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Venäläis- ja virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa 

 

 
Tiivistelmä   
 
Tutkimuksessa tarkastelen moninkertaisessa marginaalissa olevan henkilön Suomeen ja suoma-
laisuuteen kuulumisen rakentumisen prosessia analysoimalla kohtaamisia hänen ja suomalaisuu-
den välillä. Keskeisiä ovat näkökulmat siitä, millaista ”matkaa” henkilö tekee muutettuaan 
Suomeen, millaiseksi kokemus jäsenyydestä rakentuu kohtaamisissa erityisesti työ- ja koulutus-
polulla sekä millaisia toimijuuden positioita mahdollistuu maahanmuuttajataustaiselle naiselle.  

Lähestyn tutkimuskohdetta jälkikolonialistisen tutkimuksen ja kansalaisuuden feministisen 
tutkimuksen käsittein. Lähestymistapoja uran käsitteen kautta tarjoaa sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen rakenteiden tutkimus. Koska tutkimuksen keskeisimmän kontekstin muodostaa koulutusjär-
jestelmä, työni paikantuu myös kasvatussosiologiaan. Aineisto koostuu elämäkerrallisista teema-
haastatteluista, joita analysoin narratiivisella otteella. Haastateltavat ovat 13 Venäjältä ja kym-
menen Virosta tullutta maahanmuuttajataustaista naista, jotka opiskelevat Suomessa hoivaajiksi 
– joko lähihoitajiksi tai sosionomeiksi.  

Tutkimuksen mukaan venäläis- ja virolaistaustainen maahanmuuttajanainen kohdataan vie-
raana, mikä saa toiseuttavia sävyjä. Kokemus, käsitys ja tunne kuulumisesta suomalaisiin yhtei-
söihin ja yhteiskuntaan osoittautuu ehdolliseksi. Kuulumisen kokemus perustuu työmarkkina-
kansalaisuudelle, jota määrittävät lähinnä kansalliset tarpeet. Muualta tullut positioituu hyvin-
vointivaltion palvelujen puutteiden korvaajaksi ja täydentäjäksi; hoiva-alan koulutuksen valinta – 
ja ylipäätään suomalaisen koulutuksen hankkimisen välttämättömyys – osoittautuu lähes sosiaa-
lisesti sanktioiduksi valinnaksi. Koulutuksen ja työelämän sukupuolittuneet rakenteet toimivat 
kehyksinä maahanmuuttajataustaisen naisen ratkaisuille. 

Suomalainen koulutus tarjoaa resurssin suomalaisuuteen. Se tarjoaa valtakirjan työnhakijak-
si ja kulttuurisen, inhimillisen ja sosiaalisen pääoman ohella myös vahvistuvia mukaan ottamisen 
kokemuksia. Koulutuksen tavoittelema kansalaisuus edellyttää kuitenkin suostumista ”sosiaalis-
tettavaksi” suomalaisuuteen. Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan lähes ainoa vaihtoehto 
neuvotella kelvollisuudestaan on rakentaa itseään suomalaisia ja länsimaisia kulttuurisia arvoja 
toteuttavana, missä korostuvat yksilöllisyyttä korostavat ihanteet. Vaikka koulutusta koskevissa 
dokumenteissa painotetaan yhtäältä globaaleille työmarkkinoille suuntautumista, maahanmuutta-
jataustainen opiskelija positioituu lähinnä kohteeksi, jota muokataan suomalaisille työmarkki-
noille sopivaksi resurssiksi. 

Tutkimus osoittaa, että kohtaamiset suomalaisuuden ja suomalaisten kanssa positioivat maa-
hanmuuttajataustaisen henkilön vielä suomalaisen koulutuksenkin saaneena toiseksi; matka 
maahanmuuttajana jatkuu. Maahanmuuttajataustaisella on pääsy vain tiettyihin, ennalta määritel-
tyihin subjektipositioihin, jotka rajaavat hänen toimijuuttaan. Kategorisoituessaan maahanmuut-
tajataustaiseksi hän rakentuu erilaiseksi ja samalla toiseksi suomalaisuuden kontekstissa. Suoma-
laisuus varauksettomana kuulumisen kokemuksena ja tunteena on maahanmuuttajataustaiselle 
jotain saavuttamatonta. Kuitenkin tulija osoittaa muutokseen pyrkivää toimijuutta. Hän haastaa 



 

tarjottua positiota ja kertoo itsensä vahvaksi toimijaksi. Hänen elämäntarinansa kertoo kamppai-
lusta kuulumisesta ja hän myös osoittaa voimaa muuttaa elämäänsä.  
 

 

Avainsanat: elämäntarina, jälkikoloniaalinen kohtaaminen, kansalaisuus, kansallisuus, maahan-
muuttajan ura, positio, toimijuus 
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constructing their sense of belonging as citizens 

 

 
Abstract 
 
The research examines the process by which a sense of belonging to Finnish society is con-
structed among women of Russian and Estonian background who are multiply marginalised in 
Finnish society. It does so by analysing the encounters between their nationality and ‘being 
Finnish’. Attention is focused on the question of what kind of “journey” they take after moving 
to Finland, how a sense of belonging is constructed especially along the paths followed in educa-
tion and at work, and what kind of agency is available to them.  

The thesis is connected with post-colonial research and also draws from studies on citizen-
ship and nationality as well as the social structures of interaction, when analysing careers. As the 
educational system forms the most central context of the research, the work is also focused on 
educational sociology. The research methodology includes life history and a narrative approach. 
The raw data is from thematic interviews concerning the life experiences of women of immigrant 
backgrounds, 13 of whom were from Russia and 10 from Estonia. They were studying in Finland 
to be practical nurses or to complete Bachelor of Social Service degree. 

According to the study, the women had been encountered as alien, strange, and carrying a 
shade of “otherness”. The experience of inclusion in Finnish communities and society turned out 
to be conditional, an inclusion based on the notion of a citizen worker, which is defined by 
national needs. The person from abroad is placed in the position of someone who fills gaps in the 
services of the welfare state. The choice of education in the care sector—and the overall neces-
sity of obtaining Finnish education—turned out to be socially directed. Gendered structures of 
education and working life were found to act as a frame in which the decisions of the immigrant 
women were made.  

Although national education policy emphasis as an orientation to global labour markets, the 
immigrant student is placed above all in the position of an object to be made suitable for the 
Finnish labour market. Citizenship, a goal of education, requires consent to being ´´socialised´´ 
into Finnish society as well as learning to be Finnish. One’s only option for appearing suitable as 
a member is to construct oneself into someone who adopts Finnish and Western cultural values, 
values which favour individuality. However, Finnish education is a resource to Finnishness. 
Finnish education enables a sense of being Finnish, and empowers the job applicant for example, 
and in addition to providing cultural, human and social capital strengthen inclusion as well.  

The study confirms the view that the encounter of an immigrant is still characterised by its 
colonial nature. It shows that encounters with Finns and Finnish society place the person of 
immigrant background, even one receiving a Finnish education, in the position of “the other”. 
The journey as an immigrant continues. The immigrant has access only to certain predefined 
subject positions, which limits agency. When categorised as an immigrant, one becomes a person 
who is different and “other”, while the sense of belonging as a member of Finnish society with-
out conditions appears to be somewhat unreachable. Yet, new arrivals are capable of acting 



 

change. An immigrant woman can challenge the positions offered to her and present herself as 
strong. Her life story has often included struggle, and she has the fortitude to change her circum-
stances. 
 

 

Key words: life story, post-colonial encounter, nationality, citizenship, the career of immigrant, 
position, agency 
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Esipuhe 
 
Matka väitöskirjatyön loppumetreille saakka on ollut täynnä erilaisia koh-
taamisia. Olen myös iloinen, että olen saanut tuntea kuuluvani moneen sellai-
seen yhteisöön, joista jokainen on vienyt omaa tutkimustyötäni eteenpäin. 
Ensisijassa olen iloinen haastattelemieni maahanmuuttajataustaisten naisten 
valmiudesta ja halukkuudesta jakaa elämäänsä – kokemuksia, joihin kietou-
tuu monenlaisia tunteita.  

Kiitos väitöskirjatyöni mahdollistumisesta kuuluu professori Sirpa Tanil-
le. Hän mahdollisti minun osallistua oman tutkimusryhmänsä seminaariin, 
jossa lähestyttiin muun muassa ympäristökasvatuksen, aktiivisen kansalai-
suuden ja monikulttuurisuuskasvatuksen kysymyksiä. Sirpan tarjoama va-
raukseton tuki ja ohjaus ja osallisuuteni tuossa viiteryhmässä avasivat ym-
märrystäni oman tutkimusteemani näkökulmiin laaja-alaisemmin kuin osasin 
odottaa.  

Toinen työni ohjaaja Katri Komulainen jaksoi väsymättömästi ja intensii-
visesti paneutua uudestaan ja uudestaan tekstiini. Ohjaavilla ja syvää asian-
tuntemusta huokuvilla kommenteillaan ja näkemyksillään hän johdatti ajatte-
luani hämmennyksen ja epäuskonkin kautta uusille oppimisen tasoille. Katrin 
ja hänen ohjaamansa Tekstien erot ja erojen tekstit -seminaarilaisten (TEET) 
kokoontumiset tarjosivat innostavine keskusteluineen rakentavia ulottuvuuk-
sia työni tekemiseen. 

Kiitän tutkimukseni esitarkastajia Johanna Lasosta ja Jaana Vuorta, jotka 
auttoivat vielä tutkimukseni viime metreillä minua näkemään uusia näkökul-
mia työhöni. Heidän kommenttinsa herättivät uusia oppimisen haasteita. 
Esitän kiitokseni myös Elina Lahelmalle ja hänen johtamalleen Suomen Aka-
temian rahoittamalle tutkimusprojektille ”Kansalaisuus, toimijuus ja erot 
toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset”, joka 
tarjosi tärkeän viitekehyksen työlleni. Keskeneräiseen käsikirjoitukseeni 
rakentavia huomioita ovat antaneet Sirpa Lappalainen, Päivi Siivonen ja 
Minttu Räty. Työni viimeistelyssä ovat auttaneet myös Pinja Ruponen, Eeva 
ja Paul Hacker ja Kari Perenius. Kiitos kaikille teille! Olen iloinen, että Suo-
men Kulttuurirahasto ja sen Urpo ja Maija-Liisa Harvan rahasto ja Mandi 
Hannulan rahasto taloudellisella tuellaan osaltaan mahdollistivat tutkimuk-
seen keskittymisen. Kiitän myös Laurea-ammattikorkeakoulua ja erityisesti 
Laurea Hyvinkään työyhteisöä kannustavasta tuesta ja ilmapiiristä. 

Omat vanhempani Kerttu ja Erkki Korhonen, kiitos koko elämänmittai-
sesta tuesta ja huolehtimisesta, joiden varassa olen voinut rakentaa luotta-
muksen tunteen tähän päivään ja huomiseen. Iloitsen myös muiden läheisteni 
tuesta. Tutkimuksen teon suhteellisuuden ja merkityksen näkemiseen elämän 
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kokonaisuudessa ovat minua kasvattaneet ja ohjanneet nuoret miehemme 
Juho-Ville ja Paavo-Matti. Tutkimuksen tekoa tärkeämpää on ollut saada olla 
heidän äitinsä. Väitöskirjatyöhön ryhtymisestä kiitos kuuluu miehelleni Pe-
kalle. Myös sen tekemisen mahdollistumisesta ja rinnalla kulkemisesta kiitän 
häntä. Hänen tapansa rohkaista ja valaa luottamusta kantoivat koko työpro-
sessin ajan. 
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I understand the desire to belong, to be 
normalized, to go unnoticed, not to be judged, 
but I’m also aware of its impossibility. 

(Beverly Skeggs 1997) 
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1 Matkalle lähtö 

 

Miksi maahanmuuttajaa ei pidetä suomalaisena? (Gould 2010) 

Onko Suomessa syntynytkin maahanmuuttaja? (Jokinen 2006, A 16) 

Koulutettu maahanmuuttaja ei kiinnosta Suomea. (Hakki 2008, C 4) 

Tuntui, etten voi tehdä mitään, koska olen venäläinen. (Width 2009, A 5) 

Toisen sukupolven menestys mittaa toden teolla, miten hyvin suomalainen yhteis-
kunta pystyy ottamaan vastaan uudet suomalaiset. (Moisio 2009, A 13) 

Maahanmuuttajuus on alkanut muokata maatamme niin, että olemme hyvin lähel-
lä aikaa, jolloin voimme puhua vain suomalaisista. (Kemppainen-Koivisto 2008, 
C 3) 
 

Viime vuosien Helsingin Sanomista lainaamani kommentit tuovat esiin tut-
kimukseni aihepiiriä, jossa tarkastelen maahanmuuttoa kansallisuuksien ja 
kulttuurien kohtaamisena ja kohtaamisten synnyttämiä kokemuksia, käsityk-
siä ja tunteita kuulumisesta. Monikulttuurisissa kohtaamisissa kansalliset ja 
etniset erilaisuudet nousevat merkittäviksi, mikä näkyy ihmisten positioitu-
misessa eri tavoin suhteessa toisiinsa. Tarkastelen sitä, millaista kuulumista 
kansalaisena kohtaamiset tuottavat ja rakentavat. Kuuluminen käsitteenä 
liittyy laajempaan keskusteluun kansalaisuudesta ja kansalaisuuden ja kansal-
lisuuden kytköksistä. Kuulumisen käsitteen avulla avaan näkökulmia maa-
hanmuuttajataustaisten naisten kokemuksiin sekä mukaan ottamisesta suoma-
laisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan että siitä poissulkemisesta, joka 
ilmenee liian erilaiseksi leimaamisena, syrjintänä ja rasismina. Pääasiallisesti 
tarkastelen kohtaamisia työ- ja koulutuskontekstissa. Vaikka erittelen tutki-
muksessani myös poliittisia dokumentteja, tutkimukseni kohdistuu ennen 
muuta siihen ruohonjuuritason politiikkaan, joka toteutuu maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden kokemissa kohtaamisissa. 

Sosiaalista järjestystä voidaan tarkastella kansalaisuuden käsitteellä (Yu-
val-Davis 1997). Käsitteellä ”suomalainen” viittaankin kriittiseen kansalai-
suuskäsitykseen, jossa huomio kiinnitetään mukaan ottamiseen ja poissulke-
miseen yhteisöstä. Näen kuulumisen tavoittelun sellaisen normikansalaisuu-
den tavoitteluna, joka mahdollistaa sisäänpääsyn yhteisöön ja jäsenyyden 
siinä. Tutkimuksessani seuraan kansalaiseksi ja jäseneksi kasvamista ja op-
pimista. Oppimisen käsitteellä viittaan kasvatussosiologiseen näkökulmaan 
eli kiinnitän huomiota siihen, kuinka sosiaalisesti konstruoituja merkityksiä 
esimerkiksi kansallisuudesta, etnisyydestä ja sukupuolesta omaksutaan koulu-
tus- ja työelämäkonteksteissa.  
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Tarkastelen kuulumista ennen muuta maahanmuuton ja sitä seuranneiden 
työ- ja koulutuspolkujen kautta. Lähestyn maahanmuuttajataustaisten naisten 
kuulumisen kokemuksen rakentumista uran käsitteen avulla. Tutkimuksessani 
kysyn, millainen on maahanmuuttajan ”ura” ja miten kokemus kuulumisesta 
rakentuu tällä uralla. Vaikka kiinnitän huomiota maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden objektiivisesti tunnistettaviin työ- ja koulutuspolkuihin, pääpaino 
ei ole varsinaisesti niiden tutkimisessa. Uran käsitteellä viittaan niihin elä-
mänkulun reitteihin, joita maahanmuuttajuus sisältää haastateltavieni ihmis-
ten elämässä (Goffman 1959). Tarkastelen mainittuja elämänkulun reittejä tai 
uraa (ks. luku 2.3) pitkin kulkemista metaforisesti matkan tekona. 

Tutkimuksessani seuraan kolmentoista Venäjältä ja kymmenen Virosta 
muuttaneen naisten uraa muuton taustoista haastatteluajankohtaan, jolloin he 
ovat opiskelemassa sosiaali- ja terveysalan ammatteihin. Yhtä lukuun otta-
matta suomen kielellä toteutetut haastattelut ovat elämäkerrallisia teemahaas-
tatteluja ja analysoin niitä narratiivisella otteella. Kyseessä ovat sellaiset 
henkilöt, jotka ovat päätyneet opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle hankki-
akseen suomalaisen koulutuksen. Koska olen toiminut sosiaali- ja terveysalan 
ammatillisessa koulutuksessa kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen 
liittyvien kysymysten parissa, tutkimuksen suunnitteluvaiheessa kiinnostuk-
seni kohdistui ensisijaisesti siihen, millaisia merkityksiä maahanmuuttaja-
taustaiset opiskelijat antavat koulutukselle ja miksi he ovat päätyneet opiske-
lemaan kyseistä alaa. Näkökulmani kuitenkin laajeni käsittämään koko hei-
dän maahanmuuttaja-aikansa. Tähän tutkimusasetelman taustaan vaikutti 
osaltaan se, että aikaisemmin kohtaamani maahanmuuttajataustaiset naiset 
usein kertoivat suomalaisen yhteiskunnan odottaneen heidän sijoittumistaan 
sosiaali- ja terveysalalle. Näen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen päätymi-
sen olevan eräänlainen johtopäätös pidemmälle prosessille, joka koskee jäse-
nyyttä yhteisössä ja suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Pohdin, millaista jäsenyyttää maahanmuuttajataustaiset naiset tavoittele-
vat ja millä tavoin, missä määrin ja millainen suomalaisuus heille mahdollis-
tuu. Tutkimukseni taustalla on oletus, että erilaisten globaalien ilmiöiden 
seurauksena muuttoliikkeet voimistuvat, tahtoivatpa suomalaiset sitä tai eivät, 
ja myös tietyt kansalliset tarpeet osoittavat muuttoliikkeen tarpeellisuuden 
(esim. Työministeriö 2007b). Koen, että ihmisten on vain opittava elämään 
yhdessä. Käsite ”suomalainen” johdattaa siten näkökulmiin siitä, missä mää-
rin Suomessa sallitaan erilaisuutta, kulttuurista moninaisuutta ja missä määrin 
monikulttuurisuus1 ilmenee vastavuoroisena toimintana. 

                                                             
1 Kun monikulttuurisuutta käytetään normatiivisena käsitteenä, se viittaa tavoiteltavaan tilaan; 

millainen olisi hyvä ja tavoiteltava yhteiskunta. Sillä voidaan viitata myös kulttuuripiirteiltään 
eroavien ryhmittymien olemassaoloon maailmanlaajuisesti. Sillä on viitattu myös eri kultturi-
en rinnakkaiseloon, jolloin korostuu sen kuvailevaa ja asiantilaa toteava luonne. Monikulttuu-
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Käytän sosiaali- ja terveysalasta myös nimitystä hoiva-ala. Hoiva viittaa 
työhön, jossa korostuu huolenpito, auttaminen ja hoito tai hoitaminen. Hoi-
vasta puhutaan sosiaalitieteissä, kun taas hoidosta puhutaan lääke- ja hoitotie-
teen pirissä. Kummallakin alalla työn kohteena ovat hoivaa tarvitsevan tar-
peet. (Anttonen & Zechner 2009, 16–29.) Tässä tutkimuksessa määritän hoi-
van kattamaan myös hoidollisen ulottuvuuden. Hoivan käsitteen käytöllä 
korostan naisten tekemää työtä.  

Maahanmuuttaja on henkilö, joka on syntynyt ulkomailla, mutta joka on 
muuttanut Suomeen (Martikainen & Tiilikainen 2007, 18). Käytän tutkimuk-
sessani haastateltavistani nimitystä ”maahanmuuttajataustainen”. Moni heistä 
on asunut Suomessa jo varsin pitkään – haastatteluhetkellä osa jo yli kymme-
nen vuotta. Heistä usealla on myös Suomen kansalaisuus, joten ainakin muo-
dollisen kansalaisuuden näkökulmasta heitä voisi kutsua myös suomalaisiksi. 
Maahanmuuttajataustainen käsitteen käytön valinnalla haluan osallistua kes-
kusteluun siitä, kuka on maahanmuuttaja ja milloin maahanmuuttajuus lop-
puu (ks. myös Lepola 2000, 385). Haluan tällä valinnalla myös tarjota haasta-
teltavilleni mahdollisuuden itsemäärittelyyn. Viitatessani Suomessa asuviin 
muihin kuin maahanmuuttajiin käytän ensisijaisesti käsitettä valtaväestö2. 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda osaltaan esille ja näkyväksi monin-
kertaisessa marginaalissa (maahanmuuttaja, hoiva-alalla työskentelevä, nai-
nen) olevan henkilön Suomeen ja suomalaisuuteen kuulumisen rakentumisen 
prosessia. Samalla sen tarkoituksena on tarjota näköaloja niin koulutus- kuin 
muidenkin instituutioiden tapaan lähestyä moninaisuutta. Olen tietoisesti 
halunnut kiinnittää tutkimuksellista huomiota maahanmuuttajataustaisten 
naisten asemaan. Poliittiseksi valinnan tekee se, että valitessani etniset vä-
hemmistöt ja erityisesti naiset tutkimukseni kohteeksi teen heidän kokemuk-
sensa näkyviksi (ks. Anttonen 1997; Joronen 2007a). Yhtenä tavoitteenani on 
tukea tutkimuksessa mukana olevien maahanmuuttajataustaisten naisten 
voimaantumista3 purkamalla kielteisiä stereotypioita. Siten toivon tutkimuk-

                                                                                                                                   
risuudella on tarkoitettu myös yhteiskunnan tai valtion harjoittamaa tiedostettua politiikkaa 
omalla alueellaan, joka tähtää vallitsevan etnisen ja kulttuurisen erilaisuuden ylläpitoon. (Hut-
tunen, Löytty & Rastas 2005, 20; Martikainen, Sintonen & Pitkänen 2006, 14.) Kasvatustie-
teissä monikulttuurisuuden käsitteen rinnalla käytetään myös käsitettä interkulttuurisuus (La-
sonen, Halonen, Kemppainen & Teräs 2009, 11).  

2 Kantaväestön käsite pitää sisällään ajatuksen pitkästä asuinhistoriasta, yhteisistä geeneistä, 
kulttuurista ja kielestä, jopa uskonnosta, joten se viittaa perinteiseen ymmärrykseen kulttuuri- 
ja etnisestä ryhmästä. Vaikka puhe suomalaisesta kulttuuritaustasta viittaa tähän, kuitenkin 
pääasiassa käytän käsitettä valtaväestö, jolla korostan eri ryhmien erilaista valta-asemaa. 
(Martikainen & Tiilikainen 2007, 18.)  

3 Suomen kielessä empowerment on yleensä käännetty sekä voimaantumiseksi että valtaistumi-
seksi. Nämä käsitteet on johdettu sanoista voima ja valta. Voimaantuminen tuottaa luottamus-
ta omiin kykyihin ja vaikutusmahdollisuuksiin. Vastaavasti valtautuminen merkitsee vallan ja 
toimintamahdollisuuksien saamista, mikä tuottaa muutosta toimintaympäristössä. Empower-
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sen toimivan venäläis- ja virolaistaustaisiin maahanmuuttajanaisiin kohdistu-
via toiseuttavia esitystapoja ja oletuksia vastaan. Tutkimuksellani toivon 
myös voivani valottaa haastattelemiani henkilöitä koskevia yhdistäviä tekijöi-
tä, mutta myös sitä moninaisuutta ja erilaisuutta, jota haastateltavani edusta-
vat. Näitä tavoitteita ja toiveita tiedostan haastavan sen, että myös sekä haas-
tattelutilanteessa että aineiston käsittelyssä ja tulkinnassa on kysymys moni-
kulttuurisista kohtaamisista, jossa edustan suomalaisuutta ja suomalaista. 
Jälkikoloniaalisessa lähestymistavassa valta nähdään subjekteja tuottavana. 
Olenkin tietoinen omasta positiostani suomalaisena naisena enkä voi purkaa 
elämässäni vaikuttavaa valkoisuuteen, eurooppalaisuuteen, kolonialistiseen 
historiaan, maailmantalouteen tai edellisten representaatioihin kytkeytyvää 
valtaa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133; ks. myös Ahmed 2000a; 2000b; Tuori 
2007, 162). Tavoitteeni on kuitenkin, että tutkimukseni mahdollistaisi ”yh-
dessä puhumisen” (ks. Ahmed 2000b, 60). 

Tutkimukseni aluksi määrittelen käsitteelliset ja teoreettiset jäsennykset, 
joita ovat kohtaaminen, kuuluminen ja ura. Sen jälkeen tuon esiin tapaani 
lähestyä elämäkerrallista aineistoa ja sen analysoimista narratiivisella otteel-
la. Koska työelämä ja koulutus muodostavat tutkimukseni merkittävimmät 
kontekstit, olen sijoittanut näitä teemoja käsitteellistävät näkemykset lukujen 
7 ja 8 alkuun. Luvuissa 5–8 käsittelen maahanmuuttajuuden ja suomalaisuu-
den kohtaamisesta kertovia elämäntarinoita siten, että painopiste on yksittäis-
ten elämäntarinoiden kohtaamisten kuvaamisessa. Nämä kohtaamiset kerto-
vat niin sanotulla ”maahanmuuttajan uralla” olemisesta. Tavoitteeni on tuoda 
esiin paikallista, henkilökohtaista ja subjektiivista kokemusta. Niistä ensim-
mäinen, luku 5, taustoittaa muuttoa Suomeen. Luku 6 sisältää niitä maahan-
muuttajataustaisten naisten elämäntarinoissaan esiin tuomia näkökulmia, 
jotka kertovat elämästä Suomessa heti muuton jälkeen. Luvussa 7 käsittelen 
työmarkkinakansalaisuuden merkitystä kuulumisen määrittäjänä ja maahan-
muuttajataustaisen henkilön suhdetta työmarkkinoihin. Luvussa 8 jäsennän 
sosiaali- ja terveysalan koulutusta maahanmuuttajan uran osana ja tuon esiin 
haastateltavieni antamia merkityksiä koulutukselle suomalaisuuteen kuulumi-
sen rakentumisessa. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä kuvaava luku 9 on yksit-
täisten elämäntarinoiden perusteella tuotettu yleistys, kuulumisen rakentumi-
sen tarina. Abstrahointi kuulumisen rakentumisen tarinasta korostaa naisten 
jakamia kokemuksia, eikä niinkään yksittäisten elämäntarinoiden eroja ja 
variaatioita. Se kertoo kokoavasti maahanmuuttajataustaisen henkilön kansa-

                                                                                                                                   
ment-ulottuvuutta voidaan tarkastella joko yksilöllisenä prosessina tai siihen voidaan nähdä 
liittyvän rakenteellisia suhteita. Suomen kielessä nuo ulottuvuudet näkyvät käännöksissä seu-
raavasti: valtaistua – valtaistaa ja voimaantua – voimaannuttaa. (Thomas & Velthouse 1990; 
Tuori 2009, 168–171.) 
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kuntaan kuulumisen rakentumisesta. Luku 10 muodostaa tutkimukseni poh-
dintaosan. 





Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi?  9 

 
2 Kohtaamiset kuulumista rakentamassa 
 
Kohtaamisessa käsitellään niin yksilöiden kuin kulttuuristen ryhmienkin 
tasolla sitä, ”kuka minä olen” ja ”mihin minä kuulun”; kohtaamisissa siis 
tuotetaan identiteettejä suhteessa toisiin. Tässä tutkimuksessa ensisijaisesti 
tarkastelen kuulumista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja valtasuhteissa 
rakentuvana jatkuvana prosessina, enkä puhtaasti yksilöpsykologisena samas-
tumisena tiettyyn ryhmään. Keskeistä ovat positioitumiset kansalaisina ja 
yhteiskunnan jäseninä, joita voidaan lähestyä sellaisilla kysymyksillä kuin 
”kuka kuuluu”, ”kuka saa olla” ja ”miten yhteiskunta ottaa mukaan”. Koh-
taaminen tuottaa ja rakentaa kuulumista joko ottamalla mukaan tai poissulki-
en eli kokemus, käsitys ja tunne kuulumisesta perustuu kohtaamiselle. Tar-
kastelen kuulumista kansalaisuutena ja jäsenyytenä suomalaisessa yhteiskun-
nassa. Jäsennän näitä eri näkökulmia lähinnä jälkikolonialistisen feministisen 
tutkimuksen ja feministisen kansalaisuustutkimuksen avulla. Koska tutki-
muksen keskeisimmän kontekstin muodostaa koulutusjärjestelmä, työni pai-
kantuu myös kasvatussosiologiaan. Uran käsitteen kautta tutkimukseni pai-
kantuu myös Erving Goffmanin (1959) viitoittamaan sosiaalisten vuorovaiku-
tuksen rakenteiden tutkimukseen. Uran käsite mahdollistaa kohtaamisen ja 
kuulumisen rakentumisen samanaikaisen ja prosessimaisen tarkastelun. 

  
 

2.1 Kohtaaminen  
 
Sara Ahmedin (2000a) mukaan tunne kuulumisesta rakentuu jokapäiväisten 
kohtaamisten pohjalle. Näissä kohtaamisissa määrittelemme toisemme ja sitä 
kautta itsemme. Kohtaamiseen perustuvat kokemukset määrittävät sitä, miten 
maahanmuuttaja näkee itsensä ja toisaalta miten hänet nähdään. Ahmed tote-
aa, että erilaisten kohtaamisten tuloksena määrittelemme ennen kaikkea kan-
sallisesti erilaisia ihmisiä suhteessa itseemme, joten kohtaamiset synnyttävät 
mukaan ottamisen (inclusion) ja poissulkemisen (exclusion) prosesseja. Kun 
rajoja muodostuu henkilöiden ja yhteisöjen välille, tällöin samalla määritel-
lään sekä tuttu että vieras. Ahmed toteaakin, että mukaan ottamisesta ja pois-
sulkemisesta yhteisöihin neuvotellaan jokapäiväisissä kohtaamisissa. (Ahmed 
2000a, 4–6.) 

Ahmed (2000a) määrittelee kohtaamisen ihmisten välisinä tapaamisina, 
jotka voivat olla luonteeltaan kasvokkaisia. Kohtaaminen ei kuitenkaan vält-
tämätä edellytä aina ihmisiä. Se voi olla myös eri elementtien yhteen tulemis-
ta; esimerkiksi tekstuaalinen kohtaaminen on lukijan ja tekstin kohtaamista. 
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Kohtaamiset voivat viitata myös muihin aikaisempiin kohtaamistilanteisiin. 
Niiden yhteydessä voi nousta esiin uudelleen menneitä kohtaamisia ja niihin 
voi liittyä jälkiä laajemmista suhteista. Kohtaamisiin Ahmedin mukaan voi 
liittyä sekä yllätyksellisyyttä että konfliktinomaisuutta. Yllätyksellisyydestä 
kertoo se, että emme kykenekään tunnistamaan kohdattavaa. Tällöin häntä 
pyritään hahmottamaan etsimällä eroja hänen ja toisten ihmisten välillä. Koh-
taamiset voivat myös muistuttaa joistain toisista kohtaamisista, joiden perus-
teella olemme tehneet erontekoja. Konfliktinomaisuus vastaavasti viittaa 
valtasuhteisiin liittyviin eroihin kohtaamisissa, jolloin niissä tehdään eroa 
”meidän” ja ”muiden” välillä. (Ahmed 2000a, 6–9.)  

 
Jälkikoloniaalinen kohtaaminen 

Ahmedin (2000a, 11–14) ajattelun lähtökohtana on, että kolonialismi vaikut-
taa yhä ihmisten välisissä suhteissa ja kohtaamisissa määrittäen nykyistä 
sosiaalista ja materiaalista olemassaoloamme. Hän tarkasteleekin näitä koh-
taamisia jälkikolonialismin viitekehyksessä. Ahmedille jälkikolonialismi ei 
kuitenkaan tarkoita ajanjaksoa kolonialismin jälkeen, vaan kolonialismin 
synnyttämiä ja ylläpitämiä tapoja, jotka vaikuttavat nykyäänkin ihmisten 
elämään. Tässä tutkimuksessa jälkikolonialismi tarjoaa käsitteellisiä välineitä 
kohtaamisen tutkimiseen. Tarkastelen kansallisuuksien ja kulttuurien koh-
taamisia Ahmedin tavoin kolonialistisina kohtaamisina, jolloin maahanmuut-
tajan ja suomalaisen/suomalaisuuden kohtaamisten näen kantavan mukanaan 
muita aikaisempia kohtaamisia. 

Stuart Hall (1999, 250) nimeää jälkikoloniaalisen maailman globaaliksi 
ilmiöksi muun muassa erilaisista syistä syntyneet maastamuuton prosessit. 
Muuttoliike on tuottanut uudenlaisen ”kolmannen maailman” ilman selviä 
maantieteellisiä paikkoja ja selviä rajoja4. ”Kolmas maailma” on tullut osaksi 
”ensimmäistä maailmaa”, niin kutsuttua valkoista länttä, jolloin kolmannen 
maailman ero tulee esiin kaikkialla. Muuttoliike sekoittaa ja horjuttaa sekä 
hegemonisia läntisiä kulttuureita että niiden yhtenäisiä identiteettejä. (Trinh 
1989, 97–98; Vuorela 1999, 19–20.) Tutkimuksessani mukana olevia venä-
läisiä ja virolaisia maahanmuuttajataustaisia naisia voitaneen tarkastella täl-
laisina uudenlaisen ”kolmannen maailman” edustajina kohtaamisissaan suo-
malaisuuden kanssa.  

Joel Kuortin (2007, 12) mukaan jälkikolonialismi on yhteiskuntaa kriitti-
sesti tarkasteleva teoria, jossa ollaan kiinnostuneita niistä vaikutuksista, joita 

                                                             
4 Perinteisesti kolmas maailma länsimaalaisten näkökulmasta on ollut jotain sellaista, mikä on 

riistettävissä, alaspäin katsottavissa, köyhää. Sillä on viitattu vähemmistöön tai ”värillisyy-
teen”. Kolmannen maailman ihmiset on nähty yhteen niputettuna joukkona ilman yksilöllisiä 
eroja. (Trinh 1989, 97–98. ) 
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eurooppalaisella kolonialismilla on ollut ja on yhä maailman eri kansojen 
taloudelliselle, kulttuuriselle, sosiaaliselle ja psyykkiselle elämälle niin enti-
sissä siirtomaissa kuin muissakin maailman osissa. Mikko Lehtonen ja Olli 
Löytty (2007, 107, 115) käyttävät käsitettä reartikulaatio, jolla he viittaavat 
asioiden kytkemiseen tai niveltämiseen uusiin yhteyksiin. Kun jälkikoloniaa-
lista teoriaa sovelletaan Suomeen, teorian ”uudelleen kytkeminen” edellyttää 
kuitenkin aina jonkinlaista niveltämistä ja sovittamista. Heidän mukaansa 
uudenlaiset rinnastukset ja kytkennät voivat parhaimmillaan tuottaa uuden-
laista ymmärrystä. Vaikka Suomi ei ole historiallisesti sijoittunut kolonisoi-
vaksi keskukseksi Euroopassa, muiden Pohjoismaiden ohella se on sekä kult-
tuurisesti että taloudellisesti merkitty kolonisoiduilla suhteillaan eikä sitä 
voida pitää viattomana uhrina tai ulkopuolisena koloniaalisiin projekteihin 
(Mulinari, Keskinen, Irni & Tuori 2009; Tuori 2009; Vuorela 2009).  

Feministisen jälkikoloniaalisen teorian piirissä on perinteisesti käsitelty 
kolonisoitujen maiden naisten, niin sanottujen mustien ja kolmannen maail-
man naisten elämää. Jälkikoloniaalinen feminismi onkin poliittisesti motivoi-
tunutta, jolloin se kiinnittää huomiota merkityksellisiin vallankäytön muotoi-
hin. Se pyrkii ymmärtämään juuri etnisyyden/rodun, sukupuolen, kansakun-
nan, luokan ja seksuaalisuuden intersektionaalisuutta5, limittäisyyttä. Val-
tasuhteissa ei siis katsota ihmistä vain yhden kategorian kautta, vaan tilan-
teessa tarkastellaan näiden eri puolien yhtäaikaista ilmenemistä. Keskeistä 
siinä ovat myös kysymykset toimijuudesta, subjektiivisuudesta ja represen-
taatioista. (McEvan 2001; Kim 2007; Kuortti 2007; Mulinari, Keskinen, Irni 
& Tuori 2009; Tuori 2009.) Alistamisen muotojen paljastamisen lisäksi jälki-
koloniaalisen feminismin pyrkimyksenä on tuottaa muutosta. Edward W. 
Said (1984) katsookin, että jälkikoloniaalinen teksti on maailmaan sekaantu-
mista eikä koskaan pelkkää representaatiota. Tämä näkyy muun muassa pyr-
kimyksenä yhteiskunnalliseen tasa-arvoon kitkemällä etnistä tai kulttuurista 
syrjintää, erottelua ja eriarvoisuutta yhteiskunnan eri osa-alueilta kuten kou-
lutuksesta, työelämästä, päätöksenteosta ja oikeusjärjestelmästä (Kuokkanen 
2007, 145). Jälkikoloniaalisen kritiikin voidaan siten nähdä merkitsevän 
vallan ja alistuksen tarkastelua laajemmassakin mielessä kuin historiallisen 
kolonialismin seuraamuksina (Vuorela 1999, 17). Olen tietoinen myös siitä, 
että jälkikolonialistinen feministinen näkökulma on noussut kritisoimaan 

                                                             
5 Intersektionaalisuudella viitataan ihmisen elämässä esiintyvien erilaisten epätasa-arvoa tuotta-

vien sosiaalisten kategorioiden risteymiin. Yhtäältä intersektionaalisuutta ihmisten elämässä 
voidaan tarkastella niiden erilaisten positioiden näkökulmasta, joita henkilöillä on suhteessa 
sukupuoleen, rotuun ja luokkaan ja muihin sosiaalisiin kategorioihin. Toisalta intersektionaali-
suutta tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota tapaan, jolla erilaiset sosiaaliset jaot ovat suh-
teessa toisiinsa ihmisten elämässä ja heidän välisissä suhteissaan. (Anthias 2005, 32–33; 2009, 
10.) 
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valkoisen länsimaisen naisen tekemiä yleistäviä tulkintoja naisten elämästä 
korostamalla naisten moniäänisyyden merkitystä (Ahmed 2000b; Lewis & 
Mills 2003; Mohanty 1999¸2003; Mulinari, Keskinen, Irni & Tuori 2009). 

 
Vieras  

Maahanmuuttaja edustaa jotain suomalaisesta poikkeavaa ja vierasta. Löytyn 
(2005, 162) mukaan määritteitä poikkeavuus, vieraus, eroavuus, muukalai-
suus ja vastakohtaisuus käytetäänkin synonyymisesti. Ahmed (2000a, 21; 
2000b, 49) puhuu ”vieraan pelosta” (stranger danger), mikä on osoitettavissa 
myös suomalaisten suhtautumisessa maahanmuuttajiin. Yleensä vieras ja 
muukalainen on sellainen, jota ei tunnisteta tai joka tunnistetaan muista poik-
keavaksi. Vieras on joku sellainen, jota me emme tunne ja tiedä. Hän asettuu 
tietyssä yhteisössä ulkopuoliseksi, paikkaan ja kansaan kuulumattomaksi. 
Vieras on kuka tahansa sellainen, jota me emme tunne entuudestaan eikä 
meillä voi olla etukäteistietoa hänen olemuksestaan. Ahmedin mukaan tällai-
nen vieras huomataan ja hän saa hahmon ja muodon vasta sitten, kun hän 
tulee lähelle kotiamme. 

Ahmedin (2000a) määrittelemiä jälkikoloniaalisia kohtaamisia kuitenkin 
luonnehtii vierasfetisismi, jonka mukaan vieraan perusominaisuudet nähdään 
tietynlaisina ja hänet leikataan irti sosiaalisista ja materiaalisista yhteyksis-
tään. Vierasfetisismin näkökulmasta kohtaamisessa kohtaavat kahden osa-
puolen toisiaan koskevat ennakkotiedot ja ennakkoluulot. Ahmedin mukaan 
ongelmaksi muodostuu silloin se, että määritämme tuon vieraan tietynlaiseksi 
ilman, että olemme oppineet tuntemaan häntä. Määritellessämme hänet ul-
koapäin tietynlaiseksi emme kykene havaitsemaan häntä omana ainutkertai-
sena yksilönään. (Ahmed 2000a, 3–5.)  

Erityisesti kansallisessa kontekstissa kohdatessamme vieraan häneltä 
yleensä suljetaan pois kuuluminen ja identiteetti (Hall 1999, 251; Ahmed 
2000a, 5). Tämä poissulkeminen tapahtuu yksilön kohdalla vain siksi, että 
hän kuuluu tiettyyn etniseen6, kansalliseen, uskonnolliseen tai muuhun vas-
taavaan ryhmään (Jasinkaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 142). Tällaiseen 
vieraan tilaan oletettavasti voivat joutua ne, jotka muuttavat, matkustavat ja 

                                                             
6 Etnisyys viittaa yleensä kulttuuriseen ominaislaatuun, johon usein liitetään ajatus yhteisestä 

alkuperästä. Etnisyydessä on kyse suhteesta, jolloin kulttuuriset tekijät tulevat merkitykselli-
seksi eronteon välineeksi suhteessa muihin. Etnisyyttä lähellä oleva käsite on kansallisuus. Ne 
on ymmärretty varsin pitkälle samankaltaisiksi käsitteiksi, jolloin niillä molemmilla tarkoite-
taan kulttuurin ja alkuperän yhteen sitomaa ryhmää. Muodollisena erona etnisyyden ja kansal-
lisuuden välillä on suhde valtioon siten, että kansoilla on usein pyrkimys etnisinä ryhminä 
luoda oma valtio. Etnisyyden määrittämiä suhteita luonnehtii myös se, että ne perustuvat hie-
rarkisuuteen. Ryhmien välisiä suhteita hierarkisoi erityisesti materiaaliset ja symboliset val-
tasuhteet. Etnisten suhteiden laatu ja etnisyyden merkitys voivat siis vaihdella tilanteisesti. 
(Huttunen 2005, 127–137.)  
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vaihtavat paikkaa. Maahanmuuttajataustainen edustaa jotain sellaista, jonka 
kuuluminen uuteen maahan ei ole itsestään selvää. Hän asettuu vieraaksi 
valtaväestön silmissä; hän on ulkopuolinen sisäpuolella. Siis sekä kansakunta 
kuin myös vieras määrittyvät kohtaamisissa. Ne saavat sisältönsä vasta suh-
teessa toisiinsa. (Ahmed 2000a, 3–6.) 

 
Toinen  

Kuten edellä on tullut esille, kohtaamiseen liittyvä konfliktinomaisuus viittaa 
valtasuhteissa esiin tuleviin eroihin (Ahmed 2000a). Kansaan kuulumatto-
maksi määrittyminen tuottaa toiseuden tunnetta, jolla viitataan yksilön erilai-
suuden, ulkopuolisuuden ja eriarvoisuuden kokemukseen (Löytty 2005; 
Kulmala 2006, 70). Ahmedin (2004, 25–28) mukaan juuri tunteet ovat kes-
keisessä asemassa, kun kohdataan yksilöitä ja kollektiiveja. Tunteet ovat 
niitä, joiden avulla kiinnitymme; ne yhdistävät meidät tai erottavat meidät eri 
asioista. Siten tunteet kietoutuvat siihen, kuinka me asutamme maailmaa 
toisten kanssa. Olennaista Ahmedin mukaan on se, että tunteet eivät ole si-
säsyntyisiä, vaan nimenomaan ulkopuoliset tekijät synnyttävät niitä.  

Kansainvälistymisen ja maahanmuuton myötä Suomeen on tullut läsnä-
oleviksi niitä ihmisiä, jotka ovat aikaisemmin edustaneet poissaolevia toise-
uksia. Tuula Gordonin (2001, 26) mukaan niitä ovat edustaneet ei-
suomalaiset, ei-valkoiset, vieraat ja muukalaiset. Löytyn (2005) mukaan 
toiseuden käsitteen avulla jäsennetään suhdetta tutun ja vieraan tai normin ja 
poikkeuksen välillä. Maahanmuuttajuudesta puhuttaessa korostetaan maa-
hanmuuttajan poikkeavuutta valtaväestöstä ja usein nimenomaan siten, että 
hän tai hänen kulttuurinsa nähdään vähempiarvoisena, toisena. Yhden eron 
tunnistaminen voi helposti aktivoida tuohon eroon liitettyjä muita stereotyyp-
pisiä käsityksiä. Kyse on kahden asian välisistä eroista, mihin liittyy epätasa-
arvoisuuden näkökulma. Toiseus on siten strateginen käsite, jonka avulla 
voidaan analysoida valtasuhteita. Löytyn mukaan toiseus ei ole ominaisuus 
vaan seurausta määrätynlaisista, tietyt mekanismit sisältävistä kohtaamisista 
tai näkemisen tavoista. Kohtaamiset voivat siis tuottaa toiseutta. (Löytty 
2005, 162, 181.) Annika Forsanderin (2002, 78) mukaan maahanmuuttajien 
ja suomalaisuuden kohtaamisen keskeisin ongelma ei ole siinä, mitä tai mil-
laisia maahanmuuttajat ovat, vaan siinä, mitä he eivät ole. Missä määrin ky-
symys on siitä, että he eivät ole riittävän ”suomalaisia”? 

Pentti Raittilan (2004, 17) mukaan itsestä ja omasta sisäryhmästä poik-
keava etninen vieraus määrittyy usein toiseudeksi. Toiseus voi perustua en-
siksikin ihonväriin ja muihin ilmiasun eroihin. Toisaalta sitä voi Raittilan 
mukaan tuottaa erilaiset tavat, mentaliteetti, historia, uskonto sekä muut kult-
tuuriset piirteet. Toiseus voi perustua hänen mukaansa myös poliittisin perus-



14 Maire Antikainen 

tein rakentuville erotteluille, kuten esimerkiksi lännen ja idän, pohjoisen ja 
etelän vastakohtaisuudelle. Myös työväenluokkaiset on yhä merkitty toisiksi 
(Skeggs 1997, 3). Laura Huttunen (2005, 128) korostaa, että etnisen toiseu-
den synnyttämiseen vaikuttaa se, miten rajoja eri ryhmien välille vedetään; 
miten valta jakautuu näiden ryhmien välillä ja millaiseen hierarkiaan ne aset-
tuvat suhteessa toisiinsa. Huttusen mukaan toiseuttamista tulisikin kyseen-
alaistaa silloin, kun se tuottaa eriarvoisuutta. Lehtonen ja Löytty (2003, 12) 
toteavat, että eron ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla poissulkeva eli eks-
klusiivinen. Erilainen voidaan erilaisuudessaan sisällyttää myös meihin, jol-
loin ero on inklusiivinen, mukaan ottava.  

Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella venäläiset tai venäjää puhuvat 
ovat suomalaisten asenteissa sijoittuneet maahanmuuttajaryhmien välisissä 
hierarkioissa yleensä heikoimmin sijoittuvien joukkoon, ja suhtautuminen 
heihin on ollut ilmeisen negatiivista (Karemaa 1998; Haapakorpi 2004; Lieb-
kind ym. 2004; Raittila 2004; Jaakkola 2005; Kyntäjä 2005; Vuorinen 2005; 
Jaakkola 2009; Jerman 2009). Näiden tutkimusten valossa venäläisen ja ve-
näjää puhuvan maahanmuuttajan kohtaamista leimaa vierasfetisismi ja hänet 
olemuksellistetaan yleistyneen venäläisyyden kautta, vaikka Raittilan (2004, 
150) mukaan tämä suomalaisten yhtenäisenä esittämä venäläiskuva sisältää 
nykyisin jo moninaisuutta ja ristiriitaisuuttakin.  

Ahmed (2000a, 144–145) korostaa, että kohtaamiset tuovat esiin aikai-
sempia kohtaamisia. Kohtaamassamme ihmisessä näemme toisia kasvoja ja 
toisia ruumiita7, jotka vaikuttavat nykyisiin kohtaamisiimme. Siksi kohtaami-
sia – ja erityisesti toiseuden kohtaamista – tulisikin hänen mukaansa tarkas-
tella aina partikulaarisena, tiettynä tapahtumana, jolloin on kysyttävä, missä 
ja miksi jokin määrittyy toiseudeksi. Raittilan (2004, 307–308) mukaan venä-
läisten etnistä toiseutta Suomessa on korostettu poliittisten suhdanteiden 
mukaisesti. Autonomian aikana 1800-luvulla suomalaiset tulivat hyvin toi-
meen venäläisten kanssa, mutta 1900-luvun alussa venäläisyys liitettiin tii-
viisti uhkaavuuteen, kommunismiin, ateistisuuteen ja moniin suomalaiselle 
elämäntavalle ja kulttuurille vieraisiin piirteisiin. Vaikka 1900-luvun lopulla 
vihollis- ja uhkakuviin perustuva suhtautuminen venäläisiin Raittilan mukaan 
ilmeni enää marginaalisena, hän pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa 
globaali rikollisuus ja terrorismi voivat nostaa tämän uudelleen pinnalle. 
Georgian sodan seurauksena syksyn 2008 aikana olevissa Helsingin Sanomi-

                                                             
7 Feministisessä tutkimuksessa ruumiillisuus on aina ollut tärkeä tutkimuksen kohde. Ruumis 

on se, minkä kautta esimerkiksi sukupuoli, etnisyys/rotu, seksuaalisuus, luokka ja ikä tulevat 
yhteen ja minkä kautta ne ruumiillistuvat ja tulevat ilmi (Skeggs 1997, 82). Ruumiillisuus on 
maailmassa olemisen tapa, joka sekä varmistaa "minä olen" että mahdollistaa minän objekti-
voinnin (Ronkainen 1999, 48).  
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en kirjoituksissa onkin tullut esiin suomalaisten asenteissa pelonsekaisia 
korostuksia Venäjää kohtaan (Räikkä 2008). 

Raittilan (2004) mukaan Virolla on ollut suomalaisille paljon vähäisempi 
merkitys kuin Venäjällä, vaikka suomalaisten suhtautuminen myös virolaisiin 
on ollut negatiivissävytteistä (esim. Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 
2002; Liebkind ym. 2004; Jaakkola 2005). Viroa ja Suomea on yhdistänyt 
kielisukulaisuus ja molempien maiden samankaltainen historia vieraiden 
valloittajien alaisuudessa. Kulttuurinen erilaisuus ei ole niin suurta virolaisten 
ja suomalaisten kesken kuin venäläisten ja suomalaisten välillä. Kuitenkin 
neuvostovallan aika jätti suomalaisten silmissä virolaisiin ”itäisen” leiman. 
Raittilan mukaan virolaisten toiseuttamisen ulottuvuudet ovat lähinnä kult-
tuurisiin piirteisiin, politiikkaan ja talouteen liitetty ”alemmuus” sekä rikolli-
suuteen ja työvoiman Suomeen tuloon ja muuttoon liittyvä ”uhka”. Yhteistä 
niin venäläisten kuin virolaisten toiseuttamisen taustalla on suomalaisen 
ajattelumallin paremmuus suhteessa niihin. Raittilan mukaan kuitenkin venä-
läisten ja virolaisten esittäminen suomalaisessa kulttuurissa sisältää huomat-
tavasti enemmän ksenofobisia ja muita lievempiä toisen vieroksumiseen 
liittyviä ajattelumalleja kuin avointa rasismia. (Raittila 2004, 23, 37–38, 299.)  

Suomalaisten suhtautuminen paluumuuttajastatuksella tulleisiin etnisiin 
suomalaisiin eli lähinnä inkerinsuomalaisiin8 on ollut myönteisempää. Suo-
meen muuton edellytyksenä oleva yhteinen etninen tausta on ollut luomassa 
mielikuvaa samaan ryhmään kuulumisesta ja yhteisestä kulttuurista (Jasinska-
ja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002; Liebkind ym. 2004, 278; Jaakkola 2005, 
69). Kuitenkin ne etniset suomalaiset ja virolaiset, jotka äidinkielenään puhu-
vat venäjää, kategorioituvat helposti venäläisiksi ja näin saavat osakseen 
suomalaisten osoittamia kielteisiä asenteita ja syrjivää käyttäytymistä (Lieb-
kind ym. 2004, 278). 

Edellisten näkökulmien lisäksi venäläisten toiseuttamisesta on löydettä-
vissä yhtymäkohtia Saidin (1978) näkemyksiin lännen ja idän suhteista. Said 
osoittaa teoksessaan ”Orientalism”, kuinka ”länsi” tuottaa kuvaa ”idän” vas-
takohtaisuudesta ja alempiarvoisuudesta suhteessa länteen. Itä nähdään län-
nen toisena. Samoin kuin eurooppalaiset pitivät orienttia ja Afrikkaa ”toise-
na” kolonialismin aikana, nykyään itäinen ja keskinen Eurooppa esitetään 
alikehittyneenä ja riippuvaisena läntiselle Euroopalle (Mulinari, Keskinen, 
Irni & Tuori 2009, 2; Sverdljuk 2009, 138; Tuori 2009, 206). Euroopan ja 
länsimaiden oletukset nykyaikaisuudestaan ja edistyneisyydestään perustu-
vatkin suhteeseen kolonisoituihin toisiin (Ahmed 2000a, 10). Raittilan (2004) 
mukaan suomalainen identiteetti ja sen käsitys omista juurista on rakentunut 

                                                             
8 Inkerinsuomalaiset ovat taustaltaan suomalaisia, jotka muuttivat Inkeriin Ruotsin vallan 

aikana 1600-luvulla (Liebkind ym. 2004). 
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venäläisyyden negaationa, jolloin Suomi käsitettiin osana länttä ja kristikun-
taa etuvartiossa idän uhkaa vastaan. Itä–länsi-ulottuvuudella suomalaisten 
venäläiskäsitykset liittyvät ensisijaisesti eurooppalaiseen poliittiseen, kulttuu-
riseen ja uskonnolliseen traditioon suhteessa Venäjään. Kehittynyt–
kehittymätön-ulottuvuudella käsitykset venäläisistä muistuttavat erottelua 
lännen ja kehitysmaiden välillä. Näihin jakoihin asettuvat muun muassa sel-
laiset venäläisiin liitetyt aspektit kuin alempiarvoisuus, outous ja uhkaavuus. 
(Raittila 2004, 37.)  

Raittila (2004, 24–25) korostaa, että nykyään suomalaisten suhteessa 
maahanmuuttajiin keskeisenä vaikuttimena ovat erilaiset uhkakuvat: pelko 
työpaikkojen menetyksistä ja pelot rikollisuuden ja väkivallan kasvusta. Eri-
tyisesti kansojen ja valtioiden välisissä suhteissa uhkan kokeminen ilmenee 
toisen jäsentämisenä viholliseksi. Aikaisemmin idästä tullut vihollinen oli 
miespuolinen sotilas. Nyt rajojen avautumisen myötä vihollista edustaa myös 
nainen, joka tulee länteen ”myymään seksiä” (Tani 2001, 318; Sverdljuk 
2009).  

Suomessa venäläisiin ja virolaisiin maahanmuuttajiin ei aina suhtauduta 
yksilöinä, vaan suhtautuminen pohjautuu useimmiten koko ryhmään liitettyi-
hin kielteisiin mielikuviin. Niitä pitävät yllä myös tiedotusvälineet ja media 
tuottamalla kuvaa venäläisistä ja virolaisista huumerikollisista ja ilotytöistä. 
Kohteesta annetaan yksinkertaistettu kuva. Vaikka kyseiset henkilöt itse 
arvostavat etnistä ryhmäänsä ja samaistuvatkin siihen, he vastustavat pelkän 
ryhmään kuulumisen perusteella tehtyä luokittelua. Maahanmuuttajat haluai-
sivat tulla kohdelluksi oman ammattitaitonsa ja henkilökohtaisten ominai-
suuksiensa perusteella, eivätkä pelkän etniseen ryhmään kuulumisen perus-
teella. (Liebkind ym. 2004; Raittila 2004; Kyntäjä 2005; Sverdljuk 2009.) 

Koska venäläisen ja venäjää puhuvan maahanmuuttajan kohtaamista lei-
maa Suomessa usein edelleen vierasfetisismi ja ”yleistynyt venäläisyys”, 
tulija kohtaamisten tuotteena saa ”venäläisen” leiman. Goffmanin (1963, 11–
18) mukaan leima, stigma, on näkyvä tai näkymätön ominaisuus, johon liittyy 
häpeä, ja jota muut halveksivat ja vähättelevät. Yleensä leima liittyy sellaisiin 
ominaisuuksiin, joita ei voi poistaa ihmisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi fyy-
sinen vammaisuus, luonteen poikkeavuus ja vähemmistöön kuuluminen, 
kuten esimerkiksi etninen alkuperä. Samoin kuin vieras, myös leima usein 
rakentuu siten, että siihen liitetään näkemys vaarasta ja leimautuneen koh-
taamiseen saatetaan liittää myös epätasa-arvoisuuden ulottuvuuksia (Ahmed 
2000a, 4).  

Suomessa venäläisyys ja venäjän kielellä puhuva kohdataan erilaisuutena, 
mikä usein muuttuu toiseudeksi, jopa vihollisuudeksi (Vuorinen 2005, 247). 
Venäläistaustaiseksi maahanmuuttajaksi kategorisoituva nähdään kielteisenä, 
ja tällöin kyseiseen henkilöön liitetään ei-toivottavia ennakkokäsityksiä. 



Kohtaamiset kuulumista rakentamassa 17 

Kategorioihin liitetyn tiedon perusteella arvioimme ja vedämme johtopäätök-
siä toisista henkilöistä, ja nämä syntyneet näkemykset vaikuttavat kohtaa-
misissamme toisten ihmisten kanssa. (Kulmala 2006, 67–68.)  
 

 
2.2 Kuuluminen 
 
Keskeinen näkökulma tutkimuksessa on se, millaista kuulumista kohtaamiset 
tuottavat ja rakentavat. Kohtaamisissa ihmiset määrittelevät erityisesti kansal-
lisesti toisia suhteessa itseensä. Tässä luvussa tarkastelen kuulumista suoma-
laisuuteen ja Suomeen sekä kansalaisuutena, jäsenyytenä että kansallisuutena. 
Kuulumista osoittava väite on luonteeltaan poliitiinen ja kuuluminen on yh-
teydessä osallisuuteen erilaisista resursseista. Kun kuulumisesta väitellään, se 
on yhteydessä vallankäyttöön. Kamppailua käydään siitä, kuka kuuluu ja 
niistä kriteereistä, joilla määritellään kuulumista. (Anthias 2009, 10.)  

Nira Yuval-Davis, Floya Anthias ja Eleneore Kofman (2005, 526–528) 
toteavat, että sosiaaliseen maailmaan paikantumisen keskeinen ulottuvuus on 
kuulumiseen liittyvä. Tuo paikantuminen sosiaaliseen maailmaan syntyy 
yleensä enemmän poissulkemisen kuin mukaan ottamisen kokemuksista. 
Kuuluminen on suhteellinen käsite. Sitä määrittävät sekä muodolliset että 
epämuodolliset kokemukset kuulumisesta. Heidän mukaansa vastassamme on 
aina tiloja, paikkoja ja identiteettejä, joihin emme tunne kuuluvamme tai 
emme voi kuulua. Erityisesti silloin kiinnitämme huomiomme kuulumi-
seemme, kun tällainen tunne poissulkemisesta syntyy. Kuulumiseen liittyy 
siten tunteenomainen ulottuvuus, mikä on suhteessa tärkeisiin sosiaalisiin 
siteisiin liittyviin kokemuksiin. Anthias (2005; 2009) korostaa, että kuulumi-
seen kietoutuvia erilaisia tunneperäisiä ulottuvuuksia ovat esimerkiksi ”ko-
dinomaisuuden” tuntu, muistot ja siteet. Kuulumisen tunne on suhteessa sii-
hen näkemykseen, mitä minä jaan toisten kanssa ja missä minä voin hyvin. 
Kuulumisen kokemisen näkökulmasta yhtä tärkeitä ovat ne paikat, joihin 
emme tunne kuuluvamme, kuin ne paikat, joihin tunnemme kuuluvamme. 
Kuulumista kehystää siten aina näkemys erilaisuudesta. Kuitenkaan kaikilla 
kuulumista ja ei-kuulumista erottavilla rajoilla ei ole samanlaisia vaikutuksia. 
Toiset ovat väkivaltaisempia ja rikkovampia kuin toiset. (Anthias 2005, 40; 
2009, 10.) 

Hallin (1999) mukaan kuuluminen edellyttää sekä identifioitumista että 
tunnustamista. Yksi keskeisimpiä tunnustamisen muotoja on valtion kansalai-
suus. Sosiaalisen organisoitumisen näkökulmasta kansalaisuus käsitteenä 
mahdollistaa sekä mukaan ottamisen että poissulkemisen prosessien tarkaste-
lun. T.H. Marshallin (2000) mukaan kansalaisuudessa on kyse valtion jäse-
nyydestä, jolloin puhutaan kansalaisuudesta statuksena, joka kattaa yksilön 
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oikeudellisen, poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen aseman. Valtion kansa-
laisuutta voidaankin pitää yhteisöön liittymisen kaikkein mukaan ottavimpa-
na muotona, jolloin kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien 
kautta henkilö kohtaa nämä mukaan ottamisen kriteerit. Siihen kuitenkin 
liittyy jännitteitä samanlaisuuden ja erilaisuuden, meidän ja toisten, keskusten 
ja marginaalien välillä. (Yuval-Davis 1997; Yuval-Davis, Anthias & Kofman 
2005.) Suomessa kansalaisuuden saamista, säilyttämistä ja menettämistä 
määrittää kansalaisuuslaki (359/2003). Saadakseen Suomen kansalaisuuden 
ulkomaalaistaustaiselta edellytetään muun muassa pitkäaikaista asumista 
Suomessa, nuhteettomuutta, kykyä elättää itsensä ja kielitaitoa.  

Viittaan lähinnä feministisiin kansalaisuusteorioihin, joissa kansalaisuus 
nähdään laajemmin kuin muodollisena suhteena yksilön ja valtion välillä. 
Tällöin kansalaisuutta tarkastellaan sinä monitasoisena rakenteena, jossa 
henkilön kansalaisuus ja jäsenyys yhteisöissä rakentuu osin suhteena ja posi-
tioitumisena sen eri tasoihin (esimerkiksi paikallinen, etninen, kansallinen, 
valtio) tietyssä historiallisessa kontekstissa. Kansalaisuutta voidaan tarkastel-
la myös kansallisen, kulttuurisen, sukupuolittuneen ja seksuaalisen kansalai-
suuden näkökulmasta. Olennaisiksi ulottuvuuksiksi tällöin nousevat muun 
muassa sosiaalinen positioituminen, kulttuuriset olettamukset, institutionaali-
set käytännöt sekä tunne kuulumisesta. Kuuluminen ei siis ole vain jäsenyyt-
tä, oikeuksia ja velvollisuuksia, vaan myös tämän jäsenyyden synnyttämiä 
tunteita. (Lister 1997; Yuval-Davis 1997; Werbner & Yuval-Davis 1999; 
Yuval-Davis 1999; Gordon, Holland & Lahelma 2000a; Yuval-Davis, 
Anthias & Kofman 2005.)  

Stephen Castles ja Alastair Davidson (2000, 84) painottavat myös, että 
kansalaisuuden saaminen ei välttämättä ole ainoa ja riittävä aspekti kuulumi-
sen kokemiseen. Yhtä tärkeää on saavuttaa sellainen kansalaisuus, joka tarjo-
aa tasavertaiset osallistumismahdollisuudet yhteiskunnan eri areenoilla, kuten 
esimerkiksi politiikassa, työelämässä, hyvinvointisysteemeissä ja kulttuurisis-
sa suhteissa. Kansalaisuuden käsitteellä on siis yhteys kontekstuaalisesti, 
historiallisesti ja materiaalisesti tuotettuun jäsenyyteen yhteisössä (Komulai-
nen 2001, 40). 

Päivi Harinen (2005a) lähestyy kansalaisuuden toteutumista jäsenyyden 
käsitteen avulla. Jäsenyyden hän määrittelee kansalaisuutta arkisemmaksi ja 
lähemmäksi kokemusta ja yksilöllisiä ja sosiaalisia merkityksenantoja. Jäse-
nyys on aktiivista kansalaisuutta, missä korostuvat sellaiset sosiaalisen elä-
män ulottuvuudet kuten jokapäiväinen arkinen vuorovaikutus ja suhde mui-
hin samaa arkea jakaviin. Kuulumisen näkökulmasta jäsenyys on mahdolli-
suus tai pyrkimys määritellä itsensä uskottavasti ja kompetenttina yhteiskun-
nan jäsenenä. Jäsenyyden käsitteen avulla voidaan sitoa yhteen sekä maa-
hanmuuttajan elämän sosio-poliittinen ulottuvuus että jokapäiväinen kuulu-
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minen, kulttuurinen kohtaaminen sekä tunteet. Jäsenyyttä rakennetaan jatku-
vassa luomisen, vastustamisen ja kamppailun prosessissa, ja se tulee nähdä 
vuorovaikutuksena eikä pysyvänä positiona. (Harinen 2005a, 282–283).  

Päivi Naumasen (2002, 44) mukaan Suomessa yksilön kelpoisuus ja arvo 
yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä mitataan ja punnitaan nimenomaan sen 
mukaan, miten hän pärjää työmarkkinoilla. Suomalaisen yhteiskunnan täysi-
valtainen jäsenyys siis lunastetaan työelämään pääsyllä. Myös maahanmuut-
tajan elämässä kansalaisuus ja yhteiskunnallinen jäsenyys Suomessa toteutu-
vat työmarkkinaosallisuuden kautta, jolloin työmarkkinat edustavat merkittä-
vää väylää tasa-arvoiseen osallistumiseen (Forsander 2002, 239). Tätä näke-
mystä tuetaan myös kotouttamislaissa, jossa maahanmuuttajilta odotetaan 
samaa kuin muiltakin hyvinvointivaltion kansalaisilta; toisin sanoen aktiivista 
osallistumista ja toimimista vahvoina ja vastuullisina yksilöinä, joille aktiivi-
nen osallistuminen ei ole vain oikeus vaan myös velvollisuus (Laki maahan-
muuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/ 
1999).  

Hyvinvointivaltion aktiivisen kansalaisen ihanteen toteutuminen edellyt-
täisi, että maahanmuuttajilla olisi todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa elä-
määnsä määrittäviin taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Phina Werbner 
ja Nira Yuval-Davis (1999, 5) kuitenkin tuovat esiin, että erityisesti maahan-
muuttajanaisten paikantumista ja heidän kansalaisuutensa konstruointia mää-
rittävät heidän kategorisoitumisensa sukupuolen, kansallisuuden, uskonnon, 
etnisyyden/rodun, kyvyn, iän ja elämänvaiheen mukaisesti. Tämä kaikki 
määrittää heidän pääsemistään hyviin yhteiskunnallisiin asemiin ja riippumat-
tomaan toimijuuteen.  

Myös kansallisuutta ja kansakuntaa voidaan tarkastella yhtenä kuulumi-
sen tilana. Kun kansakuntaa ja kansallisuutta määritellään, niihin yleensä 
liitetään viittauksia valtioon, yhteiseen asuma-alueeseen, yhteiseen kieleen tai 
etniseen alkuperään (Pakkasvirta & Saukkonen 2005). Kansallisuus on jäse-
nyyttä ja osallisuutta johonkin kokonaisuuteen ja kokonaisuuden osiin; se on 
kansakuntaan kuulumista. Kansallisuus rakentuu yhteisöllisyytenä, johon 
kietoutuu juuri mukaan ottamisen ja poissulkemisen prosesseja ja käytäntöjä, 
ja siten se on yhteydessä kuulumisen määrittymiseen. (Ahmed 2000a, 98; 
Gordon 2001.) 

Kansakunnat voidaan nähdä sekä kuvitteellisina että todellisina yhteisöi-
nä. Benedict Anderson (1991, 6) puhuu kansakunnasta kuviteltuna yhteisönä. 
Jussi Pakkasvirran (2005, 71–76) mukaan kuviteltu-käsite viittaa siihen, että 
kansakunnan asukkailla elää mielessä kuva heidän yhteydestään huolimatta 
siitä, että he kaikki eivät tunne toisiaan. Kuviteltuun yhteisöön liittyy myös 
ajatus syvästä horisontaalisesta toveruudesta. Yhteenkuuluvuuden tunnetta 
luodaan erilaisissa historiallisissa tilanteissa ja nationalistista maailmankuvaa 
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ja kansallisia arvoja siirretään muiden perinteiden lailla sukupolvelta toiselle 
esimerkiksi koulujärjestelmässä. Ahmedin (2000a, 98) mukaan tällainen 
lähestymistapa korostaa sitä, että kansakunnat eivät ole vain maantieteellisiä 
ja geopoliittisia, vaan myös diskursiivisia. Tällöin kansakunta ei viittaa vain 
johonkin sellaiseen mikä on olemassa, vaan tällöin kansakunnat on tuotettu ja 
konstruoitu paikkoina ja yhteisöinä, joihin ihmiset voivat kuulua. Hallin 
(1999, 47–51) mukaan kansallisuuksien ja kansakuntien ”kuvittelu” tuotetaan 
nimenomaan jokapäiväisessä elämässä instituutioissa, symbolein ja represen-
taation avulla. Tämä näkemys korostaa kansakuntien historiallista tuottamis-
ta.  

Kuviteltu yhteisö on siis kulttuurin tuote, jolloin kollektiivisia paikkoja 
konstruoidaan kuvitteellisilla kuulumisilla. Kuvitteellisuus viittaa myös näi-
den kuviteltujen yhteisöjen rooliin, kun sosiaalisesti tuotettuja, tilanteisia ja 
kontekstuaalisia suhteita tehdään luonnollisiksi. Tästä diskursiivisesti tuote-
tusta kansakunnasta muodostuu ”luonnollinen” yhteisö tietyille ihmisille ja 
siten myös kuulumisesta tulee luonnollistettu. Erityisesti silloin, kun pysyvä 
ja turvallinen yhteys kollektiiviin, kotimaahan tai valtioon on uhattuna, siihen 
otetaan kantaa ja sitä aletaan pohtia. (Yuval-Davis, Anthias & Kofman 2005, 
528.) 

Kansaan kuulumisen ja muista kansoista erottumisen perusteena on koros-
tettu myös yhteenkuuluvuuden tunnetta, mitä ovat voineet olla tuottamassa 
esimerkiksi yhteiset historialliset kokemukset (Pakkasvirta & Saukkonen 
2005, 41). Käsitys etnisestä verenperinnöstä nousee yhdistäväksi tekijäksi 
juuri silloin, kun kansakunta ymmärretään yhdeksi perheeksi tai suureksi 
suvuksi. Myös suomalaisuuden rakentamisessa ovat korostuneet yhteiset 
kansalliset juuret ja peritty kuuluminen. (Harinen 2000, 24; Gordon 2001.) 
Kansa on kuin (perhe)potretti, joka nähdään yksimielisenä ja yksikieleisenä 
(Ruuska 2005, 193). 

Kun mukaan ottaminen perustuu yhteiseen syntyperään, kieleen ja histo-
riallisiin kokemuksiin, luodaan siinä samalla perusteet myös poissulkemiselle 
(Castles & Davidson 2000, 81). Kun valtaa pitävä kansanryhmä tukee ja luo 
tällaista kansallista identiteettiä, se samalla määrittää yhteisöjen sisään jäävät 
etniset ryhmät itsensä käänteiseksi projektioksi eli heidät nähdään toisina. 
Kuitenkaan tällaiset pyrkimykset, jotka voidaan nähdä jopa kansallisvaltiolli-
sina pyrkimyksinä, harvoin toteutuvat, koska väestö ei ole homogeenista. 
(Valtonen 2005, 110–112.) Kansakunta rakentuu siis sekä sisäänpäin määrit-
telyn että ulospäin suunnatun erottelun kautta, jolloin näitä kahta prosessia ei 
voida erottaa, vaan ne ovat samanaikaisia ilmiöitä (Komulainen & Gordon 
2007, 172). 

Yhteisöjen määräytymisessä rajat ovat merkittävässä roolissa. Yuval-
Davis, Anthias ja Kofman (2005) ajattelevat yhteisöjen rajojen perustuvan 
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nimenomaan kansallisiin rajoihin. Kansalliset rajat ovat yhteisöllisinä rajoina 
siten jakamassa ihmisiä ”meihin” ja ”muihin”. Kirjoittajat korostavat, että 
kun tarkastellaan kuulumista yhteisöihin ja erilaisiin rajoihin, tulee huomio 
kiinnittää niihin erilaisiin positioitumisiin ja henkilöiden erilaisiin intersek-
tionaalisiin, sosiaalisille eroille rakentuviin identiteetteihin, joista käsin kuu-
luminen kerrotaan. Siten kuuluminen suhteessa samaan yhteisöön ja samoihin 
rajoihin voi olla erilainen riippuen henkilön positioitumisesta erilaisiin sosi-
aalista eriarvoisuutta tuottaviin kategorioihin. Rajat voidaan vetää siis eri 
tavoin eri ihmisille. Rajat eivät ole koskaan pysyviä ja ne edustavat poliittisen 
toiminnan muotoa. Sitä, miten rajoja erilaisille ihmisille vedetään, tuotetaan 
yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden välisissä dynaamisissa valtasuhteissa. 
Sen lisäksi, että rajojen muuttuvaisuus kertoo valtasuhteista, se kertoo myös 
subjektiivisista ja situationaalisista prosesseista. (Yuval-Davis, Anthias & 
Kofman 2005, 521–525.)  

Kansalliset rajat ovat tyypillisesti kertoneet kansallisvaltioiden rajoista. 
Globalisaation ja muuttoliikkeen myötä kansallisvaltioiden rajat ovat kuiten-
kin syöpyneet, mikä näkyy siten, että lukuisilla ihmisillä on moninaisia kan-
salaisuuksia ja jäsenyyksiä, ja he asuvat useammassa kuin yhdessä maassa 
(Castles ja Davidson 2000; Harinen 2000). Lehtonen ja Löytty (2007, 117) 
toteavat myös, että ajatukset kuulumisesta, identiteetistä ja eroista muovautu-
vat yhä useammin transnationaalisen9 ja kansallisen kulttuurin rajapinnoilla. 
Näin se, keitä meidän ajatellaan olevan ja keiden ajatellaan kuuluvan meihin, 
ei enää määrity vain siitä, mikä sijaitsee Suomen rajojen sisäpuolella. Suo-
mea ja suomalaisuuden merkityksiä koskevissa neuvotteluissa keskeisessä 
osassa ovatkin rajoille sijoittuvat tekijät. Rajat ovat samanaikaisesti sosiaali-
sia, kulttuurisia ja psyykkisiä ja niitä voidaan tarkastella sosiaalisena suhtee-
na, jokapäiväisenä elettynä kokemuksena, subjektiviteettina ja identiteettinä 
(Brah 2003, 625).  

Gordon (2002a) lähestyy kansallisvaltioiden rajoja tilallisesta näkökul-
masta. Ensinnäkin rajat rakentuvat tilallisesti koherenteiksi fyysisten rajojen 
avulla. Rajojen sosiaalisuudesta kertoo vastaavasti se, kun rajojen sisäinen 
sosiaalinen järjestys nähdään kansallisena. Rajat ovat myös mentaalisia, jol-
loin kansakunta rakentuu mentaaliseksi tilaksi. Tämän tutkimuksen sisään 
rakentuu tilallinen näkökulma siten, että Suomea fyysisenä tilana määrittävät 
valtion rajat. Sosiaalisesta tilasta kertovat ne kohtaamiset, joissa maahan-
muuttajataustainen henkilö on vastakkain suomalaisuuden tai ennen kaikkea 
niiden suomalaisten kanssa, jotka edustavat valtaväestöä. Mentaalinen tila 

                                                             
9 Transnationaalisuudella viitataan erilaisiin valtioiden rajat ylittäviin arkisiin sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin käytäntöihin, kuten ystävyys- ja perhesiteiden ylläpitoon tai poliittiseen toimin-
taan valtioiden rajojen yli (Löytty 2005, 33). 
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tulee esille muun muassa siten, miten suomalaisuutta eri konteksteissa, esi-
merkiksi koulutuksessa, rakennetaan.  

Kun määritellään jäsenyyttä suomalaisuudessa, sen nähdään rakentuvan 
kansallisuutena. Suomalaisen kansallisvaltion puitteissa näkyykin suomalai-
sen kansakunnan rakentaminen. Kuitenkin kansallisuus ja kansalaisuus ovat 
Suomessa nähty pitkälti päällekkäisinä käsitteinä ja suomen kielessä niillä 
molemmilla viitataankin suomalaisuuteen (Harinen 2000, 12; 2001, 56; Gor-
don 2002b, 37). Erityisesti etnosentrisyys eli oman kulttuurin paremmuuden 
korostaminen nousee Suomessa esiin. Tämä ilmenee siten, että muiden odote-
taan sulautuvan suomalaisuuteen ja käyttäytyvän maassa maan tavalla. Suo-
messa myös vahvan yhteisen kulttuurin rakentaminen ja homogeenisuuden 
merkitys ovat korostuneet. (Gordon 2001.) Kun suomalaisuutta on tuotettu 
kuviteltuna yhteisönä, koulut ovat olleet siinä keskeisessä asemassa. Suoma-
laisessa koulukasvatuksessa kansalaiseksi kasvattaminen on ollut pitkälti 
nimenomaan suomalaisuuteen kasvattamista. (Gordon & Lahelma 1998.) 
Vaikka tämä näkemys on saanut rinnalleen moniarvoisuuteen, suvaitsevai-
suuteen, kulttuurien tuntemukseen ja globaaliin etikkaan ohjaavia korostuk-
sia, monet suomalaisuuden rakentamisen ja ylläpitämisen perinteet näkyvät 
arjessamme (Harinen 2005a). 

Suomalaisuuden voi nähdä ilmenevän myös banaalina itsestäänselvyytenä 
(Gordon 2001; Lappalainen 2006). Banaaliudella Michael Billig (1995, 6) 
viittaa jatkuvaan kansallisuudesta muistuttamiseen, jolloin kansakunnasta 
puhuminen ja kansalliset symbolit ja rutiininomaiset käytännöt uusintavat 
sitä. Ahmed (2004, 26) vastaavasti puhuu tavallisuuden tuottamisesta. Jotain 
kansallisuutta, esimerkiksi suomalaisuutta, tuotetaan tavallisuutena. Suoma-
laisten kapean kansallisuuden onkin todettu olevan pääosin sinivalkoista, 
luterilaista, suomenkielistä ja poikkeuksin ruotsinkielistä, mutta muita eron 
merkkejä siitä on vaikea lukea (Lempiäinen 2002, 29). 

Harisen (2005a, 283) mukaan strategia- ja politiikkatasolla Suomessa ta-
voitellaan suvaitsevaisuutta ja avointa asennetta monikulttuurisuudelle, mutta 
arjen sosialisaationa kuitenkin rakennetaan kansallista, särötöntä kollektiivia, 
suomalaiseksi oppimista. Hän korostaa, että vaikka suomalainen lainsäädäntö 
takaa Suomen kansalaisille heidän kansallisuudestaan riippumattomat yhtä-
läiset sosiaaliset ja poliittiset oikeudet, kuitenkin jotkut kansalaiset asetetaan 
toiseuteen ”myöhään tulleiksi” ja erilaisiksi kategorioitumisen perusteella. 
Naiset ovat aikaisemmin olleet suomalaisuuden konstruoinnissa läsnä olevia 
toisia, mitä myöhemmin ovat tulleet monipuolistamaan vähemmistönä olevi-
en etnisten ryhmien edustajat (Gordon 2002b, 39; 2005a, 58). 

Magdaleena Jaakkola (2005; 2009) on tutkinut suomalaisten suhtautumis-
ta maahanmuuttajiin, ”myöhään tulleisiin” vuosina 1987–2007. Tuona ajan-
jaksona maahanmuuttajien määrä on seitsenkertaistunut. Jaakkolan selvityk-
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sen mukaan suhtautuminen eri syistä ja eri maista tulevien ulkomaalaisten 
maahanmuuttoon oli kielteisintä 1990-luvun alkupuolella Suomessa vallin-
neen laman ja korkean työttömyyden aikana. 1990-luvun lopun ja 2000-luvun 
alun suhtautumisen muuttumista myönteisemmäksi hän selittää talouselämän 
elpymisellä, työttömyyden vähenemisellä ja työvoimatarpeen kasvunäkymil-
lä. Syksyllä 2008 puhjenneen talouskriisin jälkeen suomalaisten asenteet 
maahanmuuttoa kohtaan ovat Helsingin Sanomien teettämän tutkimuksen 
mukaan jonkin verran kiristyneet (Rantanen 2009).  

Suhtautuminen eri maahanmuuttajaryhmiin on ilmennyt kuitenkin eri ta-
valla eri kansallisuusryhmän perusteella. Köyhemmistä maista lähtöisin ole-
viin, ulkonäöltään ja kulttuuriltaan suomalaisista selvästi erottuviin ihmisiin 
suhtautuminen on ollut varauksellisempaa kuin meitä enemmän muistutta-
viin. Myönteisintä suhtautuminen on ollut länsimaalaisiin ja vastaavasti nih-
keintä somaleihin ja venäläisiin muuttajiin. Maahanmuuttajat ovat joutuneet 
myös Suomessa kokemaan alempiarvoiseen ryhmään kohdistuvia kielteisiä 
stereotypioita ja asenteita, sosiaalista eriarvoisuutta ja syrjintää. (Jaakkola 
2005; 2009.) 

 
 

2.3 Maahanmuuttajuus urana 
 
Lähestyn maahanmuuttajataustaisten naisten kuulumisen kokemusten raken-
tumista uran käsitteen avulla. Perinteisesti uran käsite liitetään työuran yhtey-
teen, jolloin sillä kuvataan työhistorioita. Goffmanin (1959) mukaan uraa 
kuitenkin voidaan käyttää laajassa mielessä yleensä viittaamaan erilaisiin 
ihmisen elämänkulun reitteihin. Hän käytti uran käsitettä tutkiessaan leimatun 
ihmisryhmän elämää. Koska Goffman kiinnitti huomiota siihen, miten yksit-
täinen ihminen asettuu vuorovaikutuksen maailmaan ja miten yksilön minuus 
muotoutuu sosiaalisen järjestelmän vaikutuksesta, häntä voidaan pitää sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen rakenteiden tutkijana (Peräkylä 2001, 360–363). 

Vaikka Goffmanin uratutkimukset kohdistuivat lähinnä totaalisissa laitok-
sissa – kuten esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa ja asuntoloissa – elävien 
ihmisten elämän tutkimiseen, hänen ajatuksensa avulla voi yleisemminkin 
tarkastella niitä prosesseja, joissa annetaan, omaksutaan ja vastustetaan iden-
titeettejä (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 271). Tässä tutkimuksessa tar-
kasteltava maahanmuuttajuus ei sijoitu totaalisiin laitoksiin. Goffman tarjoaa 
uran käsitteen tarkasteluun laajan kehyksen ja käytänkin uran käsitettä viit-
taamaan maahanmuuttajan elämänkulun reitteihin kokonaisvaltaisesti. Goff-
manin edustama sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenteiden tutkimus mahdol-
listaa kohtaamisen ja kuulumisen rakentumisen samanaikaisen tarkastelun. 
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Goffman (1959) kuvaa uraa kaksipuoleiseksi. Toinen uran ulottuvuus viit-
taa virallisiin positioihin, oikeudellisiin suhteisiin ja uraa rakentaviin instituu-
tioihin. Toinen uran ulottuvuus vastaavasti linkittyy läheisesti sisäisiin, sub-
jektiivisiin tekijöihin kuten minäkuvaan ja koettuun identiteettiin. Tällainen 
uran käsite tarjoaa mahdollisuuden edestakaiseen siirtymiseen yksityisen ja 
julkisen välillä kuin myös minän ja sille merkityksellisen yhteisön välillä. 
(Goffman 1959, 123.) Tässä mielessä yksityisen ja julkisen, subjektiivisen ja 
objektiivisen suhteen tarkastelu voidaan nähdä prosessina ja dialogina.  

Sen lisäksi, että Goffman (1959, 1963) jäsensi uran käsitteellä leimatun 
henkilön elämänkulun vaiheita, hän tarkasteli myös niitä ”jälkiä”, joita elä-
män eri vaiheet jättivät leimautuneen henkilön elämälle ja minälle. Näistä 
”uran moraalisista aspekteista” hän käytti nimitystä moraalinen ura. Moraali-
nen ura alkaa, kun ihminen tulee tietoiseksi omasta leimastaan ja jatkuu, kun 
hän kehittää strategioita, joilla hän joko tuo leimaansa esille, yrittää peittää 
sitä tai rajoittaa sen kielteisiä vaikutuksia. Goffman tarkoittaa moraalisella 
uralla prosessia, jossa henkilön minäkäsitys muuttuu hänen pyrkiessään so-
peutumaan muiden ihmisten arvioihin siitä, miten hyvin tai huonosti hän 
selviää itseensä kohdistetuista normatiivisista odotuksista. Moraalisen uran 
käsite siis viittaa samanlaista leimaa kantavien ihmisten oppimisen kokemuk-
siin ja muutoksiin heidän käsityksissään itsestään. 

Poikkeavaksi leimautuvan henkilön minäkäsityksen muuttumisen proses-
sissa on kaksi vaihetta, joiden keskinäinen järjestys ja suhde vaikuttavat sii-
hen, millainen moraalinen ura henkilölle on tarjolla. Yhtäältä henkilö omak-
suu yhteisön käsitykset normaalista ja poikkeavasta identiteetistä. Toisaalta 
hän oppii tietämään, että juuri hän poikkeaa jollain lailla normatiivisesta 
ihanteesta. Tällöin henkilölle kehittyy tietty leima. Goffman tarkasteli erityi-
sesti sitä, kuinka henkilöt sisäistävät, vastustavat, peittävät tai yrittävät tulla 
toimeen leimautuneen minäkäsityksensä kanssa, minkä muut ihmiset yhtei-
sön identiteettiuskomuksiin perustuen ovat hänelle asettaneet. (Goffman 
1959; 1963.)  

Goffmanin käyttämä moraalisen uran käsite viittaa tutkimuksessani kuu-
lumisen kokemuksen ja tunteen rakentumiseen toistuvissa kohtaamisissa. 
”Kuulumisen ura” perustuu kohtaamisten jättämille kokemuksille kuulumi-
sesta. Koska koulutus- ja työhistoria on yksi keskeinen maahanmuuttajan 
elämänkulun reitin ulottuvuus, käytän siitä nimitystä koulutus- ja työpolku. 
Tarkastelen koulutus- ja työpolkua siten, millaisia merkityksiä kuulumisen 
rakentumisen näkökulmasta sille annetaan. Uraa analyysin välineenä tarkaste-
len enemmän luvussa 4. 
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3 Tutkimuskysymykset ja aineisto 
 
3.1 Tutkimuskysymykset  
 
Tutkimuksessani tarkastelen maahanmuuttoa ja siihen liittyvää kansallisen ja 
kulttuurisen erilaisuuden kohtaamista. Tutkimuksellani haluan osallistua 
maahanmuuttoa koskevaan keskusteluun ja nostaa erityisesti maahanmuutta-
jataustaisten naisten näkökulmaa näkyviin (ks. Lister 1997, 44–51). Tarkoi-
tukseni on tuoda esille, millainen kansalaisuus ja jäsenyys mahdollistuvat 
maahanmuuttajataustaisille naisille ja millä ehdoin.  

Tutkimustehtäväni on tarkastella maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
ja suomalaisuuden kohtaamisia ja sitä, miten nämä kohtaamiset rakentavat 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kuulumista suomalaisuuteen ja Suo-
meen. Tätä tehtävää lähestyn seuraavin tarkentavin kysymyksin: 

1. Millainen on maahanmuuttajan ura?  
2. Kuinka kokemus kuulumisesta suomalaisuuteen ja Suomeen rakentuu 

tällä uralla, erityisesti työ- ja koulutuspolulla?  
3. Millaisia toimijuuden positioita maahanmuuttajataustaisille naisille 

mahdollistuu maahanmuuttajan uralla?  
 
Otsikon ”matka suomalaiseksi” viittaa niihin elämänkulun reitteihin, joihin 
sisältyvien kohtaamisten puitteissa maahanmuuttajataustainen henkilö neu-
vottelee kuulumisestaan suomalaisuudessa. Elämänkulun reitit muodostavat 
maahanmuuttajan uran. ”Seuraan” maahanmuuttajataustaisen henkilön, tar-
kemmin venäläis- ja virolaistaustaisen naisen, elämänkulun reittejä muutto-
päätöksestä aina hänen kouluttautumiseensa Suomessa sosiaali- ja terveys-
alalle. Sitä, miksi henkilöt ovat päätyneet alan koulutukseen ja millaiset hei-
dän matkansa sosiaali- ja terveysalle ovat olleet, tarkastelen kuulumisen ra-
kentumisen näkökulmasta. Ensisijainen kiinnostuksen kohde ei siten ole 
heidän koulutus- ja työpolkunsa. Lähestyn kuulumista kansalaisuuden ja 
kansallisuuden näkökulmista, jolloin erittelen kansalaisuuden ja jäsenyyden 
edellytyksiä ja kansalaiseksi oppimista. Tarkastelunäkökulmassa kuulumisen 
halu korostuu kansalaisuuden ja jäsenyyden tavoitteluna (vrt. Liebkind 1994; 
Forsander 2001a). 

Kokemus kuulumisesta perustuu kohtaamisille. Keskeiseksi kansallisuuk-
sien ja kulttuurien kohtaamisessa asettuu kysymys samuuden ja erojen raken-
tumisesta. Elämän eri vaiheiden jättämät kokemukset mukaan ottamisesta ja 
poissulkemisesta ja niille annetuista merkityksistä rakentavat kuulumisen 
uraa. Tarkastellessani kuulumisen kokemusta ja sen rakentumista lähden ana-
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lysoimaan sitä, kuinka yhtäläisyyksiä ja eroja konstruoidaan ja kuinka mu-
kaan ottamisen ja poissulkemisen prosessit tulevat esiin ihmisten välisissä 
suhteissa ja erilaisissa institutionaalisissa käytännöissä. 

Tarkastellessani toimijuuden positioita analysoin toisaalta sitä, miten tuli-
jat positioidaan suhteessa suomalaisuuteen maahanmuuttajataustaisina, venä-
läisinä/virolaisina, naisina, eri-ikäisinä ja hoiva-alan työntekijöinä. Toisaalta 
erittelen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden itsensä positioimista eri 
tilanteissa. Annettujen ja otettujen positioiden yhdeydessä kiinnitän huomiota 
niiden mahdollistamaan toimijuuteen. Sen lisäksi, että ymmärrän toimijuuden 
diskursiivisena ulottuvuutena, tarkastelen sitä myös kulttuuristen, sosiaalisis-
ten kuin myös materiaalisten olosuhteiden mahdollistamana toimintana. Täl-
löin toimijuudessa painottuu kapasiteetti neuvotella ja haastaa vastaan tulevia 
rajoitteita. 

Kun tarkastelen maahanmuuttajataustaisen henkilön kuulumista suoma-
laisuuteen ja Suomeen, samalla kiinnitän huomiota siihen, millaisena Suomi 
ja suomalaisuus heijastuvat maahanmuuttajataustaisten elämäntarinoissa.  

 
 

3.2 Aineisto 
 
Informantit ja muu aineisto 

Tutkimukseni primääriaineisto koostuu elämäkerrallisista teemahaastatteluis-
ta. Haastateltaviini kuuluu 13 Venäjältä ja kymmenen Virosta tullutta maa-
hanmuuttajataustaista naista. Yksi haastateltujen valintaan vaikuttava tekijä 
oli se, että suurimpia maahanmuuttajaryhmiä Suomessa edustavat Venäjältä 
ja Virosta Suomeen muuttaneet. Haastattelujen suorittamisen aikoihin vuonna 
2004 venäläistaustaisia oli reilut 26 000 ja virolaistaustaisia noin 20 000 
henkilöä (Maahanmuuttovirasto 2009).  

Kyseisten kansallisten ryhmien valintaan vaikutti myös se, että heidän 
kansalliset taustansa ovat lähellä toisiaan verrattuna muihin maahanmuuttaja-
ryhmiin Suomessa. Kaikkien haastateltavien elämä ajoittuu myös aikaan, 
jolloin heitä yhdisti entinen Neuvostoliitto. Monet virolaistaustaisista haasta-
teltavistani olivat haastatteluhetkellä kansalaisuudeltaan edelleen venäläisiä, 
siitäkin huolimatta, että he muuttaessaan Suomeen asuivat Virossa10.  

                                                             
10 Virossa asuu sekä venäjänkielisiä että vironkielisiä henkilöitä, joiden joukossa on myös suo-

malaista syntyperää olevia. Neuvostoliiton romahdettua Viron kansalaisuuden saivat auto-
maattisesti sellaiset henkilöt, joiden vanhemmat olivat ennen toista maailmansotaa (Viron en-
simmäisen itsenäisyyden aikana vuosina 1918–1940) Viron kansalaisia. Muut asukkaat jou-
tuivat anomaan kansalaisuutta ja suorittamaan vaadittavat viron kieli- ja historiakokeet. Neu-
vostoliiton passi jäi edelleen niille, jotka eivät halunneet tai eivät pystyneet suorittamaan tar-
vittavia kokeita. (Kyntäjä 2001, 155–156.) 
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Taulukko 1. Koulutus Suomessa kansallisuuden mukaan 
 

Koulutus Venäläinen Virolainen Yhteensä 

Lähihoitaja 5 8 13 

Sosionomi 8 2 10 

Yhteensä 13 10 23 

 
Haastatelluista maahanmuuttajataustaisista henkilöistä 13 opiskeli lähihoita-
jaksi ammatillisessa koulutuksessa ja kymmenen sosionomiksi ammattikor-
keakoulussa (taulukko 1). Osa heistä oli juuri ennen haastattelua valmistunut 
ja saanut tutkintotodistuksen. Lähihoitajakoulutukseen kertoivat hakeutu-
neensa he, joilla oli terveydenhoitoalan tai jonkin muun alan tutkinto tai he, 
jotka olivat ilman varsinaista ammatillista tutkintoa. Sosionomikoulutukseen 
kertoivat hakeutuneensa sellaiset henkilöt, jotka entisessä kotimaassaan olivat 
opiskelleet tai suorittaneet tutkinnon opistotasolla tai korkeakoulussa. Yksi 
korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö opiskeli lähihoitajaksi.  

Muuttaessaan haastateltavista nuorin oli 20-vuotias ja vanhin 51-vuotias 
(liite 1, taulukko 1). Heistä ensimmäisinä muuttaneet olivat tulleet Suomeen 
vuonna 1991 ja suurin osa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, viimei-
simmät heistä vuonna 2003 (liite 1, taulukko 2). Tutkimuksen kannalta oli 
olennaista, että haastateltavani olivat osallistuneet entisessä kotimaassaan 
ennen muuttoaan joko ammatilliseen koulutukseen tai työelämään (liite 1, 
taulukko 3). Merkittäväksi tämä tausta nousi siitä näkökulmasta, miten koulu-
tus- ja työurat olivat muotoutuneet ja muuttuneet Suomeen muuton jälkeen, ja 
miksi heidän polkunsa olivat johtaneet sosiaali- ja terveysalalle.  

Primääriaineistona toimineen maahanmuuttajataustaisten naisten haastat-
telujen lisäksi lisäaineistona olivat kolmen sosiaali- ja terveysalan opettajan 
(liite 7) ja kolmen työvoimahallinnon edustajan haastattelut (liite 8). Käytin 
työvoimahallinnon edustajien haastatteluja ”heijastuspintana” varsinkin luvun 
7 (Työmarkkinoilla) analyysissä ja opettajien haastatteluja vastaavasti luvun 
8 (Opiskelemassa) tulkinnassa. Pyysin koulutuksen edustajia haastateltaviksi 
niistä oppilaitoksista, joissa haastattelemani maahanmuuttajataustaiset henki-
löt opiskelivat. Työvoimahallinnon edustajien valinnan kriteerinä oli se, että 
he olivat työssään tekemisissä maahanmuuttajataustaisten koulutus- ja työky-
symysten kanssa. Nämä teemahaastattelut kestivät yhdestä puoleentoista 
tuntia ja ne toteutettiin haastateltavien työpaikoilla11.  

                                                                                                                                   
 
11 Kuten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden nimet on muutettu, myös opettajien ja työvoi-

mahallinnon edustajien nimet on muutettu. Opettajien nimien yhteydessä O-kirjaimen lisäksi 
on lyhenne lh, mikä viittaa henkilöön, joka on lähihoitajakoulutuksessa opettajana ja lyhenne 
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Haastattelujen ohella olen analysoinut sosiaali- ja terveysalan koulutuksen 
opetussuunnitelmia ja osin myös lainsäädäntöä. En kuitenkaan tehnyt laaja-
alaista opetussuunnitelma-analyysia enkä tutkinut niiden sisältöä systemaatti-
sesti, vaan poimin niistä lähinnä sellaisia näkökulmia, joista haastateltavat 
puhuivat. Tällaisia ovat erityisesti opetuksen kansalaisuutta, kansallisuutta, 
kansainvälisyytä ja monikulttuurisuutta koskevat teemat. Lähihoitajakoulu-
tuksen eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osalta mukana on Ammatil-
lisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet 
(Opetushallitus 2001) ja sosionomikoulutuksen osalta Diakonia-ammattikor-
keakoulun opetussuunnitelma vuosille 2004–2005 (Opinto-opas 2004–2005).  

 
Pääinformattien rekrytointi 

Koska olin kiinnostunut nimenomaan siitä, miten kokemus kuulumisesta 
rakentui sosiaali- ja terveysalalla olevien maahanmuuttajataustaisten henki-
löiden näkökulmasta, hain haastateltavat useiden eri sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitosten kautta pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Tutkimusluvat myöntä-
neissä oppilaitoksissa venäläisille ja virolaisille maahanmuuttajataustaisille 
opiskelijoille ryhmän opettaja jakoi kirjallisen esittelyn (liite 2) tutkimukseni 
tarkoituksesta, minkä perusteella tutkimukseen pyydetyt päättivät osallistu-
misestaan siihen. Olin myös itse ilmoittanut halukkuuteni tulla kertomaan 
tutkimuksesta, mikä toteutui yhdessä oppilaitoksessa. Osoituksena halukkuu-
destaan osallistua tutkimukseen haastatteluun suostuvat luovuttivat yhteystie-
tonsa (liite 3). 

Olin toimittanut oppilaitosten yhteyshenkilöille kyselykaavakkeen (liite 
4), joka oli tarkoitus jakaa tutkimukseen suostuville henkilöille. Koska haas-
tateltavien rekrytointi vaihteli minusta riippumattomista syistä oppilaitoksit-
tain, kyselykaavake jaettiin vain osassa oppilaitoksia. Kyselykaavakkeen 
avulla keräsin ensinnäkin henkilötietoja, mutta sen tarkoituksena oli myös 
tehdä tutuksi haastatteluteemoja. Ajattelin, että niihin etukäteen tutustuminen 
ja niiden kirjallinen esittäminen toimisi haastatteluun johdattavana tekijänä. 
Kuitenkin vain harvat haastateltavani olivat täyttäneet kyselyä etukäteen. 
Kaavakkeessa olleiden henkilötietojen täyttäminen toteutettiinkin yleensä 
ensimmäiseksi haastattelutilanteen alussa. 

Sen lisäksi, että pyysin haastatteluun suostuvia täyttämään kyselyn ennen 
haastattelua, pyysin heitä myös tekemään elämänviivatehtävän (liite 4). Elä-
mänviivan piirtämisen lähtöajatus oli, että sen avulla haastateltava voisi 

                                                                                                                                   
sos vastaavasti sosionomikoulutuksessa mukana olevaan opettajaan. Työvoimahallinnon edus-
tajat erottuvat pseudonyymiin liitetyn TH-lyhenteen avulla. Myös kaikkien kotipaikkakunta ja 
oppilaitosten nimet olen häivyttänyt joko vaihtamalla nimeä tai jättämällä sen kokonaan mai-
nitsematta. 
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konkretisoida ja visuaalisesti nostaa esiin niitä elämänkulkuun liittyviä asioi-
ta, jotka tutkimuksen kannalta ovat tärkeitä (Goodson & Sikes 2001, 30; ks. 
myös Komulainen 1998). Elämänviivan tekeminen koettiin joko liian vaike-
aksi tai tätä pyyntöä ei ollut ymmärretty, koska sen toteutti vain yksi haasta-
teltava.  

Yksi tutkimuseettinen vaatimus on se, että tutkimukseen osallistuvilla on 
vapaa, tietoon perustuva suostumus osallistumiseen. Tämä edellyttäisi, että 
henkilön tulisi tietää mistä tutkimuksessa on kysymys, mitä tutkimukseen 
osallistuminen hänen kannaltaan merkitsee ja miten tietoja tullaan käyttä-
mään ja tallentamaan. (Hänninen 2008, 125.) Siitä huolimatta, että haastatte-
luun rekrytoitaessa henkilöille jaettiin kirjallista tietoa tutkimuksesta ja ker-
rottiin siitä suullisesti, en voi olla täysin vakuuttunut, että kaikki olisivat 
tiedostaneet tutkimuksen kokonaisuuden. Epävarmuutta luo se, että itse en 
voinut olla kaikissa rekrytointitilanteissa esittelemässä tutkimusta, vaan sen 
saattoi toteuttaa yhteyshenkilökseni suostunut oppilaitoksen opettaja. Maa-
hanmuttajataustaisten opiskelijoiden suomen kielen hallinta vaihteli suuresti, 
mikä myös on saattanut olla estämässä asiakokonaisuuden ymmärtämistä. 
Kaiken tämän eliminoiseksi olin kuitenkin ilmoittanut tutkimuksesta kiinnos-
tuneille omat yhteystietoni lisäkysymysten tekoa varten. 

 
Haastattelujen toteuttaminen ja aineiston käsittely 

Lähtökohtaisena oletuksena haastatteluille oli niiden toteuttaminen suomen 
kielellä, koska suomen kielen taito oli ollut haastateltavieni koulutukseen 
pääsyn edellytys. Haastattelut toteutettiin suomen kielellä yhtä lukuunotta-
matta; yhdessä haastattelussa käytettiin englantia, koska kyseinen haastatel-
tava opiskeli englanninkielisessä koulutuksessa eikä hän oman arvionsa mu-
kaan osannut riittävän hyvin suomea. Joillakin haastateltavista suomen kielen 
taito oli sen verran heikko, että käsitteellisten asioiden ymmärtäminen ja 
käsittely tuotti vaikeuksia. Näin oli erityisesti niillä, jotka olivat asuneet 
Suomessa vähemmän aikaa ja joiden opinnot olivat vasta alussa. Haastattelut, 
jotka yhtä lukuun ottamatta12, sain nauhoittaa, kestivät 1,5–3,5 tuntia. Litte-
roin ne itse Word-tekstinkäsittelyohjelmalla sanasta sanaan13. Litteroitua 

                                                             
12 Yksi haastateltava ei halunnut haastatteluaan nauhoitettavan. Hän ei kuitenkaan halunnut 

perustella tätä valintaansa minulle. Tästä haastattelusta tein haastatteluhetkellä ensikäden 
muistiinpanot, joita täydensin välittömästi haastattelun loputtua.  

13 Tekstiin otetut lainaukset ovat pääosin haastateltavan puhetta. Joissakin tapauksissa ymmärret-
tävyyden näkökulmasta olen kuitenkin liittänyt lainaukseen myös itse esittämiäni kysymyksiä, 
kommentteja tai lisäyksiä. Olen erottanut nämä varsinaisen haastateltavan puheesta merkitse-
mällä ne hakasulkeisiin [ ] ja kysymyksen yhteydessä liittämällä puheenvuoroni alkuun M-
kirjaimen viittamaan nimeeni. Kun olen selittänyt haastateltavan puheen viittauksia tarkem-
min, olen tämänkin lisäykseni merkinnyt hakasulkeisiin. Merkintä kolme pistettä suluissa (...) 
tarkoittaa sellaisia sanoja ja lauseita, jotka on poistettu raportointivaiheessa tässä yhteydessä 
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tekstiä tuli kaiken kaikkiaan 1077 sivua 1,5-rivivälillä. Näistä 920 sivua oli 
maahanmuuttajataustaiseten henkilöiden haastatteluja.  

Käyttämissäni lainauksissa olen lähtökohtaisesti säilyttänyt haastateltavi-
en käyttämän kielen. Koska mukana oli myös sellaisia henkilöitä, jotka olivat 
opiskelleet suomea vasta vähän aikaa ja heidän kielitaitonsa oli rajallinen, 
olen joissakin tapauksissa muokannut tekstiä myöhemmin sujuvampaan muo-
toon. Olen tietoinen kielen mahdollisesta toiseutta korostavasta luonteesta. 
Päädyin kuitenkin toistamaan haastateltavien puheen lähes sellaisenaan, kos-
ka tällä valinnalla haluan olla tukemassa erilaisuuden mahdollistumista. 

Haastattelututkimuksen luotettavuutta lisää se, että tehdään esihaastatte-
luita (Flick 1998; 2006). Toteutin tutkimusta varten kaksi esihaastattelua. 
Toinen esihaastateltavistani oli henkilö, joka oli muuttanut Suomeen Venäjäl-
tä, mutta hän ei kuitenkaan opiskellut sosiaali- ja terveysalalla. Toiseksi esi-
haastatteluksi muodostui ensimmäinen virallinen tutkimushaastattelu. Vasta 
haastattelutilanteessa paljastui, että kyseinen henkilö täytti muut haastatelta-
vien kriteerit paitsi sitä, että hän olisi muuttanut Suomeen aikuisikäisenä. 
Muuttaessaan hän oli ollut alle 10-vuotias ja siten hänen ammatillinen orien-
toitumisensa oli muodostunut vasta Suomessa asuessa. Näiden haastattelujen 
kautta sain kuitenkin mahdollisuuden harjoitella niin haastattelutekniikkaa ja 
siihen liittyvien periaatteiden huomioon ottamista, kuin myös elämänkulun 
prosessimaisuuden muotoilua. 

Tavoitteeni oli toteuttaa haastattelut narratiivisina haastatteluina. Narratii-
vinen haastattelu aloitetaan yleensä kysymyksellä, joka on koko tutkimus-
teemaa kokoava ja joka mahdollistaa kertomuksen tuottamisen. Narratiivisel-
le haastattelulle on ominaista, että kertomusta ei keskeytetä, siihen ei tehdä 
tarkentavia kysymyksiä eikä sitä arvioida. (Flick 1998, 99–100; 2006.) Aloi-
tin haastattelun yleensä narratiivisella kysymyksellä, jolla pyysin haastatelta-
vaa kertomaan elämästään siitä näkökulmasta, miten hän oli päätynyt opiske-

                                                                                                                                   
tarpeettomina. Sellaisiksi olen katsonut muun muassa täytesanat, toistot, keskenjäävät tavut ja 
yksittäiset äänteet. 

Lainauksen yhteydessä esiintyviin koodauksiin olen liittänyt henkilön nimen. Kuitenkin 
haastateltavien anonymiteetin turvaamiseksi käytän pseudonyymejä. Myös paikkojen ja oppi-
laitosten nimet olen muuttanut. Vaikka varsinaista vertailua ja erottamista venäläistaustaisten 
ja virolaistaustaisten kesken tarkoitukseni ei ole tehdä, olen liittänyt kyseiseen koodiin lähtö-
maan tunnukseksi joko Ve tarkoittaen venäläistaustaista ja Vi tarkoittaen virolaistaustaista. 
Henkilön koulutusastetta kuvaa merkintä lh ja sos, joista lh vittaa lähihoitajakoulutukseen ja 
sos sosionomikoulutukseen. 
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lijaksi sosiaali- ja terveysalalle (liite 5). Ymmärtämisen tueksi annoin tapaa-
misen alussa haastateltaville pääkysymykseni ja sitä jäsentäviä teemoja pape-
rilla. Katsoin tämän edistävän käsiteltävien asioiden ymmärtämistä varsinkin 
kun haastateltavien oma äidinkieli ei ollut suomi. Niille joille se oli mahdol-
lista, laitoin ne nähtäväksi jo etukäteen sähköpostitse. Moni aloittikin nykyi-
sestä elämänvaiheestaan, jota läksimme yhdessä purkamaan. Kuitenkin moni 
koki vaikeuksia ymmärtää aloituskysymykseeni sisältyvän näkökulman.  

Koska minulla oli etukäteisoletus haastateltavien mahdollisesta rajoittu-
neesta kyvystä tuottaa kertomusta suomen kielellä, olinkin varautunut myös 
elämäkerralliseen teemahaastatteluun. Elämäkerrallisuudella teemahaastatte-
lujen ominaisuutena haluan korostaa sitä, että teemat muodostavat koko elä-
mänkulkua koskevan jatkumon lapsuudesta aikuisuuteen ja menneestä nykyi-
syyteen (ks. Komulainen 1998). Teemat sisältävät myös eri elämäntilanteisiin 
liittyviä näkökulmia. Tällaisia olivat muun muassa muuttoon liittyvät näkö-
kulmat, koulutus- ja työhistoria sekä entisessä kotimaassa että Suomessa ja 
suhde Suomeen ja suomalaisuuteen eri tilanteissa. Teemojen avulla johdatin 
haastateltavaa kertomaan elämästään lapsuudestaan aina nykyhetkeen saakka. 
Olennaisena pidin kuitenkin sitä, että haastateltavalla itsellään oli mahdolli-
suus valita kertomiensa asioiden järjestys. Narratiivisuutta pyrin tukemaan 
tekemilläni kuinka- ja miksi-kysymyksillä (Flick 1998). 

Ivor F. Goodson ja Pat Sikes (2001, 27–28) toteavat, että haastattelutilan-
teessa tapahtuvien kohtaamisten tulisi olla strukturoimattomia, informaalisia 
ja keskustelevia. Liiallinen strukturointi voi tuottaa relevantin informaation 
hukkaamista. Feministisen haastattelun peruspiirteenä on tavoite toimia haas-
tateltavien ehdoilla ja heidän parhaakseen, mikä Oinaan (2004, 214) mukaan 
tapahtuu muun muassa siten, että haastateltavan tulee saada olla mukana 
päättämässä, mikä on oleellista tietoa siinä tutkimuskohteessa, mistä puhu-
taan. Varoinkin haastatteluissa ohjaamasta teemojen käsittelyä sellaisesta 
näkökulmasta, mikä olisi tuottanut maahanmuuttajan ”mallitarinaa”14 (ks. 
Juhila 2004) tai ”uhriuttanut”15 (ks. Hall 1999; Suurpää 2002) haastateltavaa. 

Saadakseni kuitenkin haastatteluista narratiivisen muodon esille pyrin 
mahdollisimman vähän ohjailemaan kertomusta. Herättämilläni miten- ja 
miksi-kysymyksillä pyrin varmistamaan, että haastateltavat kuvasivat elä-

                                                             
14 Mallitarinat ovat laajasti tunnistettuja ja jaettuja kulttuurisen tietovarantomme osia. Mallitari-

noiden mukaan ”tiedetään”, millaisia esimerkiksi maahanmuuttajat ja varsinkin ”venäläistaus-
taiset naiset” ovat. Leimattuja identiteettejä omaavien henkilöiden ominaisuuksiin luetaan 
esimerkiksi elämässä epäonnistuminen, poikkeavuus ja avuttomuus. (Juhila 2004, 27.)  

15 Uhri-kategoriaa edustavaan ryhmään liittyvät käsitykset värittyvät usein ongelmien kautta ja 
heidän keskeisinä ominaisuuksinaan pidetään puutetta: heidän oletetaan tulevan kehnoista 
oloista, olevan köyhiä sekä sosiaalisesti että kulttuurisesti voimattomia (Suurpää 2002, 44–
45). 
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mänsä eri tapahtumia mahdollisimman laaja-alaisesti ja kertoivat siitä, millai-
sia merkityksiä he liittivät kyseisiin tapahtumiin. Hahmottelemani teemat 
toimivat eräänlaisena teemakarttana. Tärkeää onkin seurata haastateltavan 
puhetta ja tavallaan tehdä yhteistyötä hänen kanssaan, eikä orjallisesti nou-
dattaa etukäteissuunnitelmaa (Rapley 2007, 18). Kertomuksissa Suomeen 
muuttamiseen liittyvät näkökulmat muodostuivat keskeiseksi ”vedenjakajak-
si”, ja ne olivat tuottamassa muutosta ja käännettä elämässä (vrt. Komulainen 
1998; Keskitalo-Foley 2004).  

Usein tutkimuksen kohteena olevat henkilöt kutsutaan mukaan aineiston 
tulkintavaiheeseen. Tätä perustellaan sillä, että tutkittaessa niinkin intiimiä 
asiaa kuin ihmisten elämää on syytä ottaa huomioon tutkimuksen kaikissa 
vaiheissa haastateltavien omat merkityksenannot (Flick 2006, 371; Gray 
2004, 342; Oinas 2004, 216; Säntti 2004, 184). Tarjosinkin haastateltaville 
tilaisuutta kommentoida ja korjata heidän haastattelussa antamaansa infor-
maatiota lähettämällä heille sähköpostitse heidän oman haastattelunsa litteroi-
tuna (liite 6). Teksti oli siinä muodossa, miten haastateltava oli sen ilmaissut 
enkä ollut sitä muokannut mitenkään. Yksi tutkimuseettinen ulottuvuus on se, 
että haastateltavalla on oikeus perua tutkimukseen osallistumisena milloin 
tahansa, mikäli hän tulee toisiin ajatuksiin (Hänninen 2008). Toivoin, että 
oman litteroidun haastattelun läpikäyminen palveli myös sitä, että henkilö voi 
vielä ratkaista, haluaako hän tarinansa mukaan tutkimukseen. 

Haastateltavista vain yksi käytti kommentointimahdollisuutta. Jäin pohti-
maan, oliko niin, että haastateltavat eivät kokeneet haastatteluissa olevan 
kommentoitavaa ja korjattavaa vai oliko oman haastattelun lukeminen kenties 
jollakin lailla hämmentävä kokemus. Oliko puhuttu muututtuaan kirjoitetuksi 
jotenkin poissulkevaa, torjuvaa ja yllättävää? Koska useiden suomen kielen 
taito oli melko kehittymätön, haastatteluiden retusoimattomassa kirjoitetussa 
muodossa kohtaaminen saattoi myös olla omaa maahanmuuttajan ja toisen 
positiota korostavaa, vaikka se ei ollut tarkoituksena. Yksi mahdollinen 
kommentoimatta jättämisen näkökulma voi olla sekin, että motivaatio omaan 
osuuteen palaamiseen haastattelun jälkeen voi olla vähäinen; kenties on koet-
tu siten, että asia on jo käsitelty. 

Uwe Flick (2006, 371) toteaa, että luotettavuuden näkökulmasta tulisi tar-
kastella sitä, millä tavoin tutkijan versio perustuu kentän versioon. Vaiheessa, 
jolloin analysoin ja tulkitsin aineistoa, en kuitenkaan yrittänyt enää ottaa 
yhteyttä haastateltaviin. Yksi estävä tekijä oli se, että heidän tavoittamisensa 
olisi ollut vaikeaa, koska useimmat heistä todennäköisesti olivat jo päättäneet 
opiskelunsa ja siinä tapauksessa heidän yhteystietonsa olivat vanhentuneet. 
Tiedostan, että tulkinnan luotettavuuden näkökulmasta olisi ollut hyvä saada 
haastateltavien kommentit tekemiini tulkintoihin. Tulkinta ja johtopäätökset 
ovat minun. Tulkintani ja johtopäätökseni olen perustanut omien havaintojeni 
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lisäksi muuhun jo tuotettuun kyseistä asiaa koskevaan tutkimukseen. Myös 
siten olen käynyt vuoropuhelua muiden tutkijoiden kanssa. Olen myös liittä-
nyt tutkimusraporttiin mahdollisimman paljon aineistopätkiä, jotta lukija voi 
tehdä vertailua omien ja minun tekemieni tulkintojen välillä. 

Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2002, 133) mukaan laadullisessa tut-
kimuksessa tulee tarkastella havaintojen luotettavuuta ja toisaalta niiden 
puoluettomuutta. Puoluettomuuden näkökulmasta on olennaista kiinnittää 
huomio siihen, pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan tiedonantajaa 
itseään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksen läpi. 
Tiedostan, että oma lähestymistapani ja tutkimusprosessini on vaikuttanut 
tapaani lukea sekä tutkimuskirjallisuutta että haastatteluaineistoa.  

Tutkimuksen luotettavuutta lisäävä tekijä on se, että tehtyjä tulkintoja 
”testataan” ja arvioidaan tutkijayhteisössä (Flick 2006, 370) eli tiedeyhteisön 
tulisi jakaa yhteinen näkemys tiedon ongelmattomuudesta ja käyttökelpoi-
suudesta ja tavasta tuottaa se (Mishler 1990, 422). Olenkin esitellyt aineis-
toani ja siitä tekemiäni tulkintoja erilaisissa seminaareissa ja ohjauskeskuste-
luissa, joissa olen saanut rakentavia näkökulmia ja huomioita. 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt toisaalta tulkitsemaan toisten kokemuksia 
ja toisaalta halunnut mahdollistaa haastateltavien äänen kuulumisen. Tämän 
mahdollistuminen edellyttää, että tutkija reflektoi kriittisesti omaa vaikutus-
taan tutkimusprosessiin (Gray 2004, 342). Koska itse en edusta haastatelta-
vieni ryhmää vaan valtaväestöä, olen pyrkinyt tiedostamaan tähän näkökul-
maan liittyvät eettiset haasteet (ks. Kulmala 2006, 78). Olen käyttänyt tutki-
jan valtaani muun muassa siinä, että olen voinut määritellä sekä tutkimuskoh-
teen että haastattelukysymykset. Tiedostan myös, että olen lähestynyt haastat-
teluaineistoa nostamalla sieltä esiin tiettyjä asioita ja jättäen huomiotta toisia. 
En siis pyri tutkijan vallan eliminoimiseen. Koenkin tärkeäksi korostaa sitä, 
että tulkintani haastateltavien todellisuudesta ja ajattelusta ovat rajoittuneita 
ja paikantuneita. (ks. Oinas 2004, 222–223.)  

Luotettavuuden näkökulmasta on arvioitava raportoitujen havaintojen, 
tulkintojen ja yleistämisen luotettavuutta (Mishler 1990, 417). Tutkimuksen 
läpinäkyvyys on tärkeää, jota tuetaan dokumentoimalla tutkimusprosessi 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti (Flick 2006, 370). Sosiaalista konstruk-
tionismia edustavassa tutkimuksessa ei kuitenkaan edellytetä, että se olisi 
sellaisenaan toistettavissa. Tutkimusraportti kirjoitetaan sellaiseen muotoon, 
jolloin lukijan on mahdollista arvioida tutkimuksen luotettavuutta. (Kvale 
1996; Komulainen 1998, 244.) Olenkin pyrkinyt kirjoittamaan tutkimusrapor-
tin muotoon, jossa kuvaan tutkimusvaiheita – aineiston keruuta, analysointia, 
tulkintaa – mahdollisimman tarkkaan.  
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Haastattelu kohtaamisena 

Elämäkerrallisen tiedon keräämisessä haastattelun keinoin hyvään lopputu-
lokseen pääseminen edellyttää luottamuksellisen suhteen syntymistä haasta-
teltavan ja haastattelijan välillä. Tällöin persoonallinen dynamiikka on tärke-
ää ja tutkijan käyttäytymisellä, pukeutumisella ja kielenkäytöllä on merkitys-
tä. (Goodson & Sikes 2001, 27–28.) Tavoitteeni olikin luoda haastattelutilan-
teista välittömiä ja luontevia kohtaamisia, joihin saattoi tulla kaikkine sellai-
sine arjen asioineen – ”kahvikuppineen, lapsineen, ongelmineen kaikkineen” 
– mitä haastateltavan elämään sisältyi (Oinas 2004, 209). Kohtaamisen luon-
tevuutta tuin muun muassa siten, että annoin haastateltavan itsensä valita 
haastattelupaikan. Vaihtoehdoiksi muodostuivat yliopiston ryhmätyötilat, op-
pilaitoksen tilat, oma kotini tai haastateltavan koti riippuen haastateltavan 
omasta toivomuksesta ja haastattelun ajankohdasta. Tällä tavoittelin sitä, että 
haastattelu toimisi enemmän haastateltavan ehdoilla (Oinas 2004, 216).  

Jotta vältettäisiin tutkittavan esiintyminen objektina, on hänet Elina Oi-
naan (2004, 215) mukaan kohdattava ihmisenä ja siten, että haastattelutilan-
teesta muodostuu ”kohtaaminen”. Tämä edellyttää tutkijan roolin tilalla ko-
rostuvaa ihmisen ja naisen roolin esiintuloa. Tavoittelin haastattelutilanteen 
muodostumista sellaiseksi kohtaamiseksi, jossa myös minä tutkijana annoin 
itsestäni; olin läsnä myös naisena, äitinä, vaimona ja ihmisenä. Kuitenkin olin 
tietoinen yhteisyyden rakentamisen rajoista ja neutraaliuden tavoittelemisesta 
haastattelijan roolissa (ks. Ruusuvuori & Tiittula 2005, 40–51). 

Osin haastattelut muodostuivat varsin välittömiksi ja luonteviksi kohtaa-
misiksi. Vaikeutena useiden haastateltavien kanssa oli enemmänkin se, miten 
ohjaisin paremmin haastattelun ydinteeman saamista esiin. Vain muutamat 
haastateltavista olivat sellaisia, jotka olivat niukkasanaisia ja kertoivat raja-
tummin käsiteltävistä asioista. En kuitenkaan näe tähän vaikuttaneen niinkään 
haastattelutilanteen ja siinä esiintyneen asetelman, vaan enemmänkin ihmis-
ten erilaisen luonteen ja tavan ilmaista itseään ja päästää lähelleen toisia ih-
misiä. Jo se, että kyseiset henkilöt olivat lupautuneet vapaaehtoisesti haasta-
teltaviksi, tulkitsen kertovan heidän halukkuudestaan ja valmiudestaan kertoa 
jotain elämästään. Oinas (2004, 220) kuitenkin korostaa, että haastatteluun 
lupautuminen ei yksin takaa avointa ja intiimiä kohtaamista, vaan se edellyt-
tää vastavuoroista vuorovaikutustilannetta. Siten en näekään näitä haastatte-
luja puhtaina kertomuksina haastateltavien elämästä, vaan kerrontana maini-
tussa vuorovaikutustilanteessa. Kuulija vaikuttaa kertomiseen olennaisella 
tavalla; toisessa tilanteessa, jollekin toiselle kerrottuna tarina voikin saada 
toisen sisällön ja muodon (Cohen & Mallon 2001). Haastattelu on siis tilan-
nesidonnainen. 
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Haastattelija ja haastateltava edustavat yleensä erilaisia sosiaalisia maail-
moja, jotka kohtaavat haastattelutilanteessa. Keskustelussa toimitaan ikään 
kuin maailmaa tarkasteltaisiin yhtenäisestä näkökulmasta, vaikka osallistujien 
näkökulmat harvoin ovat identtiset. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 36.) Var-
sinkin, kun haastattelija ja haastateltava ovat eläneet eri kulttuureissa, heidän 
kokemuksensa ovat erilaisia, mikä vaikuttanee ympäröivän todellisuuden 
tulkitsemiseen eri tavoin (Rastas 2005a, 80). Haastateltavani olivat lähtöisin 
Venäjältä ja Virosta eli melko läheisistä ja tutuista kulttuureista suomalaisuu-
den näkökulmasta. Kuitenkin voi olla todennäköistä, että jo haastattelutilan-
teessa minä suomalaisena ja haastateltava oman kulttuurinsa kantajana 
olemme voineet lähestyä ja siten myös tulkita käsittelemiämme asioita hie-
man eri tavoin. 

Se, että itse olen suomalainen nainen ja edustan valtaväestöä, ei voine olla 
vaikuttamatta haastatteluihin. En siten väitä, että haastattelutilanteet olisivat 
muodostaneet täysin tasa-arvoisen suhteen haastateltavan ja minun välillä. 
Vaikka tulkitsin useiden haastateltavien kommenteista, että he pitivät jo tut-
kimusaiheen valintaa osoituksena tuestani heille, joissakin kohtaamisissa 
tutkijan ja haastateltavan valta-asema saattoi vaikuttaa siihen, miten haasta-
teltava vapautui kertomaan kokemuksistaan. Kun haastateltavat kertoivat 
suhteestaan suomalaisuuteen, samalla he kertoivat suhteestaan siihen, mitä 
minä edustin. Erotuksena heistä minä suomalaisena naisena voin nauttia 
kaikista niistä eduista, mihin suomalaiset ovat etuoikeutettuja (ks. Rastas 
2004, 98). Tätä pohdin erityisesti niissä yhteyksissä, joissa haastateltava 
kertoessaan elämästään Suomessa esitti sen ”hyvänä” ja ongelmattomana.  

Taustaltani olen opettaja ja olen toiminut sosiaali- ja terveysalalla koulut-
tajana. Kuitenkin haastattelujen yhteydessä toin itseni esille ainoastaan yli-
opiston jatko-opiskelijana ja tutkijana. Haastatteluvaiheessa olin työtehtäväs-
täni opintovapaalla, eikä ollut tietoa siitä, palaisinko entisiin tehtäviini. Us-
koin opiskelijana ja tutkijana esittäytymisen mahdollistavan tasavertaisem-
man kohtaamisen ja vähentävän opettaja–opiskelija-suhteen muodostumista. 
Toki toin esiin, että olen toiminut sosiaali- ja terveysalalla. Taustani sosiaali- 
ja terveysalan opettajana ei mielestäni voinut vaikuttaa haastattelujen luon-
teeseen. Venäläisessä kulttuurissa moraali- ja tapakasvatuksella on ollut kes-
keinen asema, mikä näkyy muun muassa kunnioittavana suhtautumisena 
opettajia ja vanhempia ihmisiä kohtaan (Laihiala-Kankainen 2001, 16). Kos-
ka haastateltavat kertoivat kohtaamisistaan opettajien kanssa varsin myöntei-
sessä ja kritiikittömässä sävyssä, ja myös minua saatettiin teititellä tapaami-
sissa, tulkitsen yhtenä näkökulmana siihen vaikuttaneen kyseisten kunnioit-
tamista osoittavien asenteiden. Toki tällaisessa tietyssä kontekstissa tapahtu-
neeseen haastattelutilanteeseen on todennäköisesti sisältynyt muitakin sellai-
sia ehtoja, jotka ovat vaikuttaneet elämäntarinan tuottamiseen (ks. Liljeström 
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2004b, 145). Koska haastateltavat olivat haastatteluhetkellä vielä koulutuk-
sessa, positioituminen maahanmuuttajana ja opiskelijana on voinut olla vai-
kuttamassa haluun antaa myönteinen kuva kohtaamisista opettajien kanssa. 
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4 Kertomuksen tutkiminen ja aineiston 

analyysitavat 
 
Tutkimukseni edustaa elämäkerrallista tutkimusotetta, jolla viittaan aineiston 
tuottamiseen ja kokemusmaailman rakentumiseen elämänkestävänä prosessi-
na. Lähestyn kerrottuja tarinoita sekä kielellisesti välittyneinä että elettynä 
elämänä. Koska tulkitsen elämäntarinoita uralla olemisen tarinoina, siihen 
analyysimalleja tarjoaa Goffmanin (1959) tapa käsitteellistää ura kuin myös 
narratiivinen työ- ja koulutusuratutkimus. 

 
 

4.1 Elämä kerrottuna ja elettynä 
  
Elämäkerta viittaa sellaiseen elämänkulun kirjalliseen jäsennykseen, joka 
yleensä on jonkun muun kuin yksilön itsensä tekemä. Henkilön itsensä itses-
tään kirjoittamaa elämänkuvausta kutsutaan omaelämäkerraksi. (Huotelin 
1996, 14.) Kuvaus henkilön elämänvaiheista syntymästä lapsuuden ja ai-
kuisiän saavuttamisen kautta nykyhetkeen voidaan saada myös ihmisen itses-
tään toisille kertoman tarinan kautta. Erotuksena kirjoitetusta elämäkerrasta 
tästä usein käytetään nimitystä elämäntarina (Saarenheimo 1997; Vilkko 
1997; Hänninen 2000; Säntti 2007). Omasta elämästään suullisesti ja vapaa-
muotoisesti tuotetusta kertomuksesta käytän tässä tutkimuksessa käsitettä 
elämäntarina. 

Kun elämäntarina (life story) sijoitetaan tiettyyn historialliseen, taloudel-
liseen ja yhteiskunnalliseen yhteyteen, se muuttuu elämänhistoriaksi (life 
history). Kun tulkitsen elämäntarinoita asettamalla ne laajemmin sosiaalista 
ja yhteiskunnallista taustaa vasten, voin sanoa muokkaavani niitä elämänhis-
torioiden suuntaan. Näin yksityisistä asioista tulee yleisiä. Koska elämäntari-
nan muuntamis- ja paikantamisprosessi elämänhistoriaksi on tutkijan kannal-
ta haastavaa ja vastuullista, sen voi sanoa tarjoavan tutkijalle ”kolonisoivaa” 
valtaa. (Hatch & Wisniewski 1995, 128; Goodson & Sikes 2001, 16–18, 88; 
Säntti 2007, 31.)  

Elämäntarinaa kertoessaan kertoja käsittelee itseään päähenkilönä. Kun 
hän ilmaisee ja arvioi elämäntapahtumiensa käsittelyssä itseään, samalla tuo 
itsestä kerrottu tarina muodostuu myös tarinaksi ympäröivästä yhteiskunnas-
ta. (Vilkko 1997, 76; Antikainen & Komonen 2003, 149–150.) Olennainen 
ominaisuus elämäntarinoilla tutkimukseni kannalta onkin se, että kertojan 
tuottaessa käsitystä itsestään hän samalla arvioi myös kuulumistaan erilaisiin 
ryhmiin (Linde 1993, 3; Anthias 2005, 42). Koska tarinat paljastavat myös 
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sosiaalista elämää, ne tarjoavat mahdollisuuden tutkia muun muassa sellaisia 
tekijöitä kuin etnisyyttä, sukupuolta, koulutuksellisia mahdollisuuksia, am-
matillisia rakenteita ja sosiaalisia verkostoja (Riessman 1993, 5; Cohen & 
Mallon 2001, 57).  

Näen elämäntarinat sen hetkisinä tuotteina, jolloin tässä hetkessä asioille 
annetut tulkinnat voivat ilmetä erilaisina toisena aikana16. Elämäntarinan 
tuottamista ohjaa nykyhetken perspektiivi menneisyyteen. Kertoja luo kat-
seensa menneisyyteen ja arvioi menneitä tapahtumia siten, että ne saavat 
merkitysulottuvuuksia nykyisyyden valossa. Tällöin kerrontahetken tapahtu-
mat vaikuttavat aikaisempien tapahtumien kerrontaan ja ne voivat sisältää 
vaihtoehtoisia tulkintoja riippuen kertojan näkökulmasta, arvoista ja motivaa-
tiosta. Tulkinta elämästä ja siten tarina saattaa muuttua ja vaihdella, ja henki-
lö voi muistaa ja unohtaa erilaisia asioita tarkastellessaan niitä eri näkökul-
mista. (Goodson & Sikes 2001, 42–44; Säntti 2007, 63.) Tärkeää on kiinnit-
tääkin huomiota elämäntarinoita tulkitessa niiden antamaan kokonaiskuvaan 
ja niissä esiintyviin mahdollisiin epäjohdonmukaisuuksiin (Flick 2006, 372). 

Elämäntarinat voivat olla kerrottu jollekin yleisölle tai jotakin tarkoitusta 
varten, mitä retoriikka korostaa. Kuulijoina ajatellaan ne, joihin puhuja halu-
aa argumentaatiollaan vaikuttaa. (Perelman 1996, 20; Hyvärinen 1998, 326; 
Antikainen & Komonen 2003, 150.) Raportoidessaan elämänsä kokemuksia 
henkilö valitsee paikan ja asennon, mistä käsin hän asettuu tietoisesti puhu-
maan sille kuulijalle, joka hänellä on mielessään (Vilkko 1997, 91–92). Hen-
kilö saattaa siis ajaa omia etujaan kerronnallisin keinoin, milloin kertojan 
intentioiden päättely tuleekin tutkijan pohdittavaksi (Säntti 2007, 67). Koros-
tan elämäntarinoita elämäntapahtumista tehtyinä konstruktioina, jotka kertoja 
muokkaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi ja katson, että tässä tutkimuk-
sessa haastateltavat osallistuvat elämäntarinoiden kautta maahanmuutosta 
käytävään keskusteluun omasta mahanmuuttajan positiostaan käsin. 

J. Amos Hatch ja Richard Wisniewski (1995, 127) painottavat narratiivi-
sen ja elämäkertatutkimuksen poliittista ulottuvuutta. Poliittisuuden näkö-
kulmasta on tärkeää, kuka näistä tutkimuksista hyötyy ja kenen ääni niissä 
kuuluu. Heidän mukaansa tutkimuksen päämääräksi ei asetu vain maailman 
kuvaaminen, vaan myös pyrkimys kohentaa tutkimuksen kohteina olleiden 
ihmisten oloja. Feministisen tutkimuksen piirissä narratiivista lähestymista-
paa on suosittu erityisesti siksi, että sen avulla on voitu tuoda julki piilotettuja 
ja ”hiljennettyjä” elämiä; sellaisia, jotka kätkeytyvät enemmän yksityiseen ja 
naisten elämän piiriin (Goodson & Sikes 2001, 10; ks. myös Keskitalo-Foley 
2004; Komulainen 1998). Samalla kun kerrotaan eletystä elämästä, samalla 

                                                             
16 Feministisessä tutkimuksessa yleensäkin korostetaan tiedon luonteen, sen tuottamisen ja 

tietäjän paikantuneisuutta (Liljeström 2004a, 10). 
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viitataan elämäntapahtumiin ja ruumiiseen, jotka ovat kiinnittyneinä eroa 
tuottavaan sosiaaliseen kategoriaan (esimerkiksi etnisyys/rotu ja sukupuoli). 
Tarinassa, jossa elämää tuotetaan näiden kautta, kerrottuun minään yhdisty-
vät myös kulttuuriset ja persoonalliset näkökulmat. (Järviluoma, Moisala & 
Vilkko 2003, 46.) Feministisen tutkimuksen piirissä narratiivisella otteella on 
katsottu voitavan pureutua moraalisiin ja emotionaalisiin teemoihin (Säntti 
2007, 27).  

Elämäkertatutkimuksessa kysymys todellisuudesta heijastuu kysymyk-
seen, missä määrin tuotettu elämäntarina on todiste jostain tietystä eletystä 
elämästä. Siihen, millaiseksi todellisuus elämäntarinoissa rakentuu, vaikutta-
vat yleensäkin useat seikat. Lähestyn elämäkerrallista aineistoani ensiksikin 
painottaen kokemuksen kielellistä välittyneisyyttä, jolloin sitoudun sosiaali-
seen konstruktionismiin. Sosiaalisen kontruktionismin näkökulmasta yksilöt 
antavat merkityksiä asioille tarinoidensa kautta. Kun korostan kieltä koke-
muksen välittäjänä, liitän siihen näkemyksen kielen todellisuutta rakentavasta 
luonteesta (Berger & Luckmann 2000)17. Toisen kokemuksen tavoittaminen 
niin kuin hän on sen kokenut, on sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta 
mahdotonta. Se mitä tarina välittää kokemuksesta, on kokemuksen merkitys 
ihmiselle itselleen. Merkitykset välittyvät kielen avulla ja rakentuvat vasta-
vuoroisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. (Gergen & Gergen 1983, 
269–271; Kulmala 2006, 77.) Tässä tutkimuksessa käsitykseni todellisuudes-
ta lähenee Ian Parkerin (1992, 23–41) näkemystä ontologisesta konstruktio-
nismista. Se tunnustaa, että materiaalinen maailma on olemassa ja edeltää 
kieltä, millä kuvaamme tuota maailmaa. Todellisuus siis näyttäytyy kielen ja 
puheen perustana.  

Toisaalta näen elämäntarinoilla olevan kytkennät myös elettyyn elämään, 
elettyyn todellisuuteen. Elämäntarinan koen välittävän jotain henkilökohtai-
sesti koetusta, maahanmuuttajuudesta, elettynä kokemuksena. Tulkitsen siten 
maahanmuuttajuuteen liittyviä kokemuksia myös elettyinä sosiaalisina suh-
teina, elettyinä eroina. Lois McNay (2004) toteaa, että vaikka kokemusta 
voidaan tulkita diskursiivisena, on syytä tuoda esiin toimijuuden merkitystä. 
Hän näkeekin mahdollisena yhdistää erilaisia tietämisen tapoja18. Hänen mu-

                                                             
17 Kysymystä totuudesta lähestytään sosiaalisessa konstruktionismissa realismi–relativismi-

akselin eri ulottuvuuksista käsin. Äärirelativistit ajattelevat, että "tekstien ulkopuolella ei ole 
mitään", kun taas realismin kannattajat suuremmassa tai pienemmässä määrin ajattelevat ha-
vaintojemme vastaavan suunnilleen todellisuutta. (Burr 2003, 88–95.)  

18 Sosiaalisen konstruktionismin lähestymistapa feministisessä tutkimuksessa on koettu liian 
yksipuolisena. Etenkin materiaalisen feministisen tutkimuksen näkökulmasta se on saanut 
osakseen kritiikkiä. Materialistisen feminismin kritiikki "kielellisen käänteen" edustajille on 
kohdistunut siihen, että tutkittaessa pelkästään kieltä se kapeuttaa ja ohentaa sorron käsittelyä 
tarkasteltaessa subjektiviteettien muotoutumista. Tällöin yhteiskunnan ja sen käytäntöjen tut-
kimus jää vähäiseksi. Materialismin edustajien näkökulmasta ”sanojen” lisäksi tulisikin kiin-
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kaansa välittävänä lähestymistapana toimii esimerkiksi etnisyyden ja suku-
puolen tarkastelu juuri elettynä sosiaalisena suhteena. Se mahdollistaa abst-
rakteihin kulttuurisiin ja taloudellisiin suhteisiin liittyvän vallan tulla näky-
väksi. (McNay 2004, 175–177.) Kun kokemusta lähestytään elettynä, silloin 
henkilö sidotaan aikaan, paikkaan ja partikulariteetteihin. Partikulariteetilla 
viitataan sosiaalisiin kategoriointeihin kuten esimerkiksi etnisyys ja sukupuo-
li. (Ronkainen 1999, 42.) Maahanmuuttajataustaisen naisen elämää tulkitsen 
siten myös elettynä kokemuksena, elettynä suhteena. Kun kokemusta koros-
tetaan elettynä, se viittaa fenomenologiseen lähestymistapaan. En kuitenkaan 
tee varsinaista fenomenologista tutkimusta (vrt. Perttula 2009). Analysoides-
sani aineistoa voin sanoa lähentyväni sitä fenomenologisella asenteella, jol-
loin pyrin kuvaamaan maahanmuuttajataustaisen naisen elämää ilmiönä si-
nänsä. 

Sosiaalisen kontruktionismin ja fenomenologisuutta lähentyvän tavan yh-
distämiseen olen saanut vaikutteita Suvi Ronkaisen (1999, 82, 90) tavasta 
sovittaa ne yhteen. Meillä on oltava ”eletty kokemus”, jotta voimme reflek-
toida konstruoimaamme. Ymmärrän Ronkaisen tavoin esimerkiksi kansalli-
suuden, etnisyyden/rodun ja sukupuolen sosiaalisina konstruktioina, mutta 
konstruoitumisina, joissa ruumiilliset toimijat ja symbolinen kohtaavat. Toi-
minnallinen, symbolinen ja rakenteellinen yhtyvät kansallisuuden, etnisyy-
den/rodun ja sukupuolen kokemuksessa. Niissä on kyse eletystä erosta.  

 
 

4.2 Positio ja toimijuus 
 
Tehdessäni tulkintoja kuulumisen kokemuksista kansalaisena analysoin elä-
mäntarinoissa ilmeneviä mukaan ottamisen ja poissulkemisen prosesseja. 
Tällöin kiinnitän huomiota siihen, miten maahanmuuttajataustaiset henkilöt 
kertovat positioituvansa suhteessa suomalaisuuteen. Kansallista kuulumista 
tarkastelen siinä valossa, miten henkilö tulee positioiduksi tai hän positioi 
itseään tilanteittain. Position käsite mahdollistaakin tarkastella kohtaamisiin 
liittyviä dynaamisia ulottuvuuksia roolin käsitettä paremmin (Davies & Harré 
2001, 43). 

                                                                                                                                   
nittää huomiota myös ”asioihin”, joita voidaan tutkia materiaalisella otteella. Vastaavasti fe-
ministisen kulttuurisen tutkimuksen piirissä materialistisen otteen on nähty yksinkertaistavasti 
painottavan luokkarakenteen ja taloudellisten resurssien merkitystä. Vaikka nämä lähestymis-
tavat on nähty jännitteisinä ja toisiaan poissulkevina, ne eivät ole toisilleen vastakkaisia tietä-
misen tapoja, vaan näitä analyysejä on mahdollista myös yhdistää. (McNay 2004, 175; Gor-
don 2008, 18.) 
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Positiointi on diskursiivinen prosessi. Käsitteenä se on metaforinen. Se on 
keino paikantaa henkilö kyseessä olevassa sosiaalisessa todellisuudessa. 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen sisältämät diskursiiviset käytännöt siis määrit-
tävät puhujia ja kuulijoita tietyllä tavalla. Positiointi ei kuitenkaan ole välttä-
mättä aina tietoista toimintaa. Se voi muodostua yhteiskeskustelussa interak-
tiivisesti, jolloin se mitä henkilö sanoo, positioi toisen. Toiselle osoitetut 
positiot voivat tulla esiin joko eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Positiointi on 
vastaavasti reflektiivistä silloin, kun yksilö pohtii ja positioi itseään. Tietoi-
nen, harkittu itsensä positioiminen tapahtuu tilanteissa, joissa henkilö haluaa 
ilmaista persoonallista identiteettiään. (Langenhove & Harré 1999, 16–24; 
Davies & Harré 2001, 48.) Viittaan subjektipositiolla position ottamiseen. 
Henkilön asettuessa tiettyyn subjektipositioon hän tekee tulkintoja tältä pai-
kalta käsin, kyseiseen paikkaan kytkeytyvien metaforien ja käsitteistön sekä 
diskursiivisten käytäntöjen kautta (Ronkainen 1999, 34–35). Koska subjekti-
positiot ovat ajallisesti ja paikallisesti rakentuvia, ne ovat pysyvästi epävakai-
ta (Burr 1995, 146).  

Positioiden yksi keskeinen ominaisuus on niiden relationaalisuus, suhteel-
lisuus. Se, mitä ihminen tekee ja mitä hän voi tehdä, on yhteydessä niihin 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita nuo tarjoutuvat positiot mahdollistavat ja 
rajaavat. Henkilö voi tulla positioiduksi esimerkiksi valtaa omaavana tai 
ilman valtaa olevana, dominoivana tai alistuvana. Positio viittaa siis siihen, 
kuinka henkilön kannanottoja arvostetaan, missä määrin häntä kuullaan. 
Positioinnin avulla on mahdollista nähdä, kuinka ihmiset ovat subjekteja 
näissä diskursseissa ja kuinka tuosta subjektiviteetista neuvotellaan ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa. Diskurssit puhuttelevat meitä siten tietynlaisina 
ihmisinä. Position hyväksymisen ja siihen pakottamisen väliset jännitteet 
kertovat paikallisista ja globaaleista valtasuhteista ja siitä, miten osallistuvat 
henkilöt tuntevat voivansa puhua ja käyttäytyä, millainen toimijuus heille 
mahdollistuu. Alkuperäisiä positioita voidaan kuitenkin haastaa; tarjotut 
positiot voidaan joko hyväksyä tai ne voidaan kieltää. Puhujat voivat siten 
positioitua neuvottelun tuloksena keskustelun kuluessa uudestaan. (Langen-
hove & Harré 1999, 16–18; Davies & Harré 2001, 57; Burr 2004, 137, 148–
151.) Tarinat tarjoavat siten välineen haastaa ja kyseenalaistaa yleisiä usko-
muksia marginaaleihin määritellyistä ihmisistä, ja kertojat itse voivat käyttää 
tarinoita vaikuttamisen keinonaan (Kulmala 2006, 77). Tätä näkökulmaa on 
lähestytty myös vastapuheen19 tuottamisen näkökulmasta.  

Anthiaksen (2005) mukaan tarinaa kertoessaan henkilö paikallistaa itsen-
sä tietyssä ajassa ja paikassa sosiaalisten kategorioiden mukaisesti, jotka 

                                                             
19 Vastapuhe viittaa puhetapoihin, joilla ihmiset pyrkivät kyseeanalaistamaan heihin kohdistuvia 

määritelmiä, kieltämään tai muuttamaan ne toisinlaisiksi (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 
11). Vastapuhe kohdistuu aina kulttuurisesti vakiintuneisiin kategorioihin (Juhila 2004, 29).  
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voivat olla eri tilanteissa jopa vastakkaisiakin. Näillä subjektipositioilla kus-
sakin tilanteessa hän kertoo ”kuka minä olen”, mihin ryhmiin ”minä identifi-
oidun” ja mihin ryhmiin ”minä otan osaa”. Erityisesti kiinnitän huomiota 
siihen, millaisissa tilanteissa elämäntarinat tuovat esiin sitä, ”kuka henkilö ei 
ole” ja mihin ryhmiin hän ei tunne identifioituvansa. Tällainen näkökulma 
mahdollistaa huomion kiinnittämisen monimutkaisiin ja pulmallisiin yhteyk-
siin erilaisten position muotojen rakenteiden kesken – varsinkin kun kysymys 
on sellaisista risteävistä sosiaalisista jaotteluista, kuten esimerkiksi kansalli-
suus, etnisyys/rotu, sukupuoli ja luokka. (Anthias 2005, 41–45.) 

Positiointi on osallinen yksilöiden joksikin tulemisessa ja kehittymisessä. 
Bronwyn Davies ja Rom Harré (2001) korostavat, että jonkinlaisena henkilö-
nä oleminen tuotetaan yhteisöissämme. Diskurssien ylläpitämät positiot tar-
joavat meille subjektiviteettimme20 sisällön (ks. myös Weedon 1987, 92–
106). Goffman (1959) korosti myös tutkittavien henkilöittensä ”asemoitumi-
sen” vaikutusta henkilön minään ja käsitykseen itsestään. Varsinkin itse otet-
tuamme tietyn position me väistämättömästi koemme maailman ja itsemme 
tästä perspektiivistä käsin. Tuo ottamamme positio vaikuttaa siten, että se 
rajoittaa olemistamme ja vaikuttaa tapaamme puhua. Se vaikuttaa myös sii-
hen minä-narratiiviin, jota tuotamme itsestämme. Tämä sitouttaa meitä emo-
tionaalisesti ja lisää kuulumistamme niihin ihmisiin, jotka edustavat samaa 
kategoriaa. (Davies & Harré 2001, 47.) 

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden elämäntarinoista on luettavissa 
heidän kulloisestakin positioitumisestaan tietyssä sosiaalisessa tilanteessa. 
Positioitumista voidaan analysoida tarkastelemalla ihmisten ottamia tai heille 
annettuja positioita suhteessa tarinoissa ilmi tulevaan juoneen. Näin ollen 
kiinnitän huomiota siihen, miten haastateltavat kertovat eri tilanteissa tulleen-
sa positioiduiksi suhteessa suomalaisuuteen; millaisina henkilöinä he tulevat 
merkityiksi, miten he tulevat kategorisoiduiksi; miten he tulevat mukaan 
otetuiksi tai poissuljetuiksi. Koska positiointia analysoitaessa huomio tulee 
kiinnittää myös siihen, millaisia sosiaalisia eleitä ja puhetekoja sosiaaliseen 
tilanteeseen osallistujat tekevät, tarkastelen sitä, miten haastateltavani ilmai-
sevat positioitumisestaan syntyvää kokemustaan. (Langenhove & Harré 1999, 
17–18.) Tällaisiksi sosiaalisiksi eleiksi tulkitsen muun muassa kerrotut erilai-
set mielialailmaukset, tunteet ja aikomukset (ks. Goffman 1959), mutta myös 

                                                             
20 Chris Weedonin (1987, 32) mukaan subjektiviteetti viittaa yksilön tiedostettuihin ja tiedosta-

mattomiin ajatuksiin ja tunteisiin, hänen käsitykseensä itsestään ja hänen tapaansa ymmärtää 
hänen suhdettaan maailmaan. Subjektiviteetti tuotetaan sosiaalisesti. Hän toteaa myös, että se 
mitä olemme ja millaisia olemme, juontuu siitä, kuinka olemme tulleet elämässämme asemoi-
duiksi.  
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sen, millä tavoin henkilöt ilmaisevat hyväksyvänsä tai vastustavansa heille 
osoitettua positiota.  

Kun elämä nähdään elettynä, sitä voidaan analysoida toimijuuden käsit-
teen avulla. Toimijuus on keskeinen välittävä kategoria, jonka avulla yhtey-
det kulttuurisen ja taloudellisen vallan, identiteetin muotojen ja sosiaalisten 
rakenteiden välillä on tutkittavissa (Ronkainen 1999; McNay 2004; Ronkai-
nen 2006; Ojala, Palmu & Saarinen 2009). McNay (2004) korostaa, että ra-
kenteelliset voimat paljastuvat sosiaalisissa suhteissa. Toimijuus siten tulee 
nähdä elettynä sosiaalisena suhteena, joka välttämättä edellyttää neuvottelua 
jonkin konfliktinomaisuutta tuottavan tekijän suhteen. Hän katsoo, että toimi-
juutta ei voida ymmärtää pelkästään diskursiivisten rakenteiden pysyvänä 
ominaisuutena (vrt. sosiaalinen konstruktionismi), vaan se viittaa yksilön 
toimintakykyyn. McNay korostaa, että toimijuus on nähtävä suhteellisena, 
relationaalisena käsitteenä eikä ontologisena itsestäänselvyytenä. Tällöin 
toimijuus on luonteeltaan tilallinen käsite. (McNay 2004, 175–185.)  

Kun määritellään toimijuuden suhteellisuutta, sen katsotaan muodostuvan 
sosiaalisissa suhteissa (relationaalisena), valtasuhteissa (relatiivisena) ja ajal-
lisissa suhteissa (temporaalisena) (Virkki 2004, 18–22). Ronkainen (1999, 
2006) kiteyttää toimijuuden suhteeksi, mikä muodostuu henkilöltä odotetun, 
hänelle mahdollisen sekä toteutuneen toiminnan välille. Yksilön toiminta-
mahdollisuudet ovat riippuvaisia niistä yhteiskunnallisista ehdoista, jotka 
määrittävät hänen positiotaan. Hän korostaa, että voidaksemme puhua toi-
minnasta, yhteiskunnallisten määreiden on oltava mahdollisuusluonteisia. 
Kukin ihminen määrittelee omasta elämäntilanteestaan käsin käsityksensä 
siitä, mihin hän voi vaikuttaa ja mitkä ovat hänen mahdollisuutensa elämän-
hallintansa laajentamiseen. Suhteessa yhteiskunnallisiin ehtoihin ihminen voi 
ottaa ehdot annettuna, kapinoida niitä vastaan, muokata ja uudelleen tulkita 
niitä. (Ronkainen 1999, 51; 2006, 531–532.)  

 
 

4.3 Elämäntarinat uralla olemisena 
 
Urat 

Lähestyn maahanmuuttajataustaisten naisten kansallisen kuulumisen koke-
musten rakentumista elämäntarinoissa uran käsitteen avulla. Perinteisesti 
uran käsite liitetään työuran yhteyteen. Alustava tutustuminen omaan tutki-
musaineistooni osoitti, että Goffmanin (1959) tapa jäsentää uraa elmänkulun 
reittinä saattaisi sopia tapaan lähestyä maahanmuuttajan elämää (ks. luku 
2.3). Tämän perusteella aloin eritellä mahdollisuuksia käyttää tätä lähesty-
mistapaa omassa tutkimuksessani.  
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Toinen tutkimukseni analyysitapaan vaikuttava tekijä on Laurie Cohenin 
ja Mary Mallonin (2001) tapa käyttää tarinoita metodologisina välineinä 
heidän tutkiessaan koulutus- ja työpolkuja (ks. myös Komulainen 1998; Mal-
lon 1999; Cohen, Duberley & Mallon 2004; Isopahkala-Bouret 2005; Komu-
lainen & Sinisalo 2006; Sinisalo & Komulainen 2008; Siivonen 2010). Hei-
dän tutkimusotteensa tarjoaa narratiivisen lähestymistavan, jota sovellan 
”goffmanilaiseen” uratutkimukseen eli laajempien elämänkulun reittien tut-
kimiseen. Tarinoiden avulla on mahdollista selvittää, miksi ihmiset tekevät 
muutoksia urallaan ja kuinka ne tapahtuvat. Tarinat myös selittävät niitä 
tapoja, joilla ihmiset järkeistävät uriaan. Tarina kuvaa kompleksista, joskus 
ristiriitaista, usein epäsuoraa ja kiertelevää kuvausta näistä poluista, joita 
ihmiset rakentavat tutkimushaastattelujen yhteydessä. Näiden työ- ja koulu-
tuspolkujen he katsovat muotoutuneen aikojen ja paikkojen kautta, seuraten 
toisaalta niiden holistista luonnetta, mutta myös niiden erityisiä muutoksia. 
Siten tarinat tarjoavat sisäänpääsyn, näkymän yksilön tapaan ymmärtää elä-
määnsä. Ne sallivat ihmisen reflektoida laajemmin uudelleen muotoiltuja työ- 
ja koulutuspolkuja, joissa tulevat esille yhteydet yksilön, organisaation ja 
laajemman muuttuvan sosiaalisen maailman kanssa. Tarinat tarjoavat näky-
män siihen, kuinka ihmiset näkevät suhteensa sosiaalisen rakenteen keskei-
siin piirteisiin. (Cohen & Mallon 2001.) 

Kuten Goffman (1959) näkee uran rakenteen kaksipuoleisena, myös Co-
hen ja Mallon (2001) korostavat kertomusten mahdollistavan työ- ja koulu-
tuspolkujen tarkastelun kaksiulotteisesti: objektiivinen puoli viittaa instituuti-
oihin ja sellaisiin tapahtumiin, jotka kuvaavat työn muutosta. Sen lisäksi, että 
kertoja yhdistelee tapahtumia ja olosuhteita yhteen, olennaista on myös se, 
miten hän käyttää noita tapahtumia luodakseen merkityksiä. Työ- ja koulu-
tuspolkuihin liittyvät faktat kääntyvät kertomukseksi ei ainoastaan jaksotuk-
sella, vaan myös niihin liittyvien tunteiden, subjektiivisuuden ja merkityksen 
ilmauksilla. Subjektiivinen ulottuvuus heidän analyysissään viittaa yksilön 
tulkintoihin omista tunteistaan, tyytyväisyydestään ja päämääristään. Tari-
noiden avulla tulee mahdolliseksi valottaa subjektiivista tasoa ja yksilöllisen 
toiminnan ja laajemman sosiaalisen maailman kulttuuristen kontekstien välis-
tä suhdetta. (Cohen & Mallon 2001, 49, 53–54.) 

Tarkastelen kuulumisen rakentumista kiinnittämällä huomiota siihen dia-
logiin, joka syntyy maahanmuuttajataustaisten henkilöiden käydessä neuvot-
telua maahanmuuttajan uransa objektiivisen ja subjektiivisen puolen kesken. 
Maahanmuuttajan uran julkisen (objektiivisen) ulottuvuuden muodostavat 
erityisesti Suomen koulutus- ja työelämään sijoittuvat instituutiot, ihmissuh-
teet ja tapahtumat, joihin sisältyy kohtaamisia suomalaisuuden kanssa. Uran 
julkinen puoli kertoo maahanmuuttajan elämänkulun reiteistä. Vastaavasti 
uran yksityinen (subjektiivinen) ulottuvuus viittaa henkilön kokemuksiin 
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mukaanottavuudesta ja poissulkevuudesta edellä mainituissa kohtaamisissa. 
Tässä yksityisen ja julkisen välisessä dialogissa esiin tulevien kohtaamisten 
kautta maahanmuuttajataustaiset henkilöt rakentavat kuulumistaan. Tarkaste-
len sitä, millaisia kohtaamisia yksityisen ja julkisen dialogissa rakentuu ja 
millä tavalla ne vaikuttavat kuulumisen kokemuksen rakentumiseen Suomeen 
ja suomalaisuuteen. 

Kuvausta siitä, miten henkilön kokemus ja tunne omasta kuulumisestaan 
rakentuu, nimitän Goffmanin (1959) tapaan maahanmuuttajan moraaliseksi 
uraksi, kuulumisen uraksi. Kuulumisen uran ulottuvuudella tarkastelen sitä, 
miten henkilö peilaa itse itseään suhteessa suomalaisuuteen ja toisaalta sitä, 
miten hän toisten taholta tulee suhteutetuksi suomalaisuuteen. Kiinnitän 
huomiota siihen, millä tavoin hän kertoo kohtaamisten välittämistä itseensä 
kohdistuneista normatiivisista odotuksista – suomalaisuuden vaatimuksista – 
ja miten nämä kokemukset rakentavat kuulumisen tunnetta. 

Vaikka Goffman (1959) korostaa siirtymää henkilökohtaisesta julkiseen, 
hän ei ole kiinnostunut niinkään henkilön itsensä ilmaisemista kokemuksista, 
vaan lähestyy tutkimuskohdettaan institutionaalisesta näkökulmasta pääasias-
sa osallistuvan havainnoinnin avulla. Goffmanin mukaan tekemällä huomioi-
ta moraalisista kokemuksista ja henkilökohtaisista asennoista voidaan saavut-
taa suhteellisen objektiivinen jäljitys suhteellisen subjektiivisista tekijöistä. 
Tällainen moraalinen ura (ja sen takana oleva minuus) ilmenee hänen mu-
kaansa suljetussa institutionaalisessa systeemissä tai ihmisten kompleksisissa 
henkilökohtaisissa tai ammatillisissa suhteissa. (Goffman 1959, 141; 1969, 
134.)  

Tulkitsen Goffmanin ”uran” toimivan heuristisena, ideoita ja apuvälineitä 
tarjoavana metaforana. Goffmanin (1959) avulla teen teoreettisia yleistyksiä 
ja pohdin yhteisiä kokemuksia, joista maahanmuuttajataustaiset henkilöt 
kertovat. Olennaista ei ole tavoittaa maahanmuuttajuutta luonnehtivaa vai-
hemallia, vaan pikemminkin tuoda esiin heidän elämänkulun reittejään ja 
tulkintatapojaan näistä reiteistä. En näe uraa varsinaisesti sellaisena tapahtu-
mien seurauksena ja rakenteena, mihin kaikki joutuisivat. Ura tarjoaa väli-
neen tarkastella objektiivisen ja subjektiivisen välistä dialogia ja neuvottelua, 
kun analysoidaan kuulumisen kokemuksen rakentumista suhteessa suomalai-
suuteen ja Suomeen. Vaikka Cohen ja Mallon (2001) tutkivat koulutus- ja 
työuria, lähestyn kokonaisten maahanmuuttajan elämänkulun reittien tarkas-
telua heidän tavoin narratiivisella otteella. Näen maahanmuuttajataustaisten 
henkilöiden elämäntarinat tarinoina uralla olemisesta ja siitä neuvotteluna. 
Toisaalta etsin moniäänisyyttä ja moninaisuutta ja toisaalta niitä yhteisiä 
kokemuksia, joita kuulumisen uralla esiin tulevissa kohtaamisissa ilmenee. 
Kiinnitän huomiota siihen dialogiin, joka syntyy uran subjektiivisen ja objek-
tiivisen puolen välillä.  
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Riisuminen ja pukeutuminen 

Goffman (1959, 129) nimittää riisumiseksi (stripping) sitä, kun henkilö me-
nettää hänellä aikaisemmin olleita vapauksiaan ja oikeuksiaan. Tarkastelles-
sani maahanmuuttajataustaisen suhdetta suomalaisuuteen kiinnitän huomiota 
siihen, missä yhteyksissä ja millä tavoin hänen kuulumisensa kyseenalaistuu 
eli millä tavoin hän tulee riisutuksi. Selvittääkseni kuulumisen uraa eli kan-
saan kuulumisen kokemuksen rakentumista tarkastelen niitä maahanmuutta-
jataustaisen henkilön kehittämiä strategioita, jotka kohdistuvat hänen maa-
hanmuuttajaksi kategorisoitumiseen liittyvien negatiivisten vaikutusten mi-
nimoimiseksi; sitä, miten hän pyrkii tulemaan kelvolliseksi. Käytän tästä 
pukeutumisen metaforaa. Pukeminen on siten itsensä muokkaamista odotus-
ten mukaiseksi ja markkinoille kelpaavaksi. Ahmedin (2004, 27) mukaan 
tunteet yhdistävät ja erottavat ihmisiä ja ne panevat ihmisen toimimaan. Tar-
kastelen sitä, miten henkilö pyrkii vaikuttamaan kuulumisensa lisääntymi-
seen; miten hän pyrkii peittämään tai korjaamaan tekijöitä, jotka vähentävät 
kuulumista ja toisaalta kasvattamaan niitä, jotka lisäävät kuulumista. 

Goffmanin näkemyksiin kohdistuva kritiikki korostaa sitä, että hänen ta-
pansa lähestyä leimattuja ihmisiä ja heidän käyttäytymistään kuvaa nämä 
ihmiset passiivisina, joiden elämä oletetaan osattavan kuvata valmiiksi (Juhi-
la 2004, 26). Goffmanin ihmiskuvan yksipuolisuutta on arvosteltu myös siksi, 
että hän ei tuo esiin tutkittaviaan yhteiskunnallisina toimijoina (McIntyre 
2007). Välttääkseni vahvistamasta maahanmuuttajuutta uhri-kategorian kaut-
ta tukeudun narratiivisuuteen, mikä tarjoaa mahdollisuuden henkilöiden 
”oman äänen kuulumiseen” ja toisin toimimiseen. Narratiivinen lähestymis-
tapa tarjoaa mahdollisuuden ottaa huomioon Goffmaniin kohdistettu kritiikki 
sekä se mahdollistaa huomion kiinnittämisen toimijuuteen.  

Antikainen ym. (2006, 269–270) tuo esiin, että henkilö voi erilaisten re-
surssien turvin vastustaa hänelle tarjottuja positioita tai hän ei niiden puuttu-
misen vuoksi pysty vastustamaan hänelle tarjottua negatiivista positiota. 
Miten onnistuneesti henkilö kykenee vastustamaan hänelle tarjottuja negatii-
visia positioita, riippuu paljolti siitä, millaisia resursseja hänellä on käytös-
sään; missä määrin hän saa muilta merkittäviltä ihmisiltä tukea. Goffman 
(1959, 126–127) erittelee tutkittavan uraan vaikuttavia niin sanottuja satun-
naisia tekijöitä (career contingencies), joiden merkitys välittyy resursseina. 
Myös tässä tutkimuksessa tulkitsen tarinoista kansakuntaan kuulumisen ra-
kentumiseen vaikuttavia erilaisia resursseja, jotka näyttäytyvät satunnaisina 
tekijöinä. Satunnaiset tekijät voivat vaikuttaa niin riisumisen kuin myös pu-
keutumisen prosesseihin, toiset nopeuttaen ja voimistaen, toiset taas hidasta-
en ja lieventäen niitä. Tarkastelen siis sitä, mitä tai keitä nämä satunnaiset 
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tekijät ovat maahanmuuttajan elämässä ja miten ne vaikuttavat maahanmuut-
tajan kuulumisen rakentumiseen.  

 
4.4 Analyysin rakenne 
 
Cohenin ja Mallonin (2001) tutkimuksen tavoin myös tämän tutkimuksen 
analyysi rakentuu kahdesta osasta: elämäntarinoiden analyysistä ja tarinasta, 
joka kokoaa kuulumisen kokemuksen rakentumista – se kertoo kuulumisen 
urasta. Kun analysoin elämäntarinoita, lähestyn kohtaamisia ja niissä positioi-
tumisia paikallisina, henkilökohtaisina ja subjektiivisina (ks. Hatch & Wis-
niewski 1995, 113–115). Vastaavasti kuulumisen ura muodostuu kohtaamis-
ten ”jäljistä”, jotka kertovat kuulumisen kokemuksista ja tunteista ja niiden 
muodostamasta jatkumosta. Kuulumisen rakentumisen tarina on eräänlainen 
yksittäisten elämäntarinoiden perusteella tuotettu yleistys ja yhteenveto, jon-
ka useat haastateltavistani ”elävät” (Goffman 1959).  

 
Elämäntarinoiden analyysi  

Donald E. Polkinghorne (1995, 15–16) erottaa narratiivisen tutkimuksen 
kaksi analyysitapaa: narratiivien analyysin ja narratiivisen analyysin. Narra-
tiivien analyysin yhteydessä narratiiveja tematisoidaan ja luokitellaan kun 
taas narratiivinen analyysi pyrkii koherentin kokonaisuuden tuottamiseen. 
Elämäntarinoiden analyysillä viittaan Polkinghornen (1995) narratiivien ana-
lyysiin.  

Cohen ja Mallon (2001) toteavat, että kertoja ei kerro elämästään toisiinsa 
liittyvien tapahtumien sarjana, vaan tasoina ja episodeina. Kuitenkin elämän-
tarina nykyhetken linssin läpi tarkasteltuna voidaan esittää saumattomana 
kokonaisuutena. Uran objektiivinen puoli sisältää erilaisia elämäntilanteiden 
muutoksia, jotka ovat yleensä havaittavia (Goffman 1959; Cohen & Mallon 
2001). Elämäntarinoista olikin erotettavissa erilaisia objektiivisesti tunnistet-
tavia maahanmuuttajan uraan liittyviä jaksoja tai tapahtumakokonaisuuksia, 
jotka muodostivat yhden tarkastelukokonaisuuden. Elämäntilanteiden muu-
tokset näkyvät maahanmuuttajan uralla siirtymisinä uusiin jaksoihin. 

 Ensimmäisen tällaisen jakson muodostavat elämäntarinat, jotka kertoivat 
ajanjaksosta ennen muuttoa. Maahanmuuttajan uralle joutumista selittävätkin 
ne elämäntapahtumat, joita tutkittavani ovat kohdanneet eläessään entisessä 
kotimaassaan. Toinen jakso koostuu elämäntarinoista, jotka paikantuvat heti 
muuttoa seuranneeseen aikaan; siihen sijoittuvat muun muassa rekisteröity-
miseen, kodin rakentamiseen, ihmissuhteiden muodostamiseen ja Suomessa 
selviytymisen edellytyksiin paneutuminen. Kolmannessa jaksossa paneudu-
taan niihin elämäntarinoihin, jotka kertovat henkilön pyrkimyksistä sijoittua 
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suomalaisille työmarkkinoille. Viimeinen jakso kertoo sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksessa olemisen ajasta. Näitä jaksoja voisi luonnehtia myös lähtemi-
sen, Suomeen asettumisen, jäsenyyden etsimisen ja paikan löytämisen tari-
noiksi (vrt. Keskitalo-Foley 2004).  

Jokapäiväisen elämän virta jaksottuu elämäntarinoissa erillisiin episodei-
hin (Harré & Lagenhove1999, 4–5). Edellä mainituista tapahtumakokonai-
suuksista poimin kohtaamisista kertovia episodeja. Rom Harré ja Paul F. 
Secord (1972) määrittelevät episodin kuvaukseksi tapahtumasta, joka muo-
dostaa jonkinlaisen kokonaisuuden ja sosiaalisen elämän yhtenäisen katkel-
man. Sosiaalinen episodi sisältää paitsi näkyvää käyttäytymistä, myös osallis-
tujien ajatuksia, tunteita, aikomuksia ja suunnitelmia. Se muodostaa yleensä 
joko paikallisesti tai ajallisesti rajatun tapahtuman, joten sillä on alku ja lop-
pu. Se voi olla myös yksittäinen ja satunnainen tapahtuma tai laaja ja osallis-
tujien kannalta elintärkeä tapahtuma. (Harré & Secord 1972, 147; Ylijoki 
2001, 231.) 

Charlotte Linden (1993) mukaan elämäntarinoihin sisältyy myös kertojan 
erilaisia puhetapoja, jotka voivat olla kronikoita, selityksiä ja kysymys–
vastaus -parien vuorottelua. Siksi tutkimuksessani Saara Tuomaalan (2004, 
370–371) tavoin luen episodiksi myös sellaisia kerronnallisia kokonaisuuk-
sia, jotka koostuvat eripituisista kysymyksistä, vastauksista ja niiden kom-
menteista. Tällöin olennaista on kiinnittää huomio kerrotussa episodissa 
muodostuvaan merkityskokonaisuuteen. Tuomaala korostaa, että dialogisina 
kokonaisuuksina episodit välittävät ja muotoilevat merkityksiä, jotka synty-
vät tietyssä haastattelutilanteessa. Episodit toimivat samalla kuvauksen ja 
tulkinnan välineinä, joilla tuetaan tutkimuksen argumentaatiota. Episodien 
lisäksi käytän lyhyempiä esimerkkejä haastatteluista. 

Poimituista episodeista muodostin teemoja. Temaattinen lähestymistapa 
on käyttökelpoinen silloin, kun halutaan saada monista tapauksista yhteisiä 
elementtejä esiin (Apo 1990: Riessman 2004). Tässä yhteydessä pyrin tuo-
maan esille nimenomaan haastateltavien moninaisuutta ja moniäänisyyttä. 
Tarkastelen yksittäisiä, ainutkertaisia ja erilaisia sekä keskeisiä ja toistuvia 
episodeja, jotka kertovat kohtaamisista suomalaisuuden kanssa. Tarkastelen 
näitä kohtaamisia kontekstoiden niitä sekä historiallisilla, kulttuurisilla että 
sosiaalisilla ulottuvuuksilla (Goodson & Sikes 2001). Esimerkiksi Suomeen 
asettumisen jaksoon (luku 6 Vieraana) sijoittuviksi teemoiksi tarinoista nostin 
kohtaamiset viranomaisten kanssa, kohtaamiset muun valtaväestön kanssa, 
kohtaamiset muiden maahanmuuttajien kanssa ja kohtaamiset suhteessa suo-
men kielen ja kulttuurin osaamiseen ja tuntemiseen – toisin sanoen kohtaami-
set suomalaisuuden vaatimusten kanssa. 
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Kuulumisen rakentumisen tarina 

Kun narratiivinen analyysi pyrkii koherentin kokonaisuuden tuottamiseen, 
silloin aineistoa enemmänkin syntetisoidaan kuin erotellaan osiin. Narratiivi-
sen analyysin tulos on retrospektiivinen selitys, jossa menneet tapahtumat 
linkittyvät yhteen tuottaen näkemystä siitä, kuinka ollaan tultu tähän hetkeen. 
Tutkijan tehtävä on järjestellä aineisto kronologiseksi. (Polkinghorne 1995, 
15–16.) Käytän tästä itseni tuottamasta uudelleen konstruoidusta tuotoksesta 
nimitystä ”kuulumisen rakentumisen tarina” (luku 9) erotuksena alkuperäi-
sestä tutkimushenkilön tuottamasta elämäntarinasta.  

Kun olen rakentanut maahanmuuttajataustaisen henkilön kuulumisen ra-
kentumisen tarinaa, olen käyttänyt sen analogiana Goffmanin (1959, 124) 
luomia näkökulmia leimatun henkilön moraalisesta urasta. Maahanmuuttaja-
taustaisen henkilön kuulumisen urasta kertovat kohtaamisten jättämät jäljet ja 
niissä rakentuva kokemus kuulumisesta. Goffmanin uran käsitteen lähesty-
mistavassa huomio kohdistuu sellaisiin muutoksiin ajan suhteen, mitkä ovat 
yhteisiä ja yleisiä tietyn sosiaalisen kategorian jäsenille. Saman leiman saa-
neilla henkilöillä on taipumus olla samanlaisia kokemuksia, jotka koskettavat 
heidän tilannettaan ja samanlaisia minuuteen liittyviä muutoksia, jotka jaksot-
tuvat samalla tavoin. Tällaista uraa selvitettäessä yksittäiset ja yksilölliset 
urat jätetään huomiotta eli urien moniulotteisuutta ja erilaisuutta ei tuoda 
esille21. Tällaisen uran luonnetta kuvaillessa ei oteta kantaa sen hyvyyteen tai 
epäonnisuuteen.  

Myös maahanmuuttajataustaisen henkilön kuulumisen urasta on ollut ta-
voitteena rakentaa yksi ja yhtenäinen metatarina. Olen tarkastellut sellaisten 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kuulumisen kokemuksen rakentumis-
ta, jotka ovat Suomeen muutettuaan ohjautuneet sosiaali- ja terveysalan kou-
lutukseen. Vaikka lähtökohtainen ajatus ei ole ollut pyrkiä kaikkia maahan-
muuttajia koskevaan yleistettävään esitykseen, tavoitteeni on ollut tuoda esiin 
sellaisia keskeisiä ulottuvuuksia, jotka tämän aineiston valossa ovat näyttäy-
tyneet melko yhteisiltä. Eri havaintojen yhdistämisellä pyrin tarkastelemaan 

                                                             
21 Tapaani tuottaa uusi maahanmuuttajataustaisen kuulumisen ura on saanut vaikutteita myös 

Vilma Hännisen (2000) tavasta tuottaa väitöskirjaansa kuuluvassa artikkelissa (Coping with 
unemployment as narrative reorientation) yksi metatarina useiden omaelämäkertakirjoitusten 
pohjalta. Aineisto koostuu 33 omaelämäkerrallisesta kirjoituksesta. Huolimatta tuon aineiston 
heterogeenisyydestä hän tuotti sen pohjalta yhteisen ”survival storyn”. Melkein puolet kirjoit-
tajista jakoi kyseisen uuden tarinan joitakin keskeisimpiä näkökulmia. Uusi tuotettu tarina on 
tavallaan ”tislattu” versio kyseisistä kirjoituksista. (Hänninen 2000, 109.) Pertti Alasuutari 
(1999, 237, 239) toteaa, että joidenkin muuttujien pohjalta tehty kuvaus voi viitata laajempaan 
kokonaisuuteen kuin vain siihen historiallisesti ja paikallisesti määriteltyyn kulttuuriseen ra-
kenteeseen, johon aineiston tapaukset suhteutetaan ja mihin ne sitä kautta ikään kuin yleiste-
tään; se voi viitata myös loogisesti mahdolliseen maailmaan.  
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kuulumisen rakentumista yksittäistapausta yleisemmällä tasolla. Edellä esitel-
lyistä yksittäisistä ja jaksottaisesti ja temaattisesti tarkastelluista tarinoista 
abstrahoin yhden yleisyyttä hakevan urakuvauksen. Siinä huomio kohdistuu 
ehjän, juonellisen ja ajassa etenevän tarinan tuottamiseen, mikä kertoo maa-
hanmuuttajataustaisen henkilön kuulumisen urasta, kuulumisen kokemuksen 
rakentumisesta. Kuulumista tarkastelen lähinnä kansalaisuuden ja kansalli-
suuden näkökulmasta. Näin ajateltuna koko uudelleen konstruoitu tuotos on 
uusi tarina. Korostan, että kun yhdistelen tekstiä, tulkitsen sitä ja rakennan 
omaa tekstiäni alkuperäisistä elämäntarinoista kooten; lopullinen tutkimus-
teksti on tutkijan konstruktio (Heikkinen 2002, 22).  

Hänninen (2000, 20) nimeää tarinan yhdeksi ominaisuudeksi ajallisen ko-
konaisuuden, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Lisäksi tarinassa on tunnis-
tettavissa myös juoni, joka muodostaa kokonaisuuden, jota vasten erilliset 
osat saavat merkityksensä. Tarinalle on ominaista, että tapahtumat, toiminta 
ja niitä kasassa pitävä juoni nivoutuvat yhdeksi merkitykselliseksi kokonai-
suudeksi (Hatch & Wisniewski 1995). Kokemus kuulumisesta Suomeen ja 
suomalaisuuteen ja siinä tapahtuvista muutoksista rakentuu tässä yhteydessä 
keskeiseksi juoneksi.  

Goffmanin (1959, 141) mukaan moraalista uraa voidaan tutkia kiinnittä-
mällä huomio tutkittavan moraalisiin kokemuksiin, toisin sanoen tapahtu-
miin, jotka merkitsevät käännekohtaa henkilön tavassa nähdä ja kokea maa-
ilma. Goffmanin tavoin etsin elämäntarinoista käännekohtia, joita edustavat 
sellaiset tapahtumat, joiden myötä henkilön kokemus ja tunne omasta kuulu-
misesta muuttuu. Maahanmuuttajan kuulumisen rakentuminen jaksottuu 
muutosten mukaan ja siinä yhteydessä hän muodostaa käsitystä itsestään.  

Edellä olen käsitellyt tapaani jäsentää tutkimustehtävääni niin teoreetti-
sesti kuin metodologisestikin. Seuraavaksi tuon esiin tutkimuksen empiiristä 
osuutta analysoiden ensin eri elämäntilanteisiin liittyviä elämäntarinoita lu-
vuissa 5–8. Sen jälkeen teen luvussa 9 synteesiä maahanmuuttajataustaisen 
henkilön kuulumisen rakentumisesta. 
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5 Kohti suomea 
 
Tässä luvussa tarkastelen haastateltavieni Suomeen muuttoon johtaneita syi-
tä. Luku toimii taustana seuraaville luvuille, joissa kerrotaan maahanmuutta-
jataustaisten naisten elämästä Suomessa. 

Maahanmuutto Suomeen perustuu yleensä pakolaisuuteen, turvapaikan-
hakuun, työperäiseen maahanmuuttoon, paluumuuttoon, avioitumiseen tai 
perheiden yhdistämiseen. Ulkomaalaisten määrä Suomessa on kasvanut 
1990- ja 2000-luvulla suhteellisen nopeasti. Kun Suomessa vuonna 1990 
ulkomaalaisia oli 26 300 henkilöä, vuonna 2008 heitä oli jo 143 200 henki-
löä. Koko 2000-luvun maahanmuuttajien suurin kansallinen ryhmä ovat ol-
leet venäläiset ja toisena virolaiset. Vuonna 2008 venäläisten osuus oli lähes 
19 prosenttia ja virolaisten osuus lähes 16 prosenttia. (Maahanmuuttovirasto 
2009.) 

 
Taulukko 2. Suomeen muuton syyt 
 

Muuton syy Venäläinen Virolainen Yhteensä 

Avioliitto Suomessa asuvan 
henkilön kanssa 

10 3 13 

Paluumuuttajatausta 3 7 10 

Yhteensä 13 10 23 

 
Haastattelemistani henkilöistä kymmenen ilmoitti muuttopäätökseensä vai-
kuttaneen oman tai puolison paluumuuttostatuksen, ja 13 ilmoitti syyksi avi-
oitumisen joko suomalaisen tai Suomessa asuvan ulkomaalaistaustaisen hen-
kilön kanssa (taulukko 2). Nämä erilaiset muuttosyyt ovat maahanmuuttajan 
uralle vieviä tekijöitä.  

 
Etninen suomalaisuus ja paluumuutto 

Vuonna 1990 presidentti Mauno Koivisto antoi lausunnon, jossa entisen 
Neuvostoliiton alueella asuneet suomalaiset rinnastettiin sellaisiin ulkosuo-
malaisiin, joilla oli paluumuuttajastatuksella oikeus oleskelulupaan Suomessa 
etnisen taustansa perusteella. Suomalaiset juuret mahdollistivat siten oikeu-
den Suomeen muuttoon (ks. Ruuska 2004, 77). Olga Davydovan (2009, 51) 
mukaan nämä ihmiset näyttäytyvät paluumuuttomenettelyn valossa suomalai-
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sena diasporana22, jonka ”kotina” ja ”keskuksena” esiintyy Suomi ja koko 
paluumuutto ”puhtaana” haluna palata kotiin. Paluumuutto-oikeus ei edellytä 
työlupaa. Vaikka Koiviston lausunnosta on luettavissa suomalaisia sukujuuria 
korostava sävy, käytännössä paluumuuttoa ryhdyttiin toteuttamaan työvoima-
asiana. Neuvostoliiton romahtaminen ja Viron itsenäistyminen muuttivat 
ihmisten elämää ja nämä tapahtumat olivat pohjustamassa maaperää etnisten 
suomalaisten paluumuuttoa varten. Venäläinen yhteiskunta polarisoitui 1990-
luvun kuluessa. Yhteiskunnalliset erot kasvoivat nopeasti, milloin erityisesti 
taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyivät. Niiden kasvuun vaikut-
tivat varallisuuden uusjako, työttömyys ja palkkaerojen suorastaan räjähdys-
mäinen nousu. Kun valtionyritykset siirtyivät yksityiseen omistukseen, se loi 
entiseen lähes täyden työllisyyden yhteiskuntaan valtavan työttömyyden. 
Suomeen haluttiin paitsi työttömyyttä pakoon sekä myös pois kehnoista asun-
to-oloista. (Miettinen 2004, 15, 154–166; Blom & Melin 2005, 113; Mietti-
nen 2006, 158–159.) Paluumuuttajan statuksella Suomeen tulleista haastatel-
tavistani suurin osa kertoo muuttaneensa 1990-luvun alkupuolella ja muuta-
mat vasta aivan vuosituhannen taitteessa. Lyydia ja Raija kertovat muutta-
neensa Suomeen paluumuuttostatuksella. 

(…) kun me erosimme ja kuitenkin asuimme saman katon alla. Voit kuvitella, että 
se ei ollut paras mahdollinen. Nyt siellä on sellaista että vapaamarkkinoilla on 
siellä asuntoja ja saa vuokrata jos haluaa vaan. Se oli sitä aikaa, että aika tiukas-
sa niitä asuntoja oli. Niin oli erittäin kiitos Mauno Koiviston. Nykyään inhoaa 
suomalaiset Mauno Koivistoa tästä teosta, vaan minä kiitän ja kumarran, että oli 
just se rako että minä pääsin lähtemään. 1991 tulimme Suomeen. Asuntokysymyk-
set ja muutenkin suhde niin. Se oli vaan pakko päästä mahdollisimman nopeasti 
pois. (Lyydia Ve – lh) 

Sitt kun tehdas meni konkurssiin, sitt kun Neuvostoliitto romahti, sen jälkeen teh-
daskin koska me olimme Moskovan kautta sotatarvikkeita, että (…). Rahaa ei mis-
tään tullut. Me oltiin asunnosta velkaa ja hirvittävät ajat oli. Tosin se ruokakin oli 
niin niukkaa. Nyt ajattelen, että mä syön herranen aika mitä mä syön!Sitä oli juus-
too ostettu vaan joka yhelle palanen, jos oli. Mä en oikeastaan en uskonutkii. Se 
oli vaan semmonen että pelastuskoukku vaan jotain semmosta. Koska olin tosi pu-
lassa. Työtä ei ole missään. Olen jo iäkäs. Ei kukaan ota enää. Olin jo hädissään. 
Meill ei ole, mull oli semmosia aikakausia, mulla oli kolme vävyy. Meillä on kol-
me tuppaa, kolme huonetta. Yks suosittelee, että kun olet inkerinsuomalainen, me-
ne sitten Suomeen. Että meikäläiset siellä pärjää. Mä kävin kirjottamassa sen ha-
kemuksen ja kesti seitsemän vuotta, ennen kuin tuli mulle vastaus, että no haluat-
ko tulla tai on mahdollisuus (…) seitsemän vuotta minä olin jonossa (...). Minä 

                                                             
22 Diaspora viittaa jonkin väestöryhmän tiivistä emotionaalista ja aineellista yhteyttä toiseen 

maahan, joka mielletään ”kodiksi”, vaikka varsinainen koti sijaitsee muualla (Davydova 2009, 
52). 
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sain tän vastauksen, minä tulin Suomeen vuonna -99. Se oli heinäkuuta. (Raija Vi 
– lh) 

 
Nämä muuttosyytä kuvaavat elämäntarinat paikantuvat juuri Neuvostoliiton 
yhteiskunnallista muutosta kuvaavaan kontekstiin. Huolimatta suomalaisista 
sukujuuristaan sekä Lyydian että Raijan muuttopäätös perustuu ensisijaisesti 
taloudellisiin syihin. Molemmat kertovat asunto-olosuhteidensa olleen heikot. 
Koska asuntoja ei ollut tarjolla tai niiden vuokraamiseen ja ostamiseen ei 
ollut varaa, puolisot avioeronkin jälkeen joutuivat elämään samassa asunnos-
sa. Raijan omat kuin myös hänen holhouksessaan olleet siskon aikuistuneet 
lapset elämänkumppaneineen täyttivät pienen asunnon siinä määrin, että 
Raija kertoo kärsineensä oman tilan puutteesta. Raijan tarinassa keskeiseksi 
muuttosyyksi nousee myös työllisyystilanne; hän oli jäänyt pitkäaikaisesta 
tehdastyöstä työttömäksi varsin iäkkäänä, jolloin uuden työn löytäminen ei 
enää ollut itsestään selvää. 

Etnisen suomalaisen taustan lisäksi Johannan Suomeen muuttoon vaikutti 
suomalaisen aviopuolison löytyminen: 

Ja mummo oli inkerinsuomalainen ja ukki oli inkerinsuomalainen ja kotona pu-
huttiin suomee tai niikun mummon kanssa puhuttiin suomee, ei niikun keskenään 
puhuttu. Keskenään puhuttiin venäjää. Ja kulttuurikin oli niikun suomalainen. 
Kaikki juhlat ja nämä kirkon juhlat pidettiin suomalaisia. Vaikka asuttiin Venäjäl-
lä. Meidän perheessä venäläiset oli ne ja me oltiin niikun suomalaisia. Ainahan 
minä tiesin, että minä muutan Suomeen. No minä vain aina halusin muuttaa Suo-
meen. Ja sitten kun näitä inkerinsuomalaiset alkoivat muuttaa Koiviston aikana, 
silloin tiesin, että minulla on mahdollisuus muuttaa, niin silloin rupesin ajattele-
maan sitä, että minä koin itseni niikun suomalaisena. Olen monesti käynyt silloin-
kin Suomessa. Ja tykkäsin tästä maasta. Ett tämä tuntu omalta. (…) No minä tu-
tustuin minun mieheen, kun nämä opinnot oli yliopistossa alussa. Sitten päätettiin, 
että minä käyn tämän koulun ja sitten vasta mennään naimisiin ja muutan Suo-
meen. Kuitenkin tämä opiskelu oli tärkeä (...). No ei me hirveesti oltu vaan kerran 
puolessa vuodessa. Mutta puhelimessa ja kirjeitä kirjotettiin. (...) Kyllä siitäkin on 
puhuttu, jos hän muuttais sinne. Niin ei hän sitten halunnut. (Johanna Ve – sos) 

 
Johanna jatkaa kuvausta niistä odotuksista ja suunnitelmista, mitä hänellä oli 
Suomeen muuttamisen suhteen: 

No sehän piti olla joku paratiisi. Aina minulla oli Suomesta kuva, että tässä on 
kaikki niin täydellistä ja ihmisillä ei oo ikinä ongelmia ja näin. Semmonen kuva 
oli. Minä luulin, että minähän oon niin korkeesti koulutettu ihminen, että minä he-
ti löydän työpaikan ja ison palkan saan ja on omakotitalo ja lapset ja näin. Näytti 
siltä, että semmosta se sitten olisi. (Johanna Ve – sos) 
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Johanna tuo muuttosyytä taustoittavassa elämäntarinassaan esiin suomalaisia 
sukujuuriaan; suomalaisuus merkitsee hänelle suomen kieltä, mutta myös 
venäläisyydestä poikkeavaa kulttuuria juhlapyhineen (ks. Davydova 2004). 
Harisen (2000, 24; ks. myös Davydova 2004, 182) mukaan tällaiset ”kansalli-
set juuret” ovatkin keskeinen ilmaus, joilla rakennetaan kansallista kuulumis-
ta ja kansallisia yhteisöjä. Johanna rakentaa tässä itseään enemmän suomalai-
sena kuin venäläisenä. Hän viittaa suomen kielen ja suomalaisten tapojen 
tuntemiseen ja hallitsemiseen jo asuessaan entisessä kotimaassaan. Hän ker-
too muuton olleen kuin ”paluu kotiin” (ks. Huttunen 2002, 251). Muuton 
aikaansaavaksi syyksi hän nimeää avioitumisen suomalaisen kanssa. Muuton 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen sijoitettu oletus elämästä Suomessa ja 
sen tarjoamista mahdollisuuksista välittyi lupaavana hänenlaisensa taustan 
omaavalle. Elämäntarinan kerrontahetken näkökulmasta se kuitenkin on 
osoittautunut idealistiseksi. Episodiin kätkeytyy pettymys, ja lupaus mahdol-
lisuuksista saa jopa sarkastisen sävyn. Paluumuuttajia Suomeen saattavat olla 
lisäksi houkuttelemassa aikaisemmin Suomeen muuttaneet läheiset. Niissä 
elämäntarinoissa, joissa aviopuolison etninen suomalaisuus mahdollisti muu-
ton, etnistä suomalaisuutta ei liioin korosteta. 

 
Avioliitto 

Johannan tavoin maahanmuuttajan uralle vievä käännekohta on usein se, kun 
henkilö tapaa suomalaisen tai Suomessa asuvan muuta etnistä taustaa olevan 
kumppanin, jonka kanssa hän myöhemmin avioituu. Suomessa asuvista venä-
läisistä työikäisistä naisista lähes 60 prosenttia ja vastaavasti virolaisista 65 
prosenttia on avo- tai avioliitossa suomalaisen kanssa (Reuter & Kyntäjä 
2006, 104). 

Liilian muuttopäätökseen johti uuden ihmissuhteen löytyminen. Ensita-
paamisen hän sanoo tapahtuneen sellaisen ystävänsä välityksellä, joka itsekin 
seurusteli suomalaisen kanssa. Ensimmäisiä tapaamisia suomalaisen miehen 
kanssa leimasi yhteisen kielen puuttuminen ja siksi lähipiirissä olevat ”tulkit” 
mahdollistivat tutustumisen. Liilia kertoo, että ensimmäiset tapaamiset eivät 
suinkaan vakuuttaneet häntä eivätkä saaneet varsinaista ihastumista aikaan. 
Kuitenkin vierailut Suomessa ja lähempi tutustuminen osoittivat, että hän oli 
valmis rakentamaan elämänsä uuden ihmissuhteen varaan. Liilialla oli takana 
yksi epäonnistunut avioliitto, minkä perusteella hän kertoo olleensa epävarma 
näin suuren elämänmuutoksen tekemisestä. Kuitenkin vaikutelma suomalai-
sesta tasa-arvosta ja yhteiskunnan tarjoamasta turvasta sai hänet muuttamaan 
Suomeen (ks. myös Sverdljuk 2009). Kertomus avioitumisesta suomalaisen 
kanssa välittyy ensisijassa järkiavioliittona eikä niinkään romanttisena rak-
kaustarinana (ks. Huttunen 2002, 256). 
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Ja ensimmäisen kerran tulin (…). Sitten minä katsoin hänen luona ja hänen suhde 
ja huomasin, että hän on hyvä ihminen. Ja hän oli poikamies. (...) No mies auttaa 
minua. Rahaa antoi. Ja meillä Sortavalassa paljon naisia ollut naimisissa suoma-
laisten miesten kanssa. Mutta ei oo jokaisella onnellinen perhesuhde. Ja sen takia 
minä olin arka sen suhteen. Koska täällä minulla ei aikasemmin ketään tuttua ol-
lut kuka voi auttaa minua. Ja milloin minä olin pitempään tutustumassa, minä 
näin, että Suomessa naisen asema oikein hyvä ja oikein turvallinen. Koska Venä-
jällä minun oli pakko asua juopon kanssa. Meillä ei ollut isoa asuntoa ja ei voi jos 
iso asunto voi pakko asua juopon kanssa. (...) Nyt minä tiedän, jos minulla on 
[Suomessa] perheessä on joku tilanne ja mitään väkivaltaa, minä olen turvassa. 
Minä voin saada toisen asuinpaikan. Ja elintaso korkeampi. Me menimme naimi-
siin ja minä muutin tänne. (Liilia Ve – lh) 

 
Natalia kertoo myös päätyneensä Suomeen avioliiton solmimisen kautta: 

No minun ensimmäinen mieheni kuoli. Hän kuoli vuonna 1996. Se oli oikein shok-
ki minulle. Poika oli 15-vuotias. Oli oikein vaikeaa. Hän opiskeli lukiossa. Ja sit-
ten hän meni opiskelemaan Moskovaan. Minulla oli oikein vaikeaa taloudellisesti 
ja fyysisesti ja henkisesti. Ja sitten vuonna 1999 minun tyttöystävä meni naimisiin 
Mikkeliin. Ja kutsu kylään. No minä menin kylään. Minä en halunnut, koska mi-
nulla ei aina ollut aikaa. Silloin minä pääsin. Taas halusin jatkaa kirjoittaa väi-
töskirjaa (...) ja minä halusin jatkoa väitöskirjassa. Mutta kun pääsin, tutustuin 
suomalaiseen mieheen. Minä varma, että rakastunut häneen. Joo kyläreissulla. Ja 
sitten meille tuli suhteita. Ja puolen vuoden kuluttua minä menen naimisiin nope-
asti. No tottakai minulla oli vaikea yksin. Oli vaikea henkisesti, oikein vaikea elää. 
Että yksin. Varsinkin minä olin naimisissa melkein 20 vuotta ensimmäisen mieheni 
kanssa. Ja minä luulen, että kaikki miehet ovat niin hyvät kuin minun. Ja minä 
menen naimisiin ja tulen tänne Suomeen. (Natalia Ve – lh) 

 
Avioliiton kautta Suomeen muuttaneet kertovat tavanneensa tulevan aviopuo-
lisonsa työtapaamisissa tai kuten Liilia ja Natalia, ystäviensä välityksellä (ks. 
myös Saarinen 2007, 129). Tässä tutkimuksessa suomalaisten miesten tapaa-
miset kerrotaan tapahtuneen sukulaisten ja ystävien välityksellä tai työtilan-
teissa, vaikka venäläisiä naisia tulee myös ”postimyyntimorsiamina” eli in-
ternetissä olevien välitysfirmojen kautta (Reuter & Kyntäjä 2006, 113). Myös 
kirjeenvaihto osoittautuu yhdeksi tuttavuuden syntymisen muodoksi. Liilia ja 
Natalia kertovat seurustelleensa tulevan aviopuolisonsa kanssa vain noin 
puoli vuotta, mutta osalla avioliiton kautta muuttaneilla seurusteluaika venyi 
jopa neljään vuoteen. Haastateltavani ilmaisevat päätyneensä muuttamaan 
itse Suomeen, koska kumppani ei yleensä ollut halukas muuttamaan heidän 
kotimaahansa.  

Muuttoa suunniteltaessa Suomi tarjosi mahdollisuuden itsenäistymiseen ja 
oman perhe-elämän rakentamiseen, kuten Ritta ja Inga kertovat. Työhön ha-
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keutumista pidettiin muuttovaiheessa itsestään selvänä ja oletusta pääsystä 
työmarkkinoille ei kyseenalaistettu. Erityisesti suomalaisten kanssa avioitu-
neiden elämäntarinoissa korostuvat perheen perustamisen ja yhteisen kodin 
rakentamisen merkitykset jopa enemmän kuin työhön pääsyn välttämättö-
myys. Työnsaanti kuitenkin koettiin tärkeäksi, minkä tiedostettiin edellyttä-
vän suomen kielen mahdollisimman nopeaa oppimista. 

Enkä odottanut mitään. Lähdin vaan. Mutta minä oon käynyt Suomessa, kun olin 
14–15-vuotias. Mä tykännyt hirveesti. Jotenkin semmonen tunne, että tässä mä ha-
luan olla, tässä mä haluan elää. Sillon se oli niikun mun juttu ihan helposti. Ja 
hyvällä mielellä mä lähdin. Vielä kun asuttiin äidin kanssa, tavallaan ei ollut 
mahdollisuutta asua erikseen. Niikun erillään tavallaan. Niin se oli mahdollisuus 
nimenomaan omana perheenä niinkun eristäytyä aikuisista ja aloittaa loppujen 
lopuksi oma perhe-elämä. Oli hyvä mahdollisuus. (Riitta Ve – sos) 

Aah, en mä muuttanut nuorena. Kyll mä oli ihan kypsä jo. Ajattelin että perheen 
järjestäminen ja perustaminen. (…) Sitä mä ajattelin, ei muuta. Kyll mä olin var-
ma että minullekin löytyy joku työpaikka. Mutta en tarkemmin minä tiennyt, ensin 
perhe. (Inga Ve – sos) 

 
Riitan tavoin moni haastattelemani henkilö kertoo orientoituneensa muuttoon 
siten, että tarkkoja suunnitelmia ja odotuksia uutta elämää kohtaan ei ollut. 
Useissa elämäntarinoissa korostuu, että entisellä Neuvostoliitolla valtiona oli 
vahva ote kansalaistensa elämän ohjailussa ja siksi omaa elämää ei edes oltu 
opittu suunnittelemaan etukäteen. Toisaalta Neuvostoliiton romahduksen 
jälkeen ihmisten elinolot muuttuivat niin epävakaiksi ja arvaamattomiksi, että 
elämää ei liioin voinut eikä kannattanutkaan suunnitella. 
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6 Vieraana 
 
Seuraavaksi paneudun sellaisiin elämäntarinoissa esiin nouseviin ulottuvuuk-
siin, jotka paikantuvat lähinnä Suomessa elämisen alkuaikoihin.  
 
 
6.1 Sisäänkirjautuminen 
 
Goffman (1959; 1969) nimittää sisäänkirjautumismenoksi sitä, kun laitokseen 
joutuessa henkilön elämäkerta kirjataan, hänet valokuvataan, hänen sormen-
jälkensä tallennetaan ja hänet perehdytetään sääntöihin. Näiden sisäänkirjau-
tumismenojen yhteydessä tulokas lokeroidaan ja kortitetaan kohteeksi, joka 
voidaan syöttää laitoksen hallinnolliseen koneistoon ja työstää rutiininomai-
sesti ja vaivatta. Goffman luonnehtii näitä sisäänkirjautumismenoja riisuutu-
miseksi ja pukeutumiseksi; henkilöltä otetaan jotain pois ja jotain annetaan 
tilalle. Näillä sisäänkirjautumismenoilla näen olevan joitain yhtymäkohtia 
ulkomaalaisen ylittäessä valtion rajan.  

 

[M: Sait oleskeluluvan ja tulit Suomeen. Minkälaista sinun elämä oli, kun muu-
tit?] 
No minusta tuntu, että minä en ymmärrä mitään. Piti käydä työvoimatoimistossa, 
maistraatissa, kelassa, näissä kaikissa virastoissa. En ymmärtänyt mitään, vaikka 
yritin, että joo. Mutta sitten mies aika paljon auttoi. On niikun suomentanut. (…) 
Ja varmaan kielitaidon vuoksi. Sitten en tuntenut tätä systeemiä. Kaikki tuntu niin 
monimutkaiselta (…) virastoissa, että teijän pitää mennä sinne ja tänne ja (…). 
(Johanna Ve – sos) 

 
Suomeen asettuminen edellyttää pian muuton jälkeen yhteydenottoa eri vi-
ranomaisiin. Ulkomaalaislain (301/2004) mukaan maahantulo edellyttää 
ulkomaalaiselta, että hänellä on voimassa oleva oleskelulupa. Suomessa oles-
kelulupa-asioita hoitaa esimerkiksi poliisilaitos. Suomalaisen henkilötunnuk-
sen saadakseen henkilön on rekisteröidyttävä väestötietojärjestelmään maist-
raatissa. Sen jälkeen verotoimisto voi myöntää henkilölle verokortin. Kotou-
tumiseen, työllistymiseen ja työttömyyteen ja sosiaaliturvaan kuin myös 
asuntoasioihin liittyvissä asioissa palvelevat työvoimaviranomaiset, Kansan-
eläkelaitos (Kela) ja kuntien sosiaaliviranomaiset. (Työministeriö 2007a.)  

Edellä olevissa hallinnollisiin käytäntöihin liittyvissä kohtaamisissa har-
joitetaan ”pientä” ulkomaalaispolitiikkaa, mikä toimii ”suuren” ulkomaalais-
politiikan eli lakien ja säädösten ohjaamana. Pienen ulkomaalaispolitiikan 
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laatu on riippuvainen vastaanottavien viranomaisten käytännöistä ja kyvystä 
kohdata kulttuurista moninaisuutta ja monikulttuurisuutta. (Paananen 1999; 
Forsander ym. 2004.) Tätä pientä ulkomaalaispolitiikkaa toteuttavat ne monet 
eri viranomaiset, joiden kanssa tulija joutuu selvittelemään asioitaan.  

 (…) jotain ymmärrettiin, jotain ei. Mutta mä ajattelin, että ne virkailijat, kuka on 
tekemisissä maahanmuuttajien kanssa, varmaan ymmärtävät paremmin kuin jos 
mä menisin kauppaan tai johonkin. Ett sitt vaikka miten sä puhuisit, se ei ymmär-
rä. Mutta samalla kielellä mä puhuin siellä. Ja se tulee se yhteinen ymmärrys aika 
hyvin. Tosi hyvin. Tosi hyvin. Tää Teijakin siinä [työvoimatoimistossa] ja minä 
tykkäsin enemmän tai voi olla se oli ensimmäinen joka auttoi hirveästi paljon, 
kaikki ne paperit ja hommat ja (…). Mutta hyvä, että tämmöset paikat on, mihin 
maahanmuuttajat voi mennä ja kertoo vaikka mitä. (Raija Vi – lh) 

[M: Millaista tuo neuvonta ja palvelu työvoimatoimistossa oli sinun mielestäsi?] 
Oikein hyvä. Meillä oli maahanmuuttajavastuuvirkalija. Hän oli oikein hyvin oh-
jannut minua. Hän jos tuli joku kysymys, taloudellinen kysymys tai suomenkielen 
opiskelemisen kysymys, minä aina voin soittaa hänelle. Ja aina sain apua häneltä. 
Siellä minä sain oikein hyvää ohjausta ja apua. (Natalia Ve – lh) 

 
Koska nämä samat viranomaiset voivat muodostua maahanmuuttajan ainoak-
si keskusteluyhteydeksi muuton jälkeen, he tarjoavat sen sosiaalisen verkos-
ton, jonka apuun maahanmuuttajat tukeutuvat ja luottavat hyvinkin henkilö-
kohtaisissa asioissa (ks. Reijonen 2002, 106). Raijan ja Natalian elämäntari-
noissa viranomaiset välittyvätkin niin sanottuina luottoihmisinä ja ”lähim-
mäisinä”. Ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset kertovat 
mukaan ottamisesta työvoimatoimistossa. Koska sosiaalisten suhteiden muo-
dostuminen muuhun valtaväestöön on Suomeen asettumisen alkuvaiheessa 
usein vähäistä, yleensä jopa olematonta, he edustavat maahanmuuttajalle 
suomalaisia: 

Ja paljon oli vaan niitä aikoja, milloin minä tapasin vaan niitä viranomaisia, että 
ei ollut sellaisia muita suhteita. Kuva suomalaisista oli kuva viranomaisista. 
(Margareeta Vi – sos) 

 
Kokemukset pienen ulkomaalaispolitiikan harjoittamisesta viranomaisten 
kanssa voivat saada myös poissulkevia piirteitä:  

[M: Onko sinulle – kun omaa polkuasi mietit täällä Suomessa – miten itse koet 
ympäristösi reagoineen sinuun ja kieleen?] 
No kerran minulla kokemus Kelasta, että näin minuun suhtauduttiin tosi törkeesti. 
Ja luulen, että jos olisin ollut suomalainen, ei olisi suhtauduttu niin. No oliko se 
vanhempainrahahakemus, piti toimittaa joku paperi sinne ja kysyin heiltä jotakin, 
niin minusta niikun hyvin epäkohteliaasti puhui minulle siellä. Semmonen alenta-
va sävy, näin kuin minä olisin tyhmä tai minä vain kyselin heiltä, että mitä sinne 
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pitää kirjoittaa, mutta se tuntu pahalta. Ja sen olen huomannut, että ensimmäisen 
kerran kun kävin Kelassa, kun minulle oli vieras tämä virasto, mieheni kanssa, 
niin suhtauduttiin hyvin kohteliaasti. Mutta toisen kerran kun menin yksin, ei ollut 
enää semmonen suhtautuminen. Paljon se oli muuttunut. (…) Niin, että etkö sinä 
ymmärrä ja näin (…) epäkohtelias oli minulle, kun olin yksin. (…) Itken minä kyl-
lä sanon ihan rehellisesti. Kyllä minua ärsyttää. Minä itken, että mitä. No omassa 
mielessä minussa ei oo mitään vikaa. Miksi minulle pitäs epäkohtelias olla. Jos 
ihminen kysyy jotakin, asiakaspalveluammatissa pitäs osata suhtautuu. Ehkä ne 
luulee, että ulkomaalaisilla ei oo varaa valittaa, kenelläkään. Ja jos valittaa, ku-
kaan ei ota vakavasti. (Marina Vi – lh) 

 
Haastateltavieni negatiivisiksi rakentuvat kokemukset viranomaisista liittyi-
vät useimmiten tilanteisiin, jolloin he kielitaitonsa vähäisyyden vuoksi eivät 
joko itse ymmärtäneet tai he eivät kokeneet tulleensa ymmärretyiksi (ks. 
myös Peltola & Metso 2008). Heiltä useimmiten odotettiin valmiutta selvitel-
lä asioitaan suomen kielellä. Vaikeuksia toi erityisesti erilaisten lomakkeiden 
täyttö. Kielivaikeudet kerrotaan syyksi siihen, etteivät heidän toiveensa ja 
pyyntönsä tulleet kuulluiksi. Heidän asioidensa eteenpäinvieminen saattoi 
joko viivästyä tai jopa kokonaan estyä, koska he eivät ymmärtäneet virkaili-
jan ohjeita. Myös viranomaisten, erityisesti työvoimaviranomaisten ja sosiaa-
lityöntekijöiden näkemyksissä korostuvat selvimmin kielivaikeudet kulttuuri-
en välistä työtä vaikeuttavaksi tekijäksi (Pitkänen 2006, 86). Vaikka haasta-
teltavat tunnistavat heikon kielitaitonsa hankaloittavan heidän asioidensa 
käsittelyä, elämäntarinoissa on nähtävissä myös kritiikkiä virkailijoiden toi-
mintaa kohtaan. Moni kertoo kokeneensa, että he saivat huonompaa palvelua 
ulkomaalaistaustansa vuoksi. Kohtaamiset voivat rakentua poissulkeviksi 
myös siksi, että ulkomaalaistaustainen kokee kohtelun epätasa-arvoisena, 
koska virastojen toimintatavat, käytännöt ja päätösten perustelut saattavat olla 
heille tuntemattomia (Forsander ym. 2004, 132).  

Viranomaiset tiedostavat itsekin, että asiakkaan kielitaidottomuus voidaan 
helposti kokea tyhmyyden tai kyvyttömyyden osoitukseksi. Toisaalta viran-
omaiset odottavat, että eri kulttuuria edustavat kykenevät toimimaan suoma-
laisten käyttäytymismallien mukaisesti ja ymmärtävät viranomaisten eleet ja 
tarkoitukset ”tavallisten” asiakkaiden lailla. (Hammar-Suutari 2006, 35–36.) 
Inga Jasinskaja-Lahden, Karmela Liebkindin ja Tiina Vesalan (2002, 82–83) 
tutkimuksessa maahanmuuttajien kielteisimmät kokemukset liittyivät asioi-
miseen ulkomaalaisvirastossa tai sosiaalitoimistossa. Vastaavia kielteisiä ko-
kemuksia oli myös työvoimatoimiston, tulli- ja rajavartiolaitoksen ja myös 
poliisin palveluista. Vastaavasti hyvää tai melko hyvää palvelua koettiin 
saatavan pankeissa ja koulutusorganisaatioissa. Osittain vastakkaisiakin tu-
loksia tuotti Pirkko Pitkäsen ja Satu Koukin (1999) tutkimus, jonka mukaan 
kielteisimmät kokemukset esiintyvät rajavartijoilla ja poliiseilla, myöntei-
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simmät asenteet ja kokemukset sosiaalityöntekijöillä ja ruotsinkielisillä opet-
tajilla. 

Maahanmuuttajuuden esittämiseen sisältyvät valtasuhteet vaikuttavat vi-
ranomaisten ammatilliseen käyttäytymiseen ja eri ammateissa toimivien asen-
teisiin (Liebkind & Eränen 2000, 77; Jasinskaja-Lahti et al. 2002, 26–27). 
Magdaleena Jaakkolan (2005, 2009) pitkittäistutkimukset osoittavat, että 
suomalaisten asenteet ulkomaalaisia kohtaan ovat vaihdelleet vuosina 1987–
2007. Laman aikana vuonna 1993 asenteet olivat kielteisimmät. Seuraavaksi 
tarkastelenkin sitä, millaisiksi kokemukset kohtaamisista muun valtaväestön 
kanssa muodostuvat haastattelemieni henkilöiden elämäntarinoissa. Millä 
tavoin suomalaiset ovat vastaanottamassa heitä? Millä tavoin tulija rakentaa 
kuulumistaan näissä kohtaamisissa? 

 
 

6.2 Suomalaisten katseissa 
 
Riitta kertoo olevansa inkeriläistaustainen paluumuuttaja, jonka lapsuuden 
ympäristössä Venäjällä puhuttiin jonkin verran suomea. Kuitenkin hänen oma 
äidinkielensä on venäjä.  

Mutta sillon kun me tultiin. Aika useasti oon kuullu sillon kun puhun lapsille tai 
miehelleni esimerkiksi bussissa venäjää, jonkun kanssa venäjää, niin olen saanut 
palautetta mitä te ryssät täällä teette. Että kyllä tavallaan en tykännyt sitä teke-
mään, välillä olen mieluummin vaiti kuin puhun venäjää. Olin semmonen. Nyky-
ään en oo enää. Mutt se oli alunperin, kun se oli alussa vielä tavallaan. Se oli 
mulle ihme homma, että ahaa. Tultiinkin tänne suomalaisina ja ollaankin yhtäkkiä 
ryssiä. (Riitta Ve – sos) 

 
Riitta etnisenä suomalaisena positioi itsensä suomalaiseksi, mutta suomalais-
ten taholta hän tulee positioiduksi venäläiseksi käyttämänsä kielen vuoksi. 
Kieli onkin yksi merkittävimmistä symbolisista rajojen merkitsijöistä kansal-
lisuuksien konstruoimisessa (Yuval-Davis, 2002, 51). Koska venäjän kielen 
status on heikko, tuntevat kielenpuhujat olevansa yhteiskunnallisesti vähem-
män arvostetun etnisen ryhmän jäseniä (Iskanius 2006, 62). Riitan positioi-
tuminen etnisenä suomalaisena muihin tulee esille hänen asuessaan sekä 
Venäjällä että Suomessa. Venäjällä hän kertoo olleensa muita suomalaisten 
juuriensa vuoksi, kun taas Suomessa hän edusti muita venäläistaustaisuutensa 
vuoksi. Suomessa venäjän kielellä puhuminen riittää positioimaan hänen 
kaltaisensa venäläiseksi, jolle osoitetaan joukkoon kuulumattomuutta.  

Marina edustaa haastateltavieni joukossani sellaista Virosta tullutta maa-
hanmuuttajaa, joka kertoo äidinkielekseen viron kielen. Kirjaston työharjoit-
telukokemuksiaan hän kuvaa seuraavasti: 
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Suomessa ei suhtauduta ulkomaalaisiin kovin hirvittävän positiivisesti. (…) Pelot-
ti, miten ne asiakkaat suhtautuu, kun tämä kirjastoihminen puhuu korostuksella 
suomee tai ei oo suomalainen. Minulla ei oo yhtään ainuttakaan negatiivista ko-
kemusta siltä ajalta. Yksikään kirjastoasiakas ei sanonut mitään negatiivista mi-
nulle. Se oli minulle jollain tavalla yllättävä asia. Työkaverit suhtautu minuun 
kuin olisin samanlainen ihminen kuin he. Mitään negatiivista en kokenut. Se oli 
ihan mukavaa. (Marina Vi – lh) 

 
Marina kertoo kokeneensa mukaan ottavuutta, vaikka hän tunnisti suomen 
kielen taitonsa paljastaneen hänet ulkomaalaistaustaiseksi. Kokemus positioi-
tumisesta tasavertaisena peilautuu hänelle yllättävänä sitä tietoa vasten, mikä 
liittyy suomalaisten varaukselliseen suhtautumiseen maahanmuuttajia koh-
taan. Marinan lailla muutkin viroa äidinkielenään puhuvat kertovat tulleensa 
kohdatuksi melko suopeasti. He positioituvat selkeästi virolaistaustaisiksi 
maahanmuuttajiksi. Kuten Marina, myös Raija kertoo muuttaneensa Virosta. 
Hänen äidinkielensä oli kuitenkin venäjä.  

Minä ostin semmosta tavaraa, minä pelkäsin. Koska ensimmäinen kokemus oli 
semmonen, että minua ei ymmärretä. Ja sitt mä ostin tämmösiä tavaroita, missä 
on jo hinta olemassa, hintalappu. Minä vaan maksoin. Kiitos se oli jo kyll opittu, 
että se meni näin. ( …) Minä yritin puhuu vähemmän. Ja nytkin, jos on mahdollis-
ta, niin minä en puhu. Vaikka osaisin sanoa, mutta se korostus. Yks tykkää ja toi-
nen taas ei.  
[M: Onko sinulla tällasia kokemuksia itselläsi?] 
 No ei minulle kukaan mitään pahaa sanonut. Mutta sen huomaa.  
[M: Millä tavalla se tulee esille?] 
Sen näkee vaikka katseessa.  
[M: Mitä se katse kertoo?] 
Se kertoo semmosta, että aah semmosta. Vaikea sanoo. Sinä tunnet itseäs pie-
nemmäks heti kärpäsenä. Mutta sen huomaa. (Raija Vi – lh) 

 
Huolimatta virolaisuudesta venäjän kielellä puhuminen ja kyseisen korostuk-
sen omaaminen näyttäytyvät Raijan kertomassa episodissa toiseuttavina ulot-
tuvuuksina. Koska Raijan habitus ei tuo hänen erilaisuuttaan esille, hän vält-
telee taustansa paljastumista minimoimalla puhumisen määrää. Ilmaisun 
rajoittaminen rajoittaa myös hänen kulutuskäyttäytymistään. Raija tunnistaa 
myös suomalaisten katseen, joka positioi hänet tunnistetuksi ja tiedetyksi (ks. 
Hall 1999, 168). Katse on kertonut eron korostamisesta. Anna Rastas (2002, 
10–12) toteaa, että erilaiseksi katsotut oppivat tulkitsemaan katseita kuten he 
tulkitsevat ja merkityksellistävät muitakin asioita ympäristössään. Hänen 
mukaansa katseet tulevat osaksi katseen kohteena olevan todellisuutta ja 
toimintaa ja voivat kyseenalaistaa jonkun kuulumisen. Myös Skeggs (1997, 
4) toteaa, että toisen huomaamiseen liittyy aina arvoarvostelma. Vaikka Raija 
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ei koe kohdanneensa avointa poissulkevaa käyttäytymistä, suomalaisten ele-
viestintä osoittaa hänet erilaiseksi. Hänen osakseen saamat katseet rakentavat 
häntä vieraana.  

Suomalaisten asenteissa työn vuoksi muuttaneet ovat arvostetumpia kuin 
taas muilla perusteilla muuttaneisiin kohdistuu jonkin verran epäluuloja 
(Jaakkola 2005; 2009). Epäluulot liittyvät ennen kaikkea sosiaaliturvan mah-
dolliseen hyväksikäyttöön. Lyydia kertoo muuttaneensa Suomeen Venäjältä, 
ja että hänen äidinkielensä on venäjä. Sen lisäksi, että hän kertoo kokeneensa 
”ryssittelyä”, hän kokee, että suomalaiset epäilevät hänen hyväksikäyttävän 
veronmaksajien varoja. 

Tässä alussa siellä bussipysäkillä odotin sitten bussia, tuli joku höyrypää, joku 
mieshenkilö. Kai se halusi jutella ja tutustuakin, saattaa olla. Sitten kun ihmiset 
kuulee heti, että ahaa, tässä ryssä. Heti vaihtuu asema ja sittenhän ne luulee, että 
tässä sosiaalirahan niskoilla kaikki ollaan. Sellainen muuttui, kuin aggressiivisel-
la puolella. No en minä, minä vaan sanoin sille, että älä huoli, minä olen töissä ja 
ehkä sinäkin saat veroista vielä apua. Lähdin. En minä jatka sellaisia keskustelu-
ja. Osaan ennakoidakin sellaisia porukoita. En minä vaan mene sellaiseen. (Lyy-
dia Ve – lh) 

 
Edellä kuvatussa tilanteessa Lyydia ottaa suomalaisen työntekijän ja veron-
maksajan position – olihan hän saanut Suomeen muutettuaan melko pian 
erilaisia töitä. Hän positioi itsensä ”kunnon kansalaiseksi”, veronmaksajana 
jopa korkeammalle kuin haastajansa. Tulkitsen hänen positioivan itsensä 
hierarkisesti arvostetummaksi kuin häntä arvostelleen ihmisen. Lyydian ta-
voin itsearvostus on mahdollista säilyttää, kun kokemansa rasismin voi selit-
tää ennakkoluuloilla eikä omalla vajavaisuudella (Crocker & Quinn 1998, 
186–187). Toisaalta kohtaamista voi tulkita toisinkin. Kerrottu episodi antaa 
viitteitä siitä, että venäläisen maahanmuuttajataustaisen naisen positiota voi-
vat haastaa toiset marginaalissa olijat, jopa suomalaisen yhteiskunnan alimpia 
sosiaalisia kerrostumia edustavat ryhmät. Sen lisäksi, että Lyydia tuo esiin 
vastapuhetta korjaten ihmisten käsityksiä, hän kertoo kiertävänsä negatiivisen 
leiman esilletuloa välttämällä ennakolta tietynlaisten ihmisten kohtaamista. 

Näissä kohtaamisissa venäläisyys on poissulkevaa. Ahmed (2000a, 8) ko-
rostaa, että kohtaamisiin sisältyy muisto aiemmista kohtaamisista ja niissä 
esiintyvistä eroista. Suomalaisten venäläisviha onkin historiallista; suomalai-
set ovat liittäneet venäläisyyteen milloin vaaran, uhan ja arvaamattomuuden 
piirteitä, milloin suomalaista ajattelumallia on leimannut paremmuus suhtees-
sa venäläisiin – kuten Lyydian kertomassa episodissa (Liebkind ym. 2004, 
105; Raittila 2004, 299). Suomalaisten keskuudessa tehdyt asennemittaukset 
osoittavat, että venäläiset sijoittuvat eri kansallisuusryhmien maahanmuutos-
sa etnisessä hierarkiassa häntäpäähän (Jaakkola 2005; 2009). Niin Raija, 
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Lyydia kuin Riittakin edustavat muukalaisia, joiden joukkoon kuuluminen 
kyseenalaistetaan, mikä osoitetaan nimittelynä, poissulkevina viesteinä ja 
toiseuttavina katseina. Raijan osakseen saamassa katseessa tulkitsen välitty-
vän laajempien yhteiskunnallisten valtasuhteiden. Riitta ja Raija pyrkivät 
välttämään tulla tunnistetuiksi venäläistaustaisina maahanmuuttajina. Mari-
nan elämäntarinassa vastaavasti on luettavissa epävarmuus ja pelko siitä, 
tuleeko hän ylipäätään kategorioiduksi maahanmuuttajaksi ja jos, niin minkä-
laisia seurauksia sillä olisi. Lyydia tulee suoraan ”ryssitellyksi”.  

Sen lisäksi, että haastattelemani maahanmuuttajataustaiset naiset pelkää-
vät tulevansa positioiduiksi ei-toivottavina venäläisinä, monet heistä kertovat 
tulevansa kohdatuiksi lisäksi naisina, joihin liitetään prostituoidun leima (ks. 
myös Koskela, Tani & Tuominen 2000; Kyntäjä 2004; Koskela & Tani 2005; 
Saarinen 2007; Sverdljuk 2009). 

[M: Oletko sinä itse kokenut mitään tuommosta, mitä kuvasit äsken?] 
Siis ennakkoluuloja? 
[M: Niin.] 
Tietysti. (…) joskus jos ennen kuin minä tapasin miestä, olin jossakin baarissa. 
Heti jos minä puhuin venäjää, minä oon sitten ilotyttö. Tulee tarjouksia. Että se 
on inhottavaa. Syntymäpäivä oli. Oltiin juhlimassa muutama tyttö (…). Heti tulee 
ehdotuksia. Niikun ei voi olla rauhassa. Niikun tavallaan normaalia elämää elä-
mässä. Ei voi olla rauhassa näistä kuvioista taikka tarjouksista pois, että etsitty 
eikä mitään, mutta ne tulee. Siis minä lähdin vain pois, enkä keskustellut ihmisten 
kanssa (…) se on jotenkin niikun ikävää. Ja sitä helposti niikun miettii niikun hyvä 
mieli pilaantuu sellasella (…) vähän ikävä. (Elli Ve – sos) 

 
Joskus käytiin ravintoloissa ja yökerhoissa. Kun olin venäläisten ystävättärien 
kanssa, semmonen yökerho, jossa me käytiin siellä ja tuota keskusteltiin 
tietysti venäjää keskenämme. Pyysivät passeja. Meitä ei päästetty sisälle. 
Pyydettiin passia. Me näytettiin omia venäläisiä passeja: teillä ei oo tänne 
tuloa. Minkä takia? Johtaja tänne, olkaa hyvä. Mikä tämä diskriminaatio on? 

[M: Ja sitten pääsitte?] 
Ei, meillä on oikeus valita asiakkaita, te ette pääse. 
[M: Miten tämä selitettiin? Mikä käsitys teille tuli?] 
Kaikki venäläiset naisethan ovat huoria, tottakai. Siihen mä oon törmänny. Aina-
kin paljon alussa. (Riitta Ve – sos) 

 
Nimittelyä, kiusaamista, ennakkoluuloja ja syrjintää voidaan kutsua arkipäi-
vän rasismiksi23. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt kertovat tulleensa rasis-

                                                             
23 Rasismi viittaa valta- ja alistussuhteita tuottaviin ajattelu-, puhe- ja toimintatapoihin, joissa 

jonkun yksilön tai ryhmän ominaisuus esitetään olemukselliseksi ja muuttumattomaksi. Ra-
sismi voi ilmetä aatteina, asenteina, toimintana ja toiminnan seurauksina. Se on yhteydessä 
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min kohteeksi tietyissä konteksteissa ja tilanteissa, kuten kadulla, liikennevä-
lineissä, kaupoissa, ravintoloissa, omassa asuinympäristössään, vapaa-
aikanaan ja asunnon ja työn hankinnan yhteydessä (ks. myös Jasinskaja-Lahti 
2000; Jasinskaja-Lahti et al. 2002, 89; Kyntäjä 2004, 204). Ellin ja Riitan 
elämäntarinoissa arkipäivän rasismi tulee esille siten, että heidät olemuksel-
listetaan tietynlaisiksi; heitä lähestytään prostituoituina. Prostituoiduksi lei-
mautumiseen liittyy vieraaksi määrittyminen ja samalla ”tietynlaiseksi” tun-
nistaminen (Ahmed 2000a).  

Venäläistaustaisina naisina Elli ja Riitta edustivat symbolista, kansallista 
ryhmää eivätkä itseään. Yksittäisen naisen seksuaalisuus voidaankin nähdä 
kansan uhkana (Komulainen & Gordon 2007, 173). Tällainen valmiiksi an-
nettu ja rajattu identiteetti määrittää henkilön mahdollisuuksia käydä jäse-
nyysneuvotteluja (Harinen 2005a, 287). Neuvotellessaan jäsenyydestään syr-
jinnän uhriksi joutuneet turvautuvat erilaisiin strategisiin reagointitapoihin. 
Suoraan tai hyökkäävään reaktioon turvaudutaan silloin, kun ihminen arvioi 
valintansa edistävän omaa päämääräänsä (esimerkiksi lopettavan syrjintäti-
lanteen), ja samalla hän minimoi kaikki mahdolliset riskit (esimerkiksi mah-
dollinen kosto, työpaikan menettäminen, häiriköksi leimautuminen). Useim-
miten ihmiset kuitenkin valitsevat välttävän, ei-hyökkäävän reaktion tai jättä-
vät kokonaan reagoimatta näkyvästi tilanteeseen. (Jasinskaja-Lahti et al. 
2002, 45–46.) Elli ja Riitta pyrkivät aluksi reagoimaan suoraan ja ilmaise-
maan avoimesti tyytymättömyytensä epäoikeudenmukaisesta kohtelustaan, 
mutta he joutuvat muuttamaan reagointitapaansa. He lopulta hyväksyvät ti-
lanteen passiivisesti ja kertovat luovuttaneensa ja väistyneensä. Riisuminen 
näkyy muun muassa sosiaalisen ja henkilökohtaisen liikkumavaran menetyk-
senä ja muuttumisena (ks. Säävälä 2009, 20).  

Millä tavoin haastateltavani kertovat reagoivansa leimautumiseensa? Mil-
laisin strategioin he neuvottelevat jäsenyydestään?  

No niikuin minä sanoin, minä en tunne itseä vieraana. Varmaan samanlaisena tai 
oikeastaan se on niin, että pitää aina yrittää todistaa, että minä olen melkein sa-
manlainen. Ett miten sitä sanoisi minä yritän olla, ei se aina onnistu tietysti, hil-
jaisempi, vakavampi, tosikko. No ainakin minä katson, että junassa on hiljaisuus. 
Että meillä [Virossa] varmaan siellä olisi joku siinä istunut, huutanut siellä hel-
posti ja kaikki kestäisi tätä. Mutta jos joka puoliin katot, siinä [junassa Suomessa] 
katotaan näin, että rikot niikun rauhallisuutta. Pitää vähäsen muuttaa tapoja. 
(Raija Vi – lh) 

 

                                                                                                                                   
aina joihinkin tiettyihin sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Arkipäivän tai 
arjen rasismiksi kutsutaan jokapäiväisiä rasismin kokemuksia erilaisissa arjen vuorovaikutusti-
lanteissa. (Rastas 2005.) 
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Raija yrittää tavoitella ei-vieraan positiota esittämällä suomalaista. Identifioi-
tumista tietyn yhteisön jäseniksi ja ei-jäseniksi ihminen ilmaisee juuri kielen, 
käyttäytymisen ja pukeutumistyylin avulla (Yuval-Davis 2002, 51). Merja 
Reijonen (2002, 59–69) päättelee, että sellainen käyttäytyminen, jossa yksit-
täinen maahanmuuttaja haluaa toimia erottumatta ja osana valtakulttuuria, on 
varsinkin muuttoa seuranneena alkuaikana helposti mimiikan ja imitoinnin 
sävyttämää. Näin myös Raija yrittää imitoimalla näyttää ulkoisesti ikään kuin 
kuuluvansa suomalaiseen yhteisöön. Näin tehdäkseen hänen täytyy kuitenkin 
kieltää ja peittää omia kulttuurisia tapojaan ja käyttäytymistään. 

Imitoimalla suomalaisia Raija pyrkii tuottamaan ulospäin kuvaa yhden-
vertaisuudestaan ja samalla peittämään omaa sisäistä pelkoaan ja arkuuttaan. 
Imitaation keinoin hän pyrkii välttämään leimautumista (ks. myös Skeggs 
1997, 105). Raija imitoidessaan ei aseta omaa ”alkuperäistä” merkitys-, sym-
boli- tai tapamaailmaansa julkisen keskustelun areenalle, vaan suojaa sitä. 
Mimiikan ja imitoinnin voi tulkita toimivan siis minän suojana. Imitaatio ei 
kuitenkaan välttämättä poista Raijan ulkopuolisuuden tunnetta. Vaikka hän 
pyrkii peittämään ulkomaalaisuuttaan, ulkopuolisuus tulee esille virolaiseksi 
positioitumisena. Siitä kertoo ”meillä Virossa ja teillä Suomessa” -puhe. Näin 
tämä erilaisuus on siten hänen itsensäkin tuottama kategoria. (ks. Reijonen 
2002, 62–69.) Tilanteessa, jossa Raija kertoo turvautuvansa imitaation kei-
noihin, hän ottaa subjektiposition, jossa hän ei edes yritä neuvotella omasta 
kulttuurisesta identiteetistään valtakulttuurin kanssa.  

Kansallisuutta tuotetaan myös pukeutumistyylin avulla:  

No joskus oon kuullut, että joku puhui, että kaupassa tai koulussa ihan vieraat ih-
miset puhu että venäläiset on niin hienoja. Mutta sitten huomasin, että minä en 
olekaan enää niin hieno, olen niikun muutkin ihmiset. En halua olla enää korko-
kengissä ja näin. Että on muuttunut se minun ulkonäkö. Venäjällä olin, mutta 
Suomessa en enää. (Johanna Ve – sos) 

No tässä Suomessa minä toimin niin kuin suomalainen. Suurimmassa osassa asi-
oita toimin niin kuin suomalaiset toimivat. Mutta Venäjällä taas muuttuu niikun 
jos minä menen Venäjälle, tottaki minulla vaatteet ihan erilaiset. Tulee vaatetus-
kin ihan erilainen. En minä tuommosessa keltasessa takissa. Pitää joku turkki ly-
hyt semmosta tai siisti joku takki pitkä. Ja korkeet korot. Se on taas meidän hyvä 
vaatetus. (Valentina Ve – lh) 

 
Reijosen (2002, 71) mukaan vaatteet ja ulkonäkö ovat ulkoisesti näkyvimpiä 
ja muunneltavimpia esittämisen välineitä. Johanna ja Valentina Venäjältä 
tulleina maahanmuuttajataustaisina naisina muuttavat Suomessa ulkonäköään 
ja pukeutumistaan paikallisten ihanteiden mukaiseksi ja pyrkivät siten esittä-
mään itseään suomalaisen yhteiskunnan kompetentteina jäseninä. Suomalai-
sen pukeutumisen jäljittelyn voi tulkita merkitsevän kuulumisen hakemista 
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suomalaisuuteen ja pyrkimystä peittää omaa erilaisuuttaan ja leiman esille 
tuloa, erityisesti prostituoiduksi leimautumista. Suomessahan prostituoiduksi 
leimautuu helposti nainen, joka käyttää korkeakorkoisia kenkiä, värjättyjä 
hiuksia ja voimakasta meikkausta ja varsinkin, jos hän on Venäjältä tai Viros-
ta (Tani 2002, 349). Sitä vastoin venäläisille ja virolaisille naisille huoliteltu 
ja ”naisellinen” ulkonäkö on osa naisidentiteettiä (Saarinen 2007, 137; ks. 
myös Temkina & Rotkirch 1997, 13), kuten Elli kuvaa: 

Ei missään nimessä minihameet. Kun tavallaan meillä on ihan erilainen kulttuuri. 
Siihen ei liity mitään seksuaalista, vaan se on tapana, että naisen pitää olla naisen 
näköinen. (Elli Ve – sos) 

 
Kuitenkin erilainen feminiinisyyden24 osoittaminen voi tuottaa Suomessa 
toiseutta, mikä ääritapauksissa yhdistyy viholliskuvaan (vrt. Vuorinen 2005, 
247). Pukeutumisella voidaan tavoitella oikeanlaista kulttuurista pääomaa 
(Skeggs 1997, 101–117). Johanna ja Valentina välttävätkin tällaisen ”väärän-
laisen” naisellisuuden korostamista pukeutumisessaan. Suomessa nähty ”vää-
ränlainen naiseus” on heidän aikaisemmassa kulttuurissaan kuitenkin hyväk-
syttävämpää, jopa parempaa (Warketin 2000, 7), minkä vuoksi he vierailles-
saan entisessä kotimaassaan saattavat vaihtaa pukeutumiskoodia sikäläisen 
naisihanteen mukaiseksi.  

Uhka, turvattomuus ja vaara ovat vieraaseen liitettäviä ominaisuuksia 
(Ahmed 2000a, 36). Leima myös voidaan konstruoida siten, että siihen liite-
tään näkemys vaarasta (Goffman 1963, 15). 

Sitten semmonen asia kun tervehtiminen. Jotkut ihmiset taas hyvin avoimia, ryhtyy 
juttelee. Toiset eivät edes katso. Se riippuu ihmisestä. Esimerkiksi naapurit. Jotkut 
avoimesti tervehtii ja jotkut eivät. Varsinkin suomalaiset naiset. Mustasukkaisia. 
Vaikka ei välttämättä tarkoita mitään. Ne vain mustasukkaisia. Ei tehnyt mitään 
pahaa kenellekään, niin ne (...). No alussa ihan hyvin tervehtii kaikki. Sitten josta-
kin syystä eivät tervehdi. Ei mitään selityksiä. Eikä mitään sellaisia törmäyksiä. 
Vain kävelee ohi yhtenä päivänä, vaikka minä monta kertaa yrittänyt sanoa. Ei 
puhu mitään. Sitten vieressä asuva myös, oisko niillä mustasukkaisuus, kun meillä 
taloyhtiön lumityöt. Ja on yksi mies muuttanut meidän taloyhtiöön. Ja hänen kans-

                                                             
24 Feminiinisyys on Skeggsin (1997) mukaan prosessi, jonka kautta naiset sukupuolittuvat ja 

tulevat tietynlaisiksi naisiksi. Olla, tulla, harjoittaa ja tehdä feminiinisyyttä on hyvin erilaista 
naisille, jotka positioituvat erilaiseen luokkaan, rotuun, ikään ja kansallisuuteen. Luokan voi-
daan katsoa määrittyvän henkilön moraalis-kulttuurisena omaisuutena. Feminiinisyys on his-
toriallisesti ollutkin sellaisten keskiluokkaisten naisten omaisuutta, jotka kykenevät osoitta-
maan kunniallisuutensa ulkoisen olemuksensa ja käyttäytymisensä kautta. Tästä näkökulmasta 
keskiluokkaiset ovat ottaneet myös sellaisen subjektiposition, josta käsin he voivat arvioida 
niitä, joilta tuollainen feminiinisyys, kuten kunniallisuus, puuttuu. (Skeggs 1997, 98–99; 
2004.) 
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saan jouduin lumitöitä tekemään. Sitten jotenkin miehen porukka kerääntyvät ja 
tulevat ulos. Sitten minä teen ne lumityöt loppuun ja ne keskusteli tässä vieressä. 
Mutta minä tein lumityöt (...). Oisko mustasukkaisuutta, kun tässä miesten joukko 
ja minä vieressä. En osaa sanoa, mutta jotenkin outo. (…) Sitten aika, oisko kuu-
kauden hän kiersi minua. Kun minä näkyviin, hän livahteli muuhun suuntaan. No 
sitten kun ei yks kerta ollut vaihtoehtoja ja piti törmätä minuun lähelle, hän hy-
myili ja sanoi minulle terve. Silloin minä kävelin ohi. No minä otin herne nenään. 
Sitten minä kävelin ohi. Sen jälkeen ei hän ole edes katsonut minun suuntaan. 
[M: Miten sinä sitten koit tuommosen asian? Miltä se sinusta tuntu?] 
No se eniten varmaan, se kun mies kärsi siitä, kun minä kaikki niitä omat tunteet 
ja omat pahat ja hyvät ajatukset hänelle sanoin ja oli niikuin psykoterapeutti mi-
nulle. En välttämättä minä kärsinyt, hän kärsi. (Valentina Ve – lh) 

Mutt muiden, sanotaan miehen kollegojen vaimot, ei ne ota mua vastaan. No kun 
ei kutsuta, kato. Tavallaan. Kun kutsutaan meille, ei ne tule. Ja sitt se jäänyt. Alun 
perin mä yritin, niikun haluaisin ihan tosiaan semmonen ilmapiiri ympäristö tut-
tavia, ei vaan mun kautta, mutta miehen kautta. Että ehkä hänelle myös se olis hy-
vä asia. Ei se, ei pystytty rakentamaan (…). Joo tai sitten kerran jos kävivät, niin 
siinä se olikin. Se oli vaikeeta. Ihan tavallisia tapaamisia. Kahvitarjoilu, keskuste-
lut siinä, niitä näitä. Ei kukaan sanonut mitään suoraan tietenkään. Mutt senhän 
huomaa heti, jos on jotenkin. Eivät halua jatkaa, semmosia ihmisiä. (…) No mun 
mielestä se oli just, että minä oon muukalainen. Jotenkin naisilla se, en osaa sa-
noa. Minä selitän sen näin. 
[M: Joo, just. Oletko sinä sitten ollut miehesi työporukoiden tapaamisissa muka-
na?] 
Olin joo. Silloin kun ei oo naisia ympärillä, ihan hyvin menee. Mun mielestä mies-
ten kanssa paljon helpompaa rakentaa. Niillä ei oo ennakkoluuloja niin vahvasti. 
(Riitta Ve – sos) 

 
Miesten katseissa venäjää puhuva nainen määrittyy usein prostituoiduksi. 
Kuitenkin elämäntarinoiden perusteella avioliitossa tai pysyvässä suhteessa 
eläminen suomalaisen miehen kanssa lisää haastattelemani naisen arvostusta 
muiden suomalaisten miesten silmissä; hän positioituu ”tavallisempana” 
naapurin tai työtoverin puolisona. Suomalaiselle naiselle maahanmuuttaja-
taustainen nainen voi kuitenkin määrittyä potentiaaliseksi vaaraksi ja uhkaksi 
ihmissuhdemarkkinoilla (Tani 2001, 318; 2002, 349; Saarinen 2007; Sverdl-
juk 2009). Suomalaisnaisten eriarvoistava käyttäytyminen tulee esille toiseut-
tavina katseina, kohtaamisten välttämisenä ja tapaamisista kieltäytymisenä. 
Valentina tunnistaa lähellä elävien naisten asenteet ja tiedostaa niiden takana 
olevat syyt. Hän ei kuitenkaan alistu altavastaajaksi; kieltäytymällä tervehti-
misestä ja kävelemällä ohi hän tuo esille vastarintansa.  
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6.3 Muuttuneet sosiaaliset suhteet 
 
Viranomaisten ja muiden vastaanottavan maan kansalaisten lisäksi maahan-
muuttajan kuulumisen kokemuksen rakentumiseen on olennaisessa yhteydes-
sä hänen sosiaalinen verkostonsa. 

Oli aika kyllä vaikea, kun kaikki ystävät jää, aktiivinen elämä jää taakse. Kyllä oli 
todella vaikea. Mulla oli aika kapeeta ystäväpiiri. Että kyll mä kärsin siitä, mutta 
(…) (Inga Ve – sos) 

Koska oli pakko juurtua tänne. Kun mä jo tulin, minulla semmonen vielä, minä 
olen jääräpäinen. Kun mä jo tulin, vaikka oli paha ja mulla ei puhelinta ja kävin 
kopissa sitten soittamassa. Ja joskus oli semmonen, vähäsen itkinkin kun. Mutta 
kun mä päätin, että minä opin sen kielen ja mä käyn tässä ja mä löydän työpaikan 
ja minä teen kaiken siitä, että (...) (Raija Vi – lh) 

 
Muutto uuteen maahan kerrotaan suureksi muutokseksi maahanmuuttajan 
sosiaalisessa verkostossa. Maahanmuuttajien aikaisempien perhe-, sukulai-
suus- ja ystävyyssuhteiden ylläpito muuttuu. Venäläisille ja virolaisille Suo-
meen muutto merkitsee yleensä perinteisen sukulaisverkoston osittaista me-
nettämistä (ks.Liebkind ym. 2004, 182; Reuter & Jaakkola 2005, 27). Kun 
ystävät jäävät lähtömaahan, jää myös niihin suhteisiin kietoutunut muu aktii-
vinen elämä. Kuitenkin aikaisempia ihmissuhteita pyritään pitämään yllä 
transnationaalisilla eli ylirajaisilla käytännöillä, joilla viitataan erilaisiin val-
tioiden rajat ylittäviin arkisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin valti-
oiden rajojen yli (Castles 2000; Huttunen, Löytty & Rastas 2005b). Niin 
puhelin kuin myös uudet tietotekniset palvelut mahdollistavat reaaliaikaisen 
yhteydenpidon.  

Maahanmuuttajaryhmät eroavat kuitenkin sosiaalisten verkostojen suh-
teen ja siten yksinäisyyden kokeminen on nähtävä kulttuuri- ja sukupuo-
lisidonnaisena (Reuter & Jaakkola 2005, 29). Erityisen voimakkaana yksinäi-
syyden kokeminen välittyy juuri venäläis- ja virolaistaustaisten maahanmuut-
tajanaisten elämäntarinoissa. Muuttipa henkilö yksin tai avioiduttuaan suo-
malaisen kanssa, elämäntarinoiden mukaan Suomessa elämisen alkuaikoja 
leimaa yksinäisyyden tunne ja ystävyyssuhteiden puute. Etnisillä suomalaisil-
la, kuten inkeriläisillä paluumuuttajilla, Suomessa asuu mahdollisesti puoliso, 
mutta myös vanhempia ja sisaruksia tai muuta sukua. Uudessa maassa jo 
asuvat sukulaiset edesauttavat rakentamaan kuulumisen kokemuksia tarjotes-
saan jo valmiin mukaan ottavuutta korostavan yhteisön.  

Ystävien puute ei merkitse kuitenkaan välttämättä sosiaalisen tuen puutet-
ta (Reuter & Jaakkola 2005, 27). Aikaisemmat ystävyyssuhteet osittain kor-
vautuvat niillä suhteilla, joita maahanmuuttajien keskinäiset ryhmät ja yhdis-
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tykset tarjoavat. Oman kulttuuritaustan omaavien viiteryhmä tarjoaa yhtei-
söön kuulumisen kokemuksia muun muassa mahdollistamalla oman äidinkie-
len käytön (ks. Iskanius 2006, 64, 172). Erilaisten asioiden käsittely omalla 
kielellä kerrotaan elämää helpottavaksi, varsinkin kun ei vielä osata riittävän 
hyvin suomea. Äidinkielen käyttö mahdollistaa erityisesti tunnekielen. Nämä 
vertaisryhmät saavat myös kotouttajan merkityksiä. Sitä tietoa ja ohjausta, 
mitä suomalaistaustaisilta viranomaisilta ei ole saatu tai mitä ei ole ymmär-
retty, maassa jo pitempään asunut toinen maahanmuuttajataustainen henkilö 
voi korvata.  

Suomalainen puoliso voi helpottaa ystävyys- ja sukulaisuussuhteiden me-
netystä uudessa maassa. Johannalle juuri suomalainen puoliso välittyy tukena 
yksinäisyyden tunteiden käsittelyssä. 

Kun muutin kesäkuussa ja se maahanmuuttajan koulutus alkoi joskus syksyllä, 
niin oli hirveen vaikeaa, että ei ollut niikun ketään venäläisiä ystäviä. Oli tietysti 
niikun miehen kaverit ja heidän perheet. Heidän kanssaan olin tekemisissä, mutta 
kaipasin että enemmän tekemisissä venäläisten kanssa. Hirveesti odotin sitä kou-
lutuksen alkua. No varmaan pitää sanoo kiitoksia minun miehelle. Että hän on 
auttanut minua ja minä olen itkenyt yölläkin, että nyt minä muutan takasin. Minä 
en jaksa enkä halua ja näin. Mutta hän on se harvinainen aviomies, joka auttaa. 
Että kannusti paljon minun mies. (Johanna Ve – sos) 

 
Suomalainen puoliso tarjoaa mahdollisuuden myös suomalaisen sosiaalisen, 
kulttuurisen ja maantieteellisen maailman avautumiseen: 

[M: Minua kiinnostaa se, että kun alkuaikoina kun tulit Suomeen, olit koko ajan 
lähdössä, kun täällä oli niitä vastoinkäymisiä ja et niikun päässyt kiinni tänne. Ja 
sitt tuli mies ja lapsi. Miten sinä siinä vaiheessa koit itsesi?] 
Varmaan se kävi näin, että minä suomalaistuin. Siis itselleni, itseä nähden, että 
minusta äkkiä tuli suomalainen. Mutta ei se ollut totta, oikeasti. Oli sellanen heit-
to, niikun toisesta päästä toiseen päähän. Voin näin ajatella. En minä tarkasti voi 
sanoa. Se oli semmonen, rakastuminen, se on ihanaa aikaa. Kaikki vain muuttui. 
Värit muuttui. En nähnyt sitä kylmyyttä missään. 
[M: Joo. Miten selittäisit, mitkä oli ne asiat, jotka vaikutti sinun suomalaistumi-
seen silloin?] 
No se että minä pääsin hänen mukaan siihen suomalaiseen kulttuuriin. Pääsin tu-
tustumaan hänen sukulaisten kanssa. Ja ajeltiin pitkin Suomea. Se oli siis mielen-
kiintoista. Ensimmäistä kertaa minä sain nähdä, mitä se on se suomalaisuus ja ne 
perinteet ja niin edelleen. Se oli mulle vähän ennen sitä lähes mahdotonta, koska 
eihän mulla ollut ystäviä.(...) No siis mä ymmärsin, mitä suomalaisuus on. Jos mä 
näin sitä elämässä, että mä opin näitä ihan käytännön tasolla varmaan, että miten 
tehdään. Ja huomasin, että tehdään eri tavalla. Että ennen sitä en olis ehkä. No 
jos lukis jotain kirjallisuutta ehkä saattaisin oppia. Mutta näin niikun käytännön 
tasolla (...). Järjestelmällisyys. Ja se niikun elämän suunnitelmallisuus. Kun se 



70 Maire Antikainen 

meillä aika lailla puuttu tommosena. Ja siihen kaikki ne muut, ne saunat. Minä en 
ennen sitä edes käynyt saunassa. Nyt minä oppinut sitä, että se on hyvä. Ja kaik-
kea muuta, mitä ihmiset, mitä tää elämä on, miten ihmiset elää ja mistä ne puhuu. 
(Elli Ve – sos) 

 
Elli kertoo muuttaneensa Suomeen pienen lapsensa kanssa ja muuton jälkei-
nen aika täyttyy hänen elämäntarinassaan erilaisista vaikeuksista: vaikeus 
päästä kielikurssille, ongelmat työhön ja koulutukseen pääsyssä, asunto-
ongelmat. Hän oli yhteydessä lähinnä venäläistaustaiseen yhteisöön. Siitäkin 
huolimatta hän koki ystävien puutetta. Suomalaisuus ja suomalainen elämän-
tapa noina alkuaikoina jäi hänelle vieraaksi. Suhde suomalaiseen mieheen 
tuntui Ellille hypyltä suomalaisuuteen. Puolison avulla menetettyjen ihmis-
suhteiden tilalle tarjoutui uusia. Suomalaiseen kulttuuriin ja Suomeen maana 
tutustuminen vahvisti kodinomaisuuden kokemusta ja lisäsi siten kuulumisen 
kokemuksia. Suhde osoittautui sisäänpääsyksi suomalaisuuteen (ks. Warketin 
2000, 8; Jääskeläinen 2003; Reuter & Jaakkola 2005).  

Sosiaalisen tuen lisäksi suomalainen puoliso näyttäytyy tutkittavieni elä-
mäntarinoissa myös taloudellisen tuen antajana, mikä voi olla edistävä tekijä 
maahanmuuttajan uralla etenemisessä: 

No ensimmäiseksi mieheni tuki. (…) Aika paljon tukea ja sitä kautta sitten sen an-
siosta minä pääsin kouluun ja ensin kielikurssille ja sitten pikkuhiljaa joo kaikkia 
noita askeleita, yks askel eteenpäin ja sitten (…). (Inga Ve – sos) 

 
Puolison toiminta voi olla myös poissulkevaa: 

[M: Kerropas tuosta ajasta, kun jätit kaiken sen elämän taakse, mikä sulla oli siellä 
entisessä kotimaassa ja sitten tulit tänne ja menit naimisiin. Millä tavalla se elämä 
alko ihan siitä alusta?] 
No alussa oli hyvä. No marraskuussa minä tulin. Sitten joulukuussa minä jo että 
olen varma että kuukauden kuluttua minä olen huomannut että miehessä joku ou-
to. Mutta minulle se oli uusi asia. Sitten puolen vuoden kuluttua minä ymmärtänyt, 
että se on väkivalta. Mutta minä en koskaan elämässä ennen en kohdannut että 
väkivaltaa. Ensin minä en ymmärtänyt sitä. Ja minä aina hän aina sanoi sinä olet 
huono. Sinä et tiedä suomea, et osaa suomea. Ja minä joka vapaa hetki opiskelin 
suomea (...) minä opiskelin itse. Otin kirjastosta suomea suomeksi ja suomen har-
joituksia kaksi kirjaa ja kuusi kasettia. Minä aina, kun hän oli työssä, minulla 
nauhuri (…) ja aina minä kuuntelen. Ja alussa oli oikein vaikea (...) Minä sain pe-
ruspäivärahaa ja no pääsin elämään itsenäisesti miehestä. Koska näin hän puhui 
nyt sinä olet työtön. No vain sitten minä ymmärsin sen, että myös kaikki valta. Ai-
na syytetään, että minua. Syytettiin minua. Joo minä aina luulin, että syy vain mi-
nussa. Ja tunsin itseni syylliseksi. Se oli kamalaa. Syylliseksi. Tottakai minä en 
osaa suomea. Hänelle on vaikea minun kanssa, koska minä en osaa suomea. Joo 
sitten että minä olin työtön. Minä en saada rahaa. Tottakai hänellä oli vaikee mi-
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nun kanssa. (...) Minä jäin Suomeen, koska minusta tässä on turvallisempi ja ta-
loudellisesti myös parempi. Ja rauhallisempi. Koska Venäjällä ei oo stabiilia. 
(Natalia Ve – lh) 

 
Varsin lyhyen seurustelun jälkeen Natalia kertoo avioituneensa suomalaisen 
miehen kanssa ja muuttaneensa Suomeen. Vasta Suomessa asuessaan hän 
kertoo todenneensa uuden miehensä väkivaltaiseksi, mikä ilmeni aluksi ver-
baalisena, myöhemmin fyysisenä väkivaltana. Natalian kokemukset liittyvät 
niiden muiden Pohjoismaihin muuttaneiden väkivaltaa kokeneiden venäläis-
naisten joukkoon, joiden tarinat kertovat jatkumosta epäsuorasta suoraan 
väkivaltaan (Saarinen 2007, 134). Puoliso syytti Nataliaa heikosta kielitaidos-
ta ja kyvyttömyydestä osallistua työelämään. Kompensoidakseen ”vajettaan” 
hän kertoo opiskelleensa suomea ensin omatoimisesti, myöhemmin yksityis-
opetuksessa. Ikävien kokemusten ja avioeron jälkeen hän kuitenkin katsoi 
paremmaksi jäädä Suomeen kuin palata Venäjälle.  

 
 

6.4 Suomalaisuutta oppimassa 
 
Koska kieli on yksi keskeisimmistä kulttuurisista koodeista, joiden mukaan 
henkilö identifioituu tai identifioidaan tietyn kollektiivin jäseneksi, suomen 
kielen osaaminen on merkittävä tekijä suomalaisen yhteisön jäsenyyden ta-
voittelussa (Yuval-Davis 2002, 51; Tarnanen & Suni 2005, 16). Kielen hal-
linta on ehto myös Suomen kansalaisuuden saamiselle; henkilön tulee hallita 
joko suomen, ruotsin tai viittomakieltä (Kansalaisuuslaki 2003). Suomen 
kielen taidon voi nähdä symbolisena rajan ylityksenä suomalaisuuteen maa-
hanmuuttajien elämässä. Suomen kielen taitamattomuus taas on merkittävin 
maahanmuuttajan uralla pitävä tekijä.  

Luulen, että kohtaan todellisia vaikeuksia kun päätän etsiä jonkinlaista asemaa 
työmarkkinoilla tulevaisuudessa. Mutta minä tiedostan aika hyvin sen, että jos 
minä en osaa hyvin suomea, mitä minä voin odottaa. (Helena Ve – sos) (käännetty 
englannin kielestä suomeksi) 

 
Vastaanottavan maan kielen hallinta on rahanarvoista sekä koulutuksessa että 
työmarkkinoilla (Liebkind ym. 2004, 77; Iskanius 2006, 177). Kuten Helena 
toteaa, ilman suomen kielen taitoa maahanmuuttajan on vaikea saavuttaa 
työmarkkinakansalaisen positiota. Kielitaito on työnantajalle luotettavuuden 
ja sinnikkyyden merkki (Jaakkola 2000, 123). Kielitaitoon on sidoksissa 
muitakin taitoja; inhimillisen ja taloudellisen pääoman lisäksi se on väline 
kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman hankkimiseen. Kieli on siten muutakin 
kuin kommunikaatioväline. (Forsander 2002, 190; Silvennoinen 2002, 17.) 
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Kielen hallinta on ikään kuin avain onneen (Reijonen 2002, 167). Toisaalta 
Suomessa painotettaessa ”kielitaitona” lähinnä suomea, ruotsia ja englantia, 
arvoa ei anneta muille kielille ja niiden myötä tulevalle pääomalle (Tarnanen 
& Suni 2005, 20). 

Muuttopäätös onkin yhteydessä kielen opiskeluun, kuten haastattelemani 
työvoimahallinnon edustaja totesi: 

Kun päätit muuttaa maata, päätit opetella tän kielen (...) ett se ei oo mikään eril-
linen päätös, joka tarttee tehdä. (Merja – TH)  

 
Tätä samaa vahvistaa Valentina todetessaan, että suomen kielen oppiminen 
on sidoksissa Suomeen muuttoon. Kielitaidoton positioituu ulkopuoliseksi. 
Vähemmistöön kuuluvien on osattava ainakin jossakin määrin enemmistön 
kieltä vähentääkseen mahdollisia sekä sosiaalisia että taloudellisia ongelmia 
(Iskanius 2006, 80). 

Ei minulla minkäänlaisia odotuksia. Koska vaikea esittää odotuksia, kun vieras 
kieli, vieras maa. Ei pysty ajatuksia korkeammalla tasolla. En pysty sanomaan, 
mitä minusta tulee. Joku hyvä työntekijä, saan hyvän koulutuksen. Minä en ajatel-
lut. Ajattelin, semmosta jos minä pystyn opiskella suomea, minä muutan tänne. 
Jos en, ei minulla tänne mitään asiaa. Koska se on iso este. (Valentina Ve – lh) 

 
Koska maahanmuuttajan jäsenyys suomalaisessa yhteiskunnassa on yhtey-
dessä hänen työmarkkinakansalaisuuteensa (ks. luku 7), sitä tavoitellakseen 
hänen tulee suomen kielen oppimisen lisäksi tuntea suomalaista yhteiskuntaa 
ja sen kulttuuria. Suomen kansalaisena toimimisen näkökulmasta maahan-
muuttajalla voidaan katsoa olevan niin kutsuttu integraatiovaje (Forsander 
2002, 78) tai vastaavaa tilannetta voidaan lähestyä kulttuurisen alikouluttau-
tuneisuuden näkökulmasta (Harinen 2000, 179). Zygmunt Baumanin (1996) 
termein maahanmuuttajat edustavat myöhään tulleita, joiden valmentautumi-
nen ja panostaminen suomalaisuuteen – integraatiovajeen ja alikouluttautu-
neisuuden korjaaminen – kulkevat ”infokurssi, suomenkielen kurssi, atk-
kurssi, valmentava kurssi, työnhakukurssi” -putken kautta:  

Tietysti jokainen, erikoisesti joka tulee Venäjältä, meillä on tuo tietty sopeutumis-
aika ja sinä rekisteröit itsesi hakeaksesi työtä ja ajoittain sinä saat kutsun joillekin 
kursseille. (Helena Ve – sos) (käännetty englannin kielestä suomeksi) 

 
Haastattelemani maahanmuuttajataustaiset naiset ovat muuttaneet Suomeen 
vuosien 1991–2003 välisenä aikana. Etnisten suomalaisten paluumuuton 
käynnistyttyä 1990-luvun alussa Suomi ei ollut vielä varautunut järjestelmäl-
lisesti toteutettuun vastaanottoon. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa 1990-
luvulla nopeasti korostui tarve kehittää näitä toimenpiteitä, joiden tarkoituk-
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sena on palvella maahanmuuttajaa kotoutumisessa. Vasta vuonna 1999 sää-
dettiin laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta (1999). Haastateltavistani 13 kertoi muuttaneensa Suomeen vuo-
teen 1999 mennessä. Siten kotouttamislain piirissä haastateltavistani on ollut 
vain kymmenen 2000-luvun puolella Suomeen muuttanutta henkilöä. 

Kotouttamislain tarkoituksena on tukea maahanmuuttajaa hankkimaan 
mahdollisimman pian muuton jälkeen suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja 
tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Lain myötä pyritään edistämään 
maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteil-
lä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen 
saavuttamista. Laissa kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöl-
listä kehitystä tavoitteenaan osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan 
samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan 
viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä, 
voimavaroja ja palveluja sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon otta-
mista muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjes-
tettäessä. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta 1999.)  

Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä on antaa aikuiselle maahanmuuttajalle 
sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät 
valmiudet, jotka tukevat selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa uu-
dessa ympäristössä, toimimaan työelämässä, hakeutumaan jatko-opintoihin 
sekä toimimaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisena, täysivaltai-
sena ja tasa-arvoisena jäsenenä – kuitenkin säilyttäen oma kielensä ja kulttuu-
rinsa. (Uusikylä, Tuominen, Reuter & Mäkinen 2005, 4.) Useimmat maa-
hanmuuttajille tarkoitetut kieli- ja valmennuskurssit, joihin haastateltavat 
kertovat osallistuneensa, myötäilevät ainakin joltakin osin nykyisen kotout-
tamiskoulutuksen tavoitteita ja sisältöjä. Kotoutumista tukeviksi opinnoiksi 
on luettavissa myös maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 
(liite 9) ja ammattikorkeakouluopintoihin valmistavat opinnot (liite 10) (ks. 
Asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
otosta 1999)25. 

Miten maahanmuuttajataustaiset henkilöt vastaavat suomen kielen ja kult-
tuurin oppimisen haasteeseen? Mahdollisuudet kielen opiskeluun vaihtelevat 
riippuen siitä, milloin henkilö kertoo muuttaneensa Suomeen. Esimerkiksi 
ennen kotouttamislakia tulleilla ei ole ollut samanlaisia oikeuksia kielen 

                                                             
25 Osa niistä, jotka haastatteluhetkellä opiskelevat lähihoitajakoulutuksessa, ovat osallistuneet 

maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Osa sosio-
nomitutkintoa tekevistä maahanmuuttajataustaisista henkilöistä on osallistunut ammattikor-
keakouluun orientoiviin opintoihin, joita järjestetään vain yksittäisissä ammattikorkeakouluis-
sa. 
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opiskeluun kuin lain voimassa olon aikana (Laki maahanmuuttajien kotout-
tamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999). Muuttoajankohdan 
lisäksi asuinpaikkakunta muodostuu yhdeksi maahanmuuttajan uraan vaikut-
tavaksi satunnaiseksi tekijäksi; kaupunkiympäristöt pystyvät tarjoamaan 
enemmän koulutusvaihtoehtoja kuin maaseutuympäristöt ja pääkaupunkiseu-
tu enemmän kuin muut pohjoisemmat alueet. Opiskelu on riippuvainen myös 
siitä, millaiset mahdollisuudet tulijalla on itse kustantaa kyseisiä kursseja vai 
voiko hän osallistua kursseille vain työvoimahallinnon kustantamana. Myös 
viranomaisten ohjauksen merkitys näyttäytyy keskeisenä. 

No kyllä se heti tota kiinnosti. Minä menin, minä pääsin yliopiston kielikurssille. 
Maksulliselle. Minä kävin läpi kaikki ja kyllä oli aika haastavaa ja mielenkiintois-
ta. Että ensimmäinen vuosi menee kielen opiskeluun. (Inga Ve – sos)  

Vuosi minä olin siinä aikuiskoulutuskeskuksessa, opiskelin sitä suomen kieltä. Se 
oli tosi vaikeaa. Se oli niin vaikeaa, että minä olin sairaalassakin. Mä varmaan 
opiskelin niin hullunlailla että (...) no unohdin syömisen, unohdin, että ai herra-
nen aika, kello on jo neljä aamulla, mulla on kahdeksalta koulu ja minä vielä teen 
tehtäviä. Ja olin syömättä. Ja se loppu niin, että mun hemoglobiini meni niin al-
haalle, että olin sitten sairaalassa tässä. (Raija Vi – lh) 

 
Suomen kielen opintojen kerrotaan ajoittuneen yleisimmin ensimmäiselle 
vuodelle, jos vain kursseja oli saatavilla. Inga ja Raija rakentavat kuvaa maa-
hanmuuttajista ahkerina ja intensiivisinä suomen opiskelijoina (ks. Pitkänen 
1999, 32). Kun kielen oppimisen välttämättömyys tiedostetaan, sen oppimi-
seen panostetaan.  

”Kansalaisuuden oppiminen” edellyttää kielen oppimisen lisäksi opiskelu-
taitojen hankkimista sekä myös muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
asioihin perehtymistä. Ensimmäinen tehtävä kielen opiskelun lisäksi on pai-
kata sitä osaamisvajetta, ”alikouluttautuneisuutta”, mikä toisesta kulttuurista 
tulijalla on ja jota Suomen koulu- ja työelämä edellyttävät. Kansalaisuuden 
oppiminen ja sisäänpääsy edellyttävät elämäntarinoiden mukaan uusien taito-
jen oppimista, yrittämistä, ponnisteluja, epäonnistumisten sietämistä ja aikaa. 
Valentina ja Margareeta tarkastelevat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia käytän-
töjä ulkopuolisen silmin: 

[M: Oliko sinulla siinä vaiheessa mitään ajatusta että jos sinä sen suomenkielen 
opit, niin mitä sinä sitten ajattelit täällä lähtee tekemään tai…?] 
Silloin kyllä niitä seiniä rupes tulemaan. Atk-taidot ja ruotsi (…). Ei mulla silloin 
niitä tietoja, mitä täällä opiskellaan ja mitä täällä vaaditaan minkälaista opiske-
lemista täällä. Nykyään iso tietokanta ja koko ajan tietojen etsimistä ja hakemista. 
Semmosta erilaista kuin ennen. Ja sitten niitä esteitä kuin juoksuradalla, jossa es-
teitä, jos ei pysty, niin harjoitella ja sitten taas hypätä. Semmosta tässä on koko 
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ajan tuo elämä. Törmäys tapahtui tottakai silloin kun olin täällä. Silloin kun olin 
täällä Suomessa, silloin niitä esteitä rupes tulemaan. (Valentina Ve – lh) 

No tavallaan se just se työn hakeminen. Se jäi niikun heikoks. Tavallaan kyll ker-
rottiin. Ja minä kävin siellä lyhytkurssilla viisi päivää. Kyll siinäkin kerrottiin, 
mutta siinä ei tullut nää periaatteet selväks. Ja ylipäätään, jos sinä tulet toisesta 
yhteiskunnasta ja siellä on ihan eri periaatteet.(…) Siellä ei tarvii esimerkiksi cv-
juttu. Se oli mulle ihan uusi juttu. Ja ylipäätään meni kauan aikaa, että sen pitää 
olla virallinen tai siis jonkinlaiset periaatteet. Että se ei niikun selvinnyt pitkään 
aikaan. Voi olla, että se on suomalaisille niin itsestään selvää, että (...) (Marga-
reeta Vi – sos) 

 
Kuten työnhakemisen taitojen, myös informaatiotekniikkaan liittyvien taito-
jen hallinta on tarinoiden mukaan välttämätön ehto suomalaiseen yhteiskun-
taan sisäänpääsylle: 

Minä sain perustiedot Caisassa26. Minä en jopa tiennyt, mitä tuli painaa, jotta 
sain tietokoneen auki. Kun menin ammattikorkeakouluun, siellä odotettiin, että me 
kaikki jo osaamme toimia tietokoneen kanssa nykypäivänä. Jos en olisi ottanut 
osaa Caisan kursseille, se olisi ollut hyvin, hyvin vaikeaa. (Helena Ve – sos) 
(käännetty englannin kielestä suomeksi) 

Jos mä en olis käynyt [atk-kursseja], minä olisin aika pahassa pulassa, koska se 
mikä oli siellä [ammatillisessa koulutuksessa], ei ollut niin perusteellista. Koska 
ajatellaan että nää lukiolaiset on jo kasvaneet niin näitten mukana, että ne osaa jo 
kaiken. (Margareeta Vi – sos) 

 
Marja Vehviläinen (2002, 212) tuo julki, että suomalaisuuteen liittyviä merki-
tyksiä rakennetaan tänä päivänä erityisesti tietotekniikan viitekehyksessä ja 
suomalaisuutta määrittää tietotekniikan edelläkävijyys. Suomalaisessa koulu-
tuksessa tämä näkyy muun muassa siten, että tietoteknisten taitojen hallintaa 
pidetään välttämättömänä läpi kaikkien koulutusalojen ja kuten oppimaan 
oppimisen valmiuksia, opiskelijan odotetaan samalla tavalla osaavan käyttää 
ja kehittää tietotekniikkaa oppimisen ja työn välineenä. Suomalaisen tietoyh-
teiskunnan kehittämisen ”edelläkävijyydestä” oman tutkimukseni puitteissa 
kertonee se, että useimmat haastateltavani kertoivat tietotekniikan olleen 
heille entuudestaan lähes tuntematon alue. Niin Helena kuin Margareetakin 

                                                             
26 Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa on vuonna 1996 perustettu kansainvälinen kulttuurikes-

kus Helsingissä. Caisan tavoitteena on tukea monikulttuurisen kaupungin kehittymistä edistä-
mällä eri maista tulleiden ihmisten vuorovaikutusta, tukemalla etnisten vähemmistöjen omaeh-
toista kulttuurin harjoittamista ja antamalla tietoa erilaisista kulttuureista ja suomalaisesta yh-
teiskunnasta. Sen lisäksi, että Caisa järjestää konsertteja, ruokafestivaaleja, näyttelyitä, semi-
naareja ja kerhoja, se järjestää sekä yksin että yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa kaikille 
avoimia työpajoja ja kursseja. (Kansainvälinen kulttuurikeskus Caisa.) 
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antavat ymmärtää, että suomalainen koulutus nojaa siihen lähtöoletukseen, 
että tietotekniset taidot ovat keskeinen oppimisen väline ja niiden hankkimi-
nen tulee tapahtua jo varhain perusopetuksen piirissä. 

Vehviläinen (2002, 214, 224) puhuu kansallisesta yhdenmukaistamisen 
prosessista teknologian ja tietoyhteiskunnan nimissä. Tietoteknisten taitojen 
osaamisen myötä myös maahanmuuttajien oletetaan ottavan vastuun aktiivis-
ten kansalaisten tavoin yksilöinä, kansalaisina, kuluttajina ja työntekijöinä. 
Aktiivisen kansalaisuuden opiskelijoina Raija ja Ludmila kertovat itsensä 
opiskelijoiksi, jotka panostavat ATK-taitoihin intensiivisesti, kunnianhimoi-
sesti ja päämäärätietoisesti. 

Ensiksi se on iso, iso koulu. Tämmöstä iso koulu varmaan se on ainoo, minkä mä 
oon nähnyt. Ja siellä on sitten kaks isoo atk-luokkaa. Sieltä mä oikeestaan opin ne 
alkeet, mitä mä osaan. Että siellä aloitin sen opiskelun. (...) Mä pääsin kouluun 
vähäsen aikaisemmin siellä Perttulassa. Siellä sovittiin sen kanssa, joka valvoo 
siellä yöllä, että lasket sen sinne kouluun, olkoon koulussa hän niin kauan kuin 
haluaa. Sitten tuli tarkistamaan, ahaa, no nyt mä panen koulun kiinni. Mä oli pit-
kään siellä. Mä teinkin näin, että se työ kesti pum, pum [yksittäisillä sormilla]. 
(...) Mutta kaikk minä tein siltikin koneella. Mutta se oli vain sitä yöt ja päivät. 
Kotiin nukkumaan ja takaisin. (Raija Ve – lh) 

Tässä lähetettiin infokurssille. Olin käynyt pari kertaa. Sitten kävin sen atk-
kurssin, suomenkielen taso 4-kurssin. En ollut nähnyt sitä tietokonetta niin läheltä 
kuin tässä se on joka paikassa. Halusin päästä tuonne kurssille ja kysyin (...) seit-
semän koetta, mutta vain yksi koe piti tehdä uudelleen. Toisella kerralla se meni. 
(Ludmila Vi – lh) 

 
Vaikka maahanmuuttajille suunnatut kieli- ja valmentavat kurssit osoittavat 
haastateltavilleni puutteet, jotka heidän täytyy korjata ollakseen kelvollisia ja 
kyetäkseen toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, näiden kurssien merki-
tys tarinoissa tulee esille ensisijassa mukaan ottavuutta tuottavina. 

Muutama kuukaus kun olin asunut, pääsin suomen kielen kurssille. Siellä oli ihan 
mielenkiintoinen sen takia, että siellä oli minun entisestä kotimaasta neljä opiske-
lijaa. Pystyimme sillä tavalla ajatuksia vaihtamaan. Ja minun mieliala parani. 
Sain kavereita, tuttuja. Ja näin se sillä tavalla pikku hiljaa meni. Jaettiin koke-
muksia Suomen elämästä ja kaikesta. (Marina Vi – lh) 

No heti minä sain tällainen kannustus. Kotona ihan lapsen kanssa oli niin väsyttä-
vää. Minä ajattelin voi ei minä muuttaisin jo takaisin Venäjälle. (...) Mulla oli pal-
jon aikaa ajatella kotona, että voi ei, miten huono elämä. Sitten kun pääsin opis-
kelemaan, no minä näin että toisetkin ihan samanlaiset maahanmuuttajat. Kaikilla 
melkein samat ongelmat. Ja minä tykkäsin opiskelemisesta ja kannusti minut, mi-
nä opiskelin kieltä ja minä saan työtä. (Maija Ve – sos) 
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Maahanmuuttajille tarkoitetut kurssit rakentuvat vastakohdaksi muuttoa seu-
ranneen ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksille. Kurssit mahdollis-
tavat Marinalle ja Maijalle sosiaalisen verkoston laajentamisen. Ennen kaik-
kea vertaisiin, toisiin maahanmuuttajiin tutustuminen ja heidän kanssaan 
kokemusten jakaminen tuo perspektiiviä omiin ulkopuolisuuden kokemuk-
siin. 
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7 Työmarkkinoilla 
 
Suomeen muuttonsa jälkeen maahanmuuttajataustainen henkilö on ”riisuttu” 
monin muodoin; hänet on kohdattu lähinnä maahanmuuttajana. Kun hänet on 
kohdattu venäläisenä naisena, kansallinen tausta ja sukupuoli kietoutuvat 
yhteen, ja hän on siten positioitunut vieraaksi, jopa toiseksi.  

Tässä luvussa tarkastelen maahanmuuttajien ja suomalaisten työmarkki-
noiden kohtaamista. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, mitä suomalainen 
yhteiskunta odottaa jäseniltään ja siihen, miten maahanmuutajataustainen nai-
nen neuvottelee kuulumisestaan työmarkkinakansalaisena. Lähestyn maahan-
muuttajien suhdetta työmarkkinoihin aluksi teoreettisesti. Ensiksi tarkastelen 
työhön osallistumisen merkitystä kansalaisuuden määrittäjänä. Sen jälkeen 
tuon esiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden asemaa suomalaisilla kou-
lutus- ja työmarkkinoilla ja hoiva-alaa työmarkkinoiden osana. Tämä tarkas-
telu toimii teoreettisena taustana luvusta 7.3 lähtien jatkuvalle elämäntarinoi-
den empiiriselle analyysille. Elämäntarinat kertovat tulijan erilaisista strate-
gioista päästä osalliseksi yhteiskunnan jäsenyydestä.  

 
7.1 Työ kansalaisuuden määrittäjänä 
 
Viime aikoina on enenevässä määrin korostettu aktiivista kansalaisuutta, jolla 
on viitattu entistä suurempiin odotuksiin kansalaisten työhön osallistumisen 
suhteen (Castles & Davidson 2000; Harinen 2000; Johansson & Hvinden 
2007; Óskarsdóttir 2007). Suomessa tämä työmarkkinakansalaisuus, työelä-
mään osallistumisen vaatimus, ilmenee ihmisten asenteissa voimakkaana. 
Pärjääminen työmarkkinoilla ja työssä jäsentää yleensäkin keskeisellä tavalla 
ihmisten toimintaa ja elämää. Risto Rinne ja Eeva Salmi (1998) toteavat, että 
palkkatyön kautta on rakennettu työmarkkinakansalaisuuden normaliteetti ja 
sen kautta koetaan yhteiskunnan jäsenyys. Heidän mukaansa normaalipalkka-
työn tekeminen on ollut normaalikansalaisen tunnusmerkki ja työmarkkinoil-
ta syrjäytyminen on uhka, joka voi aiheuttaa tästä kansalaisuudesta syrjäyty-
misen. Myös oikeus hyvinvointivaltion tarjoamaan aineelliseen suojaan ja 
muihin etuihin edellyttää yhä useammilta ansaintaperustetta eli osallisuutta 
työmarkkinoista, koulutuksesta ja monista yhteiskunnallisista instituutioista. 
(Rinne & Salmi 1998, 59–62; ks. myös Forsander 2001b, 30.)  

Suomessa myös naisten yhteiskunnallinen jäsenyys perustuu työmarkki-
nakansalaisuudelle eli ajatukselle, että suomalaisten naisten toimintaa ja elä-
mää jäsentää keskeisellä tavalla pärjääminen työmarkkinoilla ja työssä (Ant-
tonen 1997; Naumanen 2002; Forsander 2003b; Oksanen 2006). Suomessa 
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naisten palkkatyöläisyys on ollut jo pidempään vallitseva käytäntö; jo 1960-
luvun loppupuolelta lähtien Suomessa selvä enemmistö työikäisistä naisista 
on tehnyt kokopäiväistä ansiotyötä (Naumanen 2002, 47). Palkkatyöäitiys 
alkoi Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa institutionalisoitua yhtä aikaa 
pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamisen kanssa (Rantalaiho 1994, 24.) 
Naisten yhteiskunnallista paikkaa määrittävät arvot ja normit määrittävät 
myös maahanmuuttajanaisen paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa (Forsan-
der 2007, 316).  

Sen lisäksi, että maahanmuuttaja osallistumalla työelämään saa osakseen 
valtaväestön arvonantoa ja mukaan ottavia asenteita, siihen liittyy kuulumi-
sen rakentumisen kannalta muitakin merkityksiä. Naumasen (2002) mukaan 
ansiotyö mahdollistaa ensisijassa taloudellisen toimijuuden, mikä tukee itse-
näisyyttä ja riippumattomuutta kansalaisena. Taloudellinen toimijuus on 
puolestaan yhteydessä sosiaalisen kansalaisuuden toteuttamiseen siten, mil-
laiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet hänellä on asioidensa hoi-
tamiseen ja päätöksentekoon (Castles & Davidson 2000, 112). Lisäksi työ 
tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen jäsentymiseen ja sosiaaliseen osallis-
tumiseen. Työelämään pääsyllä on todettu olevan positiivinen vaikutus myös 
itsetuntoon (Harakkamäki 2007; Pöllänen 2007). 

Suomessa myös maahanmuuttajan elämässä kansalaisuus ja yhteiskunnal-
linen jäsenyys toteutuvat työmarkkinaosallisuuden kautta, jolloin työmarkki-
nat edustavat merkittävää väylää tasa-arvoiseen osallistumiseen (Forsander 
2002, 239). Yhteiskunnan palveluista nauttiminen edellyttää myös maahan-
muuttajalta kykyä osallistua palvelujen maksajiksi. Suomalaisen yhteiskun-
nan täysivaltainen jäsenyys siis lunastetaan työelämään osallistumisella. 
Tästä kertovat myös monet suomalaisten joukossa tehdyt asennetutkimukset 
(esim. Jasinskaja-Lahti ym. 2002; Liebkind ym. 2004; Jaakkola 2009).  

 
 

7. 2 Maahanmuuttaja ja suomalaiset koulutus- ja työmarkkinat 
 
Maahanmuuttajataustaisen työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä 

Suomessa tehdyissä maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa käsittelevissä 
tutkimuksissa on nostettavissa esille kriteereitä, joilla on vaikutusta maahan-
muuttajien työllistymiseen Suomessa (esim. Sisäasiainministeriö 2009). Ku-
ten luvussa 6 tuli esille, yksi keskeisimmistä työllistymisen kriteereistä on 
suomen kielen taito. Se on perusedellytys, jolle muut työelämän kompetenssit 
rakentuvat. Tämän tiedostavat myös maahanmuuttajat itse (Jaakkola 2000, 
64; Liebkind ym. 2004, 174; Vartia ym. 2007, 80) ja sitä korostavat myös 
työnantajat varsin voimakkaasti (Pitkänen 1999; Jaakkola 2000; Valtonen 
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2001). Kuitenkin silloin, kun kielitaitovaatimuksille työn edellytyksenä ei ole 
osoitettavissa riittäviä perusteita, se voidaan nähdä epäsuorana syrjinnän 
keinona ja ulossulkemisen mekanismina työmarkkinoilla (Valtonen 2001, 
346, 434). 

Toinen maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa heikentävä tekijä on suo-
malaisen koulutuksen puute. Sillä, onko tutkinto suoritettu Suomessa vai 
muualla, on merkitystä työuran laadun kannalta. Ensinnäkin ulkomailla suori-
tettujen tutkintojen kelpoisuusehdot ja niiden tulkinta ovat keskeisimpiä ra-
kenteellisia esteitä maahanmuuttajien tiellä työmarkkinoille. Muissa maissa 
suoritetut tutkinnot tulkitaan suuremmaksi riskiksi, koska niiden sisältöä on 
vaikea arvioida. Suomalainen koulutus kielen osaamisen tavoin herättää 
työnantajan luottamuksen. Suomalainen koulutus on merkki organisatorisesta 
sopeutuvuudesta ja suomalaisen tutkinnon arvioidaan kertovan valmiuksista 
sopeutua suomalaiseen työelämään. (Paananen 1999; Pitkänen 1999; Jaakko-
la 2000; Valtonen 2001; Forsander 2002; Haapakorpi 2004; Joronen 2005; 
Paananen 2005; Heikkilä & Pikkarainen 2006; 2008.) Forsander (2002) tote-
aakin, että kansainvälisyys ja ulkomailla hankittu työkokemus on meriitti 
suomalaisilla työmarkkinoilla vain syntyperäisille suomalaisille, mutta maa-
hanmuuttajille se on vailla arvoa tai jopa dismeriittiä. Hänen mukaansa kou-
lutuksen vaihtoarvo työmarkkinoilla korreloi siis koulutuksen hankintamaan 
statusmielikuvaan työmarkkinoiden portinvartijoiden mielissä.  

Suomalaisen koulutuksen ohella maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa 
edesauttaa Suomessa hankittu työkokemus ja suomalaisen työkulttuurin tun-
temus (Jaakkola 2000, 46; Valtonen 2001, 433; Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 
23; Heikkilä & Pikkarainen 2006; 2008). Työkokemuksen puutteen ohella 
työnantajat kiinnittävät huomiota myös työttömyysaikaan (Forsander & Ali-
tolppa-Niitamo 2000; Honkanen 2000). Työnantajat itse kuitenkin korostavat, 
että rekrytoinnissa maahanmuuttajat ovat samassa asemassa suomalaisten 
kanssa ja heitä koskevat samat vaatimukset kuin suomalaisia työntekijöitä 
(Pitkänen 1999, 37). Ongelmana etnisten vähemmistöjen työnhaussa ei niin-
kään näyttäisi olevan työnantajan nurea suhtautuminen sinällään, vaan riittä-
vän kulttuurisen kompetenssin puuttuminen (Jaakkola 2000, 93). Työnteki-
jöiden piirteet, inhimillisen pääoman laatu ja määrä sekä naisiin ja miehiin 
liitetyt uskomukset ja stereotypiat vaikuttavat myös työnantajien mielissä 
(Kolehmainen 1999, 33). Tällaiset lähes täydellisen suomalaisuuden vaati-
mukset kertovat työsyrjinnästä. Inga Jasinskaja-Lahden ym. (2002, 128) pit-
kittäistutkimus osoittaakin, että vuonna 2001 maahanmuuttajat kokivat jopa 
enemmän työsyrjintää kuin vuoden 1997 tutkimuksessa.  
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Maahanmuuttajan työmarkkina-asema  

Suomessa ja muillakin pohjoismaisilla työmarkkinoilla maahanmuuttajien 
asema ei määräydy yksinomaan etnisyyteen sisältyvien kulttuuristen tekijöi-
den vaikutuksesta, vaan etnisen ryhmän jäsenille tarjoutuvia mahdollisuuksia 
määrittävät kulloinenkin yhteiskuntarakenne, maan poliittinen ja taloudelli-
nen tilanne, työmarkkinoiden rakenteellinen tilanne ja ryhmän asema yhteis-
kunnan statushierarkiassa. Maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla autta-
vat taloudellinen korkeasuhdanne ja työvoiman lisääntynyt kysyntä. Tulles-
saan uuteen maahan maahanmuuttaja siis kohtaa monin tavoin kompleksisen 
todellisuuden, jossa hänen työllistymisensä kohtaa laajemmat sosiaaliset ja 
kulttuuriset kuin myös taloudelliset tosiseikat. (Knocke 2000, 374; Forsander 
2002, 151–152; 2003a, 68.) 

Yksi vaikuttava tekijä maahanmuuttajan tiellä työelämään Suomessa on 
myös se, millä perusteella hän on muuttanut. Timo Jaakkola (2000, 91–92) 
puhuu duaalijärjestelmästä etnisten vähemmistöjen suhteen. Sen mukaan 
tulijat jakautuvat niihin korkeakoulutettuihin länsimaalaisiin, jotka ovat kut-
suttuja töihin tai niihin, jotka ovat tulleet muilla maahanmuuton perusteilla ja 
jotka ovat kouluttamattomia ja vähäisen kokemuksen omaavia. Hänen mu-
kaansa korkea teknologia työllistää huippuosaajia ja toiset ottavat sitä työtä, 
mitä saavat. Sitä maahanmuuttajien ryhmää, mikä edustaa muuta kuin työpe-
rustaista ryhmää, kohtaa Suomessa yleensä työmarkkina-aseman lasku (esim. 
Valtonen 1997; Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000; Jaakkola 2000; For-
sander 2002; 2007; Reijonen 2002; Matinheikki-Kokko ym. 2003). Entisessä 
kotimaassaan korkeasti koulutettua aktiivityövoimaa edustavat maahanmuut-
tajat ovat joutuneet aloittamaan urakehityksensä alusta työntekijätason tehtä-
vistä (Heikkilä & Pikkarainen 2008). Ilman työpaikkaa tulleiden maahan-
muuttajien työmarkkina-asema yleensä kuitenkin parantuu maassaolovuosien 
karttuessa ja heidän työttömyysasteensa laskee nopeasti maahanmuuttovuo-
den jälkeen (Forsander 2007, 320–322). Maahanmuuttajanaisten työmarkki-
na-asema on epävarmempi kuin miesten (Joronen 2005, 78; 2007b, 292). 
Suomen työmarkkinoiden osalta maahanmuuttajanaisten työmarkkina-asema 
ei kuitenkaan radikaalisti poikkea maahanmuuttajamiesten työmarkkina-
asemasta. Kummatkin ovat keskimäärin yhtä marginaalisessa asemassa työ-
markkinoilla. Suurin ero naisten ja miesten välillä työmarkkinoilla on siinä, 
kuinka suuressa määrin eri sukupuolet kuuluvat työvoimaan. Entisestä Neu-
vostoliitosta ja Virosta tulleilla ero on pienin. (Forsander 2003a, 66–67.) 
Maahanmuuttajien työllistymistä koskevan selvityksen mukaan vuoden 2007 
lopussa ulkomaalaisten työllisyysaste oli noin 50 prosenttia ja työttömyysaste 
21,6 prosenttia. Luvut vaihtelevat kansalaisuusryhmien ja myös sukupuolten 
välillä. Naisten työttömyysaste oli 25,2 prosenttia ja miesten 15,8 prosenttia. 
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Vuosien 1989–1993 välisenä aikana Suomeen muuttaneet maahanmuuttaja-
naiset olivat muuttovuotensa lopulla lähes kokonaan työelämän ja opiskelun 
ulkopuolella, kun vuonna 2004 heidän työllisyysasteensa oli jo 55 % (miesten 
54 %). Työmarkkina-asema siis vahvistuu asumisajan karttuessa. (Sisäasi-
ainministeriö 2009, 19.) 

Virolaiset ovat yleensä olleet paremmin työllistettyjä kuin Venäjältä ja 
entisestä Neuvostoliitosta muuttaneet, ja he ovat kyenneet hyödyntämään 
venäläisiä paremmin lähtömaansa koulutusta (Haapakorpi 2004, 100; Sisä-
asiainministeriö 2009, 21). Työllistymisen lisäksi maahanmuuttajien heikko 
työmarkkina-asema näkyy Suomessa työsuhteiden laadussa. Maahanmuutta-
jien keskuudessa määräaikaiset työsuhteet ovat keskimääräistä yleisempiä, 
mikä kuitenkin vaihtelee maahanmuuttajaryhmittäin; venäläisillä on enem-
män määräaikaisia työsuhteita kuin virolaisilla (Joronen 2005, 61, 73). Riip-
puvuus näistä määräaikaisista työsuhteista tuottaa epävakaan tai marginaali-
sen aseman (Forsander 2003a, 60–62; Forsander ym. 2004, 35). 

Venäjältä ja Virosta tulevat maahanmuuttajat ovat varsin korkeasti koulu-
tettuja. Jasinskaja-Lahden ym. (2002, 75–76) rasismia ja syrjintää koskevassa 
tutkimuksessa mukana olleet Suomessa asuvat venäläiset maahanmuuttajat 
olivat käyneet koulua keskimäärin 13,8 vuotta ja virolaiset 14,2 vuotta. Am-
mattikoulutus oli venäläisistä 36 prosentilla ja virolaisilla 39 prosentilla. 
Ylempi korkeakoulu- tai jatkotutkinto venäläisistä oli 14 prosentilla ja viro-
laisilla 24 prosentilla. Alemman korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkin-
non vastaavat luvut olivat venäläisillä 40 prosenttia ja virolaisilla 23 prosent-
tia. Maahanmuuttajaväestön ja erityisesti entisen Neuvostoliiton alueelta 
tulevien joukossa naisilla on yleensä miehiä hieman parempi koulutustaso 
(Forsander 2002, 123).  

Ennen Suomeen muuttoa koulutuksensa hankkineiden venäläisten ja viro-
laisten korkeasti koulutettujen työn ja koulutuksen vastaavuus Suomessa on 
osoittautunut heikohkoksi. He ovat sijoittuneet ammatillisesta taustastaan 
riippumatta pääasiassa työntekijätason tehtäviin, mitkä ovat olleet luonteel-
taan matalapalkkaisia ja epävarmoja työsuhteita (vrt. Briones 2009, 5). Tämä 
kertoo lohkoutuneista työmarkkinoista, joilla maahanmuuttajat ovat toisen 
luokan työvoimaa – joustavaa ja halpaa. (Forsander 2002, 42–43; Haapakorpi 
2004, 97.) Maahanmuuttajien oma kokemus on, ettei heidän tutkintoaan tai 
koulutustaan hyväksytä Suomessa (Jaakkola 2000, 54).  

1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella kolme suurinta maahanmuuttajia 
työllistävää alaa Suomessa ovat olleet hotelli- ja ravintola-ala, rakennustoi-
minta ja sosiaali- ja terveysala. Osa-aikaisen ja väliaikaisen työvoiman määrä 
näillä aloilla on kasvanut suhteessa ydintyövoimaan. Työaloja, joihin suuri 
osa maahanmuuttajista ensimmäiseksi sijoittuu, nimitetään ”sisääntuloamma-
teiksi”. Puhtaanapito, hoitoalan perustyöt, taksin- ja linja-autonkuljettajan 
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ammatit ja rakennusala ovat niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa 
siirtolaisammatteja, joissa valtaväestön määrä on vähitellen laskenut. Lisäksi 
maahanmuuttajia työllistävät ”etnospesifit ammatit”, joilla tarkoitetaan maa-
hanmuuttajapalveluiden mukana syntyneitä tehtäviä, jotka edellyttävät tietyn 
kielen ja kulttuurin hallintaa sekä usein käytännössä kyseisen etnisen ryhmän 
jäsenyyttä. Tällainen työalojen leimautuminen siirtolaistöiksi ja sitä kautta 
sopimattomiksi valtaväestön mielikuvissa johtaa etniseen segmentaatioon 
työmarkkinoilla, vaikka mistään alasta ei ole muodostunut vielä leimallisesti 
ulkomaalaisalaa. Se kertoo myös siirtolaistyöpaikkojen feminisaatiosta; maa-
hanmuuttajanaiset ja -miehet hakeutuvat työmarkkinahierarkian häntäpäässä 
oleviin heikommin arvostettuihin ammatteihin, jotka usein ovat niin sanottuja 
naisammatteja. Monet palvelusektorin suoritustason työpaikoista ovat perin-
teisiltä naisvaltaisilta aloilta, kuten hoiva- ja siivousalalta. (Forsander 2001b; 
2002; Joronen 2005; Heikkilä & Pikkarainen 2008.) Siivous- ja ravintola-
aloille työllistyneet ovat keskimäärin heikommin koulutettuja, kun taas ope-
tus- ja hoitoalalle työllistyneillä on korkein koulutus (Forsander & Alitolppa-
Niitamo 2000, 18).  

Maahanmuuton vaikutus ammattiaseman laskuun ilmenee yleensä voi-
makkaampana naisilla. Tätä osoittavat eri puolilla maailmaa tehdyt tutkimuk-
set. Israelissa on tutkittu lähinnä venäläisten naisten työmarkkina-asemaa 
(Remennick 1999; 2002; Haberfeld ym. 2000), kun taas Australiassa (Ho 
2006) ja Kanadassa (Man 2004) tutkimukset ovat kohdistuneet kiinalaisiin 
maahanmuuttajiin. Huolimatta korkeasta koulutustaustastaan monet maa-
hanmuuttajanaiset kokivat alenevaa ammatillista liikkuvuutta ja orientoitu-
mista pois palkallisesta työstä. Maahanmuuttajanaisille epäedullisuutta työ-
markkinoilla tuottivat maahanmuuttajuus, kuuluminen toisarvoiseen suku-
puoleen sekä ikä. Koulutettujen naisten kohdalla tämä on näkynyt suuntau-
tumisena kohti kodinhoidollista aluetta. Esimerkiksi nuoremmat naisinsinöö-
rit ovat kouluttautuneet uudelleen ”feminiinisiin” tai ”neutraaleihin” ammat-
teihin, kuten vastaanottovirkailijoiksi ja sosiaali- ja terveysalalle. Vanhemmat 
naiset vastaavasti työllistyivät perustason töihin kaupan, puhdistuksen ja 
erityisesti vanhusten huollon aloille. (Remennick 1999; Haberfeld ym. 2000; 
Remennick 2002; Man 2004; Ho 2006.) Myös Ruotsissa ja Norjassa maa-
hanmuuttajataustaiset naiset ovat sijoittuneet matalapalkkaisille naisvaltaisille 
aloille (Knocke 1999, 121; Sverdljuk 2009, 146). Vaikka heitä on myös mie-
hisen teollisuuden piirissä, sielläkin he toimivat naisille tyypillisissä tehtävis-
sä. 
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Hoiva-ala ja työmarkkinat  

Tulevaisuus on tuomassa uusia haasteita ja mahdollisuuksia maahanmuuttaji-
en työhön sijoittumiselle huolimatta siitä, että edellä esiin tulleet siirtolais-
työpaikat säilyttävät asemansa heidän työmarkkinoinaan. Vaikka väestölliset 
muutokset luovat tarvitsevuutta maahanmuuttajataustaiselle työvoimalle 
kaikilla aloilla, myös Suomessa monet maahanmuuttajanaisista ohjautuvat 
”naisammatteihin” eli hoito-, sosiaali- ja opetusaloille. (Forsander 2002; 
2003b; 2007; Työministeriö 2007b; Heikkilä & Pikkarainen 2008, 20–21.) 

Hoiva on työtä, joka edellyttää huolenpitoa ja jota aina ja kaikissa yhteis-
kunnissa on tarvittu ja tarvitaan. Hoiva työnä on läheistä sukua kotityölle, 
mutta erotuksena siitä hoiva kohdistuu hoivaa tarvitsevaan henkilöön. Hoiva 
laaja-alaisuudessaan kattaa sekä lasten, nuorten, apua tarvitsevien aikuisten 
kuin myös vanhojen ihmisten hoivaamisen. Se siis sitoo yhteen erilaisia huo-
lenpidon ulottuvuuksia. Hoivassa on kyse myös ihmisten välisestä vuorovai-
kutussuhteesta; siinä ovat läsnä sekä hoivan tarpeessa oleva että hoivaa anta-
va henkilö. (Anttonen & Zechner 2009, 16–17, 27, 38.) 

Hoiva mieltyy julkisen ja yksityisen jaossa yksityisyyteen kuuluvaksi, 
vaikka sitä tehdään myös julkisella alueella. Se voi siten olla sekä palkattua 
että palkatonta. Hoivaa kuitenkin järjestetään vaihtelevasti ajasta ja kulttuu-
rista riippuen. (Anttonen & Zechner 2009, 18.) Huolimatta siitä, että hoiva on 
usein raskasta ruumiillista työtä, sukupuolen ja sosiaalisen aseman mukaan 
määritetyssä työnjaossa hoivatehtävät erilaisissa yhteiskunnissa ovat toisen 
tekemänä lähinnä naisten työtä ja erityisesti alempien sosiaaliryhmien naisten 
työtä. Varsinkin intiimit ruumiinläheiset tehtävät ovat pääsääntöisesti käsitet-
ty alempien sosiaaliryhmien naisten työksi. (Tedre 1999, 53.) Palkallinen 
hoivatyö tehdään pitkälle juuri työväenluokan naisten voimin. Pohjoismaissa, 
kuten Suomessa, hoiva ymmärretään työksi, josta pitää maksaa palkkaa. 
Hoiva on siis ”yhteiskunnallistunut”. Se on arvokasta työtä. Palkkaus alalla 
on kuitenkin heikompaa kuin monessa muussa vastaavan tasoisessa työssä. 
(Anttonen 1997, 129; Anttonen & Zechner 2009, 27, 46.) 

Suomi edustaa hoivavaltiota, jossa korostuu julkisen vallan ja etenkin val-
tion keskeinen rooli hoivapalvelujen tuottamisessa ja hoivapalvelujen järjes-
tämisessä. Julkisen vallan vastuu on kasvanut hoivapalvelujen tuottamisessa. 
(Anttonen & Zechner 2009, 54.) Jotta lakiin perustuvat hoivapoliittiset etuu-
det ovat mahdollista täyttää, valtion on huolehdittava hoivan ja hoivapalvelu-
jen tuottamisesta.  

Pekka Parkkisen (2007, 24) mukaan hoivapalveluiden työntekijöitä tarvi-
taan vuonna 2040 noin 200 000 nykyistä enemmän. Kasvu johtuu väestön 
ikääntymisestä ja eliniän pitenemisestä; vuonna 2040 ennusteen mukaan 
ikääntyneiden osuus väestöstä olisi jopa 27 prosenttia. Tämä vaikuttaisi hoi-
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vapalveluiden tarpeeseen siten, että Suomen työllisistä neljänneksen tulisi 
tehdä töitä hoivatyössä. Parkkisen mukaan työllisen työvoiman määrä laskee 
samaan aikaan nykykehityksellä vuoteen 2040 mennessä seitsemän prosenttia 
eli 170 000 hengellä. Eläkkeelle lähtijöiden myötä alalta poistuu sekä tekijöi-
tä että osaamista. Lisäksi työllisyystilanteen paraneminen vaikuttaa työmark-
kinoihin siten, että kantaväestö siirtyy heikommin palkatuista matalan am-
mattitaidon töistä muualle, jolloin nämä tehtävät alkavat avautua ulkomaalai-
sille (Haapakorpi 2004, 98).  

Ilmiö liittyy globalisoituviin hoivaketjuihin. Globaalien hoivaketjujen 
taustalla on ilmiö, jossa köyhistä maista kotoisin olevat naiset jättävät maansa 
ja kotinsa lähtiessään hoivaamaan vauraiden maiden lapsia ja vanhuksia 
(Anttonen & Zechner 2009, 50–52). Kun suomalaisilla (naisilla) on mahdolli-
suus siirtyä heille mielekkäämpiin tehtäviin, tuota hoivavajetta tulee paik-
kaamaan muualta tulevat työntekijät. Vaikka sosiaali- ja terveysalalle on ollut 
varsin runsaasti hakijoita, on aloja, kuten esimerkiksi vanhustenhuolto, joista 
nuoret eivät ole kiinnostuneita (Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatar-
peen ennakointitoimikunnan mietintö 2001, 42). Lisäksi väestön ikääntymi-
nen ja vaurastuminen kasvattavat erilaisten uusien sosiaali- ja virkistyspalve-
luiden kysyntää ja tarjontaa ja siten työntekijätarvetta. Myös julkisten palve-
lujen yksityistämiskehitys lisää kilpailua työntekijöistä (Kauppinen, Niska-
nen, Hämäläinen & Nylander 2004, 104).  

Näiden tekijöiden valossa tulevaisuuden suurimpana haasteena on riittä-
vän ja osaavan henkilöstön saaminen työvoima- ja osaamisintensiiviselle 
hoiva-alalle. Nämä tarpeet lisäävät ulkomaisten osaajien ja maahanmuuttaja-
taustaisten kysyntää työmarkkinoilla. Työperusteisen maahanmuuton edistä-
minen on yksi myös nykyisen hallituksen maahanmuuttopoliittisista tavoittei-
ta (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006). Väestöliiton väestö-
poliittisen ohjelman mukaan huoltosuhteen edullinen kehitys ja työvoiman 
ikääntymisen pysäyttäminen edellyttäisi, että Suomeen muuttaisi vuosittain 
reilut 7000 henkilöä (Väestöliitto 2004, 25). Jaakkolan (2005, 2) mukaan 
vuoteen 2040 maahanmuuttajien määrän tulisi kasvaa noin 300 000–
400 000:n henkeen.  

Erityisesti sosiaali- ja terveysalan pula työntekijöistä nähdään heijastuvan 
maahanmuuttajanaisten lisääntyvään määrään palvelualoilla (Forsander 
2003b; Heikkilä & Pikkarainen 2008). Maahanmuuttajista odotetaankin sel-
laista työvoimaa, joka palvelee vanhenevia suomalaisia sukupolvia ja tekee 
sellaiset työt, joita suomalaiset välttävät. Kaikkein odotetuimpia tulijoita 
olisivat nuoret maahanmuuttajat. (Irni 2009.) 
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Ohjaileva työmarkkina- ja koulutuspolitiikka 

Valtio huolehtii työelämän tarpeista vastaamisesta koulutuspolitiikan keinoin; 
koulutuspolitiikan keskeinen pyrkimys on sovittaa yhteen koulutus ja työ-
elämä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998). Koulutuksen tulokset ovat 
siten suhteessa talouteen ja yhteiskuntaan ja sen tulee palvella muuttuvia 
taloudellisia ja sosiaalisia aikoja (Coffey 2001, 69–72). Tämä näkyy esimer-
kiksi siten, että ammatillisen koulutuksen järjestämistä ohjaavassa laissa on 
velvoite ottaa huomioon työvoiman tarpeet (Sosiaali- ja terveydenhuollon 
työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mietintö 2001, 86). Yhteiskunnan 
näkökulmasta koulutus palvelee työvoimapolitiikan välineenä työllisyystilan-
teita tasoitellen, kun taas yksilön näkökulmasta koulutus merkitsee toimeen-
tulo- ja elämismahdollisuuksia (Silvennoinen 1992, 189). Koulutuksen kes-
keinen funktio on sellaisten kvalifikaatioiden tuottaminen, mitkä ovat tarpeel-
lisia niin yksilöllisessä ja yhteisöllisessä elämässä kuin myös työmarkkinoil-
la. Näillä kvalifikaatioilla tarkoitetaan sekä kansalaisina että työmarkkinoilla 
eri ammateissa tarvittavia tietoja, taitoja, kykyjä, asenteita ja arvoja. Tavoit-
teeseensa valtio pyrkii ohjaamalla ja kontrolloimalla kvalifikaatioiden jakau-
tumista ja opiskelijavirtojen suuntautumista yhteiskunnallisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla niin, että väestön kvalifikaatiot vastaavat työmarkkinoiden 
tarpeita ja vaadittavia työrooleja. (Antikainen, Rinne & Koski 2006, 137–
140.)  

Työelämän ja koulutuksen yhteensovittamisesta koulutus pyrkii huoleh-
timaan myös valikointitehtävänsä kautta. Valikoinnin keinoin ihmisiä ohja-
taan erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin. Tämä valikointitehtävä on sidoksis-
sa työmarkkinoihin uusintamalla työvoimaa ja tasapainottamalla työvoiman 
kysyntää ja tarjontaa. Tämä valikointi ja opiskelijavirtojen säätely tapahtuvat 
erilaisten ohjaus- ja suunnittelujärjestelmien kautta. (Antikainen, Rinne & 
Koski 2006, 147–151.)  

Valtion ohjaaman valikoinnin sisällä tapahtuu myös valikointi ja kvalifi-
ointi sukupuolittain eriytyneille koulutusurille ja työmarkkinoille (Antikai-
nen, Rinne & Koski 2006, 140). Koulutus- ja työmarkkinarakenteet ovatkin 
yhteydessä suomalaiseen sukupuolijärjestelmään, jossa korostuu naisten 
oikeus ja myös velvollisuus palkkatyöhön ja taloudelliseen itsenäisyyteen, 
mutta kuitenkin työmarkkinoilla he ovat toissijaisia. Ammatit ovat segregoi-
tuneita sukupuolen mukaan niin, että naisilla on vastuu huolenpidosta ja hoi-
vasta yksityiselämässä ja työmarkkinoilla. (Rantalaiho 1994, 10–25.) Tämä 
näkyy siten, että jo koulutus valikoi ihmisiä yhteiskunnan sukupuolittuneisiin 
työn- ja vallanjaon hierarkioihin sekä erilaisiin taloudellisiin asemiin (Ko-
lehmainen 2002, 211; Naumanen 2002, 62). Miehiä ohjataan yhteiskunnalli-
sen toimijuuden näkökulmasta dynaamisemmille, näkyvämmille ja aktiivi-
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semmille areenoille ja naisia vastaavasti stabiilimmille, arkisille reproduktion 
eli uusintamisen takaaville toimintakentille (Harinen & Käyhkö 2002, 147, 
151)27.  

Ammatillisen segregaation28 voi siis yksilötasolla nähdä rajoittavan nais-
ten ja miesten valintoja ja mahdollisuuksia niin koulutuksessa kuin työelä-
mässäkin ja toisaalta se jäykistää työmarkkinoita estämällä miesten ja naisten 
valintoja ja liikkuvuutta mies- ja naisammattien välillä (Kolehmainen 1999, 
27, 140). Leena Kosken (2003, 284) mukaan sukupuolet näin sosiaalistetaan 
oikeille paikoilleen vallitseviin käytäntöihin ja rakenteisiin. Mari Käyhkö 
(2006, 223) toteaakin, että koulutusjärjestelmän kautta yhteiskuntaan luodaan 
homologia, jossa koulutus korreloi sen kanssa, millainen paikka yksilölle 
työmarkkinoilla ja sosiaalisessa hierarkiassa annetaan. Sukupuolisegregaatio 
voidaan nähdä otettavan annettuna tuloksena sisäisistä sukupuolen mukaisista 
eroista ammatillisessa koulutuksessa (Lappalainen & Lahelma 2007).  

Arja Kilpeläinen (2000, 41) on tutkinut suomalaisten naisten koulutusuria. 
Tulosten mukaan koulutusvalinnat johtavat naiset ja miehet selvästi sukupuo-
len mukaan eriytyneille ammattialoille, mikä ylläpitää ja tukee ammatillista 
eriytymistä. Lotta Savolan (2000, 15) mukaan naisten ja miesten koulutusva-
linnat olivat 1990-luvulla lähes yhtä eriytyneet kuin ne olivat pari vuosi-
kymmentä aiemmin. Samasta suunnasta kertoo myös Sirpa Kolehmainen 
(1999, 154), jonka mukaan vuosina 1970–1990 naistyövoiman liikkuvuuden 
trendi osoittaa siirtymistä vastakkaisen sukupuolen ammateista oman suku-
puolen tyypillisimpiin ammatteihin eli naiset siirtyvät omille perinteisille 
aloilleen. 

Koulutusuralla edetessään yksilölle vähitellen vakiintuu käsitys siitä, mi-
hin tehtäviin on hyvä suuntautua tai mihin tehtäviin itse kukin ei ainakaan 
sovi – ei sovellu tai ei mahdu. Koulutus ohjaa ihmiset eri työmarkkinaloh-
koille vieviin jonoihin. Lohkolle ohjautuminen merkitsee samalla sitä, että 
valtaosa työpaikoista sulkeutuu pois mahdollisuuksien avaruudesta kuin itses-
tään. Yksilöt ymmärtävät kilpailevansa lohkon työpaikoista kukin omilla 
avuillaan. (Silvennoinen 2002, 187.) Kolehmainen (1999, 76) herättää kysy-
myksen, kerääkö hyvinvointivaltion kehitys naiset julkisen sektorin matala-
palkkaisiin naistöihin vai antaako se mahdollisuuden laajempiin ammatillisiin 

                                                             
27 Sosiaali- ja terveysalaa on historiallisesti pidetty naisille luontuvana ja sille ensisijaisesti 

hakeneista viime vuosina naisia on ollut 80–90 prosenttia. Samoin humanistisella ja kasva-
tusalalla naisten osuus on miehiä korkeampi. Tekniikan ja liikenteen koulutusalalla naisia oli 
vuonna 2003 alle 15 prosenttia, maa- ja metsätalousalalla noin kolmannes. (Havén 2006.)  

28 Segregaatiotermi voidaan määritellä erotteluksi, erillään pitämiseksi tai eristämiseksi. Kyse on 
ihmisten luokittelusta kategorioihin tietyin perustein. Segregaatio-termi alettiin 1970-luvulta 
lähtien yhä useammin liittää sukupuoleen ja erityisesti sukupuolen mukaiseen työnjakoon. Su-
kupuolen mukaista työnjakoa ja segregaatiota käytetään usein synonyymeinä. (Kolehmainen 
1999, 17–18.)  
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valintoihin työelämässä. Millä tavoin tämä näyttäytyy maahanmuuttajataus-
taisten naisten elämäntarinoissa?  

 
 

7.3 Poissulkevat työmarkkinat  
 
Edellistä taustaa vasten siirryn tarkastelemaan sitä, millaisia merkityksiä 
maahanmuuttajataustaiset henkilöt itse antavat työlle ja työhön pääsylle ja 
millaisena maahanmuuttajan uralla olemisen vaiheena työelämään pyrkimi-
nen näyttäytyy. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, millaisia pukemistekoja 
heidän on mahdollista tehdä. Jotta haastattelemieni henkilöiden ohjautumi-
sesta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiksi tulisi mahdollisimman ehyt kuva, 
olen liittänyt analyysiin varsin pitkiäkin aineistoepisodeja. Pääaineistona 
toimineiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden haastatteluiden lisäksi 
ovat analyysissa mukana kolmen työhallinnon edustajan haastattelut. Niiden 
avulla valotan viranomaisnäkökulmaa.  

 
7.3.1 Työn ja työhön pääsyn merkitys  

Muutettuaan Suomeen Margareeta kertoo olleensa muutaman vuoden kotiäi-
tinä. Kotiäitiys voi olla muusta yhteiskunnasta erottava tekijä (Tiilikainen 
2003, 2007). Näin tapahtui myös Margareetan elämässä. Hänen sosiaaliset 
suhteensa kodin ulkopuolelle ovat liittyneet vain Suomessa eläneeseen äitiin, 
siskoon ja seurakuntaan. Seurakunnan tarjoama yhteys saakin Margareetan 
elämäntarinassa suuren merkityksen. Nämä sosiaaliset suhteet eivät kuiten-
kaan tuottaneet Margareetalle riittäviä yhteiskuntaan kuulumisen tunteita. 

No kyllä mun elämä oli siis siellä kotona ja mulla ei ollut sillä tavalla. Mulla oli 
vaan se seurakuntayhteys, mutta muuta ei ollut. Aika pian alkoi se, että mä en 
kuulu siihen yhteiskuntaan. (...) Tuli sellanen olo, että mua ei tarvita. Niin kuin 
ylimääräinen. Siis tää työttömyys siis vaikuttaa (...) se yhteiskunta viestittää kovin 
voimakkaasti, että jos sinä et tee työtä, olet luuseri. Mä yritin itelleni selittää, että 
jos minä olen lasten kanssa, ett mä en ole mikään luuseri. 
[M: Joo. Mutta mistä se siitä huolimatta tuli se tunne sitten?] 
En osaa sanoa. 
[M: Joo. Kukaan ei sanonut suoraan tai?] 
No ei suoranaisesti. Mutta kuitenkin kun minä alussa juttelin perussuomalaisen 
kanssa niin kysyttiin miten sinä jaksat ja siinä sellaista, että ei ollut niin. Yritettiin 
olla ystävällisiä, mutta kuitenkin siis jonkinlainen sellanen ei-tervetullut juttu oli 
siellä mukana.(...) No kyllä mulla oli kova halu niikun päästä johonkin kiinni sii-
hen yhteiskuntaan jotakin kautta. (Margareeta Vi – sos) 
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Työ merkityksellistyy Margareetan tarinassa hyväksyttävän ja arvonantoa 
osoittavan yhteiskunnallisen jäsenyyden mittapuuna. Yksilön kelpoisuus ja 
arvo yhteiskunnan jäsenenä ja yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä määräyty-
vät juuri sitä kautta, kuinka hyvin hän menestyy työpanoksensa myyjänä 
markkinoilla ja työntekijänä työssään (Naumanen 2002, 74). Maahanmuutta-
jille tärkeimpiä ja ensisijaisimpia asioita onkin yleensä muuton jälkeen selvit-
tää mahdollisuudet hakea ja saada töitä (Lasonen & Teräs 2008, 5). Kuten 
Raija Julkunen (1995, 17) toteaa, yhteiskunnallisessa työnjaossa kotona ta-
pahtuva hoiva sulkee naisen, myös Margareetan, täyden kansalaisuuden ul-
kopuolelle ja syrjäyttää hänet ansiotyöstä ja tekee hänestä sosiaalisen pako-
laisen (ks. Ekberg-Kontula 2000). Kansalaisuus on siis jotain, mihin oikeutus 
tulee vasta työssä kodin ulkopuolella. Myös Anneli Anttosen (1994, 223) 
mukaan kansalaisuuden normatiivinen mitta on ansiotyö pikemminkin kuin 
äitiys. Margareetalle kodin ulkopuoliseen työhön osallistuminen arvottuu 
kansalaisena onnistumisen ehdoksi. Lasten kasvatus – varsinkin kotona – ei 
välity hänen elämässään tällaisena riittävän kansalaisuuden mittapuuna. 
Myös suomalaisten naisten kokemuksissa kotiäitiys saa samanlaisia koros-
tuksia (ks. Komulainen 1998, 114–115).  

Raijalle kansalaisuus viittaa autonomiseen ja itsestään vastuun ottavaan 
ihmiseen. Muiden maahanmuuttajataustaisten tavoin hänelle ansiotyöhön 
osallistuminen on osoitus normin täyttämisestä (ks. Forsander 2002, 239).  

No ainakin ajattelin sitä, että mulla on työ. Olen ainakin sitten itsenäinen. Mun ei 
tarvii kerjätä ei sosiaalista, ei Kelasta, ei mistään. Minä en halua tätä apua. Minä 
haluan itse tienata rahaa. Mä en haluu olla suomalaisen kukkarossa. Mä haluan 
oma, omalla työllä elättää itseäin, auttaa lapsiain. Tehä, koska mä pystyn vielä 
(…) jos annetaan minulle mahdollisuus. (Raija Vi – lh) 

 
Suomalaiseen hyvinvointivaltioideologiaan sisältyvä universalismin29 idea on 
yhteydessä sosiaaliseen kansalaisuuteen ja sosiaalisiin oikeuksiin, jolloin 
valtion kansalaisuus oikeuttaa toimeentuloturvaan ja peruspalveluihin. Vasta-
painona näiden sosiaalisten etuuksien ja palveluiden saamiselle valtio odottaa 
kansalaiseltaan taloudellisen hyvinvoinnin tuottamista työelämään osallistu-
malla. Turvatakseen tämän näkökulman Suomen kansalaisuuslaki edellyttää-
kin ulkomaalaiselta Suomen kansalaisuuden saamisen ehtona, että hänen on 
pystyttävä luotettavasti selvittämään, miten hän saa toimeentulonsa (Kansa-
laisuuslaki 2003). Lain mukaan kansalaiselta siis odotetaan kykyä vastata 
toimeentulostaan, mikä yleisimmin ansaitaan työllä. Raijan kertomuksesta on 

                                                             
29 Universaalisuudella viitataan palvelujen ja etuuksien laaja-alaisuuteen ja ihmisten yhdenmu-

kaiseen kohteluun. Universalismin mukaan samassa tilanteessa olevat saavat saman etuuden 
tai ainakin jäsenyyden samoissa järjestelmissä. (Anttonen & Sipilä 2000.) 
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kuitenkin tulkittavissa, että normin täyttäminen ei ole niinkään hänestä itses-
tään kiinni, vaan enemmänkin niistä mahdollisuuksista, mitä yhteiskunta 
tarjoaa. Muualta tulleiden näkökulmasta tässä suhteessa olennaiseksi nousee-
kin kysymys, millä oikeudella ja millä ehdoin he pääsevät osalliseksi valtion 
tarjoamiin hyvinvointipalveluihin (Anttonen & Sipilä 2000, 185; Nätkin 
2002, 182). 

Työhön voi liittyä myös itsensä toteuttamisen näkökulmia:  

Se itsestä, ensimmäiset vuodet oli tosi vaikea, kun minä olin vielä nuori ihminen, 
terve ja minä haluun, minä olen tottunut [tekemään työtä] koko ajan lapsuudesta. 
Minä olin 15 kun menin työhön ja olen tottunut, tottakai, joka päivä pitää tehdä 
työtä. Se perhe, lapset, mies ja kaikki harrastukset, se on toinen juttu. Mutta en-
simmäinen työ, tää on ensimmäinen juttu. Että pitää hoitaa työ ja vielä parempi 
jos sinä voit tehdä mistä sinä voit nauttia. (Alla Vi – lh) 

 
Työn merkitys Allan elämässä nousee kaikkea muuta tärkeämmäksi; jopa 
perhe jää toiseksi. Maahanmuuttajataustaiset palkansaajat pitävätkin ansio-
työtä erittäin tärkeänä elämänsisältönä – jopa tärkeämpänä kuin suomalais-
palkansaajat – ja maahanmuuttajanaiset arvostavat ansiotyötä enemmän kuin 
maahanmuuttajamiehet (Sutela 2005, 83–85). Sekä venäläisten että virolais-
ten naisten osallistumisaste työhön entisessä kotimaassa on ollut perinteisesti 
hyvin korkea ja verrattavissa suomalaisten naisten työmarkkina-asemaan 
(Liebkind ym. 2004, 63). Haastateltavien orientoitumista työelämään selittä-
nee myös se, että venäläistä sukupuolisopimusta luonnehtii palkkatyöäitiys 
(”wage working mother”), mikä korostaa äitiyden ohella venäläisten naisten 
kouluttautumisen ja työssäkäynnin tärkeyttä (Temkina & Rotkirch 1997, 7; 
Säävälä 2009, 27). Neuvostoliiton aikaisille naisille työ on nähty yhtenä kan-
salaisvelvollisuutena, minkä lisäksi se liittyy myös identiteettiin ja elämän 
mielekkyyteen (Saarinen 2007, 129–130). Myös Alla liittää työhön kansa-
laisvelvollisuuden ja onnen merkityksiä. 

 
7.3.2 Suomalaiset työmarkkinat 

Suomalaiset työmarkkinakäytännöt 

Kuten aikaisemmin Margareetan elämäntarinassa (luvun 7.3.1 alussa) tuli 
esille, työelämän ulkopuolella oleminen ei tarjonnut hänelle tyydyttävää 
tunnetta yhteiskunnallisesta jäsenyydestä. Niinpä hän kotiäitivaiheen jälkeen 
kertoo suuntautuneensa työelämään. Entuudestaan Margareetalla oli maatalo-
uslomittajan koulutus. Ollessaan pitkään kotona suomalaiset työmarkkina-
käytännöt olivat pysyneet hänelle vieraina.  
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Sitten minä hain, sen atk-kurssin jälkeen minä aloin hakemaan työilmoitusten pe-
rusteella myös töitä. Siis laitoin papereita useasti. Että minulla oli sellasia kausia, 
milloin minä laitoin hirveän paljon ja sitten taas sellasia lepokausia.  
[M: Joo. Minkälaisia kokemuksia sinulla siitä vaiheesta on? Niistä hakujutuista?] 
No aika harvoin siis silloin ei tullut niitä (…) siis tuli vastauksia joistakin paikois-
ta. Aina odotti innolla sitä kuorta ja sitt kiitos, paikka on jo täytetty tai jotain sel-
laista. Oli siis sellanen pettymys. (...) Minä ajattelin just kun mulla oli se atk-
kurssi, siihen painottuneita. Mä ajattelin siis sellasta sihteerin työtä ja (…). Mä 
halusin niinkun liian ison palan. Mä niikun en osannut kuvitella, mitä se työ pitää 
sisällään. (Margareeta Vi – sos) 

 
Suomessa työnhakijan on oltava omatoiminen ja aktiivinen, kun taas entises-
sä Neuvostoliitossa työpaikan saanti oli helpompaa valtion osoittaessa sen 
kansalaisilleen tai toimivien verkostojen avustaessa sen saamisessa (Haapa-
korpi 2004, 53–54). Tältä osin suomalaiset työmarkkinakäytännöt edellyttä-
vät kansalaiseltaan yrittäjämäisiä valmiuksia (Komulainen 2006). Haasteita 
maahanmuuttajataustaiselle työnhakijalle tuottaa myös työhakemusten täyt-
tämiseen liittyvien käytäntöjen oppiminen; miten työtä haetaan, miten hake-
muksia tehdään (Honkanen 2000, 12). 

Työhön pääsy edellyttää, että hakijan tulisi tuntea suomalaiset työmarkki-
nat ja niiden edellyttämät koulutus- ja työvaatimukset; millaista työtä hänen 
on realistista hakea aikaisemmalla koulutus- ja työkokemuksellaan. Marga-
reeta valittaakin sitä, että hän ei yksinkertaisesti osannut hakeutua oikein ja 
realistisilla näkemyksillä työelämään. Hänen arvioimansa ammatillinen osaa-
minen suhteessa hakemiensa työtehtävien edellyttämiin kvalifikaatioihin oli 
riittämätön ja epärealistinen.  

 
Työelämään valmentavat kurssit – ”pettävä putkiko”? 

Alla kertoo aloittaneensa työuransa entisessä kotimaassaan 15-vuotiaana 
kenkätehtaassa, josta hän siirtyi ompelualan kouluun. Kotiäitinä olemisen 
lomassa hän teki ompelijan töitä, kunnes toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja 
kouluttautui bussinkuljettajaksi ja liikennejärjestelijäksi. Uusien elämänvai-
heiden myötä hän muutti paluumuuttajastatuksella olevan miehensä kanssa 
Suomeen vuonna 1991. 

(...) elämä ei aina mene niin kuin me haluaisimme, sitä varten minä haluaisin ot-
taa niitä asioita esille, että niitä voitaisiin ottaa huomioon. Ja sitten toisaalta tää 
työkysymys (…) tietyillä alueilla on lisätyövoiman tarve (…) toisaalta suomaiset 
eivät välttämättä kovin valmiita siihen. Kyllä sekin hyvä, että joka tulee tänne, hän 
osaa näyttää, mitä hän osaa tehdä, mitä hän haluaa tehdä. Mitä hyvää hän voi 
antaa tässä Suomessa. Sekin on tärkeä. (Alla Vi – lh) 
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Alla viittaa yleiseen työmarkkinatilanteeseen, jossa korostuu työvoiman tar-
ve. Hän viittaa myös suomalaisten poissulkeviin asenteisiin maahanmuuttajia 
kohtaan. Hänen kokonainen elämäntarinansa rakentaa hänen maahanmuutta-
jan uraansa marginaalissa kulkemisena, jossa jäsenyyden tavoittaminen suo-
malaisessa yhteiskunnassa välittyy haasteellisena. Motiivi hänen osallistumi-
selleen tutkimukseen tulee esille useita kertoja. Tutkimukseen osallistuminen 
voi tehdä mahdolliseksi tuoda esiin mielipiteensä ja halun kertoa omista ko-
kemuksistaan, joiden kertomisen uskotaan auttavan muita samassa tilanteessa 
olevia (Eskola & Vastamäki 2001, 25–26). Allan tutkimukseen osallistumi-
sen taustalla tulkitsenkin olevan halun vaikuttaa maahanmuuttajien toiseutta-
vaa positioitumista vastaan. Hänen osallistumisensa tähän tutkimukseen on 
nähtävissä jo itsessään vastapuheeksi.  

Ja kun se oli laki. Työ pitää olla. Silloin kun me tulemme tänne, ei ole työtä, ei oo 
mitään. En voi löytää, vaikka kuinka mä yritän, vaikka kuinka mä haluan. Kun ei 
oo. Mulla nyt ei jää yhtään papereita siellä työvoimatoimisto, kun mä kirjoitan 20 
hakemusta, kun mä hain kielikurssi tai vaikka mikä työ, missä ei tarvitse niin tark-
kaan, siis työpaikka, missä ei tarvitse niin hyvä kielitaito. Mä haluun tehdä työtä. 
Mä yritän sanoo, että kun lapset kasvanut, lähtenyt pois kotoa. Mä olen niin hyvä 
työntekijä, kun mulla ei pienet lapset. Mä olen terve. Mä voin tehdä vaikka mitä. 
Mä opin nopeasti. Ja mä olen kokenut kaikenlaiset työt. Ei oo ammatti, ei oo kou-
lutusta. Teen vähän aikaa, siis työllistymistuesta, siis sen kautta olin monessa pai-
kassa. Sitten kiitos, emme voi jatkaa, kun ei ole koulutusta. Ja en voi myös päästä, 
jos vain 15 paikka ja yli 200 hakijaa. Valitettavasti ei tämän kerran, valitettavasti 
(…). Mulla oli noin 20 kappaletta, että valitettavasti. (…) Sekin oli tosi vaikea, 
kun haluan ja osaan ja voin ja ei onnistu. Niin kuin mä sanoin, että mä yritän et-
siä vaikka mitä työtä. Mä haluan olla työssä. Mä haluan tuntea itseni, että mä 
teen työtä. Mä teen sen kunnolla. (Alla Vi – lh) 

 
Tie suomalaisille työmarkkinoille ei avautunut, vaikka lapset olivat jo isoja 
eivätkä olisi rasittaneet vanhempaansa, vaikka hän tunsi itsensä terveeksi, 
vaikka hänellä oli monelaista työkokemusta ja vaikka hän tunnisti itsensä 
nopeaksi uuden oppijaksi. Motivaatiotakin olisi ollut eikä esteenä olisi ollut 
turha vaativuuskaan. Allan ainoat työkokemukset ovat karttuneet työvoima-
hallinnon tukitoimenpitein ja vain määräajoiksi. Heikko suomen kielen taito 
ja suomalaisen koulutuksen puute tekivät hänet ulkopuoliseksi suomalaisille 
työmarkkinoille.  

Erilaisten kieli- ja infokurssien kautta Alla kertoo päätyneensä työvoima-
toimiston ohjaamana maahanmuuttajille tarkoitetulle korjausompelijakurssil-
le, jonka jälkeen hän teki ompelimossa kolmen kuukauden harjoittelun. Välil-
lä hän oli henkilökohtaisena avustajana invalidinaiselle. Tämän jälkeen hän 
pääsi työllistämistuella keittiöapulaiseksi. Seuraavaksi Alla kertoo ottaneensa 
osaa ”kotihoitokoulutukseen”, mikä sekin oli tarkoitettu maahanmuuttajille. 
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Forsanderin (2002, 143) mukaan maahanmuuttajille tarkoitetut koulutukset 
on koettu turhauttavina ja niiden merkitys työllisyysongelman ratkaisuksi 
jatkuvana kurssituksena tai tavoitteettomana harjoitteluna on kyseenalaistettu. 
Lähes kymmenen vuoden yrittämisen jälkeen myös Alla tuntee itsensä uupu-
neeksi. Erilaiset koulutukset eivät näytä tuovan ratkaisua työmarkkinoille 
pääsemiseksi. Maahanmuuttajille tarkoitetut työllistämiseen tähtäävät kurssit 
muodostavat vain kokonaisuuden, joka ei johda työllistymiseen; se osoittau-
tuu ”pettäväksi putkeksi” (ks. Goffman 1959). 

Ja nyt minä en voi tehdä mitään. Jos ei kelpaa mun kädet, kaikki mitä mä osaan 
tehdä. Jos ei kelpaa tässä, sitten en mä voi vaatia miten, koska kukaan ei pyytänyt 
minua tänne. Se ei oo mun maa. Tässä ei oo mun sukulaiset. Ei oo mun työkaverit. 
Ei mitään. Mä en voi pyytää tai vaatia mitään. Mutta jos ei mee luonnollisesti, ei 
satu mitään, sitten pitää lopettaa. En halua enää. En halua yrittää, siis väsyttää. 
(Alla Vi – lh) 

 
Allan tarina kertoo kuulumattomuudesta Suomeen. Koska Suomessa ei ole 
hänen juuriaan, sosiaalista verkostoa eikä työtäkään, maa ei tunnu omalta. 
Kuitenkaan hän ei koe olevansa oikeutettu valittamaan – olihan hän muutta-
nut Suomeen vapaaehtoisesti, kenenkään pakottamatta. Tämä kuulumatto-
muus sairastuttaa hänet.  

Vaikka suurin osa haastateltavistani kertoi työn saamisen pelkkien työ-
voimahallinnon järjestämien kurssien perusteella olleen lähes mahdotonta, 
myös poikkeavia kokemuksia kerrottiin: 

[M: Kuitenkin sinun ties on vienyt pois kotoa. Minkälaista polkua sinä olet täällä 
kulkenut?] 
Minä ihan koulussa, töissä. Ja kun mulla kun ei ole tämmösiä kokemuksia kun 
yleensä kaikilla ulkomaalaisilla, ett täällä vaikea saada töitä tai mitä vaan. Aika 
helpposti, jos sinä vain haluat, sitt sinä saat sen työpaikan, melkein aina. Ett tää 
on ett siinä suhteessa mulla ei oo kyllä mitään huonoja kokemuksia. (Ella Vi – 
sos) 

 
Ella sanoutuu irti siitä positiosta, jonka hän tiedostaa yleensä maahanmuutta-
jataustaisilla olevan suomalaisilla työmarkkinoilla. Hän korostaa oman aktii-
visuuden merkitystä kontaktien ja verkostojen luomisessa niiden kurssien ja 
harjoittelujen aikana, joita työvoimahallinto järjesti.  

 
Sisääntuloammatit porttina suomalaisille työmarkkinoille 

Anu elämäntarinassaan tuo esille sen, että erilaiset maahanmuuttajille mah-
dollistuvat vähän kielitaitoa ja koulutusta vaativat työtehtävät voivat olla 
merkittävä askel maahanmuuttajan uralla kohti jäsenyyden kokemusta suo-
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malaisessa yhteiskunnassa. Virolaisena paluumuuttajana Anu kertoi saaneen-
sa ensikosketuksen Suomeen kesätöissä mansikanpoimijana. Muutamien 
edestakaisten Suomenlahden ylitysten jälkeen hän päätti jäädä asumaan 
Suomeen. Koska leipuri-kondiittorin työajat ja yksinhuoltajuus olivat vaike-
asti sovitettavissa yhteen, Anu hakeutui muihin töihin. 

[M: (…) kun olit täällä ruusutarhalla ja laivaa siivosit, niin miten sinä nämä työ-
paikat löysit?] 
Helposti. Miten mä löysin, tutut oli siellä. Mulla oli enon vaimo siellä ruusutar-
hassa (…). Hänkin oli Virosta, mutta saanut työpaikka tuonne ruusutarhaan. Sit-
ten laivalle kun tuota halusin töihin. Serkku sano vaan, että hän on siellä töissä. 
Minä otin puhelin, soitin tarviitteko. Tarvitaan!  
[M: Muistelepa juuri niitä alkuaikoja, juuri noita aikoja, kun sinä olit pysyvästi 
täällä ja yhdessä tyttäresi kanssa ja elitte sitä vaihetta, niin tota: Minkälaista se 
oli?] 
Minä olin tosi tyytyväinen. Siis minä olin tosi, tosi tyytyväinen. Musta oli laivalla 
hauskaa. Aika paljon oli ulkomaalaisia, nuoria ihmisiä. Mä olin tyytyväinen sen 
palkan kanssa, kun Virossa se on kymmenen kertaa, no paljon, paljon vähempi 
kuin (…). Työ, kun mä olin kondiittorissa töissä, oli paljon raskaampi kuin laival-
la siivoominen. Siihen aikaan musta tuntu minä haluan jäädä, minä jään tänne. 
Että sen päiväkotipaikka kuitenkin kaikki meni hirveen hienosti tai hyvin, että (…).  
[M: Sulla oli positiivisia kokemuksia?] 
Mulla ei ollut tämmöstä tunnetta, että mä olen jossakin paikalla, mä en pääse 
minnekään, ei yksikään ovi niiku tuota aukene tuota. Musta tuntu, että tässä 
maassa on mahdollisuudet. Kaikilla, jos sinä vaan haluut. (Anu Vi – lh) 

 
Anun elämäntarinaa voidaan tarkastella esimerkkinä siitä, kuinka suomalai-
sille työmarkkinoille tullaan sisääntuloammattien kautta. Sisääntuloammateil-
la tarkoitetaan niin sanottujen sekundaarityömarkkinoiden epävakaita työsuh-
teita, joissa tarvittavat resurssit ovat tavalla tai toisella rajattuja. Yleensä 
niissä ei tarvita liioin kieli- tai ammattitaitoa tai ne ovat etnospesifejä ammat-
teja eli maahanmuuttajapalveluiden mukana syntyneitä tehtäviä (Forsander & 
Ekholm 2001, 71). Kuten Anu kertoo, laivasiivoojista suuri osa edustaa ulko-
maalaistaustaisia työntekijöitä. Vaikka työtehtävät puutarha- ja siivousaloilla 
edustavat matalapalkkaisia työntekijätason tehtäviä (Forsander 2002, 155), 
palkkataso Suomeen muuton jälkeisenä aikana oli Anusta tyydyttävä, varsin-
kin kun sitä vertasi entisen kotimaan palkkoihin.  

[M: Missä vaiheessa sinä sitten aloit kiinnostua opiskelusta ja miten sinä sait tie-
toa niistä vaihtoehdoista?] 
Tota, taas, taas sukulaiset tää on tämmönen ammatti, lähihoitaja. Minä muistan, 
kun minulla oli lapsi, se vasta tuli se sosiaaliala tuonne meijän [Viroon]. Se oli 
uusi ja aika mielenkiintoinen ja kaikki. Tuttu kerto, että tämmönen ammatti on ja 
mahdollisuus. Ja mistä minä sain tietoo. Joku sano, että taas alkaa oppisopimus-
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koulutus, tosi hyvä tapa opiskella. (…) Ja maahanmuuttajalle tarkotettu oppiso-
pimuskoulutus. Minä aloin, se on minulle! Menin hakee sinne ja (…) kun minä 
olin laivalla siivoomassa. Se palkka kuitenkin, kun mä sain oma asunto, musta 
tuntu, että mä siivoon ja siivoon tässä. Mun mielestä kuka ei oo töissä, se saa ihan 
sama raha ja enempi käteen. Kun minä tässä maksan kaikki vuokrat ja käyn joka 
päivä, lauantai, sunnuntai töissä ja (…) että mun täytyy jotakin opiskella. Mun 
täytyy jokin ammatti Suomessakin olla. (Anu Vi – lh) 

 
Kuitenkin suomalainen kustannus- ja elintaso toi ajan oloon Anun elämään 
vaatimuksia tehdä töitä enemmän; selviytyminen edellytti lähes kaiken ajan 
uhraamista työlle. Alan tuottama taloudellinen epävakaus peilautuu Anun 
episodissa suomalaista sosiaaliturvaa vasten; siivousalan tarjoamilla palkoilla 
hän kertoo rinnastuvansa työttömyysturvan nojalla eläviin, jos niihinkään. 
Kuten usein maahanmuuttajataustaisten työpolulla, niin myös Anun elämässä 
siivousala edustaa välivaihetta, josta hän pyrkii siirtymään muihin tehtäviin 
(Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000; Joronen 2005, 60).  

Sen ohella, että Anu korostaa työpolulla etenemisen olevan riippuvainen 
lähinnä yksilön omasta motivaatiosta, hänen elämäntarinassaan nousee esille 
myös sosiaalisten verkostojen merkitys. Sosiaalinen pääoma on keskeinen 
elämänmahdollisuuksien avaaja erityisesti silloin, kun työmarkkinoilla kysy-
tyt koulutusmeriitit puuttuvat (Silvennoinen 2002, 69–70). Forsander (2002) 
toteaa, että suhteessa työmarkkina-aseman muodostumiseen sosiaaliset ver-
kostot osana sosiaalista pääomaa voidaan nähdä osittain paikallisesti määrit-
tyneenä pääoman lajina. Hänen mukaan kuitenkin toisten maahanmuuttajien 
tai suomalaisen puolison avulla löydetyt työpaikat ovat pääsääntöisesti palve-
lualojen suoritustasoisia matalapalkkatöitä, kun taas ammattitaitoa vaativiin 
vakaampiin työpaikkoihin pääsemiseksi tarvitaan suhteita sellaisiin suomalai-
siin, joilla on suhteita toivotulle alalle. Toisten maahanmuuttajien merkitys 
työmarkkina-asemaan vaikuttajina ilmenee suurimpana paluumuuttajien jou-
kossa. Tätä osittain selittää se, että paluumuuttajista enemmistöllä (69 prosen-
tilla) asuu Suomessa vähintään yksi lapsuuden perheen jäsen (Reuter & Jaak-
kola 2005, 27). Paluumuuttajana Anu pystyikin tukeutumaan Suomeen jo 
aikaisemmin muuttaneisiin sukulaisiinsa, joiden ohjaamana ja avulla hän 
kertoo päässeensä kiinni ensimmäisiin työpaikkoihinsa. Tässäkin yhteydessä 
sukulaisten tarjoama tuki mahdollisti Anun pääsyn vain matalapalkkaisiin 
suoritustason töihin. Olemassa oleva sosiaalinen verkosto tuki Anun pääsyä 
myös lähihoitajan tehtäviin.  

 
Segregoituneet työmarkkinat  

Sekä Maijan että Natalian elämäntarinat kertovat teknisen alan koulutuksen 
saaneista venäläisistä naisista. Maija kertoo valmistuneensa diplomi-insinöö-
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riksi ja ekonomistikirjanpitäjäksi Venäjällä ja heti valmistuttuaan hän muutti 
Suomeen. Hänen päämääränsä oli Suomessa työllistyä tekniselle alalle. Työ-
markkinoille pääsy edellytti kuitenkin suomen kielen taitoa. Suomea hän 
kertoikin ennättäneensä opiskella noin kolme kuukautta ennen kuin sai en-
simmäisen lapsensa. Koska kotiäitivaiheen jälkeen hän halusi parantaa kes-
ken jääneitä suomen kielen opintojaan, hän hakeutui maahanmuuttajien val-
mistavaan koulutukseen. Hän toivoi edelleen työllistyvänsä tekniikan alalle.  

Joo kun hän täytti kaksi vuotta, kaveri sanoi, että Hoivalan oppilaitoksessa on täl-
lainen kurssi maahanmuuttajille. Hän kävi tällä kurssilla vuosi se oli kurssi am-
matilliseen peruskoulutukseen valmistava kurssi maahanmuuttajille. Ja hän sanoi, 
se on tosi hyvä kurssi. Siellä opiskellaan tosi hyvin kieltä. Ja keväällä 2003 minä 
kävin valintakokeissa, jolloin minä sain opiskelupaikan tässä kurssilla ja poi-
kamme meni päivähoitoon. (Maija Ve – sos)  

 
Kyseisen maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan 
koulutuksen järjesti sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. Valmistava koulutus 
tarjosi tukea sekä harjoitteluun että työnhakuun omalle alalle, mikä kuiten-
kaan ei tuottanut Maijalle toivottua tulosta: 

En ajatellut, että menen jatko-opiskelemaan siis sosionomiksi. Minä vain halusin 
opiskella kieltä. Mieluummin työhön silloin eikä opiskelemaan. (…) Mutta samana 
aikana, se oli tosi hyvä koulutus, opettajat auttoivat ja minä hain paikkoja. Ja mi-
nä huomasin, että nykyaikana Suomessa on niin paljon insinöörejä. Mä yritin löy-
tää työtä enkä löytänyt. (...) No minä vain lähetin hakemukset, enkä saanut mi-
tään. Ja kaverit, jotka tulivat Virosta tänne, he ovat alalta insinöörejä, mutta ne 
ovat työskennelleet aivan eri alalla kuin heidän koulutus. Heillä on insinöörin 
koulutus. Sitten minä ajattelin, no ehkä nyt täytyy vaihtaa. (Maija Ve – sos) 

 
Koska varsinaisten töiden saanti tekniseltä alalta vaikutti mahdottomalta, 
Maija oli valmis hankkimaan suomalaisen teknisen alan tutkinnon ja harkit-
semaan muita alavaihtoehtoja: 

Ajattelin mennä jatko-opiskelemaan tekniikan alaa. Mulla oli suunnitelmat teknii-
kan tai se on Espoossa tekniikan korkeakoulu. Menen sinne jatko-opiskelemaan. 
Joo no mä lähetin mun portfolion. (...) Sitten minä päätin, että ehkä minulla huo-
not paperit ja sitten minä lopetin kiinnostua tämä.  
[M: Mietitkö muita vaihtoehtoja kuin tämä sosiaali- ja terveysala sitten tuossa 
vaiheessa?] 
Minä hain silloin Haagan instituutissa matkailualan tutkintoon. Mutta en päässyt 
sinne (…) minä kävin pääsykokeissa. En päässyt eteenpäin. (Maija Ve – sos) 

 
Kuten Maija, myös Natalia kertoo opiskelleensa Venäjällä tekniikan alalta 
metalli-insinöörin tutkinnon, jonka jälkeen hän toimi yliopistossa tutkijana ja 
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lehtorina. Hänen Suomeen muuttamisensa alkuaikoja leimaa väkivaltainen 
avioliitto, mutta siitä huolimatta Natalian toiminta välittyy aktiivisena hakeu-
tumisena ja osallistumisena erilaisille kursseille ja työharjoitteluun. Lisäksi 
hän kertoo toimineensa tulkkina. Suomea hän opiskeli aluksi yksityisesti.  

Minä tulen työvoimatoimistoon ja [viranomainen] sanoo, että tällä paikkakunnal-
la ei oo suomenkielen kurssia. Mutta minä haluan että opin suomea. Miten sitten 
voi oppia. Mietin virkailijan kanssa. Ja sitten sanoi, sinä voit mennä työharjoitte-
lupaikkaan, mutta minne. Minä mietin kotona minne. No voi ottaa tottakai palve-
luala, voi mennä hotelliin, kauppoihin tai että päiväkotiin. Minä menin päiväko-
tiin, koska ymmärsin, että siinä voi oppia suomea. (…) Ja minä tämä että työsken-
telen lasten kanssa oli hyvä ajatus, koska se auttoi minua päästä opiskelemaan 
tänne. (…) Minä sain hyvää tukea työvoimatoimistosta. (Natalia Ve – lh) 

 
Työvoimahallinnon järjestämän harjoittelupaikan valinnasta Natalia käy 
neuvottelua työvoimaviranomaisen kanssa. Mahdolliset harjoittelupaikka-
vaihtoehdot edustavat lähinnä matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja. Natalian 
valitsema päiväkoti osoittautui antoisaksi suomen kielen oppimista tukevaksi 
ympäristöksi hänelle; hän kertoo olleensa valintaansa tyytyväinen. Kuitenkin 
Arja Haapakorven (2004, 65) mukaan monet ovat kokeneet ohjauksen näille 
aloille koulutustaustan sopimattomuuden ja motivaation puutteen vuoksi jopa 
pakottamisena. Työvoimahallinnon työntekijä toteaa sosiaali- ja terveysalan 
harjoittelupaikkojen ensisijaisuudesta: 

Jos niitä kaupungin harjoittelupaikkoja olis esimerkiksi ollut vaikka kopiokoneen 
hoitajana niin paljon kuin on ollut päiväkotien hoitajina, niin varmaan ihmiset 
hakeutuisivat kopiokonealalle hirveesti. (Merja TH) 

 
Natalia kuitenkin tekee työnhakuyrityksiä ja opiskelupaikkahakemuksia tek-
niselle alalle: 

Ja no insinööriksi ei päässyt mihinkään.  
[M: Kokeilitko?] 
Minä tein oikein paljon näitä hakemuksia. No internetissä katsoin mol.fi -sivuja. 
Joo minä oikein paljon hakemuksia Suomessa kaikkea. Mutta en päässyt.  
[M: Tuliko vastauksia? Tuliko haastattelupyyntöjä?] 
Joo tuli vastauksia. Ja aina tuli, että tässä kerrassa ei valinta kohdistunut sinuun, 
mutta luulen että seuraava, semmoinen. Ja minä lähetin oikein paljon hakemuk-
sia. Minä hakenut erilaisia yliopistossa. Olen [pyrkinyt] esimerkiksi jatko [opiske-
lijaksi] tekniselle alalle. (Natalia Ve – lh) 

 
Suomeen muutettuaan sekä Maija että Natalia kertovat halustaan työllistyä 
omalle alalleen. Tekemiinsä työnhakuihin ei joko vastattu tai viesteissä koh-
teliaasti ilmoitettiin valinnan kohdistuneen toiseen. Suomessa onkin yleistä, 
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että miehisen ammatin valinneet naiset joutuvat jo työtä hakiessaan tekemi-
siin uskottavuusongelman kanssa (Puhakka 1998; ks. myös Keskitalo-Foley 
2006). Jopa työharjoittelupaikan saaminen tekniseltä alalta ilmenee vaikeana. 
Hyvin harvalla maahanmuuttajalla onkin mahdollisuus osallistua edes työhar-
joittelun kautta oman alansa tehtäviin Suomessa (Matinheikki-Kokko ym. 
2003, 50). Jo harjoittelupaikan hakemisen yhteydessä suosittelijan koetaan 
olevan avuksi (ks. Valtonen 2001). Maijan saamat työharjoittelupaikan työ-
tehtävät osoittautuvat suoritustason tehtäviksi, vaikka hän kertoo saaneensa 
Suomessa rinnastuspäätöksen insinöörin tutkinnolleen. Entisessä kotimaassa 
tehdystä teknisen alan korkeamman asteisesta tutkinnosta huolimatta monet 
maahanmuuttajista sijoittuvatkin Suomessa usein juuri suoritustason töihin 
(Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000, 22).  

Tekninen ala osoittaa niin työn saannin, työharjoittelun kuin koulutukseen 
pääsynkin osalta poissulkevuutensa. Maija selittää tekniikan alan ulossulke-
vuutta omalla kohdallaan insinöörien huonolla työtilanteella ja omalla kieli-
taidon puutteellaan. Natalia vastaavasti kertoo substanssialueellaan raskasme-
tallin parissa olevan Suomessa vähemmän kysyntää. Tällainen maahanmuut-
tajan osaamisen kapea-alaisuus voikin olla yksi este työllistymiselle uudessa 
maassa (Honkanen 2000, 11). Tulkitsen Maijan ja Natalian kohtaaman tilan-
teen kuitenkin kertovan suomalaisten työmarkkinoiden voimakkaammasta 
segregoitumisesta lähtömaihin verrattuna30. Forsander (2002, 159–160) tote-
aakin, että teknisten alojen maahanmuuttajanaisen on Suomessa omalle alal-
leen työllistyäkseen läpäistävä ”tuplalasikatto” eli hänen pitää ylittää sekä 
maahanmuuttajuuteen että sukupuoleen liittyvät työllistymisesteet Suomessa 
(ks. myös Lasonen & Teräs 2008, 6). Sen lisäksi, että hän kohtaa naiseudes-
taan nousevia esteitä, maahanmuuttajataustaisuus tuo toisen yhtä vahvan 
kriteerin eronteolle. Myös Skeggs (1997, 10) toteaa, että naissukupuoli ja 
maahanmuuttajataustaisuus edustavat sellaisia kulttuurisen pääoman ominai-
suuksia, jotka rajoittavat mahdollisuutta päästä osalliseksi potentiaalisiin 
vallan muotoihin, jollaista tekninen ala miehisenä ja siten valtaa tarjoavana 
alana edustaa. Seurauksena tällaisista erilaisia ryhmiä homogenisoivista käsi-
tyksistä voi olla, että ne työvoiman kysyntää ohjatessaan voivat johtaa tietoi-
seen tai tiedostamattomaan syrjintään ja estää yksilöllisten ominaisuuksien 
esiintulon (Kolehmainen1999, 27, 33). Maijan ja Natalian pyrkimykset ra-

                                                             
30 Neuvostoliitto oli muodollisesti tasa-arvoinen yhteiskunta. Tasa-arvo koski myös miesten ja 

naisten asemaa yhteiskunnassa. Sukupuoliero ymmärrettiin pääasiassa demografisena kysy-
myksenä, ei yhteiskunnallisena. Sukupuolten väliset erot eri asemien suhteen olivat selvästi 
pienemmät kuin esimerkiksi Suomessa. Lisäksi työmarkkinoiden sukupuolittainen lohkoutu-
minen oli vähäisempää kuin Suomessa. (Blom & Melin 2005, 115)  
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kentaa työpolkua aikaisemmassa kotimaassa hankitun meillä miehisenä näh-
dyn koulutuksen pohjalle hiipuvat muuton jälkeen. 

 
Entisen tutkinnon kelpaamattomuus 

Lyydia oli suorittanut Venäjällä lastentarhanopettajan tutkinnon ja sitä työtä 
vuosia tehtyään hän kertoo muuttaneensa vuonna 1991 Venäjältä paluumuut-
tajana Suomeen. Haastatteluhetkellä hän kertoo olevansa lopettelemassa 
sosionomiopintojaan. Heti Suomeen muutettuaan hän oli tehnyt monenlaisia 
suorittavan tason töitä. Suomalaiseen päivähoitoon Lyydia tutustui aluksi 
päiväkodin siivoojan työn kautta. Rinnastuspäätöksen saatuaan venäläiselle 
lastentarhanopettajantutkinnolle hänellä oli mahdollisuus hakea suomalaisia 
lastenhoitajan työpaikkoja. 

(…) tässä on siivoojan työtä päiväkodissa (…). Ehkä ne odottaa, että tässä tulee 
ja ottaa harja käteen. Se on ensimmäinen ajatus. Niitä venäläisiä aika paljon kou-
lutettuja ihmisiä. Minä tunnen yhden arkkitehdinkin, joka on siivoamassa. Tässä-
kin [Lyydian omassa tapauksessa] varmaan se ensimmäinen odotus on, että tämä 
tuli siivoamaan. Mitäs tässä muuta. (…) Sitten pikku hiljaa kun näkee miten hoi-
dan lapsetkin, lapset sitten tässä tottelee ja tekee. Meillä on hauskaa ja me puu-
haamme tässä. Just sillä tavalla. Juu näkyy että olet ollut aikaisemminkin tässä 
työssä. Ehkä se on sitten se kaikesta korkeampi kiitos. Niin ja näillä keikoilla on 
hauska kyllä käydä välillä. Hauska sillä tavalla, että kyllä tuota, mites minä sa-
noisin nyt, puolet ja puolet näissä paikoissa, missä olin nyt syksyn mittaan. Niin 
jossain sitten otamme työntekijän kuin työntekijän vastaan. Jossain taas tuota ih-
misellä rupee pelaamaan oma mielikuvitus. Ekaksi kun ne kuulee, että ahaa ryssä. 
Sitten niille jo rakentuu sellanen työvoimapalvelusta lastenhoitaja. Sitten ne var-
maan vähän miettii, että ei se kadulta ihan ole tempastu kun työvoimapalvelun 
kautta. Niin sitten kuitenkin, tiedätkö, se on ihan hauskaakin, jotkut sitten rupee 
tiedätkö melkein viittomakielellä ekaksi. No niin minä vitsailen. Vaan sellanen 
puhumme, että menisi perille sellanen melkein yksinkertasella lauseella ja monta 
kertaa ja vielä käsillä viittaa ja selittää, korottaa äänen. (Lyydia Ve – sos) 

 
Lyydia kuvaa vastaanoton työpaikassa ennakkoluuloiseksi. Sen sijaan, että 
hänet kohdattaisiin ammattitaitoisena lastenhoitajana, hänet määritetään ensi-
sijaisesti venäläisen taustansa kautta. Hänen suhteensa ollaan varautuneita. 
Venäläisyys merkityksellistyy toiseutena. Uudessa työpaikassa, jossa häntä ei 
entuudestaan tunneta, hänen ammatti- ja kielitaitonsa lähtökohtaisesti ky-
seenalaistetaan. Hänelle tarjotaankin yksinkertaisia töitä. Niiden antaminen 



Työmarkkinoilla 101 

voidaan tulkita jopa työpaikkakiusaamisen31 muotona. Lyydia on kuitenkin 
tietoinen omasta ammattitaidostaan.  

Merkityksettömien tehtävien antamisella on yhteys itseluottamuksen tun-
teisiin (Vartia-Väänänen 2003, 22, 50). Kuitenkin Lyydia ottaa elämänta-
rinassaan ulkopuolisen tarkkailijan position suhteessa siihen, miten hänet 
kohdataan. Tapa, jolla hän kertoo kokemuksestaan, on leikittelevä – aivan 
kuin hän olisi tapahtuneen ulkopuolella. Tällainen leikittelevyys ja huumorin 
käyttö voivat kertoa myös halusta etäännyttää kipeitä kokemuksia (Liljeström 
2004b, 151). Toisaalta hänen suhtautumistaan näihin ensikontakteihin voisi 
luonnehtia tutkivaksi ja kokeilevaksi. Niin rinnastuspäätös kuin myös työyh-
teisöjen asenteet riisuvat sitä ammattitaitoa, minkä Lyydia kokee kuitenkin 
omaavansa. 

[M: No tuota sinä olit siinä vakituisessa virassa lastenhoitajan tehtävässä ja siinä 
vaiheessa sitten päädyit tähän ratkaisuun, että lähdet oikein opiskelemaan sosio-
nomiksi. Oliko siinä muita vaihtoehtoja kuin tämä sosionomikoulutus siinä sinul-
la?] 
No tuota eipäs tällä opintopohjalla. Se oli sitten se parempi. En minä tiedä, ei mi-
nulla itse asiassa kiinnostanutkaan. Kai tämä veti sitten. Ja sen vuoksi meninkin 
opiskelemaan, että se sosionomin koulutus rinnastetaan siihen lastentarhanopet-
tajan koulutukseen. Että minulla olisi sitten seitsentuntinen työpäivä ja isompi 
palkka. Niin. Sen vuoksi minä menin opiskelemaan. En minä muuten menisi tässä 
iässä. (Lyydia Ve – sos) 

 
Lyydia ei kuitenkaan ollut tyytyväinen lastenhoitajan tehtävään, vaikka hän 
sai jopa vakituisen paikan. Sosionomikoulutuksen hän kertoo valinneensa 
siksi, että se pätevöittää hänet Suomessa sekä lastentarhanopettajan tehtäviin 
että antaa myös sitä laajemman pätevyyden sosiaalialan eri toiminta-alueille. 
Aikaisemman koulutuspohjan hän ei kokenut tarjoavan työuralla muita ete-
nemismahdollisuuksia. 

Entä millä tavoin erilaista koulutusta ja työkokemusta omaavat Helena ja 
Katherina otetaan vastaan suomalaisilla työmarkkinoilla? He kertovat hake-
neensa ahkerasti koulutus- ja työtaustansa mukaisia töitä. Venäläistaustainen 
Helena kertoo toimineensa englannin kielen opettajana yli seitsemän vuotta ja 
sen jälkeen erilaisissa esimiestehtävissä yhteensä yli kymmenen vuotta. Suo-
messa hän kertoo hakeneensa työtehtäviä, jossa edellytettiin hyvää englannin 
kielen hallintaa. Katherina kertoo toimineensa sihteeri-kirjanpitäjänä, kartan-
piirtäjänä ja myyntialan projektipäällikön tehtävissä Virossa. Vaikka hän 

                                                             
31 Työpaikkakiusaaminen viittaa tilanteeseen, jossa yhteen tai useampaan henkilöön kohdistuu 

pysyviä tai toistuvia negatiivisia tekoja joko yhden tai useamman työntekijän, ohjaajan tai 
alamaisen taholta ja henkilö ei koe voivansa puolustaa itseään (Vartia-Väänänen 2003, 11). 
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Suomessa haki ensisijaisesti erilaisia myyntialan ja kirjanpitoon liittyviä 
tehtäviä, kuitenkin hän kertoo työllistyneensä vain siivousalalle. Suomalaiset 
työmarkkinat tulevat vastaan poissulkevina: 

Vastassa oli vain törmäämistä seinään. (Katherina Vi – lh) 
 
Helena kuvaa elämäntilannettaan työmarkkinoiden syrjimisen näkökulmasta 
kuin vaelluksena lasisessa labyrintissä:  

On kuin olisi labyrintissä. Näet, että sen takana, sen seinämän takana, lasiseinä-
män, on elämä ja sinä yrität saavuttaa tuota elämää. Mutta sinä vain koputtelet 
tuota lasiseinää. (Helena Ve – sos) (käännetty englannin kielestä suomeksi) 

 
Kun yrityksistä huolimatta työllistyminen muutoin ei mahdollistu, vaihtoeh-
doksi sekä Helenalle että Katherinalle jää suomalaisen tutkinnon hakeminen.  

Sitä, miten maahanmuuttaja itse selittää poissuljetuksi tulemistaan työ-
markkinoilla, voidaan tulkita toisaalta yksilön vastuuta ja toisaalta ympäris-
tön vastuuta tarkastelevasta näkökulmasta (Valkonen 2002). Poissulkevuutta 
Helena ja Katherina selittävät toisaalta ulkomaalaistaustansa ja toisaalta kie-
livaikeuksiensa kautta. He, kuten muutkin maahanmuuttajataustaiset naiset, 
näkevät ongelmat yksilön ”vikoina” (ks. myös Skeggs 2004). Vaikka kysy-
mys olisi ilmeisestä syrjinnästä, silloinkin maahanmuuttajat voivat syyttää 
epäonnistumisesta itseään säilyttääkseen oman elämänsä hallinnan tunteen 
(Liebkind ym. 2004, 280).  

Ympäristön vastuuta korostettaessa ongelmat nähdään lähtökohdiltaan ra-
kenteellisina ja yhteiskunnallisina (Valkonen 2002). Tästä perspektiivistä 
nähtynä maahanmuuttajuus kategorisoi Helenan ja Katherinan työmarkkinoil-
la positioon, jossa heidän aikaisemmat koulutuksensa ja työkokemuksensa 
menettävät merkityksensä. Maahanmuuttajien osaamiselle annettu merkitys 
rakentuukin usein suhteessa kulttuuriseen etäisyyteen (Haapakorpi 2004, 8). 
Suomalaisilla työmarkkinoilla ei-länsimaalaisia kohdellaan ulkopuolisempa-
na kuin esimerkiksi eurooppalaisia (Tiilikainen 2003, 178; Heikkilä & Pikka-
rainen 2006, 266). Vaikka Venäjä ja Viro ovat Suomen naapurivaltiota, sieltä 
tulleiden haastateltavien aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta arvostetaan 
Suomessa niukasti. 

Työn saannin esteeksi ilmaistiinkin avoimesti myös kansallinen tausta. 
Työnantajan aikaisemmat negatiiviset kokemukset virolaisista työntekijöistä 
siirtyivät suoraan myös Ludmilan osaksi. Ludmila positoituu vieraaksi, joka 
jo etukäteen ”tunnetaan”. 

Ja katsoin lehdestä, että x-tehtaassa tarvitaan elektroniikka-asentajia. Ajattelin, 
että voisin mennä sinne. Olin soittanut tuonne ja sitten työnantaja kysyi, että mistä 
minulla on sellainen ammatti. Minä sanoin, että olin Tallinassa elektroniikkateh-
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taassa pitkä aika. Kysyi, minkälainen kansalaisuus sulla. Minä, että Viron. Hän, 
että ei kelpaa. (Ludmila Vi – lh) 

 
Koska aikaisempi koulutus, tutkinto ja työkokemus eivät mahdollista pääsyä 
suomalaisille työmarkkinoille – ainakaan mieleisiin töihin – maahanmuutaja-
taustaiset naiset päätyvät hakeutumaan koulutukseen, joka takaa suomalaisen 
tutkinnon (ks. Forsander 2003a, 68). Miksi ja miten he päätyvät sosiaali- ja 
terveysalalle? Seuraavassa tarkastelen niitä näkökulmia, jotka ovat johtaneet 
haastateltavani hakeutumaan nimenomaan sosiaali- ja terveysalan koulutuk-
seen. 

 
 

7.4 Mukaan ottava hoiva-ala 
 
”Kutsumus”  

Terveydenhoitajaksi tai sairaanhoitajaksi kouluttautuneet ja pitkään alalla 
toimineet maahanmuuttajataustaiset naiset kertovat halunneensa työllistyä 
vastaavalle alalle Suomessa. Elena kertoi opiskelleensa Venäjällä terveyden-
hoitajaksi. Vaikka ihanneammatikseen hän mainitsee kirurgin työn, koulutuk-
sen pitkäkestoisuuden vuoksi hän joutui ”tyytymään” terveydenhoitajan teh-
tävään. Koska terveydenhoito edusti hänelle toivealaa, Elena hakeutui myös 
Suomessa arvostamiinsa hoiva-alan tehtäviin. 

Minä menen opiskelemaan lähihoitajan osatutkinto. Sama ammatti. (...) No koska 
ammatti on minulle tuttu. Minulla on kaksi vuotta kokemus vanhainkodissa Suo-
messa, minä olen tykännyt. (…) Lähihoitaja ja terveydenhoitaja on lähellä. (Elena 
Ve – lh) 

 
Liilia kertoi terveydenhoitajaksi opiskeltuaan olleensa töissä päiväkodin 
terveydenhoitajana melkein 20 vuotta ja sen jälkeen vielä töissä sairaalassa 
lähes kolme vuotta. Ala edusti Liilialle sitä, mistä hän piti ja jota hän arvosti. 
Erityisesti hän koki omakseen lasten vaikean aseman ja hoivan tarpeen. 

Ja minä ymmärrän, että jos päästä sairaanhoitajaksi, se on tosi vaikea. Se on kor-
keakoulu. Ja että suomen kielitaito on ihan korkea. Se ei minun oo mahdollisuutta. 
Realistisesti arvioin omat voimat. Ja arvioin, että lähihoitajan koulutus sopii mi-
nulle. (...) Se [aikaisempi tutkinto] ei ole hyväksytty Suomessa. Pitää opiskella li-
sää. (Liilia Ve – lh) 

 
Aikaisemmassa kotimaassa suoritettu koulutus ei kuitenkaan sellaisenaan 
anna Suomessa pätevyyttä toimia terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan tehtä-
vissä. Tämä kertoo suomalaisesta ammatinharjoittamislainsäädännöstä. Ter-
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veydenhuollon ammatinharjoittamisoikeus myönnetään hakemuksesta tietyn, 
säännellyn koulutuksen suorittamisen perusteella. Vastaavasti sosiaalihuollon 
henkilöstön kelpoisuuksia säännellään kansallisesti, jolloin ulkomailla tutkin-
tonsa suorittaneen kelpoisuutta toimia toisessa maassa arvioidaan erikseen. 
(Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mie-
tintö 2001, 36–37.) Ulkomailla suoritettujen tutkintojen kelpoisuusehdot ja 
niiden tulkinta ovatkin keskeisimpiä rakenteellisia esteitä maahanmuuttajien 
tiellä suomalaisille työmarkkinoille, jossa muodollinen pätevyys ja suoritetut 
tutkinnot ovat varsin arvostettuja (Forsander 2002, 217). Silloin kun vain 
tietyn koulutuksen saaneet pääsevät ammatinharjoittajiksi, voidaan puhua 
koulutuksellisesta sulkeumasta (Naumanen 2002, 82). Suomessa sosiaali- ja 
terveysalan ammatit ovat tällaisia koulutuksellisesti kaikkein suljetuimpia 
(Säävälä 2009, 44). Mahdollisuus toimia edelleen sairaanhoitajan tai tervey-
denhoitajan tehtävissä Suomessa edellyttäisi Elenalta ja Liilialta hakeutumis-
ta ammattikorkeakouluopintohin, minkä he kuitenkin kokevat liian haastava-
na. Niinpä he kertovat päätyneensä hakeutumaan lähihoitajakoulutukseen. 

Johanna kertoo opiskelleensa Venäjällä sosiaalialaa ensin kolme vuotta 
ammattikoulussa ja sitten kolme vuotta korkeakoulussa. Suomessa kieli- ja 
valmennuskurssien yhteydessä hänen oli mahdollista tutustua suomalaiseen 
sosiaalialan koulutukseen. Koska hän jo tuossa vaiheessa tiedosti suomalai-
sen koulutuksen ”paremmuuden” ja ”välttämättömyyden”, hän päätyi hake-
maan sosionomikoulutukseen eikä edes yrittänyt suoraan hakea työtä (ks. 
myös Jaakkola & Reuter 2007, 347). Sosiaaliala tuntui edelleen kiinnostaval-
ta. Noin kaksi vuotta Suomessa asuttuaan ja jo sosionomiopinnot aloitettuaan 
hän kertoo hakeneensa venäläiselle tutkinnolleen rinnastuspäätöstä. Ulko-
mailla suoritetuille tutkinnoille onkin mahdollista hakea tunnustamista ja 
rinnastamista. Kuitenkin Euroopan unionin ulkopuolisista maista tulleille 
vain pienelle joukolle myönnetään vuosittain ammatinharjoittamisoikeus 
Suomessa. Sosiaalialan koulutuksen saaneiden joukossa tämä on vielä vähäi-
sempää, koska sosiaalityön osaaminen menetelmätiedon lisäksi edellyttää 
kunkin maan lainsäädäntötietoa. Toisessa maassa saadun koulutuksen sovel-
taminen toiseen maahan ei yleensä sellaisenaan riitä, vaan tarvitaan täydentä-
vää koulutusta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointi-
toimikunnan mietintö 2001, 82–83.) Tutkinnon rinnastamispäätöstä lähdetään 
hakemaan harvoin, koska hakuprosessi vaatii pitkää ponnistelua ja kohtuulli-
sen määrän rahaa. Kuitenkin tutkinnon rinnastaminen on suomalaisilla työ-
markkinoilla tärkeä työllistymisen edistäjä. (Haapakorpi 2004.) Johanna 
saikin myöhemmin myönteisen päätöksen hakemukseensa ja hänen tutkinton-
sa rinnastettiin sosiaalityöntekijän tutkintoon.  
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En tiiä, vaikka se niin hyvä diplomi, niin työnantajat haluaa, että on suomalainen 
koulutus. Niin minä luulisin, että on ihan hyvä, että käyn tämän koulun. (...) Var-
maan, että minua ei sitten pidetä maahanmuuttajana, joka haluaa hyvän työpai-
kan, mutta ei omista hyvää koulutusta. 
[M: Vaikka sulla olis tämä rinnastus olemassa?] 
Niin, mutta aina työnantaja voi vaatia, että pitäs olla suomalainen. (Johanna Ve – 
sos) 

 
Huolimatta tutkintonsa rinnastuspäätöksestä Johanna koki, että hän ei olisi 
yhtä kelvollinen työnhakija kuin suomalaisen tutkinnon omaava. Suomalaiset 
työnantajat saattavatkin ajatella muissa maissa suoritettuihin tutkintoihin 
sisältyvän enemmän riskejä ja epävarmuutta (Joronen 2005, 78). Johanna ei 
kuitenkaan ole valmis luottamaan oman asemansa tasavertaisuuteen työnha-
kijana, vaikka tutkinnon rinnastus parantaa maahanmuuttajan tutkinnon arvoa 
työnantajan silmissä. Hän päättää käydä suomalaisen sosionomikoulutuksen 
loppuun ja näin hän hakee tuolla suomalaisella tutkinnolla uskottavuutta (ks. 
Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000, 18). Kuitenkin vielä haastatteluvai-
heessa Johanna tuntee epävarmuutta kelvollisuudestaan.  

Kun maahanmuuttajataustaisella naisella on entuudestaan jo koulutus so-
siaali- ja terveysalalta ja halu jatkaa hoivatehtävissä, hakeutuminen alan kou-
lutukseen merkitsee hänelle ensisijassa valtakirjan saamista. Naumasen 
(2002, 80) määrittelyn mukaan koulutus valtakirjan tarjoajana viittaa tutkin-
non hankkimiseen välttämättömänä edellytyksenä yksilön kyvylle työllistyä 
(ks. luku 8). Suomalainen koulutus tarjoaa siis ensisijassa muodollisen päte-
vyyden, jolloin maahanmuuttajataustaiset henkilöt täyttävät ammatinharjoit-
tamista säätelevät kelpoisuusehdot. 

 
Työmarkkinoiden tarpeet ja työn lupaavuus 

Huolimatta siitä, että maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistava koulutus toteutetaan jonkin tietyn alan oppilaitoksessa, sen tulee 
antaa valmiuksia, jotka mahdollistavat opiskelijan siirtymisen minkä tahansa 
koulutusalan ammatilliseen peruskoulutukseen (Koskimäki 2004, 14). Kui-
tenkin valmistava koulutus usein osoittautuu lopulta merkittäväksi työuran 
suuntaajaksi, kuten kävi Maijan elämässä. Hänen ollessaan sosiaali- ja terve-
ysalan järjestämässä valmistavassa koulutuksessa häntä luonnollisesti ohjat-
tiin suuntautumaan juuri tälle alalle (ks. Romakkaniemi & Ruutu 2001, 58). 

Meidät erityisesti valmistivat, että pääsimme sosiaali- ja terveydenalalle. Erityi-
sesti valmistivat meidät, että me pääsimme eteenpäin. Sosiaali- ja terveysalalle 
joo kyllä lähihoitajaksi. Kyllä ne yrittivät (…). Minua silloin kun minä pääsin tän-
ne opiskelemaan, minua ei silloin kiinnostanut sosiaali- ja terveydenala. Vaan just 
opiskeluaikana, kun minä ymmärsin, että insinööriksi vaikea päästä työhön (…). 
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No nimenomaan että se on tulevaisuudessa minä saan helppo työpaikka. No niin, 
tulevaisuudessa kun tulee uhka varmasti mä saan työtä kun isot ikäluokat pääse-
vät eläkkeelle. Heitä tarvii hoitaa tässä alueella erityisesti. (Maija Ve – sos) 

 
Kun muut ensisijaisemmat ammatilliset suuntautumisvaihtoehdot eivät mah-
dollistu, Maija kertoo päätyneensä hakemaan sosionomikoulutukseen. Tuossa 
vaiheessa valintaan vaikuttaa todennäköisyys, jopa varmuudentunne työllis-
tymisestä. Väestön ikääntyminen ja työntekijäpula alalla herättävät toiveita 
saada työtä, mihin myös Svetlanan alan valinta perustuu: 

(…) kun luin lehtiä, koulutus ja työ, oli se ajatus, että se on hoitoalalla yksi asia, 
mistä voi löytää työ. Jos sulla on koulutus vanhusten alalle, ei kannata vaihtaa 
alaa. Tällä alalla löytyy työtä. Vammaisten, vanhusten tai vaikka missä. (Svetlana 
Ve – lh) 

 
Raija ilmoitti muuttaneensa Virosta 51-vuotiaana paluumuuttajana yksin 
Suomeen. Hän kertoi aloittaneensa työuransa elektroniikkatehtaassa, mikä 
Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä lakkautettiin. Viimeiset vuodet en-
nen Suomeen muuttoaan hän toimi rautateillä lipuntarkastajana. Suomeen 
muuttamisen syynä oli usko parempiin työmahdollisuuksiin kuin Virossa.  

Minä sanoin työvoimatoimistoon, että minä olen valmis vaikka mihin menemään 
(…). Sanoin vaikka minkälaista työtä. Mulle kelpaa kaikki. (Raija Vi – lh) 

 
Työmarkkinat osoittautuvat kuitenkin toisenlaisiksi kuin lähtömaassa; Suo-
messa ei ollutkaan paikkaa edes ”kadunlakaisijamummoille”, jollaiseksi 
Raija kertoo olleensa valmis, jos hän ei muuta työtä saisi. Suomessa valta-
osaan sellaisista työtehtävistä, joihin ei virallisesti vaadita mitään erityistä 
koulutusta, on käytännössä mahdotonta hakea ilman minkäänlaista tutkintoa. 
Naumasen (2002, 78) mukaan tämä on seurausta siitä, että työhön pääsyn 
vaatimukset kiristyvät sitä mukaa, kun yhä useampi työnhakija on entistä 
paremmin koulutettu. Niinpä Raija aloitti päiväkodissa esikoululaisten ryh-
mässä työharjoittelun, jossa hänen ensisijainen tavoitteensa oli oppia suomen 
kieltä. Työharjoittelua seurasi kielikurssi ja sen jälkeen kotipalvelukurssi. 
Hänen ammatilliset toiveensa alkoivat kuitenkin selkiytyä: 

[M: Tuota missä vaiheessa sulla rupes tulemaan ajatukset siitä, että mitä sitten 
myöhemmin tulevaisuudessa sinun elämässä?] 
Minä halusin puutarhuriksi. Hakeuduinkin sinne. Minä tykkään luonnosta ja puun 
kanssa ei tarvii puhua tai puhut vaikka mitä kieltä (…). Mutta tuli semmonen vas-
taus sieltä, että tarvitaan ammattilaisia tai niitä kuka jo on kokenut tätä työtä. 
[M: Siis kouluunko?] 
Joo, kouluun. Että kuka on jo vähäsen tehnyt tätä työtä. Ja sitten läksimme tästä 
suomenkielen kurssilta kolmestaan [kaksi muuta maahanmuuttajataustaista] lähi-
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hoitajaksi. Ja sinne me pääsimme. Se soveltuvuuskoe ja kaikki se meni hyvin. Ja 
lähihoitajaan me päästiin aika helposti. Sitä mä ihmettelin, että ihmisten kanssa 
sitten kelpaa, mutta ei puitten kanssa. Siihen [puutarhuriksi] tarvitaan kokemuk-
sia. Ja siihen [lähihoitajaksi] kelpaa ilmankin. Ja siihen sen soveltuvuuskokeen ja 
sitten keskustelut, haastattelu. Sitten riitti. Sitä minä sanoinkin, että puita varten 
minä en kelpaa, joo. Katsoin, että tässä saa niikun mahdollisuus löytää työtä. 
Koska Suomi ikääntyy. Tässä oli joka paikassa puhetta. Että se on varma työpaik-
ka, ainakin sitten sanottiin. (Raija Vi – lh) 

 
Pohjimmainen toive Raijalla oli päästä puutarhuriksi, vaikka hän kertoi ol-
leensa valmis ”kaikenlaiseen työhön”. Kuitenkin jopa puutarha-alan kouluun 
pääseminen edellytti alalta kokemusta, joten tämä polku estyi. Työelämään 
päästäkseen Raija kertoo tutustuneensa eri alojen työvoimatilanteeseen ja 
tämän selvityksen perusteella sosiaali- ja terveysala lupasi työtä. Lähihoitaja-
koulutukseen hän kertoo hakeutuneensa nimenomaan työnsaannin toivossa. 
Toisin kuin puutarha-alan koulutuksen, lähihoitajakoulutuksen näkökulmasta 
Raija positioituu potentiaalisena opiskelijana. 

(...) kun aikansa seilaa, on siivoojana ja on töissä kioskissa ja menee myyjäkurs-
sille ja mikään ei toimi, niin sitten kysyy, että eikö teillä oo mitään, missä se työ-
paikka on varmasti taattu. (Seija TH)  

 
Kuten työvoimahallinnon työntekijä toteaa, vaihtoehtojen käydessä vähiin 
sosiaali- ja terveysala näyttää houkuttavalta, koska se lupaa työtä. Kuulumi-
sen tunnehan on riippuvainen osallisuudesta työmarkkinoilla. Sen lisäksi, että 
koulutusmarkkinat ohjaavat hakeutumaan sosiaali- ja terveysalalle, myös 
työvoimaviranomaiset ovat merkittäviä alalle ohjaajia.  

Työvoimatoimistosta otettiin minuun yhteyttä ja he sanoivat, että minulle loppu se 
kirjastotyöharjoittelu. Minun on pakko nyt johonkin muualle hakee. Sitten he lä-
hettivät kotiin sen koulutuksen [lähihoitajakoulutuksen] paperit. Ja sitten kehotti-
vat hakeutumaan sinne. Ja kun se kirjastotyö kuitenkin loppu ja sitten olisin jäänyt 
rahattomaks, täällä koulussa minä saan tämän työmarkkinatuen niin ajattelin että 
kun tämä lähihoitajan työ on melkein sitä samaa mitä minä olen kymmenen vuotta 
kotiäitinä tehnyt, kun minulla on omia lapsia, niin kyllä jotakin osaan. Näin se on 
ollutkii. Hain koulutukseen ja pääsin. (...) Niin olen kyllä hirveen innokkaasti ku-
ten aina niin Virossa kuin Suomessakin haluan tehä kaikki kirjalliset työt hyvin ja 
pärjätä hyvin koulussa ja kyllä sitäkin olen miettinyt, että jos Suomessa jotakin 
työtä haluu, niin paras olisi olla olemassa tämä suomalainen koulutodistus. Että 
on jotakin koulutusta sitten. Muuten ei tässä töihin mitenkään pääse. Se ois hyvä 
olla se paperi. (Marina Vi – lh) 

 
Marina hakee lähihoitajakoulutukseen työvoimaviranomaisen ottaman yhtey-
denoton perusteella. Koska tuossa vaiheessa hän koki olleensa pakotettu 
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taloudellisen tilanteen vuoksi hakeutumaan jonnekin, kyseinen koulutus tar-
jotessaan työmarkkinatukea vaikutti sopivalta vaihtoehdolta. Marina peruste-
lee alalle sopivuuttaan sillä, että lähihoitajan työssä on samoja tuttuja ulottu-
vuuksia kuin kotiäitinä toimimisessa (ks. Rauhala ym. 1997, 133; Skeggs 
1997, 101–102). Hoivaa onkin pidetty naisille kuuluvana luonnollisena arki-
sena työnä ja naisten osaamisena (Tedre 1999). Marina kokee voivansa siten 
muuntaa kotona hankitun hoivaajakokemuksensa taloudelliseksi pääomaksi. 
Päätös hakeutua lähihoitajakoulutukseen perustuu ensisijaisesti pyrkimykseen 
hakea ratkaisua rajallisiin kulttuurisiin ja taloudellisiin kysymyksiin; koulutus 
tarjoaa sellaista kulttuurista resurssia, mihin Marina tuntee itsellään olevan 
sisäänpääsyn.  

Marinan tavoin myös Alla kutsutaan lähihoitajakoulutukseen. 

(...) sitt tulee tämäkin, että työvoimatoimistosta, että teille on varattu paikka jos 
haluatte, vastatkaa (…). Myönsin ensin, epäilin vähän, ett se kestää niin pitkään 
jaksanko minä. (…) Ja mä sain työvoimatoimistosta kutsun. Tai kutsu tai mikä se 
pitää sanoa: Teille on varattu aika lähihoitajakurssille. Jos lähihoitajakurssille, 
niin lähihoitajakurssille minä pääsen just näin, että tulee tällanen kutsu.  
[M: Et hae itse?] 
En mä hae itse (...) en hae itse, niin (…). No ehkä siellä työvoimatoimistossa on 
jäänyt mun tiedot, että mä olen käynyt siellä. (Alla Vi - lh) 

 
Alla kertoo saaneensa kutsun lähihoitajakoulutukseen yllättäen ja pyytämättä. 
Koska kyseinen lähihoitajakoulutus on suunnattu nimenomaan maahanmuut-
tajataustaisille henkilöille, työvoimaviranomaiset ja koulutusta järjestävät 
oppilaitokset pyrkivät yhteistyössä rekrytoimaan potentiaalista väkeä (ks. 
Honkanen 2000). Alla edustaa alikäytettyä työvoimaa, jonka mukaan ottami-
nen työmarkkinoille ja koulutukseen on edullista, koska hän on jo jossain 
määrin integroitunut maahan, osaa kieltä ja tuntee tapoja (ks. Säävälä 2009, 
44). 

Elämäntarinat osoittavat, että kun hoiva-alan työntekijäpula alkaa tulla 
todeksi, työntekijöitä etsitään myös niistä jo maassa olevista henkilöistä, 
jotka eivät ole työllistyneet muualle. Maahanmuuttajataustainenkin positioi-
tuu potentiaaliseksi ”materiaaliksi”, kuten työvoimahallinnon viranomainen 
ilmaisee: 

Sitten tietysti jos tulee todella pula, sitten tietysti kaikki resurssit, jotka ei oo mi-
hinkään työllistynyt ja ei ole löytänyt omaa alaansa niin kerätään ja haastatellaan 
ja katsotaan, jos voitais saada heistä materiaalia hoitoalalle. (Seija TH) 

 
Koulutus- ja työmarkkinat saavat olennaisen luonteensa valtion roolista yh-
täältä koulutuksen ja työn ostajana ja myyjänä sekä toisaalta normien säätäjä-
nä (Silvennoinen 2002, 17). Työvoimahallinnossa olevan Kaarinan mukaan 
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työmarkkinatilanteen näkökulmasta kysyntää on eniten sosiaali- ja terveys-
alalla sekä kaupan alalla. Hänen mukaansa näillä aloilla olevia ammatteja 
voidaan pitää jopa jonkinlaisina maahanmuuttajien sisääntuloammatteina. 
Työvoimahallinnon kustantama opetus on opiskelijalle edullisempaa kuin 
opintotuella opiskelu. Työvoimahallinto taas tukee sellaista koulutusta, mikä 
johtaa työllistymiseen. Näin maahanmuuttajataustaisen valintaa ohjaavat 
taloudelliset tekijät ja vallitseva työmarkkinatilanne, kuten Kaarina tuo asian 
esille:  

Jos olis jotain muuta koulutusta tarjolla työhallinnon kustannuksella, kyllähän 
sinne mentäis. (Kaarina TH.) 
 

Arvokkuus, tarvitsevuus 

Natalian aikaisempi työtausta sijoittui tekniselle alalle (ks. edellä luvun 7.3.2 
alaluku Segregoituneet työmarkkinat). Koska tuo ala ei mahdollistanut hänel-
le sisäänpääsyä, hän joutui orientoitumaan ammatillisesti uudestaan. 

Minä pääsin suomen kielen kurssille. Siellä oli semmonen suomen kielen työhar-
joittelu. Minä pääsin, no minä itse järjestin palvelukeskus. Minä luulen, että minä 
oikein pidän vanhuksista ja lapsista. Minä että mietin, että kun minä pidän van-
huksista ja lapsista ja hyvä jos että päästä työskentelemään siihen. Joo ja minä 
kun opiskelen suomen kielen kurssilla minä luulen että minä kokeilen. Pääsin pal-
velukeskukseen ja siellä oli oikein hyvä ilmapiiri. Vanhuksia minä mielellään hoi-
din. Ja semmonen oli hyvä. Ja sitten minä mietin, että jos minä saan semmoinen 
ammatti ja jos kaikki menee hyvin, voin saada työtä. (Natalia Ve – lh) 

[M: Minkälainen sinun mielestä on hyvä lähihoitaja?] 
No semmonen hyvä lähihoitaja minusta, siinä voi antaa läheisille apua. Koska 
minä aina että miksi lähihoitaja. Tottakai hoitajaa tarvitaan auttamaan ja hoita-
maan ihmistä, mutta miksi lähi? Joo no kun minä pääsin työharjoitteluun palvelu-
keskukseen, ymmärsin että semmoiset vanhukset, kenellä oli jo koko elämä takana 
ja heille tarvitsee. Oikein hyvä palvelukeskuksessa hyvä hoito, mutta hänelle tar-
vitsee rakkautta. Rakkautta heidän iässään tarvitsee enemmän kuin ennen. No sik-
si tarvitsee, että läheisen rakkautta, läheistä rakkautta. Ja läheistä hoitoa. Ja se 
hoito täytyy lähteä, eikö niin sydämestä. Sydämestä, sielusta. Minusta on hyvä lä-
hihoitaja, jos hän tekee kaikki ammatillista ja rakkauden kanssa tai sydämellistä. 
(Natalia Ve – lh) 

[M: Sanoit, että tämä on uusi ala sinulla. Miltä tämä on tuntunut tämä muutos?] 
No minulle se sopii. Koska minulla on semmoinen ikä, että minulla on tarve että 
auttaa jotain. Se on meidän iässä oikein hyvä. Kun minä pääsen työharjoittele-
maan palvelukeskukseen, se on kuin oma koti (…) koska minä pidän vanhuksista. 
Ja semmonen on halu, on halu antaa vanhuksille rakkautta. Joo semmosta. Mutta 
mielelläni oikein no pidän vanhuksista ja haluan tehdä heille hyvää. (Natalia Ve – 
lh) 
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Kuten monen muunkin maahanmuuttajan, myös Natalian työuran suuntaajak-
si osoittautuvat maahanmuuttajille suunnatut kieli- ja valmennuskurssit. Kun 
tekninen ala ei mahdollistanut Natalian etenemistä, hän työharjoittelukoke-
musten myötä löytää paikan, jossa hän positioituu tarpeellisena ja hyödyllise-
nä. Natalian elämäntarinassa hoiva korostuu tärkeänä ja arvokkaana työnä. Se 
välittyy muunakin kuin vain työnä. Hän liittää siihen voimakkaasti emotio-
naalisen ulottuvuuden (ks. Graham 1993); hän yhdistää rakkauden ja työn. 
Kuten Anttonen ja Zechner (2009, 18) toteavat, hoiva perustuukin yleensä 
myönteisille tunteille; ennen kaikkea sitä tehdään rakkaudesta.  

Toisaalta Natalian voi nähdä kuvaavan itseään hoivaajaminuuden kautta. 
Hoivaavan henkilön ominaisuuksia Skeggsin (1997, 68) mukaan ovat muun 
muassa rakastava ja ystävällinen, ymmärtävä, luotettava, kärsivällinen, epäit-
sekäs, puhdas ja siisti ja vastuullinen. Hoivaajuuteen liittyy nimenomaan 
vastuurationaalinen toiminta, jonka keskiössä ovat toisten tarpeet, joita 
hoivaaja noudattaa (Silius 1995, 57).  

Skeggs (1997, 56–72) toteaa, että hoivaajaminuus on dialoginen prosessi 
eli hoivaajaminää ei voi tuottaa ilman toisten hoivaamista. Hoivan tarjoami-
nen voidaan siten nähdä lahjojen vaihtona; kumpikin osapuoli hyötyy, kun 
toinen saa hoivata ja toinen saa hoivaa. Hoivaajaidentiteetti ei siten perustu 
vain toisten tarpeiden täyttämiselle, vaan myös oman arvokkaaksi tuntemisen 
kaipuun täyttymiselle. Skeggsin mukaan hoivaajaminuutta korostavat ulottu-
vuudet lisäävätkin henkilön arvostuksen ja itseluottamuksen tunnetta. Hoi-
vasuhteessa onkin kysymys keskinäisestä riippuvuudesta (Anttonen & Zech-
ner 2009, 36). Sen lisäksi, että halu hoivatyöhön korostuu Natalian elämänta-
rinassa sen arvokkuuden ja tärkeyden painotuksina, hänen päätymistään hoi-
va-alalle voidaan tulkita myös edellä kuvatun prosessin kaltaisena. Hänen 
kohtaamansa asiakkaat osoittautuvat riippuvaisiksi ja avun tarpeessa oleviksi 
ja hän huomaa olevansa kyvykäs vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tulkitsen-
kin vanhusten avuttomuuden ja riippuvuuden olevan yhteydessä Natalian 
oman arvokkuuden tunteen syntymiseen. Sen lisäksi, että maahanmuuttaja-
taustaisena hän on positioitunut yhteiskunnan marginaaliin, hän kertoo koke-
neensa useita erilaisia menetyksiä ja vastoinkäymisiä elämässään. Hoivaava 
ja palveleva tehtävä, johon sisältyy vastuullisuus, tarjoaa hänelle asemaa ja 
itsearvostusta. Positio, mikä hänelle maahanmuuttajataustaisena naisena on 
tarjoutunut Suomessa tuohon mennessä, voi tätä kautta muuttua arvostetum-
maksi.  

Natalian tavoin myös Margareeta, Inga, Elli, Ella, Kaisa ja Svetlana ra-
kentavat elämäntarinansa siten kuin sosiaali- ja terveysalalle päätyminen olisi 
oma valinta. Elämäntarinoita yhdistää halu sijoittua nopeasti työmarkkinoille 
ja pyrkimys tutkia itseä ja etsiä itselle mielenkiintoinen ammatillinen vaihto-
ehto. Hoiva- ja hoitoalan ”ihmisläheinen” työn luonne alkaa kiinnostaa (ks. 
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Forsander 2002, 159). Komulaisen (1998, 195) nimeämät ammatin valinnan 
kertomukset ovat kuvauksia siitä, kuinka päähenkilö kokeilee mitä erilaisim-
pia työ- ja koulutusvaihtoehtoja ja päätyy lopulta sosiaalialalle. Tässä yhtey-
dessä esiin tuomiani elämäntarinoita voitaneen myös luonnehtia tällaisiksi 
kertomuksiksi siinä mielessä, että henkilö hakee ja etsii itselleen uutta am-
mattialaa, minkä hän kokee mielekkäänä. Elämäntarinoiden mukaan henkilöt 
esittävät itsensä kuin he olisivat vapaita valitsemaan heille parhaiten sopivan 
koulutusvaihtoehdon (ks. Rinne ym. 2000). Onko niin? Työvoimahallinnosta 
edustaja toteaa tähän:  

Ei se ole niin, että yksilö valitsee, vaan kyllä se yksilö on aika viidakossa. (Kaari-
na TH ) 
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8 Opiskelemassa 
 
Tässä luvussa lähestyn elämäntarinoita ensiksikin tarkastelemalla sitä, millai-
sia ovat kohtaamiset sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kontekstissa ja 
kuinka kansalaisuutta, kansallisuutta ja eroja konstruoidaan – siis millaisena 
maahanmuuttajan uran vaiheena koulutus ilmenee elämäntarinoissa. Tarkas-
telen sitä, miten maahanmuuttajataustaiset naiset positioituvat noissa koh-
taamisissa ja millainen toimijuus heille mahdollistuu. 

Luvun rakenne noudattelee logiikkaa, jossa ensin käsittelen koulutuksen 
roolia ja tehtävää. Sen jälkeen kuvaan lähihoitaja- ja sosionomikoulutusta 
lähinnä opetussuunnitelmien valossa. Luvut 8.3:sta lähtien perustuvat elä-
mäntarinoiden analyysille. Maahanmuttajataustaisten opiskelijoiden haastat-
telujen lisäksi tässä luvussa ovat mukana myös kolmen heitä opettavan henki-
lön haastattelut. Niiden avulla valotan opettajien näkökulmaa. 

 
 

8.1 Koulutus ja työmarkkinat 
 
Risto Rinne ja Joel Kivirauma (2003, 14–15) toteavat, että koulutusinstituu-
tiota voidaan pitää järjestelmänä, joka avaa ja sulkee yksilöiden elämänreitte-
jä ja mahdollisuuksia. Koulutus esiintyy siten yhteiskunnallisena prosessina, 
joka väistämättä toimii sosiaalisen mukaan ottamisen ja poissulkemisen me-
kanismina ja tuottaa integraation ohella syrjäytymistä.  

Koulutus nähdään suomalaisessa yhteiskunnassa kytkeytyneenä kansal-
lisvaltion, kansakunnan ja kansalaisen muodostamiseen (Gordon & Holland 
2003, 27). Sen merkitys on korostunut kansakunnan jäsenyyden ja kansalli-
sen identiteetin rakentamisena, suomalaisuuteen liitettyjen käytäntöjen ja 
mielikuvien siirtäjänä (Paasi 1998; Komulainen 2001; Pakkasvirta 2005). 
Koulutuksen puitteissa tapahtuva kansalaiskasvatus on siten jäsenyyden opet-
tamista, monentasoista ja -suuntaista sekä erilaisissa kohtaamisissa tapahtu-
vaa jatkuvaa sosialisaatiota (Harinen 2005a, 283).  

Koulun yhtenä tehtävänä on pitää huoli yhteiskunnan jatkuvuudesta. Jotta 
yhteisö pysyisi yhteisönä ja edelleen toimisi, koulun on tarjottava jokaiselle 
sukupolvelle tietty minimimäärä kulttuuritraditiosta. Nykyisenä aikakautena 
tämä ulottuu koskemaan uusien sukupolvien lisäksi myös uusia suomalaisia 
ja maahanmuuttajia. Koulutuksen avulla luodaan edellytykset sellaiselle 
integraatiolle, jossa enemmän tai vähemmän hajanaisesta ihmisjoukosta ke-
hittyy enemmän tai vähemmän yhtenäinen kansakunta. (Antikainen, Rinne & 
Koski 2006, 153.) Koulutusjärjestelmällä on lisäksi ollut erityinen merkityk-
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sensä modernin kauden ajattelutavalle ja kielelle niin kansalaisen, sukupuo-
len, työntekijän kuin työnjaonkin käsitteiden tuottamisessa (Rinne & Salmi 
1998, 17). Koulutus kansalaiskasvatuksen ”virallisesta” näkökulmasta tarkas-
teltuna tavoittelee aktiivista, itsestään vastuuta ottavaa ja eduistaan sekä 
mahdollisuuksistaan tietoista monikulttuurisuutta ymmärtävää ja suvaitsevaa 
kansalaista. Kuitenkin kansalaiskasvatusta ”epävirallisesti” varjostaa vanha 
nationalistinen suomalaisuus, jolloin kansalaisuus kytkeytyy suomalaisuu-
teen. (Gordon & Lahelma 1998, 257; Harinen 2005a, 286.) 

Edellä esiin tulleet näkökulmat kertovat koulutuksen integrointitehtävästä, 
jolla pyritään turvaamaan yhteiskunnan vakauden ja eheyden säilyttäminen ja 
jatkuvuuden turvaaminen. Koulutuksen muut tehtävät Antikaisen ym. (2006, 
139) mukaan ovat kvalifiointi-, valikointi- ja varastointitehtävä. Kvalifiointi-
tehtävän näkökulmasta tärkeänä pidetään tietojen, taitojen, asenteiden ja 
erilaisten kykyjen opetusta eli kvalifiointia. Valikointitehtävän mukaan kai-
kissa yhteiskunnissa ja kaikkina aikoina on taattava yhteiskunnallinen työn- 
ja vallanjaon toteutuminen. Varastointitehtävässä Antikaisen ym. (2006) 
mukaan korostuu lähinnä työvoimareservin säilyttäminen.  

Rinne ja Salmi (1998, 173) kuitenkin korostavat koulutuksen vanhojen 
tehtävien kohtaavan uudenlaisia haasteita jälkimodernissa maailmassa, jossa 
säännöllinen palkkatyö on hajoamassa, vähenemässä, muuttamassa muotoaan 
ja kadottamassa merkitystään. Heidän mukaansa työn, yhteiskunnan ja kansa-
laisuuden suhteiden määrittyessä uudelleen koulutuksen tehtävät kohdentuvat 
uudella tavalla. Silvennoinen (2002, 49) toteaa, että sen sijaan, että koululai-
toksen sanotaan integroivan, kvalifioivan, valikoivan ja varastoivan, on pi-
kemminkin kyse siitä, että omista lähtökohdistaan ponnistavat toimijat tulevat 
koulutiellä edetessään eri tavoin valikoiduiksi, varastoiduiksi, kvalifioiduiksi 
ja hallinnoiduiksi.  

Nykyisessä yhteiskunnassa koulutuksella on kahtalainen rooli toisaalta 
sääntelijänä ja toisaalta emansipaation tuottajana. Sääntelevää tehtäväänsä 
koulu toteuttaa silloin, kun valmistetaan kansalaisia valtion täysivaltaisiksi 
jäseniksi ja suomalaisiksi. Koulutus siis määrittelee, mitä kansalaisuuden on 
oltava. Sen myötä tapahtuu sosiaalista valikoitumista. Koulun odotetaan 
myös emansipoivan. Emansipoivaa tehtävää toteuttaakseen koulutuksen tulisi 
tarjota integroitumisen mahdollisuuksia yhteiskuntaan ilman rajoitteita. Sen 
tulisi tarjota mahdollisuus vapautua alistavista rakenteista ja käytännöistä. 
(Gordon ym. 2000a, 20, 88; Popkewitz & Lindblad 2000, 9.) Erityisesti maa-
hanmuuttajataustaisen henkilön näkökulmasta koulun emansipoivan ulottu-
vuuden tulisi tarjota sellainen yhteisö, mikä välittävänä rakenteena mahdollis-
taa hänen sisäänpääsynsä yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Parhaimmillaan sen 
tarkoituksena on myös toimia välittäjänä ristiriitaisten arvojen, normien ja 
toimintatapojen välillä (Nurmi & Kontiainen 1995, 68).  
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Tarkastelellessani elämäntarinoita kiinnitän huomiota niin sanottuun vi-
rallisen koulun tasoon, jolla viittaan opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin 
ja pedagogisiin suhteisiin (Gordon, Holland & Lahelma 2000b). Toinen lä-
hestymistapa perustuu näkemykseen, että sosiaali- ja terveysalan koulutuk-
seen hakeutuminen on pyrkimys parantaa työmarkkinakapasiteettia, ja että se 
siten ilmentää yhtä tapaa neuvotella kuulumisesta suomalaiseen yhteiskun-
taan. Sosiaali- ja terveysalan koulutukselle annettuja merkityksiä tarkastelen 
siten myös resurssin näkökulmasta; kiinnitän huomiota siihen, millaisia re-
surssimerkityksiä maahanmuuttajataustaiset henkilöt antavat koulutukselle 
työmarkkinakapasiteetin tuojana ja siten suhteena kuulumisen kokemuksen 
rakentumiseen. 

Koska kansalaisuus Suomessa nojaa vahvasti työmarkkinakansalaisuu-
teen, koulutukseen hakeutuminen kertoo paremman markkinakapasiteetin 
tavoittelemisesta työelämässä (ks. luku 7). Naumanen (2002, 57, 71) pitää 
markkinakapasiteetin lähtökohtana ajatusta, että yksilöt investoivat koulutuk-
seen ensisijaisesti siksi, että heillä olisi parhaat mahdolliset asemat myydä 
työpanostaan markkinoilla. Toiseksi sen tavoite on kohottaa todennäköisyyttä 
työllistyä mielekkäästi ja laadukkaasti. Koulutukseen on Naumasen mukaan 
vanhastaan liittynyt lupaus pääsystä ”hyviin töihin”. Kuten edellisessä luvus-
sa tuli esille, sosiaali- ja terveysalan ”valinnalla” ja alan koulutukseen hakeu-
tumisella haastateltavani hakevat itselleen arvostusta yhteiskunnan jäsenenä. 
Kaikilla haastateltavillani ensisijaisena pyrkimyksenä on kohottaa omaa to-
dennäköisyyttään työllistyä. Lisäksi koulutus on tarjoamassa monille miele-
kästä työtä, jonka kautta henkilö voi toteuttaa itseään ja kokea arvonantoa. 
Lähtökohtana aina ei ole suoranaisesti se, että kyseiset henkilöt hakeutuvat 
sosiaali- ja terveysalan koulutukseen alan kiinnostavuuden vuoksi, vaan en-
nen kaikkea siksi, että he saavuttaisivat parhaat mahdolliset asemat myydä 
työpanostaan ja päästä töihin.  

Naumanen (2002) lähestyy koulutuksen työmarkkinamekanismeja tarkas-
telemalla koulutusta resurssina. Resurssinäkökulmaan sisältyvät näkemykset 
koulutuksesta valtakirjan tarjoajana sekä kulttuurisena että inhimillisenä 
pääomana. Valtakirjanäkökulmassa koulutus painottuu välttämättömänä edel-
lytyksenä yksilön kyvylle työllistyä. Kulttuuripääoma on kulttuurisen ainek-
sen tarjoama valtaresurssi, jota yksilöt käyttävät hyväkseen ylläpitääkseen ja 
parantaakseen asemiaan yhteiskunnan luokka- ja kerrostumarakenteessa. 
Koulutus, tutkinto ja oppiarvo ovat siten välineitä sosiaalisen arvonannon ja 
taloudellisen vallan hankkimiseksi. Koulutuksella hankitut muodolliset päte-
vyydet muuntuvat institutionalisoituneeksi kulttuuripääomaksi; ne ovat todis-
tuksia kulttuurisesta kyvykkyydestä ja arvosta. Vastaavasti inhimillinen pää-
oma resurssina tarjoaa tietoja, taitoja ja osaamista. (Naumanen 2002, 72–86.) 
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8.2 Sosiaali- ja terveysalan koulutus kontekstina 
maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle 

 
Seuraavassa kokonaisuudessa esittelen lähihoitajakoulutuksen ja sosionomi-
koulutuksen rakenteita kontekstin selventämiseksi. Vaikka tutkimukseni 
pääasiallisena aineistona ovat elämäntarinat, taustoittaessani koulutuksen 
kontekstia kuvaan lisäksi sitä, millaista työmarkkinakansalaista opetussuunni-
telmissa ja koulutusta ohjaavassa lainsäädännössä tavoitellaan. Lisäksi ana-
lysoin opetussuunnitelmista sitä, millä tavoin maahanmuuttajataustaiset opis-
kelijat otetaan niissä huomioon.  

 
8.2.1 Koulutusten rakenteet 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on lähihoitaja. Lähihoita-
jalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Koulutus 
tuottaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustal-
taan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämänvaiheissaan. Lähihoitaja 
voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, 
lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sai-
raankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, 
yrityksissä ja myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä. (Opetushallitus 2002.) 
Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vankkaa 
osaamista sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä. 
Lähihoitajan on kyettävä tukemaan erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten voima-
varoja ja toimintakykyä heidän omista lähtökohdistaan ja osattava ottaa huo-
mioon heidän kulttuuri- ja arvomaailmansa. (Opetushallitus 2001.)  

Peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla opiskeluaika on kolme vuotta, yliop-
pilailla tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla kaksi vuotta (liite 11). 
Lähihoitajaksi voi opiskella myös oppisopimuksella. Ammatillisten opintojen 
puitteissa opiskelijan on valittava syventyminen ainakin yhteen seuraavista 
eriytyvistä ammatillisista opinnoista: ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten 
hoito ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, 
suu- ja hammashoito, vammaistyö, vanhustyö tai asiakaspalvelu ja tietohal-
linta. Koulutusohjelman opintoihin sisältyy myös työssäoppimista. (Opetus-
hallitus 2001.)  

Sosionomin (AMK) työtehtävien sisältöjä ovat arkielämän ja sosiaalisen 
toimintakyvyn tukeminen, toimintajärjestelmien ja sen periaatteiden sovelta-
minen, projekti- ja verkostotyö sekä tutkiva ja työkäytäntöjä kehittävä toi-
minta. Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa sosiaalialan ohjaus-, neu-
vonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä julkisella sektorilla, kolman-
nella sektorilla sekä sosiaalialan palveluyrityksissä työntekijöinä ja/tai yrittä-
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jinä. Sosionomin tehtäväaloja ovat varhaiskasvatus, nuorisotyö, lastensuojelu, 
päihdetyö, mielenterveystyö, kriminaalityö, maahanmuuttajatyö, vanhustyö, 
vammaistyö, sosiaaliturvaan liittyvä ohjaus- ja neuvontatyö, sosiaalivakuutus, 
työvoimapalvelut ja kuntoutus. (Opinto-opas 2004–2005, 53.) 

Sosionomi (AMK) tutkinnon suorittamisen ohjeaika on 3,5 vuotta (liite 
12). Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista 
opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. (Val-
tioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 2003.) Koska kukin ammatti-
korkeakoulu voi päättää koulutusohjelmien opetussuunnitelmista sen mukaan 
kuin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrätään, tässä tutkimuksessa 
käytän esimerkkiopetussuunnitelmana Diakonia-ammattikorkeakoulun ope-
tussuunnitelmaa vuosille 2004–2005. Diakonia-ammattikorkeakoulussa vaih-
toehtoisia ammattiopintoja ovat mielenterveys ja päihteet, vanhuus, vammai-
suus, lapsuus ja nuoruus, osallisuus ja sosiaalinen tuki. Harjoittelu sisältyy 
opintojaksojen sisään. (Opinto-opas 2004–2005, 48–54.) Sekä lähihoitajien 
että sosionomien koulutusohjelmat tarjoavat opiskelijoille laaja-alaisen toi-
mintakentän.  

 
8.2.2 Koulutuksen tavoittelema ihannekansalainen 

Vastuullinen yksilö- ja yhteisötoimija 

Haastattelemani opiskelijat määrittelevät koulutuksen korostaman työmark-
kinakansalaisen sellaiseksi, joka on omatoiminen, itsenäisesti vastuuta kanta-
va, itsenäisiin ratkaisuihin kykenevä, aktiivinen, mutta myös sellainen, joka 
kykenee yhteistyöhön.  

Ja omatoiminen pitäs olla ja pitäs osata tehdä ratkasuja eikä koko ajan katsoo 
taakse että ei ole ketään. Itse osata päättää. (…) No kun mä tein vähän erilaista. 
Ennen mä tein aika paljon yksin. Nyt kun mä teen tiimissä aika paljon, mutt silti. 
Se vaatii aika paljon. (Inga Ve – sos) 

Länsimaissa erilaisia vaatimuksia. Tässä tarvitsee olla itsenäinen, itsenäisesti. 
Tehdä kaikki itsenäisesti. (Natalia Ve – lh) 

Oon [aloitteellinen], joo. Nyt olen jo! Elämä on opettanut, että pitää olla. Muuten 
ei tule mitään. Pitää olla aktiivinen tässä elämässä (…) se tullut nyt sellasena 
vankkana tietona. Pitää olla aktiivinen. Mun mielestä ei se välttämättä vain tätä 
yhteiskuntaa ja tätä paikkaa koske. Ihan yleisesti. (Riitta Ve – sos) 

 
Opetussuunnitelmat sisältävät sosialisaation, hyväksi kansalaiseksi kasvami-
sen viralliset pyrkimykset. Niihin liittyy historiallisia, yhteiskunnallisia, po-
liittisia ja taloudellisia sidoksia, jotka määrittävät näkemyksiä hyvästä ihmi-
sestä ja kunnon kansalaisesta. (Antikainen ym. 2006, 175–176.) Huolimatta 



118 Maire Antikainen 

siitä, että kansallisvaltion instituutiot hallinnoivat koulutusta, koulutuksen 
ohjailuun vaikuttavat monet erilaiset toimijat. Kansallinen koulutus käykin 
vuoropuhelua ylikansallisten organisaatioiden kanssa siten, että niiden odo-
tukset ja vaatimukset ohjaavat kansallisia toimia. Esimerkiksi Euroopan 
unioni ohjaa jäsenvaltioidensa koulutuksen harmonisoimista. Tämä ohjailu ei 
näy niinkään säännöissä ja ohjeissa, vaan päämäärien ja tulosten määrittymi-
sessä. Koulutuksen ohjailu ja hallinta ottavat kantaa siihen, millainen tieto ja 
toiminta ovat välttämättömiä sosiaaliseen ja taloudelliseen menestymiseen ja 
millaisia subjektiviteetteja tulisi tuottaa, jotta ne voisivat toimia tuottavalla 
tavalla. (Lindblad & Popkewitz 2003, 13.) 

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena tarpeellisten tietojen ja taito-
jen sekä valmiuksien lisäksi lain mukaan on 

tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonalli-
suuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tu-
kea elinikäistä oppimista (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998). 

 
Se, millainen hyvä ja tasapainoinen ihminen ja yhteiskunnan jäsen on, laki ei 
anna vastausta. Kuitenkin se moraali, johon kunkin opiskelijan odotetaan itse 
päätyvän ja sitoutuvan, konkretisoituu opetussuunnitelmissa käyttäytymisen 
ja hyvien tapojen säännöstöissä, normatiivisessa moraalissa (Koski & Paju 
1998, 9). Lähihoitajakoulutusta määrittävässä Ammatillisen peruskoulutuk-
sen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa (Opetushallitus 2001) 
näitä ominaisuuksia määritellään seuraavasti:  

Koulutuksen tulee kannustaa opiskelijaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehit-
tämiseen sekä tukea jatko-opintovalmiuksia (…) tulee luoda avoin ja myönteinen 
oppimisympäristö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vas-
tuuntuntoinen ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen. 
(Opetushallitus 2001, 9.) 

 
Niin koulutusta koskevien dokumenttien kuin myös opiskelijoiden tuottama 
käsitys vastaa aktiivisen kansalaisen ihanteeseen, joka on aktiivinen toimija 
ja tekijä, itsenäinen, yritteliäs yksilö, osallisuutensa tiedostava ja rationaali-
nen yrittäjä (Harinen 2000, 33). Yksilöllisyyden korostuminen koulutuksen 
tavoitteissa ja käytännöissä kertoo individualisaatiosta, muutoksesta kohti 
sellaista kansalaisuutta, jossa korostuu itsestään vastuussa oleva yksilö 
(Lindblad & Popkewitz 2003, 19). Kansalaisilta odotetaan aktiivista roolia 
käsitellä itse riskejään ja parantaa omaa hyvinvointiaan, mikä kertoo vähene-
västä riippuvuudesta muista ihmisistä ja yhteisöistä (Johansson & Hvinden 
2007, 6–10).  
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Kosken (2004, 86–89) mukaan nykyisen pedagogisen ajattelun vahvista-
ma koulutuksen yksilölähtöisyys tulee esiin juuri autonomisuuden ja itseoh-
jautuvuuden korostumisena. Hän jatkaa, että nykyiseen koulutuspoliittiseen 
ideologiaan sisältyvät näkemykset koulutusvastuusta ja vastuusta oppimisesta 
ja tulevasta yhteiskunnallisesta asemasta ovat asetetut yksilölle. Vastuu siir-
tyy enenevässä määrin yhteiskunnalta yksilölle. Rinteen ja Salmen (1998, 16) 
mukaan tätä velvoitetta ottaa vastuu omista elämäänsä koskevista valinnoista 
voidaan nimittää jopa koulutuksen vaatimaksi ydinkompetenssiksi. 

Koulutuksen korostamat yksilöllisyyteen liittyvät ominaisuudet ovat yh-
denmukaisia sisäiseen yrittäjyyteen liitettyjen korostusten kanssa (Komulai-
nen, Korhonen & Räty 2009). Sisäinen yrittäjyys viittaa sellaisiin psykologi-
siin piirteisiin kuten joustavuus, kunnianhimo, päättäväisyys, uutteruus, aloit-
teellisuus, vastuun kantaminen, sitkeys ja riskin ottamisen ja abstraktin ajatte-
lun valmius. Nykyään yrittäjyydellä ei siten viitata vain taloudelliseen aktii-
visuuteen, vaan edellä luetellut ominaisuudet voivat realisoitua missä tahansa 
työpaikassa tai organisaatiossa. (Komulainen 2006, 213–217.) 

Edellisten piirteiden korostumisen ohella koulutusta ohjaavissa dokumen-
teissa tavoitteena on kuitenkin mahdollistaa työllistyminen myös itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, yrittäjänä. Lähihoitajakoulutusta määrittävät seuraavat 
painotukset: 

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon 
saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin 
harjoittamiseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998). 

Koulutuksen tulee edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi (Opetushallitus 2001). 

 
Kuten edellä tuli esille, myös sosionomikoulutuksessa tuetaan yrittäjyysval-
miuksien kehittymistä: 

(…) opiskelija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen 
asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen 
(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 2003). 

(Sosionomin) Identiteetin olennaisia osia ovat…itsensä työllistämisen ja sisäisen 
yrittäjyyden ajatus (Opinto-opas 2004–2005, 50). 

 
Palkkatyön ohella koulutus siis tarjoaa sekä lähihoitajiksi että sosionomeiksi 
opiskeleville yrittäjämäistä toimintatapaa työnteon malliksi (ks. Keskitalo-
Foley, Komulainen & Naskali 2007, 110). Sen lisäksi, että koulutuksessa 
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pyritään tuottamaan sisäisen yrittäjyyden mukaisia valmiuksia, yrittäjyyttä on 
myös konkreettisina sisältöinä32. 

Työntekijöiden odotetaan ottavan vastuu työllistymisestään (Lappalainen 
& Lahelma 2007). Jotta näin tapahtuisi, edellyttää se tavoitteissa korostuvan 
aktiivisen kansalaisuuden toteutumista. Seija Keskitalo-Foleyn, Katri Komu-
laisen ja Päivi Naskalin (2007) mukaan aikaamme kuvaa hegemonisen ase-
man saanut puhe yritteliäästä ja omin voimin pärjäävästä yksilöstä, mikä 
näkyy myös koulutuspolitiikassa. He toteavat, että nykyisen liberaalin mah-
dollisuuksien tasa-arvon mukaan riittää, että kaikille tarjotaan samat kilpai-
lemisen mahdollisuudet. Kun korostetaan sitä, että lopputulos on kiinni yksi-
lön taidoista ja tahdosta, tällainen tasa-arvoajattelu kieltää erilaisten sosiaalis-
ten erojen merkityksen ja tekee yhteiskunnallisista ongelmista yksilön on-
gelmia. (Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2007, 119.) 

Kuten opiskelijoiden elämäntarinat paljastavat, ammatillisten oppilaitos-
ten toimintakulttuureita luonnehtii yksilöllisyyden korostuksen ohella yhtei-
söllisyyden korostus (ks. Komonen 2005). Sosiaali- ja terveysalan opetus-
suunnitelmissa tämä näkyy siten, että ammattilaisista toivotaan kehittyvän 
toisaalta vastuullinen yksilötoimija ja toisaalta vastuullinen työyhteisössä 
toimija:  

(…) koulutuksen tulee luoda avoin ja myönteinen oppimisympäristö, jossa elä-
mäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja velvollisuuk-
sistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen (Opetushallitus 2001, 9). 

Tutkinnon suorittaneen tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että moniamma-
tillisen ryhmän jäsenenä (...) (Opetushallitus 2001, 12). 

(…) tiimityö toimii sekä oppimista tukevana menetelmänä että oppimisen kohteena 
(Opinto-opas 2004–2005, 41). 

 
Opiskelijat kertovat tunnistavansa nämä yhteistoiminnallisuuden vaatimuk-
set; on osattava toimia tiimin jäsenenä ja moniammatillisissa verkostoissa. 
Yksilöllisyyden korostuminen ja yhteisen hyvän jakaminen keskenään ovat 
nähtävissä osittain kahtena ristiriitaisena prosessina. Lähtökohtaisesti yhteis-
toiminnallisuuden tavoite on ollut kilpailulle vastakkainen; yhteistoiminnassa 
tarkoitus ei ole ollut asettaa yksilöitä toisiaan vastaan. Yhteistoiminnallisuu-
den taustalla on ollut oletus produktiivisemmasta ja onnellisemmasta yhteis-
kunnasta ja yksilöstä, jolle yhteistoiminnan myötä muodostuu myönteisempi 
minäkuva. Tuloksen nähtiin syntyvän vasta, kun kaikki pääsevät samaan 

                                                             
32 Sosionomikoulutuksessa Projektit ja yrittäjyys -opintojakson kokonaisuus on viisi opintoviik-

koa ja lähihoitajakoulutuksessa yritystoiminta -opintojakso on neljä opintoviikkoa (Sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto 2001, 9, 48; Opinto-opas 2004–2005, 48, 96). 
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päämäärään. (Koski & Nummenmaa 1995, 344.) Yksilöllisyyden korostus on 
kuitenkin kasvanut yhteisöllisyyttä korostavan näkökulman yli (Lindblad & 
Popkewitz 2003, 19). Yhteistoiminnallisen oppimisen malli perustuu myös 
käsitykseen itseohjautuvasta, autonomisesta oppijasta (Koppinen & Pollari 
1993).  

Nykyistä ajattelua leimaa näkemys, että yksilöllisyydet erottuvat toisiaan 
vastaan. Koulutuksenkin käytännöissä tämä näkyy siten, että yksilö on mark-
kinayritys, joka etsii tuotteelleen paikkaa markkinoilla käytävässä kilpailussa. 
Kilpailu edellyttää massasta erottautumista, mikä samalla johtaa irtautumi-
seen sellaisista sosiaalisista siteistä, jotka perustuvat jakamiseen, yhteistyö-
hön ja yhteisyyteen. Yhteistoiminnallisuuden ideana toisaalta onkin toimia 
resurssina ja ”voimavarana” yksilöllisille suorituksille (Koski & Nummen-
maa 1995, 345–347).  

Yksilöllisyyden korostumisen taustalla on myös koulutusta ohjaavina nä-
kökulmina tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja toiminnan 
tehostamisen odotukset (Koski & Nummenmaa 1995, 340). Sverker Lindblad 
ja Thomas S. Popkewitz (2003, 12) korostavatkin, että koulutusta ohjaa ajat-
telu, jonka mukaan merkityksellistä on se, kuinka yhteiskunta ja yritykset 
selviävät kilpailun taloudellisten lakien alaisuudessa. Koko kansakunnan 
menestyminen on siten yhteydessä koulutukseen ja työssä menestymiseen; 
yksilön jatkuva kehittäminen on valjastettu palvelemaan yhteiskunnan kehit-
tämistä (Simola, Rinne & Kivirauma 2002, 250). 

 
Joustava työmarkkinakansalainen ja ”maailmankansalainen” 

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän sidos on vahva. Ammatillisen koulu-
tuksen tehtävänä on vastata työelämän muuttuviin tarpeisiin. Lähihoitajan 
opetussuunnitelmassa nämä vaatimukset ilmaistaan seuraavasti: 

Koulutuksen tulee tuottaa valmiuksia, jotka lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa 
ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia ja joiden avulla opiskelijat pystyvät seu-
raamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan 
muuttuvissa oloissa (Opetushallitus 2001, 10) 

 
Vastaavat painotukset sosionomin opetussuunnitelmassa ovat: 

Tavoitteena on opiskelijan kyky soveltaa oppimaansa joustavasti eri toimintaym-
päristöissä (Opinto-opas 2004–2005, 41). 

Työotteeseen sisältyy (…) joustavuus, muutosvalmius, oma-aloitteisuus sekä pai-
neensietokyky (Opinto-opas 2004–2005, 49). 

 
Korostamalla laaja-alaisten ammatillisten valmiuksien tavoittelua halutaan 
tukea työntekijän kyvykkyyttä vastata joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin 



122 Maire Antikainen 

niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Talouden ja markkinoiden 
johtaessa yhteiskunnallista kehitystä kansalaisen perusvelvollisuutena on olla 
käytettävissä ja kykenevä palvelemaan työelämän muuttuvia tarpeita (Lappa-
lainen, Isopahkala-Bouret & Lahelma 2010). 

Sen lisäksi, että yksilötoimijuus ja vastuunottaminen korostuvat tavoitel-
tavassa kansalaisuudessa, lähihoitajakoulutuksen yleisiä painotuksia ovat: 
kansainvälisyys, kestävän kehityksen edistäminen, teknologian ja tietoteknii-
kan hyödyntäminen, yrittäjyys, laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta, kulut-
tajaosaaminen ja työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen. (Opetushallitus 
2001, 10). Edellisissä painotuksissa kansalaisena toimimisen näkökulmaa 
korostetaan ensinnäkin kestävän kehityksen yhteydessä; opiskelijan tulee 
oppia toimimaan kestävän kehityksen puolesta myös kansalaisena. Samoin 
hänellä tulee olla kansalaisen perusvalmiudet sekä edellytykset tieto- ja vies-
tintätekniikan käyttäjänä ja hyödyntäjänä (ks. luku 6.4 Suomalaisuutta oppi-
massa). 

Kansalaiseksi oppiminen edellyttää myös oikeanlaiseksi kuluttajaksi op-
pimista, siten että kuluttajaosaamisen tulisi palvella kansallisia tarpeita. Kan-
salaisvelvollisuus olisi toimia kansantaloutta edistävästi, jolloin sen tulisi 
hyödyttää kansallisia työmarkkinoita sekä elinkeinoelämää (Lappalainen, 
Isopahkala-Bouret & Lahelma 2010). Koulutus kansallisena projektina tulee 
esille erityisesti korostaessaan edellisiin painotuksiin liittyviä velvollisuuksia.  

Toisaalta molemmat koulutukset pyrkivät tukemaan sellaisia valmiuksia, 
jotka mahdollistavat työntekijän ammatillisen toiminnan myös muualla kuin 
Suomessa. Työmarkkinat nähdään myös globaaleina. Koulutuksen odotetaan 
tuottavan kansalaisistaan ja työntekijöistään maailmankansalaisia, joiden 
”koti” voi olla samanaikaisesti monessa paikassa; kansallisvaltion kansalai-
suudesta pyritään Euroopan unionin kattavaan kansalaisuuteen (Popkewitz & 
Lindblad 2000, 34). Tähän maailmankansalaisuuteen kasvaminen ilmaistaan 
opetussuunitelmissa seuraavasti: 

Kansainvälisyyteen kasvun tavoitteena tulee olla, että opiskelija tulee toimeen 
monikulttuurisessa ympäristössä ja on suvaitsevainen ja kielitaitoinen voidakseen 
osallistua opiskelijavaihtoon ja sijoittua kansainvälistyville työmarkkinoille (Ope-
tushallitus 2001, 10). 

Koulutusohjelma tukee kasvamista erilaisten ihmisten ja kulttuurien hyväksymi-
seen sekä luontevaan vuorovaikutukseen eri kulttuureista tulevien kanssa (Opinto-
opas 2004–2005, 50). 

 
Kansainvälisyys painottuu koulutuksessa toisaalta siksi, että myös hoiva-alan 
nähdään Suomessakin kansainvälistyvän ja sen toimintaympäristöissä koros-
tuu monikulttuurisuus. Työntekijät kohtaavat maahanmuuttajataustaisia asi-
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akkaita kaikilla hoiva-alan sektoreilla (esim. Pitkänen & Kouki 1999). Toi-
mintaympäristöjen monikulttuurisuus tarkoittaa myös työyhteisöjen moni-
muotoistumista (esim. Pitkänen 2006). Lähihoitajakoulutuksessa tavoitellaan 
kansainvälisyyteen kasvamista33. Kielitaidon ja suvaitsevan asenteen lisäksi 
lähihoitajaopiskelijan on siten osattava toimia eri kulttuureista tulevien ihmis-
ten kanssa, mikä edellyttää muun muassa kulttuuristen tapojen ymmärtämis-
tä, oman maan kulttuuripiirteiden tuntemista, kotimaan ja maailman historian 
tuntemista ja oman alan erikoispiirteiden tuntemista (Opetushallitus 2001, 
44–45). Sosionomia koskevassa opetussuunnitelmassa puhutaan sekä kan-
sainvälisen toiminnan edellyttämistä valmiuksista että monikulttuurisista 
valmiuksista. Monikulttuurisuudella tarkoitetaan siinä eri kulttuureissa esiin-
tyvien traditioiden, arvojen, kielten ja elämäntapojen vuorovaikutusta. Ope-
tuksessa keskitytään monikulttuurisuuden perusteiden ohella globalisaation ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin, monikulttuuriseen työottee-
seen ja kulttuurienväliseen viestintään. (Opinto-opas 2004–2005, 66–67.) 

Suomalaisen koulutuspolitiikan siirtyminen 1990-luvulta lähtien enem-
män oikeistolaiseen politiikkaan on vaikuttanut myös opetussuunnitelmien 
kehittämiseen. Uusliberalistisen ajattelun mukaisesti näissä opetussuunnitel-
missa korostuvat individualismin kasvu, vapaus ja valinnanmahdollisuus, 
markkinapohjainen ajattelu, liberaali optimismi, dynaamisuus ja vastuulli-
suus. (Simola, Rinne & Kivirauma 2002, 248–250.) Koski (2009, 47) näkee 
koulutuksen opetussuunnitelmissa muutoksen kollektiivisesta kohti yksilöllis-
tä moraliteettia ja moraalisia sääntöjä. Myös lähihoitajien ja sosionomien 
opetussuunnitelmissa on nähtävissä edellä mainitut uusliberalismin mukaiset 
ihanteet. 

 
8.2.3 Maahanmuuttaja opiskelijana 

Sekä lähihoitajien että sosionomien koulutuksen rakenteet ja opetussuunni-
telmat ottavat huomioon maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Lähihoitaja-
koulutukseen aikovat opiskelijat voivat hakeutua niin sanottuun maahan-
muuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen, 
mikä valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta se 
voi myös suuntautua alakohtaisesti (liite 9). Tämän koulutuksen tavoitteena 
on antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatillisiin opintoihin 
siirtymistä varten. Sen tarkoituksena on tukea myös opiskelijan kokonaisper-

                                                             
33 Kun korostetaan kansainvälisyyskasvatusta, sillä viitataan kansojen väliseen rauhanomaiseen 

rinnakkaiseloon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja vieraiden kielten opiskeluun. Vastaavasti 
monikulttuurisuuskasvatus viittaa yhteiskunnan väestön moninaistumisen ja erilaisuuden 
huomioon ottamiseen koulutuksessa ja kasvatuksessa. (Lasonen 2009, 86; ks myös Opetusmi-
nisteriö 2006, 14.) 
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soonallisuuden kasvua ja lisätä hänen suomalaisen opiskelu- ja työkulttuurin 
tuntemustaan. (Opetushallitus 1999.) 

Varsinaisesti lähihoitajakoulutuksessa tulee opetussuunnitelman (2001) 
mukaan ottaa huomioon oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoitteiltaan erilaiset 
opiskelijat ja heidän tarvitsemansa tukitoimet. Kuitenkin maahanmuuttaja-
opiskelijoiden ammatillisten tavoitteiden tulee olla samat kuin muidenkin 
opiskelijoiden, joten ammatillinen pätevyys tulisi olla sama kaikilla opiskeli-
joilla. Tämän saavuttamista tuetaan kielten opinnoilla ja erityisillä opetusjär-
jestelyillä. Arvioinnin näkökulmasta maahanmuuttajaopiskelija on samanlai-
sessa asemassa kuin muutkin opiskelijat. Kuitenkaan kielitaidon puutteelli-
suus ei saisi vaikuttaa arvosanaan. (Opetushallitus 2001, 24, 142, 147.) 

Suomalaisessa monikulttuurisuudessa painottuu integraation näkökulma 
(Huttunen, Löytty & Rastas 2005b). Tätä tuetaan mahdollistamalla oman 
äidinkielen opiskelu ja mahdollisuus säilyttää oma kulttuuri myös koulutuk-
sen kontekstissa. Kuuluminen suomalaisuuteen pitäisi mahdollistua siten 
myös erilaisen kulttuurin vaalijana.  

Tavoitteena on opiskelijan kulttuurisen identiteetin vahvistuminen ja kielellinen ja 
tiedollinen kehittyminen (Opetushallitus 2001, 24). 

 
Luonnollisesti suomalainen koulutus ja työelämä edellyttävät, että myös 
maahanmuuttajataustainen opiskelija osaa puhua suomen/ruotsin yleiskieltä 
ja hallita sosiaali- ja terveysalan ammattikieltä. Suurin osahan sosiaali- ja 
terveysalan asiakkaista edustaa valtaväestöä.  

Opiskelijan tulee osata käyttää kieltä viestintätilanteen mukaan työyhteisössään ja 
asiakaspalvelussa ja tietää, miten suomalaiset ilmaisevat kohteliaisuutta. Hänen 
on tunnettava suomalaisen työkulttuurin keskeiset piirteet ja osattava toimia nii-
den mukaisesti. (…) Hänen on tunnettava suomalaisen yhteiskunnan keskeiset 
toimintatavat ja tutustuttava suomalaiseen kulttuuriin. Hänen on tutustuttava 
suomen/ruotsin kielellä yhteiskunnallisiin oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa. (Ope-
tushallitus 2001, 26–27.) 

 
Huolimatta siitä, että koulutus korostaa kulttuurisen erilaisuuden hyväksy-
mistä ja tukemista, kuitenkin se näyttäytyy vahvana suomalaisuuteen kasvat-
tajana (ks. esim. Gordon, Holland & Lahelma 2000b; Komulainen 2001; 
Harinen 2005a). Opetussuunnitelmassa tuodaan esille, kuinka tulee käyttäy-
tyä. Muualta tulleen on opittava toimimaan maassa maan tavalla. Hänestä 
odotetaan kuuliaista kansalaista. 

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat positioituvat myös työntekijöiksi 
omaa kulttuuria edustavien asiakkaiden pariin. Opetussuunnitelmien valossa 
heillä nähdään olevan kulttuurista pääomaa juuri maahanmuuttajatyöhön: 
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Hänellä tulee olla valmiudet kehittää tarvittaessa ammattitaitoaan omalla äidin-
kielellään niin, että hän pystyy toimimaan oman kulttuurinsa parissa vastaavassa 
ammatissa (Opetushallitus 2001, 9, 25). 

 
Ammattikorkeakoulutasoisia sosionomiopintoja järjestetään Suomessa suo-
men ja ruotsin kielellä. Lisäksi tarjolla on myös englanninkielisiä tutkintoja. 
Maahanmuuttajataustaisten erityisasema näissä koulutuksissa ei näy muutoin 
kuin opintojen ohjauksessa. Muista ammattikorkeakouluista poiketen Helsin-
gin Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakouluopintoihin 
orientoivaa opetusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Suomen- ja ruot-
sinkieltä tutkinnoissa opiskellaan joko äidinkielen tasoisesti tai vieraana kie-
lenä. (Helminen & Ikävalko-Ratia 2006, 30–31.) Myös muut ammattikorkea-
koulut voivat 1.1.2010 alkaen järjestää vastaavaa koulutusta, minkä tavoit-
teena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatti-
korkeakouluopintoja varten (Ammattikorkeakoululaki 2003). Diakonia-
ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksessä opiskelijaa tulisi tukea tiedos-
tamaan oma taustansa, arvopohjansa ja tavoitteensa sekä niiden yhteys am-
matilliseen osaamiseen. Koulutuksen tavoitteet koskevat kaikkia opiskelijoita 
samalla tavalla, mutta maahanmuuttajaopiskelijan kielitaitoa koskevat tavoit-
teet poikkeavat suomea/ruotsia äidinkielenään puhuvista. (Opinto-opas 2004–
2005, 41, 46.) 

Gordon ym. (2000b, 98) ovat todenneet, että oppilaan sukupuoli, etnisyys 
ja sosiaalinen luokka harvoin tulevat näkyviksi virallisen koulun ohjelmassa. 
Kuitenkin juuri maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmis-
tava koulutus ja ammattikorkeakouluun orientoivat opinnot rakentuvat maa-
hanmuuttajaopiskelijoiden oppimisen tarpeille. Lähihoitajakoulustusta kos-
keva opetussuunnitelma ottaa ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa 
paremmin huomioon opiskelijan maahanmuuttajataustasta nousevat tarpeet. 

 
 

8.3 Kohtaamiset koulukontekstissa 
 
Edellä olen tuonut esille niitä kansalaisuutta ja ammatillisuutta määrittäviä 
ihanteita, joita sosiaali- ja terveysalan koulutusta ohjaavissa dokumenteissa 
tuodaan julki. Tässä luvussa tarkastelen maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden suhdetta näihin painotuksiin sekä kohtaamisia koulutuksen kontekstis-
sa ilmenevissä pedagogisissa suhteissa. Pedagogiset suhteet organisoivat 
sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta koulussa ja positioivat henkilöt tietyllä 
tavalla; ne perustuvat eroille ja auktoriteetille (Gordon ym. 2000b, 66). Tässä 
tutkimuksessa pedagogisilla suhteilla tarkoitan opiskelun virallisessa kon-
tekstissa esiintyviä opiskelijan suhteita niin opettajiin, toisiin opiskelijoihin, 
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harjoittelu- ja työssäoppimisympäristöjen toisiin työntekijöihin kuin myös 
niiden asiakkaisiin. Tätä näkemystä lähellä on Ari Antikaisen (1996, 265) 
käyttämä ”oppimisen merkittävät muut” -ilmaus, jolla hän tarkoittaa oppimis-
ta tukevia henkilö- ja sosiaalisia suhteita. 

Tässä luvussa kohtaamisia tarkastelen ensisijaisesti ihmisten välisinä kas-
vokkaisina tapaamisina. Kiinnitän huomiota myös koulutuksen kontekstissa 
ilmenevien muiden elementtien merkitykseen kuulumisen rakentumisessa.  

 
8.3.1 Kohtaamiset opettajan kanssa  

Yksilöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta korostavat painotukset tulevat esille 
elämäntarinoissa erityisesti pedagogisissa suhteissa opettajiin ja toisiin opis-
kelijoihin. Opiskelijat kertovat toimineensa yksin entisessä kotimaassakin, 
mutta tuo yksin tekeminen kerrotaan kuitenkin erilaiseksi kuin nykyiset käy-
tännöt suomalaisessa koulutuksessa. Kulttuuriset erot tulevatkin esiin koulu-
tuksessa.  

Meillä on tällaiset konstruktivistiset opiskelutapa elikkä meillä on paljon, opiskelu 
vaatii paljon itsenäistä työtä. Koska Venäjällä enimmäkseen opittiin tällasesta 
behavioristisesta. Opettaja koko ajan puhui ja opiskelija vain istui ja katsoi suo-
raan, eikä keskustellut. Nyt kun meille tulee aina joku kysymys, voimme kysyä suo-
raan ja keskustella joku opettajan tai lähellä istuvien kanssa. (Maija Ve – sos) 

Sitten opettaja antaa meille tehtäviä, joita pitää tehdä vain kotona. Minä ihmette-
lin, koska Venäjällä opettaja aina se oli. Nyt minä tiedän, koska opiskelemme juu-
ri sitä, että se on behaviorismia ja tässä on konstruktiivi. (...) No se koska täällä 
on enemmän itsenäistä opiskelua ja tiimityötä, kuin Venäjällä meillä ei ollut, se 
on uusi asia meille. (Larissa Ve – sos) 

 
Nykyinen suomalainen oppimiskäsitys korostaa oppijan aktiivisuutta oman 
tietorakenteensa luomisessa ja jäsentämisessä (Komonen 2005, 137). Opiske-
lijoiden elämäntarinoissa tämä välittyy opiskelumenetelmien painottumisena 
opittavien asioiden itsenäiseen konstruointiin ja yhteistoiminnalliseen oppi-
miseen, jotka neuvostoaikaisessa koulussa kerrotaan olleen vieraita (ks. myös 
Laihiala-Kankainen 2001, 20). Elämäntarinoissa haastateltavat liittävät beha-
viorismin menneisyyteen ja tuovat sitä esiin hierarkisesti toisena konstrukti-
vismiin nähden, koska ”näin kuuluu ajatella”. Konstruktivismihan tukee 
aktiivista oppijan roolia (Koski & Paju 1998, 5). Pedagogiset painotukset 
näyttäytyvät uusina. 

Uusien opiskelumenetelmien käyttöönoton opiskelijat kertovat edellyttä-
vän uudenlaista suhtautumista omaan oppimiseen kuin myös oppimisen 
”merkittäviin muihin”. Seuraavassa opiskelijat tuovat esiin, millaiseksi toimi-
jaksi opiskelija rakentuu suhteessa opettajaan: 
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Oi minulle se on oikein hyvä. Ja minulle se on hyvä saada tietoja esimerkiksi pe-
rustietoja luennoista ja sitten hakea itse. Kun haen itse, no päähän tulee enempi. 
Täällä opettaja, hän antoi tietoja. Hän tietää, mikä hyödyllistä meille. Mutta hä-
nen rooli kuin vain tukea, sinä etsi itse, hakee ja sitten itse miettiä, millä tavalla 
tarvitset kaikki tehdä. Ihan hyvä, koska se on itsenäisyys että kehittää. (Natalia Ve 
– lh) 

Meillä Eestissä ylipäätään siinä yhteiskunnassa se opettaja, se jumala, että hän 
tiesi. Sitä ei saanut vastustaa sitä tietoa. Nyt kyllä siinä on ihan eri se siinä mie-
lessä, että me ollaan kun että jossakin mielessä ihan tasavertaisia. Ett siinä on se 
ero. (Margareeta Vi – sos) 

 
Opettajan ja opiskelijan suhde haastateltavieni elämäntarinoissa kiteytyy 
yhtäältä näkemykseen opettajan ja opiskelijan roolien ja tehtävien luonteesta. 
Perinteistä ajatteluamme suomalaisessa koulutuksessa on ohjannut kahtiaja-
kautunut ajattelu, jonka mukaan opettaja on se, joka opettaa ja opiskelijan 
odotetaan oppivan (Gordon ym. 2000b, 66). Nykyisin sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksessa nämä positiot ilmenevät elämäntarinoissa hieman eri tavoin. 
Opettaja kerrotaan oppimiseen ohjaajaksi, ja hän ei ole enää vain tiedon jaka-
ja. Opiskelija rakentuu tiedon etsijänä ja rakentajana. Kokemukset positioi-
tumisesta vastuullisena opittavan tiedon konstruoijana kerrotaan ensisijassa 
myönteiseksi ja omaa oppimista tukevaksi. Elämäntarinoissa vaietaan mah-
dollisista vaikeuksista toisin kuin muissa tutkimuksissa on tullut ilmi (vrt. 
esim. Iskanius 2001, 79).  

Suomalaisessa, länsimaisessa koulutuksen kontekstissa korostuvat piirteet 
rakentuvat elämäntarinoissa eri tavoin kuin neuvostoaikaisessa kulttuurisessa 
kontekstissa koetut. Opettajan auktoriteetti ilmenee ohjaajana ja tukijana, 
tiedon lähteille neuvojana. Opettajuuden tuottaminen elämäntarinoissa sisäl-
tääkin opiskelijan yksilöllistämistä korostavia piirteitä, mikä kerrotaan yh-
deksi keskeisimmäksi eroksi neuvostoaikaiseen kouluun verrattuna (ks. Lai-
hiala-Kankainen 1999, 196; 2000, 121)34. Neuvostoajan koulun opettaja ker-
rotaan keskeiseksi autoritaariseksi toimijaksi, mikä tulee ilmi opetusmene-
telmien opettajakeskeisyytenä, opettajajohtoisuutena ja käsityksenä opettajas-
ta tiedon siirtäjänä (ks. myös Laihiala-Kankainen 1999, 212–213; 2001, 17; 
Stranius 2007, 189).  

Opettaja–opiskelija-suhde saa haastateltavien elämässä myös muita ulot-
tuvuuksia: 

                                                             
34 Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen koulutusjärjestelmä on alkanut nopeasti uudistua (Dja-

konova 2007, 45). Lähentyminen länsimaisen koulutusjärjestelmän suuntaan on näkynyt 
1990-luvulla yksilöllisyyden ja opiskelijalähtöisyyden painottumisena venäläisen koulun ope-
tussuunnitelmissa (Laihiala-Kankainen 1999, 202; 2000, 114). Pentti Straniuksen (2007, 191) 
mukaan tätä selittää osin markkinatalouden palaaminen Venäjälle. 
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No jos mä muistan, mä kerroin, että mulla oli aika hyvä tutoropettaja. Että mulle 
oli tärkeetä saada, vaikka mä tiesin sisällä, että mun pakko tai pitäs tehdä noin. 
Mutt mä halusin ulkopuolelta vielä sellaista tukea ja mä sain. Että oli aika hyvä 
siinä mielessä, että mä en ollut yksin. Että vois puhua toisten kanssa ja saada 
apua. Kyll se oli (...) ei merkittävä, mutta kuitenkin vaikuttava. (Inga Ve – sos) 

No minun outo oli, että opiskelija sano opettajalle, sinuttelee. Venäjällä aina teiti-
tellään. Ja toinen ero (…) se on tavallinen ihmissuhde. (Liilia Ve – lh) 

 
Kohtaamiset opettajien kanssa elämäntarinoissa eivät niinkään kerro ihmisten 
välisistä kohtaamisista, vaan elämäntarinat painottuvat enemmän kertomaan 
kohtaamisista suomalaisen pedagogisen ajattelun ja sen taustalla olevien 
koulutuspolitiittisten painotusten kanssa. Kuitenkin kohtaamiset varsinaisesti 
opettajan kanssa välittyvät lähinnä mukaanottavina. Positioitumisessa suh-
teessa suomalaiseen opettajaan liitetään vertaisuuden merkityksiä. Opettajan 
kanssa opetellaan keskustelemaan ja häneltä rohkaistutaan kysymään ja pyy-
tämään apua. Opettajan rooli voikin olla maahanmuuttajataustaisen opiskeli-
jan hyvinvoinnin huolehtija, uuteen maahan sopeuttaja ja syrjäytymisen eh-
käisijä (Talib 2008, 150). Opettaja–opiskelija-suhteessa korostuukin lähei-
syys verrattuna entisen kotimaan käytäntöihin35.  

 
8.3.2 Maahanmuuttajataustainen opiskelija opiskelijayhteisössä  

Kilpailijana 

Kun maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kertovat kohtaamisistaan opiskeli-
joiden kanssa, näissä elämäntarinoissa he rakentavat itseään kyvykkäinä, lah-
jakkaina ja hyvin menestyvinä opiskelijoina. Kelpoisuutta korostetaan suh-
teessa opintosuorituksiin ja toisiin opiskelijoihin: 

[M: Hyväksytkö sinä itselles toisenlaisia arvosanoja?] 
Ehkä vaikeempi, oli vaikea. Minä en saanut (…) minä sain huonoin oli kolme. Sit-
ten ehkä vähän vaikea, mutta se oli ryhmätyöstä. Että tuli sellasia defenssimeka-
nismeja, että ei se johtunut minusta. Se on minun heikko paikka. Minä olen yrittä-
nyt saada parhaita arvosanoja. (Maija Ve – sos) 

 

                                                             
35 Natalia Turusen ja Ljudmila Harcenkovan (1999, 241–242) mukaan venäläisessä koulussa 

tyypillisiä ovat vertikaaliset auktoriteettisuhteet kun taas suomalaisessa koulussa korostuvat 
horisontaaliset vertaissuhteet. Etäisyys opettajan ja oppilaan välillä venäläisessä koulussa on 
suurempi kuin suomalaisessa, mikä välittyy opettajan korkeampana statuksena Venäjällä kuin 
Suomessa. Siellä opettajan rooliin liittyy muodollisen auktoriteetin vaatimus. Venäjällä opet-
tajan sinuttelu ja avoin arvostelu on ollut mahdotonta kuin myös kyseenalaistaminen ja kriitti-
syys eivät ole olleet venäläisen koulun keskeisimpiä pyrkimyksiä. (Laihiala-Kankainen 1999, 
214, 209; 2001, 18.)  
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Kyvykkyyttä tuodaan esiin korostamalla älykkyyttä, tiettyjä asenteita, taitoja 
ja osaamista. Koulutuksen piirissä älykkyys ymmärretäänkin pitkälti määräl-
lisenä ja pysyvänä ominaisuutena (Räty & Snellman 1998). Korostamalla 
tavoittelemiaan ja saamiaan arvosanoja tulkitsenkin Maijan rakentavan itse-
ään lahjakkaana. Hyvät arvosanat ovat olleet menestymisen osoitus myös 
venäläisessä koulussa (Laihiala-Kankainen 1999, 216). Yksi keskeinen tapa 
erotella ja panna järjestykseen opiskelijoita suhteessa toisiin on tehdä se ar-
vosanojen avulla (Kasanen 2003, 15). Kun Maija kertoo menestyvänsä pa-
remmin yksilösuorituksissa kuin ryhmäsuorituksissa, joissa hän on riippuvai-
nen toisista opiskelijoista, tulkitsenkin hänen haluavan rakentaa itseään ky-
vykkäämpänä suhteessa muihin opiskelijoihin.  

Opiskelijat rakentavat kuvaa itsestään myös ahkerina ja periksiantamat-
tomina: 

No vaikeeta, mutta ihmeellistä kun viime vuodesta minä sain viitosen kaikista. 
Meillä on paras arvosana viisi ja minä sain viitosen. Vaikka minä tunnen, että mi-
nä en (…). Silloin oli neljä miinus. Mutta sen takia se oli vaikea kun, jos mä teen 
jotain, minä yritän sitten tarkasti ja täysin voimin ja sellaiseksi. Mutta ehkä mulla 
on sellainen vaan työnteko tai työmotivaatio, kun mä teen jotain, minä teen sitä 
sataprosenttisesti. (Maija Ve – sos) 

[M: Te joudutte tekemään aika paljon itsenäisesti tehtäviä. Onko se helppoa sinul-
le?] 
No esimerkiksi minä kotitehtäviä, minä aamulla jos minulla on vapaa päivä koko 
päivä tehdä kotitehtäviä. (…) Joskus minä ottanut mukana kotitehtäviä töihin ja 
yöllä.  
[M: Yövuorossa?] 
Mummot nukkuvat (...) teen kotitehtäviä (…) No minulla oli tosi vaikee. Viikon-
loppuisin ja iltaisin minä olin työssä. Tosi oli vaikea, koska paljon kotitehtäviä, 
paljon, paljon kaikkea. Ja työssä on myös vaikee työ. (Elena Ve – lh) 

 
Samalla kun tuotetaan kuvaa opinnoissa menestyvinä – ja varsinkin hyvin 
menestyvinä – samalla elämäntarinoissa annetaan ymmärtää, että saavutukset 
ovat kovan ponnistelun ja ahkeruuden tulos. Korkea työmoraali ja ahkeruus 
ovatkin protestanttisen etiikan korostamia piirteitä (Weber 1978). Ahkeruu-
den, periksiantamattomuuden ja korkean motivaation korostamisella tulkitsen 
heidän rakentavan itseään aktiivisina länsimaisina kansalaisina ja yrittäjämäi-
sillä minuuksilla varustettuina. 

Kilpailukykyisyyttä korostetaan aikuisuudella: 

(...) monta kertaa sanottiin (…) mulla on vielä yksi opiskelukaveri, niin hänen 
kanssaan aina niikun tiimityössä tai parityössä, että me liian vakavasti otetaan tä-
tä opiskelua. Sen verran ikää vissiin, kun ryhmässä on parikymppisiä 23-
vuotiaita. (…) Sanoisin, että ei ne edes lue esimerkiksi ennen tenttiä. Lähtevät 
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vaan niikun (…). Se on tietysti kun omalla kielellä opiskelee, ehkä se on helppoa. 
Mutta näkeehän arvosanastakin, että siellä ykkösiä ja kakkosia vaan. Me pyritään 
nelosiin, viitosiin. Ett joku semmonen, minä en osaa selittää, miks se on näin. 
Mutta ehkä tää ikä jo, että me tiedetään, mitä halutaan: halutaan olla hyviä. Ja 
mulle se oli rankkaa, koska minä niitä kirjallisia töitä koko ajan mietin ja tein 
suunnitelmia. Hain kirjallisuutta hirveesti. Jos joku käyttää pari lähdettä, niin mi-
nä käytän kymmenen. Että sitä varten tarvii hirveesti työtä, työn tekemistä. Oli se 
mulle rankkaa. Tenttiin lukemien vaatii ei yhdessä päivässä vaan viikossa. Pikku 
hiljaa etenet ja sitten mietit vielä asioita. Mutt on niitä tuloksiakin näkynyt. (Riitta 
Ve – sos) 

 
Aikuiset maahanmuuttajataustaiset opiskelijat käyvät neuvottelua iän merki-
tyksestä kelvollisen kansalaisuuden mittarina. Näen tällaisen elämäntarinan 
vastapuheena sille odotukselle, että maahanmuuttajien toivotaan olevan riit-
tävän nuoria, jotta he pystyvät tarjoamaan panoksensa työkansalaisena yh-
teiskunnan hyväksi (Irni 2009). Nuoria haastateltavani rakentavat henkilöinä, 
jotka eivät tee tehtäviään ajoissa, saavat heikkoja arvosanoja, jättäytyvät pois 
opetuksesta ja joilta puuttuu kunnianhimoa. Näissä tarinoissa kertojat koros-
tavat omaa aikuisuuttaan. Niissä on havaittavissa myös yksilön moraalisuutta 
korostavia tendenssejä (Koski & Moore 2001, 9–10). Tämä näkyy itsensä 
esittämisenä vastuuntuntoisina, järkevinä ja yritteliäinä aikuisina. Aikuisuus 
on positiivista, jota vasten nuoruus peilautuu vähempiarvoisena ja puutteelli-
sena; nuoret ovat keskenkasvuisia ja vastuuntunnottomia (ks. Komulainen 
1998, 175–184). Paremmuuden osoittaminen onkin yksi tavoite kilpailtaessa 
paikasta sosiaalisissa suhteissa ja markkinoilla (Koski & Nummenmaa 1995, 
342). Koulutusta koskeva poliittinen intressi nykyisin onkin sellaisen aktiivi-
sen kansalaisuuden tuottaminen, jolla viitataan itsestään vastuuta ottavaan 
”aikuismaiseen” kansalaisuuteen (Coffey 2001, 80–81). Hyvä ja kelvollinen 
kansalaisuus on täysi-ikäisyyteen liittyvää aikuisuutta, vastuullisuutta ja jär-
kevyyttä. 

Sen lisäksi, että omaa moraalista paremmuutta rakennetaan vastakohtana 
nuoriin suomalaisiin opiskelijoihin, omaa kelvollisuutta kirkastetaan myös 
vasten toisen etnisen maahanmuuttajaryhmän jäseniä.  

[M: Millä tavalla kuvaisit suhdettas toisiin näihin opiskelijoihin? Minkälainen 
ryhmä se oli?] 
(...) minä yritin ymmärtää heitä (...) ja toivotin kaikki tervetulleeks. Mutta minä 
sanon suoraan, että meni vuosi, kymmenen kuukautta ja minä pettynyt.  
[M: Mihin?] 
No esimerkiksi just tämmönen, että meillä täytyy heidän kulttuuri kunnioittaa. 
Mutta heille itelle kaikki tehtiin, vaikka he kaikki tulevat puolen päivän aikana. 
Heille ei sanottu yhtään mitään. Me istutaan siellä jo. (...) Minulle tuli tämmönen 
tunne, että mä en asu Suomessa, mä asun Somaliassa. (…) ja sitten ne valittivat 



Opiskelemassa 131 

aina he valittivat jotain ja tota että ei ole tehty näin, kun he haluuvat ja (…). Mä 
en ymmärrä ulkomaalaisia, jotka tulevat tänne valittamaan. Kaikki tehdään ja 
annetaan rahat ja vielä valittamista. Vielä ei tyytymän. Minusta tuntuu, että täm-
möset ei tyytyväiset mistään. Te valitatte, että ei ole, mutta te ite voitte tehä sen 
kaikki ja tota kuitenkin kaikki on annettu teille ja te ei oo vielä tyytyväiset (...) ei 
mitään sanottu, niiku tulevat puolet päivästä ja perjantaina eivät tule ollenkaan, 
että miksi se niin on. (…) he tulivat kun oli sota, mutta pitäisi onnelliset olemaan, 
että pääsivät (...) ja otettiin vastaan. Mutta se ei tarkoita, että siellä kaikki olisivat 
samanlaiset ollut ei kaikki. Elikkä mun mielestä tässä maassa on kuitenkin mah-
dollisuuksia. Ja jos sinä haluut (...). Mutta jos sinä et haluu, se on tietenkin itsen 
asia. (Anu Vi – lh) 

Ja kun mä en tiiä onko kaikki somalialaiset heillä on tapana käyvä kouluu niikun 
he herää rauhassa. Ei heillä oo sellasta kellonaikaa, ei tarvii juosta. Sitä mä 
huomasin siinäkin meillä nykyisessä ryhmässä, että ei oo mitään kiirettä. Ainakin 
näytti näin, että ei kiirettä. Koska kun tunti menee ja toinen tulee, vetää jalkojaan, 
selittämättä mitä siellä tapahtui. Tulee vaan, istuu. Vähäsen alussa oli ihmeellistä, 
koska meidän Viron koulussa tämmöstä ei voi. (Raija Vi – lh) 

 
Virolaistaustaiset opiskelijat peilaavat itseään somalitaustaisiin opiskelijoi-
hin, joita he kuvaavat kriittisiksi, tyytymättömiksi ja vastuuntunnottomiksi. 
Vastakohtana heille haastateltavat esittävät itsensä suvaitsevaisina, vastuun-
tuntoisina, tyytyväisinä, motivoituneina ja yritteliäinä. Somalitaustaisista 
opiskelijoista tulee toisia toisia. Erottautumalla somalitaustaisista elämäntari-
nan kertojat positioivat itsensä hierarkiassa korkeammalle, paremmiksi opis-
kelijoiksi. Samalla he tuottavat itseään hyvinä opiskelijoina ja siten hyvinä 
kansalaisina. 

Sosionomikoulutuksessa mukana oleva opettaja tulkitsee maahanmuutta-
jaryhmien välisiä suhteita seuraavasti: 

Ehkä minulle opettajana näyttäytyy ehkä enemmän maahanmuuttajaryhmien väli-
set jännitteet kun maahanmuuttajien ja suomalaisten väliset jännitteet. Mutta ko-
kemusta minä en pysty sanomaan, miten he itse kokee. Vain miten se näyttäytyy. 
(Nina O-sos) 

 
Anun ja Raijan kommentteja voi tarkastella myös elämäntarinoina suomalai-
suudesta ja länsimaalaisuudesta. Ne rakentavat erilaisuuden hierarkiaa siten, 
että Anu ja Raija ottavat tässä länsimaalaisen position, mistä käsin afrikkalai-
suus, ei-länsimaalaisuus kuvastuu erilaisuutena. Kulttuurieroista puhuttaessa 
voidaankin rakentaa sosiaalista eriarvoisuutta, eroa (Suurpää 2002, 47). Suo-
malaisuus ja virolaisuus rakentuvat tarinoissa paremmuudeksi suhteessa so-
malialaisuuteen. Afrikkalaisuus edustaa Saidin (1978) ”itää”, jotain vähem-
piarvoista suhteessa länsimaalaisuuteen, johon suomalaisuus ja virolaisuus 
paikantuvat. Toivottaessaan tervetulleeksi afrikkalaisia opiskelutovereitaan 
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Anu ja Raija ottavat samalla position, josta käsin heillä on oikeus osoittaa tai 
olla osoittamatta suvaitsevaisuutta. Suvaitsevuuden ehdoksi asettuu toisen 
etnisen ryhmän, afrikkalaisten, muuttuminen eli sopeutuminen suomalaiseen, 
länsimaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan. He esittävät itsensä vastuuntun-
toisina ja länsimaisina normeja noudattavina kansalaisina. ”Meisyyttä” län-
simaalaisten ja suomalaisten kanssa Anu ja Raija rakentavat ajankäyttöön ja 
rationaalisuuteen viittaavin korostuksin. Kuulumisen kohde on länsimaalai-
suus. Suvaitsevaisuus näyttäytyykin valtasuhteena, jossa ihmiset asetetaan 
melko tarkasti kontrolloituihin kategorioihin ja asemiin (Suurpää 2002, 43).  

Anun ja Raijan puheen voi tulkita kertovan pelosta, että he tulisivat luoki-
telluiksi samanlaisiksi kuin afrikkalaiset opiskelijakollegansa. Tämä pelko 
Suurpään (2002, 50) mukaan voidaan nimetä rasismin yhdeksi taustatekijäk-
si. Hän toteaa, että oman etnisen ryhmän hyväksytty tai ei-hyväksytty sosiaa-
linen positioituminen ja sen kulttuurinen tila eivät ole muuttumattomia. Huo-
limatta siitä, että suomalaisille tehdyissä asennemittauksissa virolaisiin maa-
hanmuuttajiin suhtaudutaan suopeimmin (esim. Liebkind ym. 2004; Jaakkola 
2009), tulkitsen Anun ja Raijan pyrkivän aseman muuttumisen pelossa vah-
vistamaan saavutettua asemaansa. He haluavat erottautua somalilaisista.  

 
Yksilönä yhteisössä 

Opiskelijoiden keskinäiset pedagogiset suhteet tulevat näkyviksi lähinnä 
yhdistyneenä niihin työtapoihin, joita koulutuksessa käytetään. Koulutukses-
sa korostuva yksilöllisyys kietoutuu yhteen yhdessä tekemisen kanssa. Yksi-
löllisyyden ohella elämäntarinoissa tuleekin esille myös koulutuksen yhteis-
toiminnallisuutta korostavat painotukset. Suomalaisessa yhteiskunnassa yh-
teisöihin osallistuminen onkin yksi perusta, jolle aktiivinen kansalaisuus 
rakentuu (Komonen 2005, 133). Opiskelijat ilmaisevat näitä ulottuvuuksia 
seuraavasti: 

Ja olemme oppineet paljon ryhmässä työtä. Tehtäviä ja ryhmässä etsimme mate-
riaalia ja keskustelemme ja mietimme, miten se laitetaan, tehdään. Tosi se auttaa 
hyvin. Me olemme kaikki niin yhtyneet, lähentyneet toisiin. (Martina Vi – lh) 

Ja meilläkin on tällainen hyvä tapa ennen tenttiä, että tehdään tällainen (…). Kun 
opettaja antoi esimerkiksi kysymykset, mitä on tentissä. Me koko ryhmän kanssa 
keskustellaan joka kysymyksestä. Kaikki yhdessä. Jokainen antaa omat tiedot, 
koska opettajat eivät antaa kaikki tiedot, että tarvii, täytyy lukea. Ja sitten kaikki 
lukevat ja sitten ryhmätyössä me sitten kuka tietää enemmän jakaa. (Maija Ve – 
sos) 

 
Opiskelijat kertovat tiedostavansa, että heidän velvollisuutenaan on kantaa 
itse vastuu omasta perehtymisestään ja valmistautumisestaan tehtävien suh-
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teen. Elämäntarinoissa välittyy kuitenkin myös näkemys, että yhteistoimin-
nallisuus tukee, rikastaa ja syventää heidän oppimistaan. Sen lisäksi, että 
yhdessä tekeminen välittyy oppimista tukevana, se saa myös ihmissuhteita 
kiinteyttäviä merkityksiä; vuorovaikutteinen yhdessä tekeminen lisää maa-
hanmuuttajataustaisen opiskelijan tunnetta kuulumisesta ryhmään. 

[M: Sulla on siis aviomies ollut hyvin tämmönen tukeva. Millaisia muita tilanteita 
on ollut sellasia, jotka on ollut voimaa antavia?] 
No koulukavereilta olen saanut paljon apua. Ihan näissä kouluasioissakin ja muu-
ten elämäntilanteissa.  
[M: Tulleeko ihan jotain tilannetta mieleen, jonka voisit kertoa?] 
No näissä kouluasioissa jos tarkistaa kieliopin näkökulmasta minun työn, niin se-
kin oli minusta aika hyvä juttu. Tai yhdessä luettiin tenttiin ja kerrottiin kuka tie-
tää mitäkin tästä aiheesta. Sitten oli helpompaa mennä seuraavana päivänä tent-
tiin. (Johanna Ve – sos) 

 
Sen lisäksi, että yhteistoiminnalliset menetelmät tukevat opittavien asioiden 
ymmärtämistä, niiden myötä maahanmuuttajataustainen opiskelija kokee 
suomen kielen taitonsa kehittyvän. Vaikka yhdessä tekeminen koetaan haas-
teellisena opiskelijoiden opiskeluun liittyvien erilaisten orientaatioiden näkö-
kulmasta, siitä saatava hyöty näyttäytyy merkittävänä. Suomalaisopiskelijoil-
ta saatu kielenhuollollinen apu tuo toisaalta mukaan ottavia kokemuksia ja 
toisaalta se on mahdollistamassa paremman suoriutumisen opiskelussa. 

Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan osallisuus ja avun saaminen yhteis-
toiminnallisesti orientoituneissa opinnoissa ei aina kuitenkaan näyttäydy 
pyyteettömänä. Avun vastaanottaminen halutaan ”maksaa takaisin”; siihen 
liittyy vaihtokauppa. 

(…) yritän sanoa, että tiedätte, että kieli ei oo täydellinen. Kone voi korjata, mutta 
teidän tehtäväksi [jää], että korjataan. Sitten minä otan jotakin, jos esimerkiksi 
mä teen jonkin tehtävän, jotain ylimääräistä, jotakin tuli yllättäviä. Noita asioita, 
joita piti vielä käsitellä. Mä aina, että kyllä mä voisin tehdä. Ei vaan sen takia, et-
tä minä tulisin mielletyksi ryhmäksi, että niin kun se on mulle haastetta, pystynkö 
minä siihen. Mutta aina minä kyllä joudun pyytää, että voisitteko tarkistaa kaikkia 
näitä kielellisiä juttuja. (Inga Ve – sos) 

 
Koska suomalaiset opiskelijat ottavat vastuuta yhdessä toteutettavien tehtävi-
en kielenhuollosta, Inga vastaavasti ottaa vastuuta ryhmälle annetuista muista 
tehtävistä. Heikosti suomen kieltä osaavana maahanmuuttajataustainen opis-
kelija tunnistaa olevansa riippuvainen kieltä hallitsevista opiskelijoista. Tur-
vatakseen omaa asemaansa yhteisössä ja menestyäkseen opinnoissa hänen 
tekonsa on tulkittavissa kaupankäynniksi, vaikka hän osin kieltääkin tekevän-
sä niin.  
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Sen lisäksi, että yhteistoiminnallisuus merkityksellistyy opinnoissa maa-
hanmuuttajataustaisten ja suomalaistaustaisten opiskelijoiden kesken varsi-
naisia opintoja edesauttavaksi, sen merkitys kerrotaan positiiviseksi myös 
muiden elämänkysymysten näkökulmasta. 

Joo, ehkä kaikista tärkeimpiä olisiko se, että minut oli otettu ihan tasavertaisena 
ihmisenä suomalaiseen ryhmään. Ja tuota oli kuunneltu ja kunnioitettu. Kyselty 
mielipiteitä ja kuunneltu niitä. Jotenkin sellainen, että pääsin kuin olemaan tasa-
vertaisena. (Lyydia Ve – sos) 

 
Muut opiskelijat positioituvat elämää helpottavina toimijoina. Sen lisäksi, 
että henkilö kokee tulleensa positiivisesti huomioiduksi muualta tulleena, 
muiden opiskelijoiden kokeminen mukaan ottavina perustuu kokemukseen 
tasavertaisesta toimijasta ryhmässä. Valtaosa suomalaistaustaisista sosiono-
miopiskelijoista ilmaiseekin halunsa työskennellä monikulttuurisessa yhtei-
sössä, edistää tasa-arvoisuutta sekä huomioida ihmisten erilaiset taustat ja 
kulttuurit (Räty 2009, 97). Lyydian kokemuksissa tämä välittyy kuulluksi 
tulemisena, häntä kohtaan osoitettuna kiinnostuksena ja kunnioituksena.  

Mitä enemmän minä saan yhteistyötä suomalaisten kanssa, niin paranee minun it-
seluottamus. Meillä on nyt enemmän opiskelua just suomalaisten kanssa. Meillä 
kaikki sujuu hyvin. Se vaikuttaa itseen ja motivaatioon ja oloon. Just tästä johtuu 
aika paljon. (Maija Ve – sos)  

 
Yhteistoimintaan perustuvien uusien kokemusten myötä aikaisemmat käsi-
tykset suomalaisten negatiivisesta asennoitumisesta ulkomaalaisiin voi maa-
hanmuuttajataustaisen elämässä saada uusia sävyjä.  

 
Erottuvana 

Etelä-Suomen alueella ja varsinkin pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien 
määrä on ollut koko 1990-luvun suuri suhteessa muuhun maahan. Siitä huo-
limatta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemukset positioitumi-
sestaan oudoksi ja erilaiseksi suomalaisten opiskelijoiden joukossa tulevat 
vahvasti esille. Elämäntarinoiden mukaan maahanmuuttajuus opiskeluympä-
ristöissä ilmenee jopa melko vieraana ilmiönä:  

Mä olin oppilaitoksessani sosiaalipuolella varmaan ensimmäinen ulkomaalainen. 
Sitt minä olin ihan tämmönen, kun kaikki sormella, ett kato se on ihan kuin ava-
ruusolio. Mä olin ihan tämmönen. Emmä tiiä miten ne toiset näki sen tilanteen. 
Tuli sieltä myös aika uteliaita kysymyksiä. (…) Just Viroa kohtaan ja just tämmös-
tä. (Ella Vi – sos) 

Minä sanoin että voi kun mua ei muisteta nimeä [ei muistettaisi, ei huomattaisi], 
kun välillä se kun niin että mä en haluaisi olla niin keskellä ja haluaisin olla hil-
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jaa, mutta koko ajan että Inga, Inga (… ) voi (…). Niin välillä tuli se niinkun hait-
ta. Mutt hyvät (…). No ehkä se ensin ajattelen, että ehkä se, että minä olin ainoa. 
Ei, se sattumalta, kun aika paljon maahanmuuttajia. Just tota missä mä olin, mä 
olin aina ainoa maahanmuuttaja. Mutta ehkä se on, että helppo Inga, Inga. En 
tiedä. (Inga Ve – sos) 

 
Ellan ja Ingan opinnot ajoittuivat 2000-luvun alkupuolelle. He kertovat ol-
leensa ainoita ulkomaalaistaustaisia omissa ryhmissään. He korostuivat sel-
keästi toisista poikkeavina, heidät huomattiin. Heidät tunnistettiin muukalai-
siksi, ulkopuolisiksi. Heidän vierautensa oli jotain sellaista, jota ei onnistuttu 
sisällyttämään ”suomalaisuuden” piiriin. Muukalaisuus heissä ei kuitenkaan 
ollut sitä, että he olisivat olleet irti historiastaan; muukalaisina he eivät olleet 
vieraita vaan nimenomaan tuttuja. (ks. Ahmed 2000; myös Lehtonen 2004b, 
248–249.) Suomalaisten katseissa he olivat ”muita”, ei ”meitä”. Vaikka suh-
de ei välity varsinaisena epätasa-arvoisena valtasuhteena, kokemus tulla tois-
tuvasti huomatuksi korostaa erilaisuutta. Erilaisuus voi ilmetä koettuna tun-
teena: 

[M: Miten yleensä näissä opiskeluympäristöissä ja harjoittelussa, niin miten olet 
kokenut olevasi samanlainen tai erilainen?] 
Erilainen. Ihan selvästi erilainen. Se on vaikea, se on vaan semmonen tunne. Se ei 
millään tavalla korostu tai jotakin semmosta. Se on semmonen tunne vaan, että, 
että on erilainen. Se vaan, onks se tausta, kyll se vaan vaikuttaa. Se (...) minä en 
tiedä.  
[M: Liittyykö se tasavertasuusnäkökulmaan? Koetko siinä suhteessa erilaisuuta? 
Tai oliko se jotain muuta erilaisuutta?] 
Se on ainakin mulle se on vaikea selittää. Mulla on vain semmonen tunne, että en 
mä ole samalla tasolla. (…) Ei tasolla, mutta se on semmonen intuitiivinen tunne, 
että ei. Vaikka kukaan ei sanonut mitään, ei millään tavalla kohdistanut tai lou-
kannut, ei mitään. Jotakin niinkun jää sanomatta. Jotakin. (…) Siinä se ehkä (…). 
(Inga Ve – sos) 

 
Inga tuntee olevansa erilainen. Juuri tunteiden avulla kiinnitymme; niiden 
avulla koemme yhteyttä tai erottautumista eri asioista (Ahmed 2004). Inga 
tuntee erilaiseksi määrittymiseensä liittyvän jotain hienovaraista ja peiteltyä 
eriarvoistavaa suhtautumista. Koettu erilaisuus saa jopa toiseuttavia sävyjä. 
Merkitseväksi tekijäksi hän nimeää taustansa; venäläistaustaisena maahan-
muuttajana hän ei koe saavuttaneensa tasavertaista asemaa toimiessaan tois-
ten opiskelijoiden kanssa. Erilaisuus voidaan kokea myös pysyvänä jälkenä: 

Siellä [maahanmuuttajille tarkoitetuissa orientoivissa opinnoissa] on niin paljon 
ollut niitä kansalaisuuksia, kansallisuuksia, eri kansallisuuksia, joo. Ja tuota eri 
kulttuureja, eri kielen taso. Kyllä minä lähdin ainakin mielenkiinnolla. Mutta mi-
nä oon aina aktiivinen tavallaan ollut. Mutta ehkä tuolla suomalaisessa ryhmässä 
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en heti niin niin. Oli alkuvaiheessa semmonen kammo. Olenpa mieluummin vaiti, 
vaikka osaankin. Mutta ehkä omien kohtalotovereiden sijassa ei semmosta ollu. 
Mutt kyllä täällä on jotain. Vaikka mekin ollaan eri maista, mutt me ollaan täällä 
just maahanmuuttajia. Maahanmuuttajia, kuten meitä kutsutaan. Vaikka mitä me 
tehtäis, aina me ollaan mamuja. Me ollaan syntyneitä muualla. (…) Aina semmo-
nen. Aina sellanen sinun takaraivossa kuitenkin, vaikka me mitenkä yritettäis siitä 
puhua tai että sitä ei ole tai peittää. Mutta koko ajan on semmonen, että on vähän 
mustana lampaana. Musta lammas. Kuitenkin ollaan erilaisia, me ollaan eri maa-
ilmasta. Ajatellaan eri tavalla, ehkä. Mä en tiedä, onko se kaikilla näin. Mutta 
mulla on. (Riitta Ve – sos) 

 
Maahanmuuttajien sosionomikoulutukseen orientoivassa ryhmässä Riitta 
kertoo kokeneensa samanvertaisuutta toisten maahanmuuttajaopiskelijoiden 
kanssa huolimatta heidän lukuisista erilaisista kansallisista ja kulttuurisista 
taustoistaan. Tunne muuttui varautuneisuudeksi ja vähempiarvoisuudeksi 
sosionomikoulutuksessa, jossa valtaosa opiskelijoista on suomalaistaustaisia. 
Opintojen alkuvaiheeseen paikantuvan tunnustelun avulla tulkitsen hänen 
hakevan tietoa siitä, miten muut hänet positioivat; hän tunnustelee uuden 
ryhmän sosiaalista hierarkiaa ja itseään suhteessa ryhmään sekä omaa oikeut-
taan ääneen ja mahdolliseen kuulluksi tulemiseen. Ääni liittyy kysymykseen 
positiosta, josta käsin voidaan puhua (Spivak 1988). Tulkitsen Riitan positi-
oivan itsensä aluksi hierarkiassa alemmaksi kuin suomalaiset kollegansa ja 
samalla tutkivan tuosta positiosta käsin, missä määrin hän on oikeutettu pu-
humaan.  

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kategorisoidaan ryhmässä yhdeksi 
ja yhtenäiseksi joukoksi. He eivät erotu yksilöinä, vaan heidän erilaisuutensa 
kohdataan yhtenäisyytenä. Riitan elämäntarinassa maahanmuuttajaksi positi-
toituminen saa toiseuttavia lisämerkityksiä. Maahanmuuttajuus on muodostu-
nut keskeiseksi osaksi hänen elämäänsä; se korostuu leimana, jota sen kiel-
täminen tai peittely ei muuta. Riitan varautuneisuus liittyy suhteessa suoma-
laisiin – ei muihin eri kulttuureista tulleisiin maahanmuuttajiin. Hän kokee 
muut maahanmuuttajataustaiset henkilöt mukaanottavampina kuin suomalais-
taustaiset opiskelijat. 

Vaikka varsinaista rasismia koulutuksessa ei liioin tunnisteta, eriasteiset 
syrjimisen muodot tulevat opettajillekin näkyviksi: 

No kaikistahan ei tiedetä, ei kerrota. Ne voi olla monenlaisia ilmeet, eleet, hauk-
kumiset. Mutta ilmeisesti se ongelma ei ole kovin paha. Enemmän kyse on semmo-
sesta eristämisestä tai eristäytymisestä. (...) Sanoisin näin, että jos ei ole ulkoisia 
eroja, esimerkiksi huivi tai kielitaidossa ei ole suuria eroja, ei siinä mitään estet-
tä. Silloin tarkoittaa, että pitää olla molemminpuolinen tahto. Suomalaisilla heti 
nousee tämä torjunta, jos tämä huivin käyttö tai muu semmonen selvä erilaisuus 
on. Ei tarkoita välttämättä ihonväriä, vaan se kokonaisuus, käyttäytyminen ja 
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kaikki semmonen. Sanotaan, että suomalaiset puhuu hyvin rempseesti alkoholin 
käytöstä, polttavat tupakkaa, vertailevat viikonlopputekemisiään ja seksistäkin 
puhutaan joskus hirveen avoimesti ja (…). Niin jos ulkomaalainen on eri kulttuu-
rista, siis sillä tavalla, että ei kotona eikä missään puhuta ja hän on niikun sillä 
tavalla eristäytyvä ja tämmöstä seurustelua, out, niin se estää ihan selvästi [mu-
kaan pääsyn muuhun ryhmään]. (Paavo O-lh) 

Varmaan niitä ennakkoluuloja on yhtä paljon. (...) Tuohon törmää täällä, että 
suomalaiset ei oo oikein valmiita tähän (…) kohtaamiseen. Niin. Tai tekemään yh-
teistyötä. (Päivi O-lh) 

 
Suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kohtaamiset pal-
jastavat eri kulttuurien lieviä yhteentörmäyksiä ja erilaisten kulttuuritaustojen 
olemassaolon näkyvyyttä koulun arjessa monella eri tavalla (ks. myös Kuis-
ma 2001, 29). Arvioidessaan suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden yhteistoimintaa opettajat näkevät, että suomalaisuus korostuu 
erilaisuutta torjuvana. Heidän mukaansa varsinkin näkyvä erilaisuus osoittau-
tuu poissulkevaksi. Erilaiseksi positioitumisen kokemukset voivat liittyä 
myös erilaisiin kulttuurisesti arvotettaviin käyttäytymistapoihin. Virallisen 
koulun ja arkisen koulun välillä suvaitsevuuden toteutumisen suhteen tulee-
kin esille kuilu (ks.Suurpää 2005, 64). 

 
Aloitteellisena ja neuvottelevana 

Riitta rakentaa itsestään kuvaa aktiivisena ja osallistuvana henkilönä. Näitä 
ominaisuuksiaan hän kertoo joutuneensa kuitenkin hillitsemään maahanmuut-
tajataustansa vuoksi opintojensa alkupuolella. Miten maahanmuuttajataustai-
nen opiskelija voi haastaa sitä positiota, joka hänelle koulutuskontekstissa on 
annettu? Miten hän voi vaikuttaa kokemaansa tilanteeseen niin, että hänelle 
mahdollistuu kuulluksi tuleminen?  

Alusta oli, mulla muutenkin on semmonen kammo ollut aina ja sitt kun vieras 
joukko ja vielä suomalaisia, ei heti. Meni kuukaus, pari vissiin kun me uskallettiin, 
aloitettiin jotain heittää sinne. Sitten, sitten se olikin mukavaa. 
[M: Joo. Sait myönteistä palautetta siitä omasta osallistumisestasi?] 
Kyllä, joo. Ja heti huomaa, että muutkin alkoivat sitten jo kysellä jotain, kysymyk-
siäkin muillakin oli. Ikään kuin neuvottelevat. Ehkä se juuri korostaa, että ahaa, 
ihmiset ajattelevat, ett säkin osaat jotain. Se on mukavaa. (…) Koska siellä aina 
vaaditaan, että osataan, osataan puhua ja tiedetään asioista. Se itse koulutus nii-
kun vaatii sitä. 
[M: Eli positiivisia kokemuksia.] 
Positiivisia. Mutta ei kaikilla. Niillä ihmisillä, joilla kielenkäyttö on aivan, on 
muutama semmosta, että ne ei pärjää, ne eivät uskalla puhua. Kun ne puhuu, niitä 
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ei välttämättä ymmärretä. Niin tommosia. Noille ihmisille se on hirveen raskasta. 
(Riitta Ve – sos) 

Kun on näitä ryhmätehtäviä, että ollaan kyll tehty kaikki yhdessä ja pärjätään tosi 
hyvin. Ett ei ole tullut mitään ongelmia. Minä olen kyllä päässyt joka päivä mu-
kaan. Ett ei ole tullut sellaista, että sinä olet eestiläinen, ett minä kuin olisin vii-
menen, joka valitaan ryhmään, ei. Näin on, että pääsen mukaan. Kun itekin on ak-
tiivinen, ett ei oo jäänyt sinne syrjään, ett ottaako minut joku vai ei. (…) Pitää olla 
niikun aktiivinen ja näyttää mielenkiintoa. (Kaisa Vi – lh) 

 
Riitta ja Kaisa esittävät itsensä toimintaansa kontrolloivina toimijoina. He 
tarkastelevat toimintansa mahdollisuuksia suhteessa kokemaansa hierarkiaan 
ja valtaan. Maahanmuuttajaksi positioituminen ei kuitenkaan kahlitse heitä 
pysyvästi. Ulospäin suuntautuva luonne, aktiivisuus ja rohkeus saavat heidät 
tunnustelemaan oikeutusta oman äänen esiin tuomiselle. Aloitteentekijän 
position ottaminen ei siis lähtökohtaisesti ollut itsestäänselvyys (ks. Harinen 
2005b, 63). Riitan tarinassa toimijuutta mahdollisti myös inhimillinen pää-
oma; hänellä oli jotain annettavaa toisille, jonka avulla hän voi neuvotella 
asemastaan. Toimijuus Riitan tarinassa on lisäksi yhteydessä suomen kielen 
taitoon; kun henkilö osaa suomea riittävästi, hänelle avautuu parempia toimi-
juuden tiloja kuin sellaisille, jotka osaavat suomea rajallisemmin.  

Marginaalista asemaa ryhmässä voi horjuttaa myös osoittautumalla vas-
tuulliseksi: 

Siinäkin on semmosta, että jos sä oot, jos sä oot tai sanomma näin, että jos sinulla 
on aina tehty tehtävät, jos on kotitehtävät valmiita, jos sä pystyt auttaa toisia, sit-
ten voi sanoa, että sä olet aina korkealla. Tai aina arvostettu ryhmässä. Ja niin 
olikin aina. Koska mä ajattelen näin, että jos sä pystyt auttaa, niin pitää auttaa. 
Ja se tietysti se jos toinen on täysin laiska, se on jo toinen juttu, mutta kyllä mä 
pärjäsin, jos tarkotat tätä, miten mä pärjäsin eri kansojen kanssa, aika hienosti. 
(Raija Vi – lh) 

 
Maahanmuuttajataustainen opiskelija neuvottelee positioitumisestaan opiske-
lijaryhmässä osoittamalla aktiivisuutta, aloitteellisuutta, vastuullisuutta ja 
osaamista. Elämäntarinoiden mukaan kuulluksi tuleminen edellyttää, että 
henkilön on osoitettava olevansa hyödyksi toisille. Paikka opiskelijayhteisös-
sä on jotenkin ansaittava (ks. myös Honkasalo 2003; Keskisalo 2003; Hari-
nen ym. 2005).  

Neuvottelu omasta positiosta voi olla jatkuvaa, koulutuksen eri vaiheissa 
toistuvaa:  

No ensiks mulle oli vaikea, vaikea, kun minä olin ainoo ulkomaalainen ryhmässä, 
että ei kaikki halua (…) mulla oli aika paljon tiimityötä. Ja kun minä esimerkiksi 
palasin äitiysloman jälkeen, minun oli aika vaikea löytää rohkeutta. Että ensim-
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mäisen ryhmän minä jouduin opettajan kautta löytää. Että se oli todella vaikea. 
Että niin kun tota, jokaisella ovat tuttuja keskenään. Minä tulin uutena eikä ku-
kaan, ei ollut sellaista lempeetä ystävällisyyttä. Ett vaikk sinä voit tulla mukaan. 
Ett oli semmonen eristyneitä. Minun oli vaikea hyväksyä sitä. (…) Oli kyllä vähän 
semmonen tota kauhee tunne. Vähän semmonen tota nöyryyttävä olo vähän. (…). 
Ett mulla viimenen, ett minä kysyn, ett tuunks mä mukaan. Vastaus oli semmonen, 
että meillä on oma aikataulu, mitä me (…). Mutta minä ok, se on ok. Sitt todella, 
että nyt niin, että mä olen mukana. Se on piste. Ett me tehdään niinkun, ett minä 
olen nyt ryhmässä. Ett kukaan ei vastaan, että ei kukaan vastannut, että ei. Mä 
ajattelin, että se on niin kun sääntö, että minä olen niinkun, minä olin ymmärtä-
nyt, että minun piti sopeutua heidän aikatauluun. (Inga Ve – sos) 

 
Ingan mukaan kyseisessä oppilaitoksessa on paljon maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita, mutta juuri hänen opiskeluryhmässään hän kertoo olleensa 
ainoa ulkomaalaistaustainen. Uuteen opiskelijaryhmään meno vaatii rohkeut-
ta. Inga kokee tulleensa torjutuksi; toisten opiskelijoiden keskinäiset liit-
toumat vaikeuttavat, jopa estävät sisäänpääsyä ryhmiin. Inga kokee tämän 
nöyryyttäväksi.  

Koska ihmiset suosivat tiimityössä itsensä kaltaista seuraa, epätoivotta-
vaan sukupuoleen, ikään, kielelliseen tai etniseen taustaan liitetään oletuksia 
puuttuvista ominaisuuksista (Forsander & Ekholm 2001, 66). Inga edusti 
toisille ulkomaalaisuutta ja vierasta, minkä soveltuvuudesta ja sopeutumisesta 
ryhmäjäsenyyden edellyttämiin odotuksiin ei oltu varmoja. Suomalaiset opis-
kelijat arvostavatkin suuresti omaa kansallista kulttuuriaan, sen kieltä, ajatus-
tapoja ja normeja (Räty 2009, 55). Osalliseksi pääsy ryhmään näyttäytyy 
elämäntarinassa mahdollistuvan vain siten, että maahanmuuttajataustainen 
opiskelija suostuu toimimaan jo syntyneen ryhmän asettamilla ehdoilla. Ky-
seinen tilanne ei anna tilaa neuvottelulle. Ingalla ei ole valtaa vaikuttaa 
omaan asemaansa henkilöiden keskinäisissä suhteissa. Hän kertoo omaksi 
vaihtoehdokseen jääneen vain alistumisen toisten tahtoon. Vaikka torjutuksi 
tuleminen Ingan elämäntarinassa näyttäisi olevan mahdollinen kenelle tahan-
sa uudelle tulijalle, tässä yhteydessä Inga epäilee oman positioitumisensa 
ulkomaalaiseksi vaikuttavan tilanteeseen. 

 
8.3.3 Työyhteisössä mukaan otettuna ja poissuljettuna  

Sekä lähihoitajaopiskelijoiden että sosionomiopiskelijoiden koulutukset sisäl-
tävät useita työharjoittelujaksoja. Ammatillisessa koulutuksessa työharjoitte-
lusta käytetään käsitettä työssäoppiminen ja ammattikorkeakoulussa harjoit-
telu, joista molemmista käytän jäljempänä termiä harjoittelu (Opetushallitus 
2001; Ammattikorkeakoululaki 2003/351).  
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Lähihoitajan koulutuksessa harjoittelua sisältyy sekä tutkinnon yhteisiin 
ammatillisiin opintoihin kuin myös opiskelijan valitsemiin eriytyviin amma-
tillisiin opintoihin. Harjoittelua ohjaavat kyseisen opintokokonaisuuden ta-
voitteet. (Opetushallitus 2001, 15–16.) Diakonia-ammattikorkeakoulussa so-
sionomiopiskelijoiden harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohja-
tusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin 
sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelujaksot sijoittu-
vat opintojaksojen sisään ja palvelevat koko opintojakson tavoitteita. (Opin-
to-opas 2004–2005, 50, 171.) 

Harjoittelu edellyttää ohjausta. Ohjaajaksi on yleensä sovittu yksi henkilö 
työpaikassaan, vaikka ohjausvastuu koskee kaikkia työntekijöitä. Koska har-
joittelu sisältää ohjaussuhteen ja koska se tapahtuu virallisen kouluajan aika-
na, tarkastelen myös näitä työelämässä ilmeneviä suhteita pedagogisina suh-
teina. Seuraavassa tuon esille elämäntarinoista niitä kokemuksia, jotka kerto-
vat kohtaamisista työyhteisössä. 

Elämäntarinoissa työyhteisössä mukaan ottamiseen liittyvät kokemukset 
ovat usein yhteydessä kielitaitoon. Viroa äidinkielenään puhunut Kaisa kertoi 
oppineensa suomen kielen alkeet television välityksellä. Suomessa kotiäitinä 
ollessaan hän kertoo käytännön kielitaitonsa vahvistuneen siten, että lähihoi-
tajakoulutukseen hakiessaan hän pääsi suoraan aikuiskoulutusryhmään ilman 
erillistä maahanmuuttajille tarkoitettua valmistavaa opetusta tai muuta kieli-
koulutusta.  

Aika hyvin ne kaikki toisetkin työtoverit ottivat. Periaatteessa yksi työtoveri otti 
minut helman alleen, niikun ohjas vähän. Kielen suhteen mä pärjäsin aika hyvin 
ja sitä tuli vielä lisää, kun sinä joka päivä keskustelet lasten kanssa. (…) No välil-
lä oli kyllä semmosta, ei lasten kannalta tullut yhtään sanomista, että sanot vää-
rin. Ei vanhemmiltakaan tullut, että kaikki oli hyvin. Alotinko minä syyskuun alus-
sa siellä ja joulukuussa tuntui, kuin minä olen yks työntekijä siellä. Lasten van-
hemmat antoi joululahjat ja kaikki. (…) Kuin olis oikee työntekijä tuolla. Ja minä 
olinkin työntekijä. Ei ollut kukaan kuka sanoi että tällä tavalla, et sinä olet niikun 
ylimääräsenä. Ei käytetty hyväksi. Vierailen aina siellä (…). Jos jotakin päiväko-
dissa tapahtuu, niin kutsutaan ja soitetaan, että pääsetkö tulemaan. (Kaisa Vi – 
lh) 

 
Kaisan suomen kielen taito ei tuottanut harjoittelupaikassa ongelmia. Kielen 
hyvä osaaminen näyttäytyy helpottavana ja edistävänä, kuulumista rakenta-
vana tekijänä (ks. myös Sutela 2005, 105). Kaisa kertookin tulleensa kohda-
tuksi kaikkien taholta varsin mukaan ottavasti. Kuulumisesta kertovat tunteet 
liittyvät työyhteisöissä kokemuksiin hyväksytyksi tulemisesta ja positiivisesta 
yhteisöllisyydestä. Kaisa maahanmuuttajataustastaan huolimatta kokee vah-
vaa kuulumisen tunnetta ja hän positioikin itsensä tasavertaiseksi työntekijäk-
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si. Työyhteisöllisyys ja sosiaalinen tuki ilmentävät aina positiivista yhteisölli-
syyttä (Vartia & Perkka-Jortikka 1994, 10).  

Kielitaito voi olla tekijä, johon liittyy myös poissulkemista korostavia ko-
kemuksia. Seuraavassa Martinan kertomassa episodissa kielitaidon puutteelli-
suuden nimissä hänen työhönsijoittumisensa kyseenalaistetaan; hänen kelvot-
tomuuttaan korostetaan. Toisaalta tuohon kyseenalaistukseen voi tulkita liit-
tyvän voimakkamman poissulkemista sisältävän asenteen, joka näkyy ihmi-
sen kokonaisena ohittamisena. 

No kyllä minulle se oli stressi. Esimerkiksi jos minä ensimmäinen kerta menen 
päiväkotiin tänne ja ei ole riittävästi kieltä. Miten minä hoidan lapsia? Miten mi-
nä järjestän tuokio? Oli vaikeaa alussa. No meni kaikki hyvin, minä sain nelonen. 
Vain yksi lastenhoitaja kerran minulle, miten sinä pääset töihin, miten sinä hoidat 
vanhuksia? Sinä et puhu hyvin, et ymmärrä kaikkea. Ja oli niin suhtautuminen 
hänellä. Minä tulen töihin, no terve tai päivää. Hän ei vastannut. No se kaikki ih-
miset on erilaisia. Se ei mitään. Ei kaikki, vain hän oli yksi näin. (Martina Vi – lh) 

 
Sen lisäksi, että Martinan kielitaito kyseenalaistettiin ja hänen kohtaamistaan 
välteltiin, hänen positionsa lähihoitajaopiskelijana tiettyine tavoitteineen 
aluksi ohitettiin. Hän kertoo tulleensa kohdatuksi päiväkotiharjoittelussaan 
ensisijaisesti siivoojana eikä lähihoitajakoulutuksen lasten hoidon ja kasva-
tuksen opintojen tekijänä. 

Tiedätkö, jos esimerkiksi minun pitäisi olla lasten kanssa, tehdä joku tuokio, hän 
enemmän kertonut minulle, että minä pesen lattiat, pesen astiat. No ei lasten kans-
sa. Sitten minä olen puhunut, että pitää olla (…). He menevät retkelle. Minä olen 
päiväkodissa ja pitää järjestää siivousta. No se ei ole ohjaaja. Minun ohjaajani 
oli sairastunut ja hän oli sijainen. Ja sitten tuli minun ohjaajani ja kyllä minä olin 
sitten lasten kanssa. Ja järjestänyt monta, monta tuokioo. Ja oppinut lapsilta pal-
jon uusia sanoja. Se auttoi minua.  
[M: Minua kiinnostaa tuo tilanne, että sinut laitettiin siivoamaan, vaikka sinun oli-
si pitänyt olla siellä lasten kanssa. Miten hän sen tehtävän sinulle antoi ja miten 
sinä toimit?] 
No kyllä minä en kiinnostunut siivoamaan. Minä osaan sen tehdä. Kyllä minä ha-
lusin olla lasten kanssa ja oppia häneltä ja auttaa lapsille ja kuunnella ja kuun-
nella, että minä opin. Ei vain siivousta. Minä osaan sen, ei vaikea tehdä kyllä. No 
se pitää tehdä.  
[M: Miten sinä toimit?] 
Minä olen toiminut, minä olen kaikki toiminut. Pyytänyt joskus, jos he järjestävät 
sen tuokion, minä olen pyytänyt, saanko minä tulla joskus kuuntelemaan, mitä si-
nä puhut, miten sinä järjestät. Sitten hän lupasi.  
[M: Miltä sinusta tuntu? Miksi hän pani sinut siivoamaan kun sinun olisi pitänyt 
olla lasten kanssa ja harjoitella sitä?] 
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No voi olla se, että minä olen maahanmuuttaja. Onko se ongelma, että minä en 
puhu hyvin. En minä tiedä. No se ei alentanut minua. No sitten lopussa kaikki me-
ni hyvin. (Martina Vi – lh) 

 
Työpaikan ohjaajan ja Martinan välinen valtasuhde on epätasapainoinen ja 
siksi tulkitsenkin Martinan opiskelijana aluksi alistuvan hänelle annettuun ja 
osoitettuun positioon. Vaikka tilanne ei täysin täytäkään työpaikkakiusaami-
sen kriteereitä, siihen viittaavia piirteitä Martinan kuvaamassa tilanteessa on 
tunnistettavissa (ks. Vartia-Väänänen 2003). Kuitenkaan Martinan ottama 
positio ei viittaa puolustuskyvyttömyyteen ja -haluttomuuteen. Hän tekee 
aktiivisesti aloitteita tilanteen muuttamiseksi, mikä konkretisoituukin toisten 
työntekijöiden kanssa. Hän ei myöskään anna maahanmuuttajaksi kategori-
soitumisen vaikuttaa itsearvostukseensa. 

Työpaikkakiusaaminen, mikä on luettavissa henkisen väkivallan36 muo-
doksi (Vartia-Väänänen 1999, 4), voi ilmetä myös puhumattomuutena, huo-
maamattomuutena ja ihmisen mitätöimisenä. Seuraavat elämäntarinat kerto-
vat alistavasta konfliktista ihmisten välillä.  

Että siinä alussa oli aika vaikeitakin aikoja. Joitakin joittenkin ihmisten taholta 
tunsin hyvin semmosta kylmää suhtautumista. (…) Ja se jos sä menet ja sua ei nii-
ku tervehditä. Että sinä menet paikalle ja ihminen tekee kuin ei huomaiskaan si-
nua. Tällaisia tilanteita on, ett se ei ole niikun suoraan. (Margareeta Vi – sos) 

Ja sitten on tämmöset, kuka sitten ei puhu sulle. Kun kysyt jotain, ei tule vastaus-
ta. Minä muistan yks työpaikka, mulla oli suuntautuva lopputyöharjoittelu tässä 
sairaalassa ja minun ohjaaja oli, no aika ennakkoluulonen ja tuota sitten kirjoitti-
kin, että kieliongelmat. No tuli sitten jotain kysyin sitten, hän käänsi selän. No 
mistä se johtuu? No kyllä jokainen tämmönen asia on ihmisen sisällä. Ehkä se 
heistä tuntu tosiaan, että minä tulen ja nyt otan jotain pois. Että musta tuntu, että 
kun halusin ihan joskus tämmöselle ihmiselle, että ite käytte laivalla ja Euroopan 
omistajaa leikitte, mutta minä tulen tänne sitten auttamaan. Sitten on heti tuota ei 
oo sitten niiku tervetullut. Minä ei tarkotta sitä, että kaikki on tämä. Se ei pidä 
paikka. (Anu Vi – lh) 

 

                                                             
36 Tavallisia henkisen väkivallan muotoja ovat kielteinen sanaton viestintä, kuten kielteiset tai 

”paljon puhuvat” ilmeet ja eleet, eristäminen ja puhumattomuus, haukkuminen ja pilkkaami-
nen, alistaminen ja painostus sekä työn, tuloksen ja ihmisen mitätöiminen (Vartia-Väänänen 
1999, 4). Henkinen väkivalta voi saada moninaisia muotoja. Se voi olla näkymätöntä ja kuu-
lumatonta, passiivista ja juonittelevaa. Toisaalta se voi olla hyvinkin kovaäänistä, aktiivista ja 
hyökkäävää. Henkisessä väkivallassa on kyse alistavasta konfliktista ihmisten välillä. Kyse ei 
ole kahden tasavertaisen ihmisen välillä olevasta konfliktista, vaan siitä, että toinen on syystä 
tai toisesta heikompi kuin toinen. (Vartia & Perkka-Jortikka 1994, 29–34.) 
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Tarinat kertovat kohtaamattomuudesta, jolloin Gordonin (2005b, 163) mu-
kaan jaettu ihmisyys jää taka-alalle pinnalta tulkittujen erojen korostuessa. 
Koska samanarvoisuuden ja vertaisuuden eleenä ja osoituksena voidaan pitää 
toisen huomioimista (Tedre 1999, 133), tulkitsen tervehtimättömyyden, pu-
humattomuuden ja selän kääntämisen kertovan eriarvoiseksi osoittamisesta. 
Ne ovat voimakkaita poissulkemisen eleitä, joilla kyseenalaistetaan henkilön 
merkitys ja ihmisarvo. Toisaalta ne voivat kertoa pelosta ja uhkasta, kuten 
Anu tilannetta tulkitsee. Episodissa suomalaisuus näyttäytyy toisaalta pelok-
kaana ja uhattuna ja toisaalta koppavana ja ylimielisenä suhtautumistapana. 
Anu ei kuitenkaan syyllistä asiasta itseään, vaan viittaa sen olevan toisen 
osapuolen ongelma. Vaikka Anu haluaisi kertoa närkästyneisyydestään koh-
taamilleen suomalaisille ja siten vastustaa annettua positiota, hänen positioi-
tumisensa maahanmuuttajataustaisena opiskelijana ja tulevana työnhakijana 
rajoittaa hänen toimijuutensa mahdollistumista. Hän vaikenee; hänen täytyy 
olla hiljaa.  

Ennakkoluuloisuuden ja torjuvan suhtautumisen lisäksi haastateltavani 
kertovat erityishuomion kohteena olemisesta: 

Ulkomaalaisena pitää näyttää ja tehdä kaksi kertaa enemmän töitä osoittaakseen, 
että on valmis töihin ja jotta sinut otetaan huomioon. Että otetaan tasa-arvoisena 
huomioon. Sinua aluksi vahditaan, miten sinä teet, minkä aikaa sinä teet. Vahdi-
taan joka asiassa. Jos olet ulkomaalainen, sinussa on huomio kaikessa. Kaikki 
katsotaan terävämmällä silmällä. (Katherina Vi – lh) 

Oli sellanen paine, tuntu että oli sellanen paine, että mun piti pärjätä 200-
prosenttisesti, vaikka mä olinkin harjoittelija. Minua ei koskaan kukaan tullut oh-
jaamaan, korjaamaan, neuvomaan, ei koskaan ei puol sanaakaan. Mutta mä tun-
sin, että tarkkaillaan. Tarkkaillaan, että mitä hän tekee. (Elli Ve – sos) 

 
Maahanmuuttajataustaisena opiskelijat kertovat olevansa uudessa työyhtei-
sössä usein suuremman tarkkailun ja huomion alaisena kuin suomalaistaus-
taiset kollegansa; maahanmuuttajataustaisena he kokevat, että heiltä vaadi-
taan muita enemmän. Lunastaakseen paikkansa työelämässä ja suomalaisessa 
yhteiskunnassa heidän on osoitettava olevansa työntekijöinä ahkeria ja tuot-
toisia. Annika Forsander ja Elina Ekholm (2000, 65) toteavat, että maahan-
muuttajan täytyy ensin kyetä osoittamaan ammattitaitonsa ja sopivuutensa ja 
vasta sen jälkeen hänelle suodaan tilaisuuksia työllistymiseen ja etenemiseen 
ulkomaalaisuudestaan huolimatta. Normaalin opiskelijan position lisäksi 
maahanmuuttajataustaiset joutuvat moninkertaisen tarkkailun alaisiksi. 

Elli kertoo kokeneensa muiden opiskelijoiden tavoin erilaisia vaikeuksia 
tuntea itsensä tervetulleeksi harjoittelupaikassaan. Tähän liittyvät kokemukset 
vanhusten palvelutalossa hän kertoo kokeneensa erityisen haastaviksi.  
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[M: Miten sinä koit oman aseman siellä?] 
(…) Minä sanoin, että ovi avattiin. Että ei mitään muuta. Ett kyllä se oli kuvasta-
vaa. 
[M: Kun sanoit, että et oikein uskaltanut puhua, niin mikä siinä oli esteenä?] 
No, sellanen kun minä lähdin opiskelemaan, niin mun pitää pärjätä tässäkin tilan-
teessa, että, en tiedä, se on varmaan oma asenne sellanen, että. Kyll mä ymmär-
rän, että erilaisia työpaikkoja, erilaisia tilanteita on elämässä. Ja jos mä jokaises-
ta tilanteesta lähden karkuun, että kuka mä sitten olen. Se on toisenlaisia näkö-
kulmia siihen ongelmaan, siihen kysymykseen. (Elli Ve – sos) 

 
Huolimatta erilaisista vaikeuksista Elli kuitenkin kertoo kyenneensä kohtaa-
maan nämä haasteet ja tarttumaan niihin ja selviämään niistä. Huolimatta 
siitä, että hänen positioitumisensa maahanmuuttajataustaisena opiskelijana 
rajoitti hänen toimijuuttaan, hän osoittaa kuitenkin kykenevyytensä vastapu-
heeseen. 

Inga on yksi niistä harvoista Venäjältä muuttaneista henkilöistä, joiden 
työyhteisöön liitetyt kohtaamiset välittyvät hänen elämäntarinassaan pelkäs-
tään positiivisina. 

(…) minä en törmännyt enkä huomannut mitään negatiivista minua kohtaan (…). 
Minä näen, että mun kanssa aika mielellään tekevät asioita. Ja just otetaan työpa-
riks kyllä, mä näen ite. Ja minä luulen, että minä löysin paikan, oman paikan siel-
lä. Mulla ei mitään vaikeeta tulla toimeen ihmisten kanssa. (Inga Ve – sos) 

 
Jotta tulisi kohdatuksi mukaan ottavasti, opiskelijat kertovat asiaa edistävän 
oma asennoituminen ja suhtautuminen. 

No työkavereihin oli tosi hyvä suhde. Minulla ei ole ongelma. Minulla auttaa elä-
mässä, koska minulla työkaverit auttaa työssä. Jos minä en ymmärrä, minä kysyn 
koko ajan. Esimerkiksi jos työkaverit, minä en ymmärrä. Minä, että kysyn vielä 
kerran. Minä en pelkää. Ei minä lähteä opiskelemaan suomenkielen kurssi. Minä 
pärjään itse koko ajan. Minä yritän pärjätä itse. (Elena Ve – lh) 

Meillähän oli nyt äskettäin harjoittelu. Minä olin koulussa ala-asteella. (…) Mutt 
siellä kuitenkin, en tiedä mistä se johtuu, onko se koulutuksen taso, mutt siellä on 
kaikki opettajia ja jotenkin sivistyneempiä ihmisiä. Ne suhtautuvat aivan eri taval-
la. Että otettu vastaan tosi hyvin. (…) hirveen hyvä kokemus. 
[M: Kerro, minkälainen se hyvä kokemus on?] 
Ystävällisiä ihmisiä, jotka keskustelevat mielellään. Mielellään, joo. Ja koskaan ei 
niinkun, jos olisin tarvinnut apua, niin kaikki auttoivat ja neuvoivat. (…) Mutta 
mä itse oon ollut hirveen utelias. Mä kävin siellä, kyselin, haastattelin ihmisiä ja 
sillä tavalla oon luonut kontaktija. Tietysti kukaan ei tietysti tullut mun luo. (Riitta 
Ve – sos) 
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Kun on avoin ja ulospäinsuuntautunut, se edistää elämäntarinoiden mukaan 
mukaan ottavia kohtaamisia. Rohkeus kysyä ja itseluottamus ilmenevät posi-
tiivisina eteenpäin vievinä ulottuvuuksina. Avoimuus, kyky ja uskallus kysyä, 
sopeutuvuus yhteisöön ja toimiminen määrätietoisesti tavoitteidensa eteen 
kertovatkin menestymistä tukevista valmiuksista (Kuisma 2001, 48). Vaikka 
suomalaistaustaiset työtoverit välittyvät auttavina, aloitteellisuus ja kontaktin 
luominen jää maahanmuuttajataustaisen vastuulle. 

 
8.3.4 Kohtaamiset asiakkaiden kanssa  

Opintoihin sisältyvä harjoittelu tapahtuu erilaisissa sosiaali- ja terveysalan 
työympäristöissä, joissa kohdataan eri-ikäisiä ja erilaisia asiakkaita. Harjoitte-
lun aikana opiskelijan tehtävänä on työstää omaa ammatillista kasvuaan ja 
työotettaan kunkin jakson tavoitteiden mukaisesti. Tässä yhteydessä ana-
lysoin sitä, kuinka kuulumisesta neuvotellaan harjoittelun asiakaskontakteis-
sa. Huolimatta siitä, että harjoittelu ja sen yhteydessä asikaskontaktit ovat 
merkittävä osa opiskelua, elämäntarinoissa kohtaamiset asiakkaiden kanssa 
eivät nousseet määrällisesti suurena osuutena esille. 

Työntekijän ja asiakkaan välisen luottamuksellisen suhteen rakentaminen 
ja saavuttaminen on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeisiä 
haasteita. Jo ennen harjoittelun alkamista jotkut venäläistaustaiset opiskelijat 
kertoivat tiedon harjoittelusta vanhusten parissa luoneen heille epämukavuu-
den tunnetta siitä, miten suomalaiset vanhukset kohtaavat heidät venäläistaus-
taisina ihmisinä. 

(…) minun oli aika vaikea lähteä esimerkiksi harjoittelemaan palvelutaloon. Mä 
tiesin, että siellä mä törmään ihmisiin, jotka kävivät sotaa ja mä pelkäsin heidän 
asenteitaan mua kohtaan. Mutt mä menin sen läpi, eikä tota, sit mä totesin, että 
kaikki on ok. (Inga Ve – sos) 

(…) että mitenkä ne suhtautuvat vanhukset kun tässä minä olen venäläinen ja mis-
sä Venäjän ja Suomen ristiriidasta ja historiasta ja semmosia asioita, miten ne 
vaikuttaa. (Valentina Ve – lh) 

 
Lähihoitajakoulutuksessa lähes kaikki opiskelijat perehtyvät vanhustyöhön ja 
sosionomikoulutuksessa ne, jotka valitsevat vanhustyön suuntautumisalueek-
seen. Vanhustyö on maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille houkutteleva 
työalue ensisijassa sen luvatessa työtä. Toisaalta haastateltavat uskovat van-
hustyössä olevan juuri sellaisia asiakkaita, joiden muistoja leimaa taistelut 
venäläisiä vastaan ja venäläistaustaisiin kohdistuva varauksellisuus (esim. 
Karemaa 1998; Haapakorpi 2004; Jaakkola 2009). 

[M: Tuossa sanoit, että jonkin verran pelkäsit, miten etenkin sodassa mukana ol-
leet vanhukset kokevat sinut ja muuten. Miten yleensä, miten asiakkaat on otta-
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neet sinut vastaan näissä paikoissa? Niin harjoittelun aikana koulussa kuin nyt sit-
ten työssä?] 
Sitä mä ihmettelen, että kyllä mulla aika positiivinen kokemus. Ei mitään.  
Ett kerran tota, sen minä muistan viime vuonna kun itsenäisyyspäivä. Ja yks asia-
kas sanoi, että et sinä ole venäläinen. Minä sanoin, että miten niin, kun minä olen 
venäläinen. No sinä oot erilainen venäläinen jotakin sinnepäin.  
[M:Mitä hän tarkotti sillä?] 
Ett kyllä (…) jotakin mä tunsin positiivista.  
[M: Muistako sinä sitä tilannetta vuos sitten itsenäisyyspäivänä. Minkälainen tämä 
tilanne oli, jossa tämä keskustelu lähti liikkeelle?] 
No oli tota ryhmä, päiväryhmä. Ett silloin me puhuttiin, että mitä tarkoittaa itse-
näisyyspäivä, miksi ja kaikkee. Kaikkeen niitä itsenäisyyteen liittyviä asioita. Ett 
silloin se. Ett musta kysyttiin, että mitä musta tuntu kun nyt itsenäisyys. Minä olin 
vähän, minä olin (…) minusta se ei kuulu mun sukupolven asia ollenkaan. Se on 
historiallinen hetki ollut ja (…) enkä minä vaikuttanut siihen.  
[M: Mitä tämän kysymyksen taustalla on? Miks ne kysy? Mikä käsitys sulle tuli?] 
Mä tiedän mitä on ollut ja no että just just tota että se itsenäisty Venäjältä, kun se 
on Venäjän vallan alla ollut. Ett se ollut. Mitä mä vastaan, kyll mä kunnioitan mi-
tä yhteiskunta saavuttanut, mutta asiat jotka joskus olleet, minä en ota kantaa. 
Minä en ole vastuussa enkä voi arvostella. (…) Mä en itse tota kovin kiinnostunut 
politiikasta. Ett se on mulle aika hämärä asia. Ja varsinkin noita asioita. (Inga Ve 
– sos) 

 
Ahmedin (2000a, 8) mukaan kohtaamisessa tapahtuva tunnistaminen on yh-
teydessä aiempiin kohtaamisiin ja jokainen uusi kohtaaminen muistuttaa 
muista, aiemmista kohtaamisista ja niissä muodostuneista erojen kerrostumis-
ta. Itsenäisyyspäivän vietto tuo korostuneesti esiin Suomen historialliset ta-
pahtumat ja Ingan kohtaaminen nostaa esiin asiakkaiden aikaisemmat koh-
taamiset venäläisten kanssa. Inga käy neuvottelua siitä, millaisena hänet tulisi 
kohdata. Hän kertookin tulleensa tunnistetuksi venäläisenä ja hän identifioi-
tuukin tilanteessa venäläiseksi. Inga oli tullut asiakkaille tutuksi jo ennen 
kyseistä tilannetta, joten hän ei ollut tunnistettavissa sellaiseksi vieraaksi, 
mitä venäläisyys näille ihmisille muutoin saattoi merkitä. Varmistuakseen 
Ingan yksilöllisyydestä ja poikkeavuudesta tässä suhteessa häntä vaaditaan 
valitsemaan puolensa; millä tavalla hän on ”meitä” ja millä tavalla ”heitä”. 
Inga ottaa position, jossa hän eri sukupolven ihmisenä ei ole niitä, jotka olivat 
sodassa Suomen kanssa. Ulkoistaessaan itsensä vastuusta tulkitsen hänen 
osoittavan vastarintaa viholliseksi positioitumista vastaan.  

[M: Minkälaisia kokemuksia sinulla niihin liittyy? Miten asiakkaat otti sinut vas-
taan näissä yksiköissä?] 
No siis hyvin, hyvin. Tietysti oli, ehkä mullakin oli sellasia epäilyksiä, että miten 
ihmiset minua vastaanottavat. Miten minä osaan hoitaa heitä. Mutt mun mielestä 
tää niikun inkeriläisyys, mutta kuitenkin en oo venäläinen. Se heti varmaan tulee 
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se leima, että venäläinen, ehkä siihen mukaan tulee jotain asenteita, mutta kun in-
kerinsuomalainen ei oo sitä. (Elli Ve – sos) 

 
Venäläiskuvan negatiivisuus korostuu myös Ellin elämäntarinassa. Hän kui-
tenkin ottaa etäisyyttä venäläisyyteen positioimalla itsensä inkeriläistaustai-
seksi ja siten ”lähes suomalaiseksi”. Koska paluumuuttajastatuksella tulleisiin 
suomalaiset ovat suhtautuneet myönteisemmin (Jasinkaja-Lahti ym. 2002; 
Liebkind ym. 2004; Jaakkola 2009), korostamalla yhteistä etnistä taustaa Elli 
luo mielikuvaa toisenlaisesta kuulumisestaan Suomeen verrattuna muihin 
venäläisiin.  

Että minut on otettu, siis minä aina meen sillä tavalla tuntosarvet koholla, että 
kun minä ja minun identiteettiin kuuluu se, että minä olen ulkomaalainen. Ja mi-
nun tuntosarvet kokee heti sen, miten minut ulkomaalaisena otetaan vastaan. Ja 
miten ylipäätään ihmisenä otetaan vastaan ja miten opiskelijana. (…) Esimerkiksi 
kun menin yhden vanhuksen kanssa, hän sanoi joka kymmenen minuutin päästä, 
että sinä et ole suomalainen. Että mistä maasta sinä olet. Hän on niikun dementoi-
tunut ja se oli hänelle niin uutta. (…) No mä jouduin koko ajan selittämään, että 
joo en ole. (…). Hän niikun kokee sen minun aksentista, että en ole suomalainen. 
(Margareeta Vi – sos) 

 
Margareeta lähestyy suomalaista työelämää ulkomaalaisen positiosta käsin, 
mihin hän liittää jatkuvan varuillaan olon. Jo ennen kasvokkaisia kohtaamisia 
hän työstää sitä, millaisen kategorian kautta hän tulee määritellyksi ja miten 
nämä kategorisoinnit – ulkomaalainen ja opiskelija – suhteutuvat toisiinsa. 
Maahanmuuttajataustaisena hän on koko ajan kysymässä hyväksytyksi tule-
mistaan. Muualta tulleena hän joutuu toistuvasti vahvistamaan sitä, että hän 
ei ole syntyperäinen suomalainen. Hän joutuu olemaan koko ajan vastakkain 
oman erilaisuutensa kanssa. Se ei kuitenkaan välity eriarvoisuutena, vaan 
tulkitsen asiakkaiden kohdistaman kiinnostuneisuuden Margareetan kulttuu-
ria ja äidinkieltä kohtaan elämäntarinassa kertovan positiivissävytteisestä 
uteliaisuudesta.  

(…) minä olin vanhainkodissa huolenpitokentällä. Ja yksi suomalainen rouva ei 
halunnut, että minä hoidan. Hän kertoi minua hoitaa vain suomalainen lähihoita-
ja (…) älä tule lähelle. No kyllä minä, se oli niin ei halua. Minä haluun auttaa 
häntä. Hän ei halua. No mitä tehdä? Minä olen hoitanut toisia. Kun hän huutaa, 
että joku tulisi ja minä olen kysynyt, haluatko minä autan sinua? Ja sitten meni 
moni moni aika ja hän oli luvannut sallinnut pyytänyt vie minua, auta minua. En-
sin hän oli kieltänyt, että ei halua. Ja sitten minä olen paljon hoitanut häntä. Ja 
myöhemmin oppisopimuksessa. Minä olen usein kuullut häneltä sinä olet paras 
lähihoitaja, paras. Ja minä ymmärrän häntä ja nyt hän ymmärtää minua. Ja se oli 
näin, että minä laitan sänkyyn, laitan peiton päälle ja hoidan häntä, kun hän jo-
tain pyytää. (Martina Vi – lh) 
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Ennakkoluuloisuus Martinaa kohtaan ilmenee aluksi jatkuvana torjuntana, 
jolloin ulkomaalaistausta on esteenä työtehtävien hoitamiselle. Torjuvuus ja 
epäily kuitenkin paikantuvat lähinnä asiakassuhteen alkuaikoihin. Kontaktin 
jatkuessa ja vuorovaikutuksen lisääntyessä suhde muuttuu luottamuksellisek-
si. Se kuitenkin edellyttää, että maahanmuuttajataustaisena opiskelijana Mar-
tina odottaa asiakkaan hyväksyntää ja lupaa toimia. Hän on valmiina autta-
maan, kun sille annetaan mahdollisuus. Tämä onkin yksi hoivaminän omai-
naisuus (Skeggs 1997) 

Yleensä suhteet asiakkaisiin välittyvät positiivisina ja niihin liittyvät ko-
kemukset mukaan ottavina: 

Mutta mä en niiku ei sanoisi, että asiakkaat, että lapset tai vanhukset ottavat huo-
nosti. Ei. Voi olla, että on ennakkoluuloja, mutta yleisesti tervetulleeksi aina kui-
tenkin toivottanut. (Anu Vi – lh) 
 

Myös Allan kohtaamiset asiakkaiden kanssa välittyvät positiivisina: 

[M: Miten näissä eri paikoissa, niin siellä nää asiakkat on ottanut sinut vastaan?] 
Ja sitten vanhusten kanssa siellä. (…) Koko aika minä pyydän anteeksi, että minä 
en osaa puhua täydellisesti, siis mun kielitaito, minä en ole suomalainen. Sen ta-
kia minä pyydän anteeksi, että minä puhun väärin. Ihan vapaasti voitte pysäyttää, 
jos ette ymmärrä tai minä en ymmärrä tai teen jotakin väärin. Ja sen jälkeen aina 
oli ihanasti, että ei mikään ongelma. En mä muista ainakin, että joku sano että 
hän ei ymmärrä mitä tarkotat. Tai ehkä sen takia, kun minä olen vanhusten kans-
sa, minä tiedän, että pitää ottaa huomioon kuulo ja sairaudet myös. Joskus pitää 
puhua oikein rauhallisesti. Kato silmiin ja joskus sama juttu monta kertaa, ennen 
kuin me jatketaan. (…) Aina pitää olla itse itsensä, että älä näyttele. Sitä mä yri-
tän, että älä näyttele. (Alla Vi – lh)  

 
Allan elämäntarinassa välittyy hänen suora ja mutkailematon suhteensa hä-
nen erilaisuuteensa. Suomen kielen vajavaisuus ei tee hänestä eriarvoista, 
vaan se on pikemminkin asia, joka on korjattavissa erilaisin vuorovaikutuk-
sen tekniikoin, kuten esimerkiksi kysymällä ja toistamalla. Tulkitsen myös 
Allan korostavan itsensä hyväksymistä kohtaamista helpottavana tekijänä. 

Sosionomiopintoihin kuuluvan yhden työharjoittelun Riitta kertoo teh-
neensä peruskoulussa. Kyseisen luokan oppilaat olivat syntyneet useita vuo-
sia sen jälkeen, jolloin hän oli muuttanut Suomeen. Maahanmuuttajataustai-
sena Riitta on jo oppinut, että hänen tulee eri tilanteissa selittää taustaansa ja 
erilaisuuttaan. Hän jo tätä ennakoiden ottaa strategian, jossa hän etukäteen 
tekee selvityksen itsestään oppilaille kouluharjoittelun yhteydessä. 

Kun mä tulin ja heti kerroin itsestäni, että minä olen sieltä ja sieltä. (…) Että minä 
olen Petroskoista kotoisin, että asunut täällä enemmän kuin te. Miten niin, kysyi-
vät. No minä olen asunut täällä 13 vuotta. Te olette kymmenvuotiaita. Ajatelkaa, 
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enemmän kuin te. Joo että kerroin, että jos huomaatte, että jos jotenkin hassusti 
puhun välillä, niin se johtuu siitä, että se ei ole mun äidinkieli. Kerroin ihan kaikki 
itsestäni pääasiat. Epävirallisissa tilanteissa kysyivät minun perheestäni ja lapsis-
tani ja kaikesta. (…) Ihan hyvät suhteet. (Riitta Ve – sos) 

 
Huolimatta siitä, että Riitta on asunut Suomessa kauemmin kuin kymmen-
vuotiaat oppilaansa, hän ei tunne olevansa suomalainen samassa määrin kuin 
he. Vai onko kysymys siitä, että hän epäilee, että toiset eivät pidä häntä sa-
massa määrin suomalaisena? Hänen kielitaitonsa ei ole täydellinen ja hänhän 
ei ole syntyperäinen suomalainen. Yleensä kansalaisuuden määrittymisessä 
korostuvat sekä verenperintö että valtion maaperällä syntyminen (Yuval-
Davis 1997, 26; Castles & Davidson 2000, 85). Riitta ei usko tulevansa posi-
tioiduksi yhtä vahvasti suomalaiseksi kuin oppilaansa, jotka ovat eläneet 
vähemmän aikaa Suomessa kuin hän itse. Hän tiedostaa positoitioituvansa 
vallan hierarkiassa maahanmuuttajataustaisena – siis muualla syntyneenä – ja 
se ei oikeuta samanlaiseen suomalaisuuteen kuin hänen Suomessa syntyneille 
oppilaille. Toisaalta hänen perustellessa koululaisille ”suomalaisuuttaan” 
tulkitsen hänen tavallaan jo ennen sen kyseenalaistumista esittävän vastapu-
hetta; hän herättää koululaisia pohtimaan kansalaisuuden määrittymistä. 

 
 

8.4 Koulutus resurssina 
 
Tässä luvussa kiinnitän elämäntarinoissa huomiota koulutukselle annettuihin 
resurssimerkityksiin; siihen, millaisena resurssina koulutus näyttäytyy työ-
markkinakapasiteetin tuojana ja siten kuulumisen rakentajana. 
 
8.4.1 Kulttuurisen ja inhimillisen oppiminen 

Kulttuurinen suomalaisuus 

Aluksi tarkastelen sitä, millaisena kulttuurinen suomalaisuus tulee esiin sosi-
aali- ja terveysalan koulutusta koskevissa elämäntarinoissa. Kansalaisuuden 
ja kansallisuuden – suomalaisuuden – konstruointi tapahtuu ensisijaisesti 
sellaisissa opintojaksoissa, joissa käsitellään suomalaista yhteiskuntaa, kult-
tuuria ja historiaa sekä kielten opetuksen yhteydessä (Gordon ym. 2000b, 19). 
Yhteisen kulttuurin, kielen ja historian tuntemisen lisäksi kansalaisilta odote-
taan jopa elämäntapojen ja käytöstottumusten tuntemista (Antikainen, Rinne 
& Koski 2006, 155).  

Kansallisuutta tuotetaan ja Suomea kerrotaan koulutuksessa monin muo-
doin.  
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Ruoka joo että joka juhlassa on oma. Niin kyllä minä voin kuvitella, että miten se 
on. Että joka juhlaan kuuluu joku ruoka. Nytten esimerkiksi mitä joulupöydässä 
pitää olla. Ja tässä koulussa me opimme, että vappuun kuuluu tämä ruoka ja niin 
edelleen. Sitten keittiössä me yritämme laittaa tämä ruoka. Toinen juttu, että me 
yritämme vehnätön ruoka laittaa, maidoton ruoka. Sitten vielä kansallisruoka. Ja 
sitten vielä katsotaan, mitä lapselle saa tarjota, mitä vanhukselle. (Alla Vi – lh) 

Ja miten laittaa se Suomen ruoka. Se oli uusi asia. Olen tutustunut. Me olemme 
laittanet erilaisia ja kakkuja, salaatteja ja laatikkoa. (…) Se oli uusi asia. Ja tosi 
hyvin sujuvasti kaikki meni. Olen oppinut erilaisia asioita. (Martina Vi – lh) 

 
Elämäntarinoiden mukaan suomalaisessa koulutuksessa korostuu tyypillisen 
suomalaisen ruuan, tapojen ja juhlakulttuurin tuntemaan oppiminen. Samalla 
niiden taustalla olevat arvot, arvostukset ja asenteet tehdään tutuiksi. Sen 
ohella, että esimerkiksi kansallisen ruuan muodossa kulttuuri on nähtävä 
tuotteena, se on myös tuottaja, joka tekee meistä sellaisia kuin olemme (Löyt-
ty 2004, 101). Suomalaisen kulttuurin oppiminen on siten suomalaiseksi 
kasvamista. Kansallisuutta tuotetaankin erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä, 
rituaaleissa, juhlissa ja spektaakkeleissa (McClintock 1995, 374; Lappalainen 
2006, 39). Erityisesti juhlimisessa korostuu kansakunnan hengen ylläpitämi-
nen (Komulainen 2002). Jokaisen kulttuurin omissa juhlissa määrittyy siten 
sosiaalinen ja kulttuurinen jatkuvuus (Harinen 2000, 170). 

(…) mä sain laaja kuva ihmisistä, yhdyskunnasta. Nimenomaan suomalaisesta. Ja 
miten minä voin löytää oikea tapa toimia. No just kun miten yhteiskunta toimii. 
Vähän tuota lakipohjaista tietoo ja noita sääntöjä, miten ryhmätyössä, erilaisessa 
monialaisessa tiimissä pitäis henkilönä, yksilönä toimia ja semmoista. Sitä aika 
paljon kyllä tullut. (Inga Ve – sos) 

No ehkä tää Suomen esimerkiksi palvelujärjestelmä. Miten täällä toimii kaikki. 
Millaisia oikeuksia meillä on kansalaisina. Sekin oli aivan hyvä tieto. (…) niin 
minä tiedän, minne pitäs soittaa ja mitä kysyä. (Riitta Ve – sos) 

 
Lisäksi opiskelijat kertovat oppineensa suomalaista yhteiskuntajärjestelmää, 
sen rakenteita ja toimintaa valaisevia ulottuvuuksia: miten yhteiskunta toimii, 
toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä ja yhteiskunnan palvelujärjestelmää. 
Työelämässä toimimisen kulttuuristen käytäntöjen oppiminen nousee myös 
elämäntarinoissa esille. Samalla kun opitaan suomalaisen ruuan tekijäksi ja 
suomalaisen yhteiskunnan järjestelmien tuntijaksi ja käyttäjäksi, samalla 
kasvetaan ja opitaan suomalaiseen kansalaisuuteen.  

Kun koulutuksessa opitaan uutta kansallisuutta ja kulttuuria, korostaa 
koulutus samalla maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ”nuorta suomalai-
suutta”. 
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No kyllä mun mielestä kyllä se on kaikki uutta mulle, kun mä en ole ollut niikun 
lapsesta saakka kun ne asiat eivät ole mulle itsestään selvät. Ja kun tavallaan 
nään, että toisilla on siinäkin enemmän pelivaraa. Kun ne niinkun esimerkiksi kun 
täälläkin on tää Saapas-auto37(…) että se on niikun tavallisella ja suomalaisella 
ihan itsestään selvää, että hän on kasvanut siinä ja hän tietää, mikä se on. Mutt 
mulle tuli se ihan uus juttu taas. Ett ihan sellasii tulee ihan koko ajan vastaan. 
Sellasii, minkä nään, että toisille se on ihan selvää. Joskus tuntuu, että minä olen 
tyhmin siellä luokassa (…) että se sosiaalinen tieto, mitä on tullut jo vuosien mit-
taan on tullut jo heille, minun pitää omaksua siinä opintojen ohella. (Margareeta 
Vi – sos) 

 
Margareeta kertoo ”integraatiovajeesta” ja ”alikouluttautuneisuudesta” suo-
malaisen kulttuurituntemuksen suhteen (ks. Harinen 2000, 179; Forsander 
2002, 78). Margareetan kommenttiin sisältyy oletus itsestään selvistä tiedois-
ta ja taidoista, jotka maassa pitkään asuneet jakavat. Ne eivät ole hänelle 
itsestäänselvyyksiä ja niiden tietämisen suhteen hän muualta tulleena tuntee 
ulkopuolisuutta. Koulutus siten sekä paljastaa että peittää opiskelijoiden väli-
siä kansallisuuteen tai muihin yhteiskunnallisiin asemiin liittyviä erilaisuuk-
sia (Komulainen 2001, 51). 

Suomalaisuutta opitaan koulutuksessa perehtymällä myös Suomen histo-
riaan. Koska ”valmiiseen Suomeen tulleet” eivät ole kasvaneet yhdessä histo-
rian kanssa, se siirretään heille (ks. Harinen 2000, 77). Sosiaali- ja terveys-
alan perustutkinnossa (2001) todetaan, että lähihoitajakoulutuksessa yleisten 
kulttuuripiirteiden ohella opiskelijan tulee osata suhteuttaa kotiseutunsa ja 
maansa merkittäviä tapahtumia ja aikakausia naapurimaiden ja maailman 
historiaan. Hänen on osattava pohtia eri maiden tulkintoja historiallisista 
tapahtumista. (Opetushallitus 2001, 45.) Näihin teemoihin perehdytetään jo 
maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavissa opinnoissa 
(Opetushallitus 1999, 12). Sosionomikoulutuksessa niin perusopintojen yh-
teydessä kuin jo ammattikorkeakouluun orientoivissa opinnoissakin tavoit-
teena on muun muassa, että opiskelija tiedostaa yksilöllisten, yhteisöllisten ja 
kulttuuristen sekä ympäristötekijöiden vaikutuksia ihmisen arkeen historian 
eri aikoina (Opinto-opas 2004–2005, 59; Karhia 2005).  

Perehtyminen suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja niiden toimintaan 
välittyvät elämäntarinoissa pääasiassa Suomessa toimimista ja elämistä hel-
pottavina. Kuitenkin erityisesti Venäjältä muuttaneet kertovat Suomen lähi-
historiaa käsittelevät opinnot hämmentäviksi. Maijalle, joka opiskeli ammat-

                                                             
37 Palveluoperaatio Saapas on evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyötä. Saappaan toiminta on 

valtakunnallista etsivää nuorisotyötä alle 18-vuotiaille. Saappaan toiminnassa nuorille tarjo-
taan aikuiskontakti ja mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun. (Huttunen 2006.) 
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tikorkeakouluun orientoivissa opinnoissa, tuotiin Suomen historiaa esille 
elokuvan keinoin: 

Yhdyskunta, siis historia, Suomen kulttuuri, sitten puolueet, tällaista. Kyllä mä tu-
tustuin. Oli tosi tärkeä tutustua kulttuuriin. Vaikka mä luulin, että Venäjän ja 
Suomen kulttuurissa ei niin suuria eroja (…) No oli vaikea opiskella talvisota ja 
jatko-sota. Se oli tosi vaikea, koska meillä opeteltiin erillä tavalla. Meidät opetet-
tiin, että Suomi hyökkäsi Venäjälle. Suomessa opetetaan, että Venäjä hyökkäsi 
Suomeen (…) katsottiin Tuntematon sotilas tunnilla. Vaikea katsoa, vaikea. Ehkä 
minä katsoin ennen Venäjällä oli Venäjän ja Saksan sodan välillä, venäläiset tap-
pelivat saksalaisen kanssa vastaan. Se oli helpompi katsoa kuin nyt mä katson 
ihan suomalaiset ja Venäjää vastaan. Minä istun ja kun ihan kun minä ymmärrän, 
minkälainen tilanne on kun suomalainen armeijassa, nuoret, ihan fiksut, älykkäät 
ihmiset olivat armeijassa. Ja he kuolivat. Ja kuitenkin kun he ampuivat toisen 
puolen, minä tiedän, siellä on venäläiset. Kauhea katsoa. Ihan sama juttu oli juuri 
Venäjän armeijassa kuin tässä. Omassa armeijassa omat sotilaat ampuvat ja (…) 
vaikea on kuulla, että venäläisistä puhutaan huonosti, negatiivisesti. Vaikea 
kuunnella. Kuitenkin se oli tosi hyödyllistä katsoa. Vaikka raskasta. 
[M: Joo. Mikä sen tarkoitus oli, miksi te katsoitte?] 
No se oli yhdyskunnan muutos. Ja opettaja halusi meille näyttää elokuvan tähden 
alla, hän ei löytänyt, sen takia Tuntematon sotilas, mutta (...). 
[M: Täällä Pohjantähden alla, hän yritti sitä?] 
Joo eikä löytänyt. Sitten hän vuokrasi Tuntematon sotilas. Sekin on hyödyllistä tu-
tustua, siis suomalaiseen klassikkoon. Vaikka raskasta katsoa. 
[M: Joo. Ottiko hän huomioon sinut, mitenkään sinun taustasi? Tuliko se esille 
mitenkään siinä tilanteessa?] 
Ei hän, no, varmasti hän otti huomioon. No hän sanoi, että hän ei tarkoita mitään 
siis negatiivista, että se on Venäjä, se on vain historiaa. Meidän täytyy oppia se ja 
se oli ihan (…), no minäkin ajattelen, se oli ihan politiikka-asia, että ei kai ihan 
[tavalliset] ihmiset päättivät tämän sodan. Niin vaikea oli katsoa. Joku istui ja 
nauroi. Minä en pystynyt nauramaan, koska se oli ihan joku kuolee ja (…) raskas-
ta, raskasta. (Maija Ve – sos) 

 
Suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustuminen merkityksellistyy 
elämäntarinassa tärkeänä. Kuitenkin tapa, jolla Suomen historiaa opetetaan, 
saa tässä poissulkemisen ulottuvuuksia. Kansallisuus, kuten suomalaisuus, ei 
ole olemassa omalla voimallaan, vaan se tuotetaan, tehdään ja kerrotaan 
(Lehtonen 2004a, 15). Anu Koivunen (1995, 233–234) on todennut, että 
Suomessa ”kansallinen elokuva” on ollut 1920-luvulta lähtien osa nationalis-
tista retoriikkaa. Hänen mukaansa elokuvan voi nähdä edustavan osaa ”kan-
sallisesta projektista”, jossa määritellään, kommentoidaan, jäsennetään, uu-
delleen tulkitaan ja uudelleen tuotetaan suomalaisuutta. Historian kertomisel-
le löytyvät perustelut, mutta tässä historian kertomisen tapa muistuttaa jäse-
nyydestä, joka on poissulkeva. Maijan suhde kerrottuun suomalaiseen kansal-
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liseen menneisyyteen ja kansalaisihanteeseen korostaa hänen ei-suomalai-
suuttaan. 

Vaikka kyseinen elokuva on lunastanut paikkansa Suomen kulttuurihisto-
riassa, sen kontekstissa kuitenkin nykyiset venäläistaustaiset opiskelijat posi-
tioituvat vihollisten edustajiksi tai ainakin heitä muistutetaan siitä, että he 
edustavat sitä vierasta, joka tunnistetaan syylliseksi. Jo lähtökohtaisesti he 
ovat konfliktissa näiden sisältöjen kanssa (ks. Harinen 2005a, 286). Vaikka 
Maija tässä tilanteessa lähestyy asiaa venäläisen positiosta käsin, hän pyrkii 
torjumaan syyllisen position. Sodasta vastuussa hän katsoo olleen toisten, 
poliittisten päättäjien, ei hänen kaltaisten ”tavallisten ihmisten”. Elokuvava-
linta vetää rajaa meidän ja muiden, tässä tapauksessa suomalaisen ja viholli-
sen välille.  

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulu-
tuksessa ja myös lähihoitajakoulutuksessa toimiva yhteiskunnallisten ainei-
den opettaja perustelee Suomen historian opettamista sotien historiana seu-
raavasti: 

No mä tiedän sen, ett siinä on hyvin kriittinen suhtautuminen, koska vuosikymme-
nethän Neuvostoliitossa opetettiin, että ei semmosta ollutkaan kuin talvisota. Ja 
sitten minä taas väitän, että Suomen ja Venäjän suhteet edelleenkin, jos ei ymmär-
rä sitä merkitystä, niin ei ymmärrä maitten välisiä suhteita todellisuudessa. Minä 
näitä nuoria niikun propagoin siihen, että kuulkaa, tää on historiaa, tää on tapah-
tunut ja se pitää vain ymmärtää, ett näin on ollut ja (…). Ett se oikoo tiettyjä vää-
rinkäsityksiä tai vääristymiä. Viime vuonna yks venäläinen nuori tyttö sanoi, että 
koko aika vain puhutaan siitä, että venäläiset on niin pahoja ja kun ne hyökkää ja 
muuta. Minä sanoin, että kuule kun historia on ollut tämmöstä. Minä olen vielä 
korostanut, että se on ollut Ruotsi ja Venäjä, jotka on sotinut. Suomi ollut siinä 
välissä. Näin se vaan on ollut (…) historia on historiaa. Virolaisen kanssa ei ollut 
mitään tämmöstä. (Paavo O – lh) 

 
Maija-opiskelija ja Paavo-opettaja toimivat eri oppilaitoksissa pääkaupunki-
seudulla. Kuitenkin heidän kertomansa episodit paljastavat, että Suomen 
historiaa tuodaan esille näissä eri oppilaitoksissa painottaen hyvin samankal-
taisia näkökulmia. Suomalaista historiaa tuodaan esille sotien esittämisen 
kautta, missä rakentuu vastakkaisuus venäläisten ja suomalaisten kanssa. Jos 
elokuvan esittämisellä Maijan ryhmälle voisi arvella olevan tahattomiakin 
oletuksia, Paavon valinnat opetuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi välittyvät var-
sin tietoisina. Tietoinen ja aktiivinen menneisyyden kertominen toteuttaa 
tiettyjä tavoitteita ja intressejä palvelevaa historiapolitiikkaa (Kalela 2001, 
11–25; Löytty 2004, 99). Perustellaanko elokuvan kertomuksella oikeutta 
suomalaisten edelleen olemassa oleville toiseuttaville asenteille venäläisiä 
kohtaan? Vai onko elokuvan esittämisessä kysymys tahattomasta samuuden 
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ja siihen nivoutuvien erojen tuottamisesta? Komulaisen (2001, 49) mukaan 
tahattomuuden voi nähdä viestittävän sitä, että suomalaisuus luonnollistetaan 
opetuksen kontekstissa itsestään selväksi opetuksen perustaksi. Samalla kun 
elokuvan keinoin suomalaisuutta tuotetaan uudelleen, samalla sen myötä 
rakennetaan venäläistaustaisille opiskelijoille ulossulkevaa suomalaisuutta.  

 
Kasvamisena elinikäiseksi oppijaksi 

Koulutus korostuu elämäntarinoissa elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan 
itsensä kehittämiseen valmentavana toimintana. Yhteiskunnallinen kehitys ja 
sen myötä työmarkkinoiden ennakoimaton muutos edellyttävätkin kasvuun ja 
kehitykseen orientoituneita ihmisiä, jotka haasteista selviytyäkseen ovat val-
miita investoimaan omaan persoonaansa (Koski & Paju 1998, 5). Sen lisäksi, 
että muuttuvan ja uudistuvan yhteiskunnan kansalaisten odotetaan olevan 
määrätietoisia, luovia, vastuuntuntoisia, henkisesti itsenäisiä ja yhteistoimin-
taan kykeneviä, heidän odotetaan haluavan jatkuvasti kehittää itseään ja yh-
teiskuntaa (Rinne & Salmi 1998, 169, 17; Rinne ym. 2000, 38). Maahan-
muutto tuokin elämään uusia haasteita, jolloin ihmisiltä odotetaan kehittävän 
oppimisen ja jatkuvan kouluttautumisen edellyttämiä taitoja. Tähän viittaavat 
koulutusta ohjaavat dokumenttit, joiden mukaan opiskelijan tulee ”kehittää 
ammattitaitoaan läpi elämän” (Opetushallitus 2001, 9) ja hänellä tulee olla 
valmiudet jatkuvaan koulutukseen (Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista 2003).  

Ja minä ymmärrän, että ei tarvitse pelätä elämää. Ja ei tarvitse laittaa itselle kyn-
nys, että jos minä aikaisemmin ajattelin, että minä en voi opiskella. Nyt minä ym-
märrän kyllä voin. No että minä, milloin minä menin Venäjälle ja vastaan tuttuja 
ja kysyivät, mitä minä teen nyt. Minä sanoin, että minä opiskelen. He ihmettelivät, 
miten se voi olla vieraskielellä. Ja opiskella ammattia. (…) Minä vielä pari vuotta 
sitten en voinut ajatella, että minä pääsen. (Liilia Ve – lh) 

Mä ajattelen, mä olen sama vielä, vaan lisääntyi yks kieli. Minä on mun rikkautta, 
mitä mä haluan vielä kehittää. Mahdollisimman paljon. Ja se, että mä olen täällä 
viisaampi nyt. Koska tässä viidessä vuodessa mä opin aika, mä en oppinut siellä 
Virossa koko elämässä niin paljon kun mä opiskelin tässä Suomessa. Että Suomi 
anto minulle tosi paljon. Ja ajattelen kaikki, kuka tulee tähän Suomeen, saavat 
sellaisen mahdollisuuden opiskella ja tehdä vaikka mitä. Jos on vain halu ja tahto. 
Koska mahdollisuudet tässä ovat (…) ja mulla on koulutus. Mä olen sivistynyt. 
Paljon enemmän kun (…) vaikka mä en ollut tyhmä sielläkin, mutta se oli vaan se 
koulu. (Raija Vi – lh) 

 
Liilia ja Raija kertovat koulutuksen myötä löytäneensä itsestään elinikäisen 
oppijan. Suomeen muuttaessaan Raija kertoo olleensa 51-vuotias ja hänen 
aikaisempi koulutus- ja työuransa sijoittuu elektroniikka-alalle. Vastaavasti 
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Liilia kertoo muuttaneensa 48-vuotiaana. Hän oli kouluttautunut sairaanhoita-
jaksi ja hän oli toiminut sitä vastaavissa tehtävissä yli 20 vuotta. Elämä oli 
täyttynyt työnteosta ja käsitys oppimisesta paikantuu Liilian ja Raijan koke-
muksissa nuoruusvuosiin ja koulukontekstiin (ks. Aapola 1999; Ojala 2005, 
60). Heidän näkemyksensä viittaavat kysymykseen sosiaalisesta iästä, jota 
voidaan lähestyä ikäroolien ja ikänormien näkökulmasta (Rantamaa 2001, 
58). Toisin kuin heidän nuoruusvuosinaan, nykyisessä yhteiskunnassa ikä-
kausien väliset selkeät rajat ja niihin liittyvät elämäntehtävät ovat monimut-
kaistuneet, eivätkä ne seuraa kronologista ikää (Antikainen, Rinne & Koski 
2006, 39). Kehittyminen ja kasvu ihmisenä ja kyvykkyys oppimaan vielä 
nykyisessä iässä näyttäytyy yllätyksellisenä, mutta positiivisena. Luottamus 
ja usko omiin kasvun mahdollisuuksiin ovat syntyneet uuden elämäntilanteen 
ja nykyisen koulutuksen myötä. 

Ja se että kyll mä en halua vielä pysähtyä. Kyll mä haluan vielä mennä. Kyll ei se 
ole mikään iso, mutta vaikka jalkojen hoitaja. Koska se vanhukselle niin tärkeä ne 
jalat. Kuinka jaksat kävellä (…). (Alla Ve – lh) 

(…) jatko-opiskella sairaanhoitajaksi korkeakoulussa. Mutta minä haluaisin, mut-
ta en tiedä miten kaikki menee. Esimerkiksi työsopimuksen kautta jos päästä työs-
kentelemään ja sitten voi jatkaa sairaanhoitajankoulutuksessa. (Natalia Ve – lh) 

 
Opiskelijat vastaavat siihen koulutuspoliittiseen haasteeseen, joka odottaa 
koulutuksen tuottavan valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja halun itsensä 
kehittämisen (ks. Opetushallitus 2001, 11). Elinikäinen oppiminen onkin poh-
joismaisen koulutusmallin keskeinen peruste (Antikainen, Rinne & Koski 
2006, 314). Koulutuksella ja työssä menestymisellä korostetaan olevan yhte-
ys koko kansakunnan menestymiseen (Simola, Rinne & Kivirauma 2002, 
250). Elinikäinen oppiminen voidaan nähdä kilpailukyvyn pelastajaksi globa-
lisoituvassa maailmassa, koska oppiminen tuo mahdollisuuksia pärjätä kilpai-
lussa (Kauppila & Suoranta 2005, 68).  

Elämäntarinat jatkuvasta kouluttautumisesta ja oppimisesta voivat kertoa 
myös maahanmuuttajataustaisen henkilön tarpeesta pärjätä työmarkkinoilla 
entistä paremmin. Ne voivat kertoa mahdollisuudesta valmentautua epävar-
muuteen. Taustalla voi olla epäily siitä, missä määrin yksi tutkinto tarjoaa 
luotettavan ja riittävän ”valtakirjan” työmarkkinoille. Jatkokoulutuksen suun-
nittelu ja valitseminen voi kertoa sen oppimisesta, että pärjäämisen takaami-
nen edellyttää oppimista oman elämän refleksiiviseen johtamiseen (ks. Rinne 
& Salmi 1998, 160–168).  

Naumasen (2002) mukaan pidemmän ja korkeamman tason koulutus ta-
kaa todennäköisemmin paremman pääsyn palkitseviin tehtäviin kuin lyhyem-
pi tai matalamman tason koulutus. Resurssinäkökulman mukaan koulutus 
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muuntuu voimavaraksi, jolloin se voi olla työmarkkinoilla toimijoiden poten-
tiaalinen mahdollisuus tai väline uusien tai toisentyyppisten resurssien hank-
kimiseen. (Naumanen 2002, 237, 280.) Parhaillaan suoritettava tai juuri suo-
ritettu koulutus – tässä lähihoitajakoulutus – tarjoaa uusia resursseja. Nämä 
resurssit voivat mahdollistaa uusien, mielekkäämpien ja palkitsevampien 
töiden tavoittelun. Lisä- ja jatkokoulutuksen suunnittelun tulkitsen kertovan 
myös luottamuksesta siihen, että opiskelu yleensäkin tarjoaa välineen oman 
position edistämisestä työmarkkinoilla. 

 
Matkana itseensä luottavaksi, itsenäiseksi ja selviytyjäksi 

Koulutuksen ansio elämäntarinoissa korostuu myös jokapäiväistä elämää 
helpottavana inhimillisenä pääomana.  

Mutta ainakin rohkeutta tullut. Toimin ihmisten kanssa. Rohkeutta tullut soitta-
maan ja kysymään. Puhumaan asioista, kun kysytään asioista. Joo enemmän roh-
keutta ja itsevarmuutta (…). No ennen oli aika vaikea kysyä jotain ihmisiltä. Jopa 
avata suuta. Mutt koulussa koko ajan oli pakko puhua ja keskustella ja kysyä ja 
kaikenlaista. Etsiä tietoa ja (…). Ja kun on varma, että tietää jotain, semmosta 
(…). Mä tiedän, jos jotain tarttee, mä itte koitan asioita enemmän. Hirveästi pel-
käsin, että kaikki mikä liitty, että mun itte piti hoitamaan. Mä aina miehelle, että 
voitko sinä soittaa. Nyt minä aina tota en ja otan luurin ja soitan, että jotakin (…). 
(Inga Ve – sos) 

 
Antikainen ym. (2006, 140) mukaan koulutuksen yhtenä tehtävänä on tuottaa 
sellaisia kvalifikaatioita eli sellaisia tietoja, taitoja, kykyjä, asenteita ja arvoja, 
joita yksilöt tarvitsevat toimiessaan niin työmarkkinoilla kuin kansalaisina-
kin. Inga kertookin tiedon ja sen myötä muun muassa rohkeuden, omatoimi-
suuden, itsenäisyyden ja vastuun kasvusta, jotka ovat edellytyksiä aktiivisen 
kansalaisuuden toteutumiselle.  

Ett mä pystyn opiskelemaan vieraalla kiellellä, ett kaikki semmosta. (…) Kyllä se 
on aika iso merkitys. (Inga Ve – sos) 

No varmaan itsetunto on noussut paljon. (…) Ja joskus tunnustaa, jos vuoden 
päästä saan sen diplomin, että minä tein sen! Kyllä se teki ja tekee hyvää tämä 
koulutus, jos vain jaksan opiskella loppuun asti. (Johanna Ve – sos) 

 
Monille maahanmuuttajaopiskelijoille erityisesti ammatillisen koulutuksen 
teoreettinen raskaus on osoittautunut kompastuskiveksi (Rissanen & Partanen 
2004, 83). Ongelmia ovat tuottaneet myös kieliongelmat ja sopeutumisvai-
keudet suomalaiseen koulujärjestelmään ja opetuskulttuuriin (Iskanius 2001; 
2006). Haastateltavat kertovat lukuisista maahanmuuttajataustaisista opiskeli-
joista, jotka ovat joutuneet keskeyttämään opintonsa opiskelun vaativuuden 
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vuoksi. Kouluttamattomuus Suomen kaltaisessa koulutusyhteiskunnassa kat-
sotaankin usein yksilölliseksi kyvyttömyydeksi tai kunnottomuudeksi (Nau-
manen 2002, 111). Suomalaisen koulutuksen hankkiminen on kyvykkyyden 
osoitus. Näiden tekijöiden valossa erilaisten vaikeuksin voittaminen, koke-
mus selviytymisestä, onnistumisesta ja koulutuksen loppuunsaattamisesta on 
itsetuntoa ja itseluottamusta kohottava.  

No kyllä mä olen muuttunut. Että just se päällimmäinen asia on se, että minuun on 
tullut sellaista itsevarmuutta ja sellaista tietoisuutta, että tiedän, kuka mä olen, 
mihin mä olen menossa. Sillä tavalla, että silloin kun minä etsin omaa tietä, se oli 
kovin raastavaa. Mä en oikein tiennyt mihin suuntautua. Ja se toi niikun sellaista 
epävarmuutta koko minun olemiseen. Ett kyll mä aika pitkälti tiedän, kuka mä oon 
ja siis ihmisenäkin tunnen, että olen kehittynyt persoona. Mun siis ei tarvii miel-
lyttää ketään. Siis sillä tavalla, että mä tiedän, että jos mä, siis paras on että mä 
olen oma itsensä eikä yrittää vetää minkäänlaisia rooleja. (Margareeta Vi – sos) 

 
Koulutuksen aikana erilaisten opintojen myötä opiskelijat kertovat työstä-
neensä omaa elämänhistoriaansa, omia vahvuuksiaan ja kehittymishaastei-
taan. Koulutus on toiminut myös peilinä omille ammatillisille tavoitteille. 

Mutta nyt tota, nyt mulla ehkä erilainen itsetunto, kun mä tulin Suomeen ja mitäs 
nyt. Ett se ehkä arkiasioissa ehkä sen näkee myöskin. Jos ennen kuin minä menin 
kauppaan ja yritin jotain ostaa, rupee miettimään, että se on mulle rahaa. Nyt mi-
nä käytän omaa siinä. Että vähän varmuutta tullut, aika paljon (…) että minä olen 
kun kaikki muut veronmaksajat, sanoisin. Varmuus tulee kyllä. (Inga Ve – sos) 

 
Koulutus voi toimia taloudellisen vaihdon välineenä (Naumanen 2002, 86). 
Se on keskeinen väylä myös hyvinvoinnin tavoittelussa (Rinne & Salmi 
1998, 20). Inga kertookin koulutuksen mahdollistaneen hänen tavoitella au-
tonomisuutta ja taloudellista riippumattomuutta (ks. myös Forsander 2002, 
184). Itsenäinen sosioekonominen asema torjuu tunteen häpeästä aviopuoli-
son ja muiden veronmaksajien varassa elämisestä. Vertainen positio työ-
markkinakansalaisena ja toimeentulonsa turvaajana muiden kansalaisten 
kanssa vahvistaa itseluottamusta ja henkistä hyvinvointia.  

Olen muuttunut, mutta en tiedä, johtuuko se koulutuksesta vai johtuuko se vain 
muuten elämästä. Ihminenhän kasvaa koko aika. Mä olen oppinut luottamaan 
enemmän itseen taikka siihen, mitä minä osaan. Siis tavallaan ei olla niin vaati-
maton. Tavallaan tilanteen nähden, en tiedä osaanko minä selittää sitä. Tämä on 
ihan tuore juttu mulla. Että voi jotenkin olla Venäjällä sellainen, että pitää olla 
vaatimaton. Että mitä mä osaan. Jotenkin se oli kulttuurissa, että pitää olla sella-
nen vaatimaton ja nöyrä, ainakin ulkoisesti, en tiedä. Mutt ei se tässä elämässä 
[Suomessa] päde, ei päde. Siitä lähtien että pitää kirjoittaa työhakemus positiivi-
sesti itsestään, vähän negatiivistakin. Mutta jossakin vaiheessa oli vaikea kirjoit-
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taa itsestä positiivisesti. Että tää en mä tiedä onko se minkä tulos. Onko se koulu-
tuksen tulos vai onko se näitä elämänvaiheiden tulos. Pitää olla rohkaseva itselle. 
Ja palkita itseään joskus onnistumisistaan. (Elli Ve – sos) 

 
Suomalaisessa koulutuksessa korostetaan yksilöllisyyttä, jota koulun on vah-
vistettava, tuettava, kehitettävä ja voimistettava niin, että jokaiselle opiskeli-
jalle muodostuu terve itsetunto ja realistinen käsitys kyvyistään ja mahdolli-
suuksistaan (Koski & Nummenmaa 1995, 344–345; Koski 2004). Elli kertoo 
tällaisen itsearvostuksen ja itsetuntemuksen kasvusta. Hänen tarinansa kertoo 
myös Suomessa vaadittavista työhakijalta edellytettävistä yrittäjyys- ja mark-
kinointitaidoista, jotka hän tuo esiin vastakohtaisina neuvostoaikaisen yhteis-
kunnan vaatimuksiin nähden. 

Koulutus näyttäytyy myös voimavarana tuottamalla sellaisia tietoja, taito-
ja ja valmiuksia, joiden avulla opiskelija voi hallita eri asioita myös yksityi-
sessä elämässään (Naumanen 2002, 87).  

Kun minä tulin opiskelemaan, minä olin vielä ahdistunut. Ja kun me opiskelimme 
täydennyskoulutuksessa, sinnekin oli erilaisia referaatteja. Ja minä otin että per-
heen väkivaltateeman. Ja me kävimme turvakodissa. (…) Johtajalla oli oma filmi 
ja siinä kerrottiin kaikki perheen väkivallasta. Ja miten se voi päättyä. Ja vain 
tässä minä ymmärsin järjelläni, mistä minä menen pois [nyt jälkeenpäin tiedosti 
sen, mitä oli omassa elämässä kokenut]. (…) Mutta oikein hyvä, me opiskelemme 
ihmisestä kaikki. Ja oikein paljon hyödyllisiä minä sain psykologiasta. Minä selvi-
tin paljon omassa elämässä. Koska minulla oli oikein vaikea tilanne ja ennen mi-
nä en ollut ujo, mutta melkein puolitoista vuotta minua aina että minua syyllistet-
tiin ja minusta tuli oikein arka ja ujo. Varmaan tarvitsee aikaa. Vain nyt minä että 
vapautunut. Mutta vähittäin tulee kaikki. Mutta opiskeleminen minulle oikein hyö-
dyllistä. (…) Ensin minä en tietänyt, miksi se tapahtu. Nyt minä ymmärsin enempi. 
(Natalia Ve – lh) 

 
Koulutuksen aikana Natalialla oli mahdollisuus työstää hänen omaa elämään-
sä koskevaa kipeää kokemusta; koulutuksen avulla hän pystyi jäsentämään ja 
läpikäymään sitä ja jopa vapautumaan siitä. Koulutus tarjosi hänelle sellaisia 
tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden varassa hän kykeni aikaisempaa parem-
min hallitsemaan vaikeita asioita omassa elämässään. Myös suomalaisten 
aikuiskoulutuksessa olevien naisten elämässä koulutuksen yhdeksi merki-
tysulottuvuudeksi nousi koulutus elämänhallinnan välineenä sekä selviyty-
misresurssina, jonka mukaisesti henkilöt pyrkivät ratkaisemaan sekä sään-
nönmukaisia että tilannekriisejään (Kilpeläinen 2000, 101). Vaikka Nauma-
nen (2002, 87) arvelee, että koulutuksen rooli tällaisen tiedon jakajana on 
vähentynyt ja syrjäytynyt television ja lehtien tieltä, varsinkin maahanmuutta-
jataustaisten ihmisten elämäntarinoissa koulutus osoittautuu tässä mielessä 
merkittävänä omaa elämän hallintaa tukevana resurssina. 
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Kasvamisena osalliseksi ja ”vahvaksi naiseksi”  

Naumasen (2002, 89) mukaan resurssinäkökulman kannalta koulutus ja op-
piminen on mahdollista nähdä voimavarana, joka voi edesauttaa muiden 
resurssien saavuttamista. Opiskelijoiden elämäntarinoissa koulutus näyttäy-
tyy omien vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymisenä.  

(…) minä nyt rohkeampi kuin aikaisemmin, koska minä tapasin erilaisia ihmisiä. 
Ja minä voin nähdä, miten minä voin vaikuttaa toisiin tai toiset voi vaikuttaa mi-
nuun. (Liilia Ve – lh) 

Ennen kyll meillä oli aika, mull oli semmonen tunne, että (…) siis minä pelkäsin, 
kuuluuko tota perheessä mun ääni. Tiedän, että ihan kyllä ilman muuta. Itsevar-
mempi ja enemmän tietoinen.  
[M: Joo. Ymmärsinkö oikein, että nimenomaan sitä pelkäsit, että teijän perheessä, 
että oletko sinä tämmönen täysivaltainen?] 
Perheessä ja myöskin yhteiskunnassa.  
[M: Miten sinä tätä omaa paikkaas täällä yhteiskunnassa kuvaisit? Ja omaa roolias 
täällä suomalaisessa yhteiskunnassa?] 
No että minä olen niin kuin kaikki muut jotka, ett mulla on vaikuttamismahdolli-
suus.  
[M: Minkälaiset ne on ne sinun vaikuttamisen mahdollisuudet? Mitkä sinä koet 
konkreettisesti?] 
No mulla on äänioikeus ja ett jos multa kysytään, kyll minä voin sanoa mielipitee-
ni jostakin asioista. Ett kun minä tiedän, ett kun ennen oli semmosta, että aina hil-
jaa, kun en tiennyt. Nyt vähän toinen asia, kun oppinut ja osaa lukea. Ja nyt kun 
tota, jopa me kotonakin keskustellaan noita, käydään jotkut asiat läpi, että mitä on 
tapahtunut tai ei paljon politiikasta, mutta noita no siis kaikista semmosta. Kyll 
kun se on ihan selvä kun, ett vaikka kieli se kehittyy koko aika, mutta kyllä minä 
iloinen ja ylpee siitä, kun minä ymmärrän noita asioita. (Inga Ve – sos) 

 
Antikaisen (1996) mukaan valtautumiseen liittyy kaksi toisiinsa liittyvää 
puolta: muutos yksilön itsemäärittelyssä eli minässä ja osallistumisen kautta 
tapahtuva muutos ympäristössä. Valtautumista tapahtuu silloin, kun kokemus 
merkitsee yksilön maailmankuvan ja kulttuurisen ymmärryksen avartumista, 
hänen ”äänensä” sekä sosiaalisen identiteettinsä vahvistumista tai hänen 
roolinsa alan laajenemista. (Antikainen 1996, 251–252, 274.) Opiskelijoiden 
kuvaama valtautuminen ulottuu toisaalta suhteessa yksityiselämään eli per-
heeseen, mutta toisaalta myös suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen osal-
listumiseen. Ingan elämäntarinassa tietämättömyys ja taitamattomuus näyt-
täytyvät riippuvaisuutena ja toimintakyvyttömyytenä. Koulutus tarjotessaan 
erilaisia valmiuksia lisää itsevarmuutta. Kuten Antikainen (1996) edellä tote-
aa, valtautumiseen linkittyy ”ääni” eli se kuinka ihminen voimaantuu äänen 
antamisen prosessissa. Gayatri Spivakin (1988) mukaan ”ääni” liittyy henki-
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lön positioon; henkilö käyttää ”ääntään”, puhuu, koska hän on positioitunut 
siten, että häntä kuunnellaan. Kysymys ei silloin niinkään ole siitä, ”kuka” 
puhuu. Kysymys on siitä positiosta, josta puhe voidaan pitää. Ahmed (2000a, 
61) toteaa, että ”kuka puhuu” kysymyksen voi formuloida uudelleen kysy-
mykseksi ”kuka tietää”. Tulkitsenkin Ingan viittaavan tähän tietämiseen. 
Tietämättömänä ja kieltä ja kulttuuria osaamattomana kyky osallistua on 
rajallinen. Koulutuksen ja kielitaidon lisääntymisen myötä kyky ottaa osaa 
niin henkilökohtaisiin kuin yhteiskunnallisiinkin asioihin kasvaa.  

[M: On tullut esille, että sulla on kolme lasta, että sinä olet äiti. Sitt sinä olet vai-
mo. Ja nyt sosiaalialalle tuleva työntekijä. Miten kuvaisit roolias vaimona, mitä 
pidät tärkeenä siinä?] 
Mä pidän tärkeänä, no nyt minulla on omia prosesseja, minä pidän nyt tärkeänä 
sitä, että mä saan osallistua meidän yhteisissä päätöksissä. Että tavallaan Venä-
jällä pikkusen erilainen taikka minä en tiedä saattaa olla, että meidän perhe on 
poikkeus, että mulla ei näin laaja skaala, että miten missäkin perheessä toimitaan. 
Minä kuulin, että usein Suomessa vaimokin päättää monista asioista. Meillä oli 
just niikun mies, joka päätti. Että mä yritän nyt ei korottaa ääntä, mutta pitää yllä, 
että mullakin on oikeus. Ja se on tärkeä siksi, koska tää ei ole mun kotimaa ja eh-
kä tästäkin johtuen meidän suhteet näin niikun rakentuneet. Ja hän tiesi kaikki. 
Minä olin se, joka olin aina kysymässä ja näin ne meidän suhteet rakentuneet pik-
kusen väärin. Että minä yritän nyt niitä muuttaa tavallaan.  
[M: Minkälaiset asiat on vaikuttanut siihen, että sinulla on nyt sellanen vaihe me-
nossa, että sinä haluaisit omaa tuoda enemmän esille?] 
Minä vähän havahduin siihen, että minusta tuli niikun ajan myötä pienempi ja 
pienempi perheen jäsen. Että tää niikun meidän väärin rakentuneet ne suhteet. Ne 
jotenkin niikun vaikuttaneet siihen, että minulta ei enää kysytä mistään. Ett minä 
olen itsestään selvyys, kuin joku kaappi. En tiedä, ehkä se monissakin perheissä 
usein käy näin, että puolin ja toisin. Mutt siis mulla on tuommonen vaihe nyt. Että 
jos ajatellaan kulttuurista puolta mistä sanoin, että tämä tietysti vaikuttaa. Hän on 
omassa maassa ja minä olen vieraassa maassa. (Elli Ve – sos) 

 
Elli asettaa rinnakkain suomalaisessa ja venäläisessä sukupuolijärjestelmässä 
vallalla olevat korostukset naisten ja miesten rooleista ja asemasta perheessä. 
Hän kertoo elämäntarinaansa ulkomaalaisen positiosta käsin ja venäläistaus-
taisena naisena hän vertaa itseään suomalaisessa kulttuurissa esitettyyn nais-
kuvaan. Suomalaista naista hän luonnehtii tasa-arvoon viittaavilla määreillä, 
jotka heijastuvat vasten venäläisten patriarkaalisia perhe- ja sukupuoliarvoja 
(Temkina & Rotkirch 1997; Rotkirch 2000, 78). 

Jaana Vuoren (2007; 2009) mukaan on yleistä, että suomalaista naista ku-
vataan tasa-arvoisena. Maahanmuuttajille tarkoitetuissa opaskirjasissa suo-
malaisten naisten tasa-arvoisuus tuodaan esille jo lähes saavutettuna todelli-
suutena ja sen esitetään toteutuvan sekä perheessä, politiikassa, koulutukses-
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sa, työssä kuin myös vapaa-ajalla. Tasa-arvoisen suomalaisen naisen hahmo 
vertautuu vastakohdaksi sille, millaisiksi maahanmuuttajanaiset kuvitellaan. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa oletettu sukupuolineutraalius asetetaankin 
maahanmuuttajien oletettua sukupuolieroa vasten. Kysymys tehdään erona 
myös ”lännen” ja ”idän” välillä. Siksi myös maahanmuuttajataustaisia naisia 
kyseisten oppaiden avulla pyritään ”opettamaan” omaksumaan suomalainen 
näkemys tasa-arvoisuudesta. (Vuori 2007, 132–164; 2009, 208–268.) 

Maahanmuuttajataustaisen naisen ja suomalaisen hegemonisen naiseuden 
kohtaamisessa voi nähdä olevan läsnä hahmon vahvasta ja tasa-arvoisesta 
suomalaisesta naisesta (ks. Julkunen 1999, 79–80; Tuori 2009, 120). Suoma-
laisten naisten vahvuutta tuodaan usein tasa-arvoisuuden lisäksi esille pär-
jäämisenä, selviytymisenä, jaksamisena, syrjinnän ja sukupuolisen häirinnän 
vähättelynä sekä silmien ummistamisena epämiellyttäviltä seikoilta (Markko-
la 2002, 79–85; Lahelma & Öhrn 2003, 51). Kuitenkin tuota vahvan naisen 
kuvaa pidetään stereotyyppisenä kuvana, joka sivuuttaa suomalaisten naisten 
erot (Apo 1999, 17; Markkola 2002, 85). 

Ellin kertomaa episodia voidaankin tulkita kertomuksena investoinnista 
”vahvaan suomalaiseen naiseuteen”. Elli kuvaa suhteensa suomalaiseen avio-
puolisoonsa olleen aluksi riippuvainen ja epätasa-arvoinen valtasuhde. Nyt 
hän kuvaa itseään entistä tasa-arvoisempana, ”suomalaisempana naisena” ja 
erilaisena kuin mihin hän kertoo kasvaneensa venäläisessä kulttuurissa. 
Vaikka hän edelleen katsoo asioita venäläisenä ja vieraana, tarinan voi tulkita 
olevan osoitusta kuvata kasvua suomalaisen kulttuurin mukaiseen naisku-
vaan. Suomalaisuuteen kuulumista Elli osoittaa kasvamisena suomalaiseksi 
naiseksi (ks. Tuori 2009, 203). 

 
8.4.2 ”Valtakirja” työmarkkinoille 

Kulttuurisen ja inhimillisen pääoman lisäksi koulutusta resurssina voidaan 
lähestyä myös valtakirjan tarjoamisen näkökulmasta. Valtakirjan merkityk-
sessä koulutus on työllistymisen edellytys (Naumanen 2002, 80). Ihmisten 
asema yhteiskunnassa määrittyy yleensä suhteessa työmarkkinoihin. Näin 
tapahtuu muidenkin kuin työssäkäyvien suhteen; esimerkiksi opiskelijat näh-
dään työmarkkinoille tulossa olevina. Neuvostoaikaisessa yhteiskunnassa 
ammattikoulutusjärjestelmän toiminta rakentui siten, että opiskelija sai koulu-
tuksen ja pääsi töihin ammattiaan vastaavaan työhön (Djakonova 2007, 47). 
Suomessa kouluttautuminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa hyvää ase-
maa ja mielekkäitä töitä, vaan antaa ainoastaan mahdollisuudet niiden tavoit-
teluun (Naumanen 2002, 45). Koulutukseen hakeutuminen ja tutkinnon 
hankkiminen ovat työntekijälle ja eritoten maahanmuuttajataustaiselle henki-
lölle yksi keino edistää kilpailuasemaansa työvoiman myyjänä markkinoilla. 
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Markkinathan on luotu niille, jotka voivat osoittaa omaavansa kelvollista 
”valuuttaa” eli halua itsensä kehittämiseen; jotka eivät istu tähän muottiin, 
heitä ”ei ole olemassa” (ks. Simola, Rinne & Kivirauma 2002, 257).  

Margareetan kotiäitinä olemisen aikaa Suomessa leimasi voimakas kuu-
lumattomuuden tunne (ks. luku 6). Hän jakaa tämän tunteen monien muiden 
haastattelemieni maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa. Millaisia merki-
tyksiä hän antaa jo koulutukseen pääsylle? 

No ensinnäkin on tärkeää se, mitä mä koin alusta alkaen, muuttui se mun asema 
siinä yhteiskunnassa. En olekaan enää niin sanottu luuseri. Mulla on niinkun 
paikka, se on niikun mun työ. Ja minä olen siinä niikun minua tarvitaan ja olen 
nyt siinä yhteiskunnassa lainkiinni sillä tavalla. (…) Se [koulutus] on antanut just 
sellaista yhteiskunnan hyväksyntää. Tai sellaista mä koen, että nyt yhteiskunta, mä 
olen siinä nyt tasavertainen jäsen, siinä yhteiskunnassa. Se on niin kuin yks osa 
ollut. (Margareeta Vi – sos) 

 
Ammatilliseen koulutukseen pääsy jo sinällään koetaan maahanmuuttajan 
uralla merkittävänä kuulumista tuottavana tekijänä suomalaiseen yhteiskun-
taan. Se tarjoaa arvostetun position; yhteiskunnallinen asema koetaan muut-
tuneeksi jo sillä statuksella, että on opiskelija. 

Lisäarvoa ihmisenä. Mä pärjään. Mulla on ammatti. Minä pystyn, jos saankin työ-
tä. Tietysti yritän olla vielä ammattilainen. Sehän on suomalaisessa yhteiskunnas-
sa ollut aina näin, että ihminen on saanut arvoa työn kautta. Se on niikun tän yh-
teiskunnan pohjalla ollut aina. Jos ihmisellä ei oo työtä, häntä ei arvosteta. Eiks 
näin oo? Näin on! Lisäarvoa sä saat kyllä, jos sulla on työpaikka. (Riitta Ve – 
sos) 

No kun mulla on ammatti. Kun mä olen ollut töissä alusta asti. Ja kun mulla on 
ammatti, se antaa minulle myöskin vahvuutta, ett mä olen osa tästä suomalaisesta 
yhteiskunnasta. Se antaa minulle tietenkin itsevarmuutta. Mä tiedän jotain. Ett mä 
en oo ulkopuolinen. (Anu Vi – lh) 

 
Koulutus antaa Riitalle ja Anulle tarkoituksellisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden palaamaan takaisin julkiseen yh-
teiskuntaelämään. Maahanmuuttajataustaisille koulutukseen pääsy luo turval-
lisuuden tunnetta ja uskoa oman aseman muuttumisesta. Suomalainen koulu-
tus ilmentää näissä odotuksissa valtakirjaa, mikä on välttämätön edellytys 
pääsyssä suomalaisille työmarkkinoille (ks. Naumanen 2002, 80). Kuten 
maahanmuuttajataustaisilla, myös valtaväestöä edustavilla opiskelijoilla kou-
lutus saa merkityksiä työmarkkinakelpoisuuden lisääjänä ja lupauksena pa-
rempiin töihin pääsemisestä (Kilpeläinen 2000, 93–95). 

Kuten luvussa 7 (Työmarkkinoilla) tuli esille, työmarkkinakansalaisuuden 
saavuttamisen näkökulmasta sosiaali- ja terveysala tarjoaa lupauksia työllis-



Opiskelemassa 163 

tymiseen. Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö on laaja ja sen asiak-
kuudet ovat moninaisia ja monimuotoisia. Niin lähihoitaja kuin sosionomikin 
voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa; tehtävät voivat sijoittua sekä 
lapsi-, nuoriso, aikuis- että vanhustyöhön. Toisaalta asiakkuuksien laatu voi 
vaihdella; työalueita ovat muun muassa päivähoito ja lastensuojelu, mielen-
terveys-, kriisi- ja päihdetyö, vammais- ja kuntoutustyö ja työ sairaalassa tai 
maahanmuuttajien parissa. Saatuaan alan perusteet ja yleiskatsauksen alaan 
sekä lähihoitajakoulutuksessa että sosionomikoulutuksessa olevalla opiskeli-
jalla on mahdollisuus suuntautua johonkin näistä syvemmin. Millä tavoin 
koulutusaikaiset työllistymisnäkemykset vaikuttavat ja ohjaavat haastatelta-
vieni työmarkkinasuuntautumista?  

Katsoin, että tässä saa niikun mahdollisuus löytää työtä. Koska Suomi ikääntyy. 
Tässä oli joka paikassa puhetta. Että se on varma työpaikka, ainakin siten sanot-
tiin. Mutta nyt kun me lopetimme, eipäs se varmaa oo. Hyvä, minä sain sijaisuut-
ta, mutta moniko meistä sai (…). Mitä varten sitten koulutetaan. Semmoset rahat 
menee. (Raija Vi – lh) 

 
Lähihoitajaopiskelijat kertovat poikkeuksetta olevansa ”kiinnostuneita” suun-
tautumaan vanhustyöhön, minkä lisäksi heistä osa kertoo myös muista kiin-
nostuksen kohteista. Haastatteluhetkellä Raija kertoo juuri valmistuneensa 
lähihoitajaksi. Hän itse oli työllistynyt määräaikaisesti, kun taas monet muut 
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat olivat jääneet ilman työtä valmistumi-
sen jälkeen. Huolimatta siitä, että lähihoitajaopiskelijoille tarjoutuu ainakin 
määräaikaisia työpaikkoja varsin hyvin, kuitenkaan aina työllistyminen ei ole 
koulutusala huomioon ottaen tarkoituksenmukaista (Rissanen & Partanen 
2004, 84). Raija kyseenalaistaakin ne lupaukset, joiden perusteella hän mui-
den maahanmuuttajien ohella aikoinaan hakeutui lähihoitajakoulutukseen. 
Maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle koulutus näyttäytyy Suomessa ris-
kipääomana (ks. Naumanen 2002, 87). Edelliseen verrattuna neuvostovallan 
aikana lähtömaan valtio ohjasi tietyn tutkinnon saaneita tiettyihin asemiin 
työmarkkinoilla. Huolimatta lupauksistaan ja ilmeisestä työntekijätarpeestaan 
hoiva-alakaan ei takaa työtä maahanmuuttajataustaiselle henkilölle. Silven-
noinen (2002, 47) toteaakin, että yksilön työmarkkina-arvo ei määräydy pel-
kästään hänen hankkimansa koulutuksen perusteella, vaan siihen vaikuttavat 
olennaisesti muun muassa sukupuoli, ihonväri, ikä ja persoonallisuus.  

Haastatteluhetkellä Anu kertoo juuri valmistuneensa lähihoitajaksi, jonka 
jälkeen hän on hakeutunut ammattikorkeakouluun terveydenhoitajakoulutuk-
seen. Valmiina lähihoitajana työtä hakiessaan hän kertoo työmarkkina-arvon-
sa kyseenalaistuneen. 
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Sitten kun minä menin töitä etsimään päiväkotiin, sitten minä muistan siellä päi-
väkodissa, joku siellä heti niiku sano, joku johtaja sano heti, että mitä osaat tehä. 
Ja sitten hän ihan sano, että no juu mutta miten lapset sinuun suhteutuvat, kun si-
nulla on se aksentti. Että eikö sinusta tunnu, että jotain rupeevat sanomaan tai 
näin. (…) Sitten hän, että juu pitäis koko ajan kuitenkin ohjelmaa olemaan. Mei-
jän lasten vanhemmat on tosi koulutettu, he vaativat paljon ja kaikki (…) että 
meillä niin koulutetut ihmiset, ett meidän pitäis koko ajan ohjelmaa. Mulle jäi sit-
ten tämmönen tunnelma, että ehkä he vaativat, että ei täydy olla maahanmuuttaja 
tässä opettamassa heidän lapsia. lmeisesti ne lasten vanhemmat on niin koulutet-
tu. Kuitenkin tämmönen tunne, että koulutettujen lasten vanhemmat, jotkin kor-
kealuokkaset. Joku tämmönen. Ett onks tässä aatelit sitten, että ei tykkää. Vai onks 
se minun nimi Venäjältä. No kuitenkin minulle jäi tämmönen huono tunnelma en-
kä mä halunnu tuonne mennä. (…) Sitten mulla jäikin kaikki tästä tämmönen tun-
ne, että opettakoot he sitten omia lapsiaan. Että ei mä haluu tota (…) minulle jäi 
semmonen kuva, että eikö sitten koulutetut ihmiset tykkää maahanmuuttajista. Ett 
niiku outo tunne. (…) Mä ymmärsin, että ei niiku että ei erityisesti haluta tänne 
sen takia, että mä oon maahanmuuttaja tai ei oo suomalainen. (Anu Vi – lh) 

 
Naumasen (2002, 59) mukaan työhönsijoittumisen yksi perustekijä on työn-
hakijaan liittyvät määreet, jolloin koulutus on yksi keino muokata määreitään 
odotettuun suuntaan eli työnantajia kiinnostaviksi. Anulta kuitenkin puuttuu 
jotain, vaikka hänellä on koulutuksen tuoma muodollinen pätevyys toimia 
päivähoidossa. Anulta puuttuu niin sanottuja suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
kulttuuriin liittyviä taitoja eli hän ei osaa puhua suomen kieltä tavalla, jolla 
sitä kyseessä olevassa työpaikassa odotetaan puhuttavan. Anun puheen vieras 
korostus samoin kuin hänen vierasperäinen nimensä, mikä paljasti hänen 
kansallisen taustansa, osoittautuivat elämäntarinan mukaan haittaaviksi teki-
jöiksi työhön pääsemiselle. Anuun liitetyt määreet ovat sellaisia, joita hän ei 
kuitenkaan voi muuttaa tai piilottaa – hänen ei-suomalaisuutensa tulee siten 
esille. Puutteellisesti suomea taitavana hän herättää luottamuspulaa (ks. Jaak-
kola 2000, 123) ja hänen ammattitaitonsa kyseenalaistetaan. Samalla kun 
Anun elämäntarinassa tuotetaan hänen toiseuttaan, siinä tuotetaan myös käsi-
tystä ”oikeista suomalaisista”.  

Miten työn saannin lupaavuus ilmenee sosionomiopiskelijoiden tarinois-
sa?  

Ja jotkut jotka viime vuonna sai tutkinnon, eivät saaneet työtä. He vaan menneet 
perushoitajaksi ja joku sairaanhoitajaksi. Mutta sosionomin työtä ei saaneet. Se 
vaikuttaa, se on vaikuttanut suoraan minun motivaatioon. (…) Just maahanmuut-
tajataustaisia entisiä opiskelijoita. Heillä oli valinta, vaihtoehtona oli jotain van-
hustyö. Että nyt vanhustyössä tarvitaan enemmän terveydenhoitoalan työntekijöi-
tä, eikä sosiaalialan. Varmasti sekin vaikuttanut. (…) No nyt on tosi vaikea saada 
työpaikka. On sellainen iso työttömyys. Ja varmasti tottakai no ihmiset tarjoavat 
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mieluummin työtä suomenkielisille. Kun kuitenkin saa enemmän varmuutta, että 
se ihminen osaa sitä kieltä parempi kun se äidinkieli tai en tiedä. No ehkä on kui-
tenkin olemassa vielä epäilyksiä maahanmuuttajia kohtaan. Vaikka se on jo Suo-
men tutkinto. (Maija Ve – sos) 

 
Sosionomin tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus suuntautua vanhustyö-
hön, mikä kiinnostaa myös maahanmuuttajataustaisia sosionomiopiskelijoita. 
Opintojen aikana Maijan aikaisemmin muodostama käsitys vanhustyön työl-
listävyydestä kuitenkin kyseenalaistuu. Hänen tuntemansa maahanmuuttaja-
taustaiset sosionomit eivät ole työllistyneet koulutustaan vastaaviin tehtäviin, 
vaan lähinnä perushoidollisiin töihin eli lähihoitajan toimenkuvan mukaisiin 
tehtäviin. Maijan käsitys on, että vanhustyössä painotetaan sosiaalisen osaa-
misen sijaan enemmän terveydenhuollon osaamista. Kyynisyys leimaa hänen 
tulevaisuudenkuvaansa. 

Maahanmuuttajataustaisuus Maijan elämäntarinassa ilmenee toiseuttavana 
tekijänä sosionomin kilpaillessa työmarkkinoista suomalaistaustaisten kanssa. 
Eriarvoistavaksi tekijäksi Maija nostaa suomen kielen heikon taidon ja sen 
perustalle rakentuvan luottamuspulan, vaikka koulutus olisikin suoritettu 
Suomessa. Samaa näkemystä vahvistaa sosionomikoulutuksessa mukana ole-
va opettaja: 

 (...) vakituisen työn löytämisestä en oo ihan niin varma, että onko niin helppoo 
kuin meidän muilla. Ett olen tavannut muutamia meiltä pari vuotta sitten valmis-
tuneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja muutamien kommenteissa on 
tullut esille, että ehkä se maahanmuuttajatausta on vaikuttanut, että he ei niikun 
vakinaisia virkoja ole saanut. Vaikee sanoa, niinhän se on kaikkien vastavalmis-
tuneilla opiskelijoilla. Mutta saa erilaisia määräaikasia. (Nina O – sos) 

 
Keskinäinen kilpailu koulutus- ja työmarkkinoilla pakottaa yksilöt kilpai-
lusuhteeseen jokaisen toisen kanssa (Koski 2004, 87). Tilastojen valossa 
sosiaali- ja terveysalan tutkinnon vuonna 2004 suorittaneet sijoittuivat yleen-
sä hyvin työmarkkinoille. Vuonna 2004 tutkinnon suorittaneista toiselta as-
teelta valmistuneista vuoden 2005 lopussa työllisiä oli 80 prosenttia ja työt-
töminä heistä oli 8,7 prosenttia. Vastaavasti ammattikorkeakoulusta valmis-
tuneista työllisiä oli reilut 90 prosenttia ja työttömiä oli 4,4 prosenttia. (Tilas-
tokeskus 2007.) Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on kuitenkin epävar-
mempi kuin suomalaisten palkansaajien (Sutela 2005). Maahanmuuttajataus-
taiset samoin kuin muutkin vastavalmistuneet joutuvat asemansa puolesta 
aluksi ottamaan vastaan työmarkkinoilla yleensä määräaikaisia työsuhteita.  

Koska elämäntarinat osoittavat, että sosiaaliala ei kaikilta osin lupaakaan 
työtä, niin mihin maahanmuuttajataustaiset sosionomiopiskelijat suuntautu-
vat? 
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(…) lasten kanssa työ kyllä kiinnostaa. (…) Haluaisin olla maahanmuuttajalasten 
kanssa, semmoseen ehkä lastensuojeluun. Tavallaan ja sitten maahanmuuttaja-
työssä ohjaajana. Projekteja esimerkiksi. Niitähän on nyt valtavasti. Silloin kun 
me tultiin, ei ollut mitään niikun apua, ohjausta. Mutta kuitenkin maahanmuutta-
jia on 100 000 tässä maassa ja ilmeisesti niitä tulee lisää. Venäjänkielisiä on suu-
rin osa. Tarvitaan sellasia spesialisteja, jotka tavallaan sitä kulttuuria tietävät. 
Niistä olisi hirveä hyöty. Ett kyllä suomalaisetkin pärjää, en minä mitään sano. 
Hyöty on, jos ihminen on tavallaan samasta maasta ja osaa vielä ohjata ja auttaa. 
(Riitta Ve – sos) 

Minä olen vetämässä semmosta maahanmuuttajanaisille tarkotettua ryhmää. Niin 
oon saanut palautetta, että tämä ryhmä on koossa vielä siksi, että minä olen venä-
läinen. (…) No varmaan joskus voi olla haittaa, kun ei oo kasvanut Suomessa eikä 
tiedä tätä kulttuuria. Varsinkin kun nuorten kanssa on tekemisissä. Minä huoma-
sin, että minä en pysty olemaan nuorten kanssa. Minulle aina tulee sellanen vas-
taan, että nyt ne jotain sanovat, että minä olen venäläinen. Että semmonen pelko, 
että en uskalla niikun sanoa mitään heitä vastaan (…) Minun mielestä kun työs-
kentelee nuorten kanssa, pitää olla täydellinen. Niikun pitää tietää kaiken ja pitää 
vastata kaikkeen ja huumori ja näin. Ja kun ei osaa omasta mielestä tätä suomen-
kieltä, niin sitten apua, nyt ne jotain kysyy ja en minä osaakaan vastata. Pitää tie-
tää musiikkia, elokuvia, kaikkea semmosta. Ja sitten kun ei osaa vastata, sitten tu-
lee semmonen avuttomuus. (...) Vanhustyö tai maahanmuuttajien kanssa työ. Se on 
kaks sellasta polkua, mitä haluaisin tehdä. Kaksi vaihtoehtoa. No minä ajattelin, 
että jos en saa muuta työpaikkaa, ajattelin, että joskus kuitenkin perustan sen pro-
jektin maahanmuuttajille. Paitsi en uskalla itse ruveta kaikkea sitä paperisottaa, 
vaan jos joku ois kaverina. Se ois varmaan, mitä haluaisin tehdä. No varmaan 
siksi, että itse muistan miten vaikeaa oli sopeutua suomalaiseen elämään. Ja var-
maan kaipasin silloin jotain sellaista vaikka psykologin apua. Sillon. Mutta sitä ei 
saanut mistään. Ja nyt kun tuli tehtyä työtä maahanmuuttajien kanssa, minä nään 
minkälaisia kriisejä heillä on. (…) Ja ihmiset tarvitsevat apua. Ja sitten kun on 
mahdollista Suomessa saada rahoitusta tuommoselle projektille, niin miksi ei. 
(Johanna Ve – sos) 

 
Suomalaisuuden vaatimukset valtaväestön keskuudessa tehtävässä sosiaa-
lialan työssä koetaan usein haasteellisena. Kun itse on kokenut maahanmuu-
ton ja sen seuraukset, opiskelija kokee omaavansa sellaista osaamista, mistä 
on apua toisten vastaavassa tilanteessa olevien auttamiseksi. Maahanmuutta-
jatyö esiintyy houkuttelevana ja kutsuvana. Maahanmuuttajataustainen opis-
kelija positioi itsensä sellaisen pääoman omistajaksi, jota suomalaisilta puut-
tuu. Oman maahanmuuttajataustan koetaan tuovan kvalifikaatioita, joiden 
valossa maahanmuuttajataustainen voi jopa vertautua parempana suhteessa 
suomalaistaustaisiin työntekijöihin. Maahanmuuttajatyössä myös oma äidin-
kieli nousee lisäkompetenssiksi. Kun valtaväestöä edustavien asiakkaiden 
keskuudessa tehtävässä työssä maahanmuuttajataustainen työntekijä kokee 
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mahdollisuuksia tulla poissuljetuksi, sitä vasten työ maahanmuuttaja-asiak-
kaiden kanssa saa tasavertaisempia merkityksiä.  

Maahanmuuttajatyöhön suuntautumisen yleisyys tulee koulutuksen paris-
sa laajemminkin esille, mitä sosionomikoulutuksessa mukana oleva opettaja 
perustelee seuraavasti: 

Mutt se on selkeesti nähtävissä osalla maahanmuuttajataustasista se yks motivaa-
tio tulla sosiaalialalle on se ajatus siitä, ett haluaa hakeutua maahanmuuttajien 
kotouttamistehtäviin. Ett se on yks selkeesti nähtävissä oleva ryhmä. (...) No mulla 
on se käsitys, että on sekä että. On se ajatus, että haluaa, on ite kokenut miten ne 
palvelut toimii ja mitä ehkä tarvitsisi ja toisaalta on halu kehittää sitä maahan-
muuttajatyötä taikka sitten halu auttaa, kun on itse päässyt eteenpäin. Taikka sit-
ten kolmanneksi semmonen ajatus, että se auttaisi ehkä työllistymisessä. Pystyy 
hyödyntämään sekä ammatillisen koulutuksen että oman kokemuksen. Tavallaan 
myös sen kielitaidon, mikä on erityinen taito. Ehkä sen tyyppisiä erilaisia moti-
vaatioita on nähtävissä. (Nina O – sos) 

 
Johannan ja Riitan puhuessa projektien kehittelystä Helena visioi yrityksen 
perustamista:  

Tulevaisuudessa minulla on aikomus perustaa eräänlainen vanhusten koti venäjää 
puhuville ihmisille. Mutta se on vain unelma, koska se vaatii paljon resursseja ja 
erilaisia asioita. (...) Eräänlainen yksityinen vanhusten koti kahdeksasta kymme-
neen henkilölle. Asuminen olisi kuin perheessä. (Helena Ve – sos) (käännetty eng-
lannista suomen kielelle) 

 
Koska Helena kokee maahanmuuttajataustaisena ja yli 50-vuotiaana työllis-
tymisensä vaikeaksi, vaihtoehtoisena työllistymiskeinona hänen haaveissaan 
on oman pienen hoivayrityksen perustaminen venäjänkielisille vanhusasiak-
kaille. Koulutuksessa tuetaankin mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi amma-
tinharjoittajaksi ja yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa tarjotaankin 
koulutuksessa ratkaisuksi työttömyyteen ja työttömyyden uhkaan (Opinto-
opas 2004–2005, 50). Koulutus myös tuottaa yrittäjämäisiä minuuksia tiettyi-
ne kykyineen, asenteineen ja moraaleineen (Sinisalo & Komulainen 2008). 
Yrittäjäksi maahanmuuttajia uudessa kotimaassa ja vieraassa kulttuurissa 
ajavat muun muassa epätyydyttävä työmarkkinatilanne, koulutusta vastaa-
mattomat työt, etnisten tuotteiden kysyntä ja valtaväestön hylkäämät työt, 
esimerkiksi siivous ja kuljetus. Yrittäjyydestä odottavat myös maahanmuutta-
jataustaiset naiset väylää yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen riippumatto-
muuteen ja arvostukseen. (Lith 2007; Pesonen 2008, 12–14.)  

Nämä työllistämismuodot nousevat elämäntarinoissa yhdeksi vaihtoeh-
doksi ainakin haaveissa, vaikka niin yrityksen perustamisen kuin projektien 
rahoittamisen vaikeus tiedostetaan. Huolimatta siitä, että koulutus tukee yrit-
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täjämäisen asenteen omaksumista, maahanmuuttajataustainen nainen kuiten-
kin kyseenalaistaa mahdollisuutensa toimia yrittäjänä. Yrittäjyyttä kuvaavat 
kulttuuriset mallitarinat marginalisoivatkin naiset ekonomisina toimijoina ja 
tarjovat heille subjektipositioita, joissa toimijuudelle tarjoutuu vähäinen tila 
(Komulainen & Sinisalo 2006; Komulainen, Korhonen & Räty 2009). Maa-
hanmuuttajataustaisen naisen positioituminen enemmän työväenluokkaisena 
kuin keskiluokkaisena heikentää tätä mahdollisuutta entisestään. Huolimatta 
siitä, että kyseessä olevan ammatillisen koulutuksen ohella maahanmuuttaja-
taustaisille naisille kohdennettua yrittäjyysvalmiuksia tarjoavaa koulutusta on 
saatavissa (esim. Pesonen 2008), tulkitsen Helenan kyseenalaistavan tasa-
arvoiset mahdollisuutensa päästä yrittäjäksi ja onnistua siinä.  

Hoiva-alan työntekijän ominaisuuksina korostuvat perinteiset naisihanteet 
(ks. Skeggs 1997, 68) ja äidinhoivaan liittyneet ominaisuudet (ks. Anttonen 
& Zechner 2009). Suhteessa niihin työntekijä yrittäjänä joutuisi rakentamaan 
poikkeavan identiteetin: sopeutuvuuden tilalle vaadittaisiin rohkeaa ideointia, 
suorittamisen sijaan innovointia, vaatimattomuuden sijaan oman minuuden 
markkinointia ja toisen huomioon ottamisen sijaan omien etujen ajamista 
(Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2007, 119). Virolaistaustainen Ella 
kuitenkin edustaa haastateltavien joukossa tässä suhteessa poikkeusta. Hän 
suunnittelee paluuta Viroon ja siellä oman yrityksen perustamista.  

Mitä se uusi tulee olemaan, en tiiä. Ett oon yrittänyt tässä ihan omaa yritystä. 
Mutt en mä tiiä, rupeeko se toimimaan vai ei. Se kun on just tää, ett täällä on työ-
voimapuute, tulee olemaan vaan enemmän ja enemmän. Ett kun mä just viime ker-
ralla olin vanhainkodissa töissä, siellä oli ihan osastoja, joista puuttu ihan viis 
ihmistä. Kun yksinkertaisesti ei ollut. Oli ihan haku päällä. Ja ei yhtään hakemus-
ta. Ett sitt mä rupesin vaan miettimään, ett Virossa tää on niin alipalkattu tää ter-
veysala juuri, ett sieltä vaan. Ihan työvoimavuokrauksen puitteissa sairaanhoita-
jia tänne. Ett kun mä pystyn siellä myös valmentamaan niitä, ett mihin ne on tu-
lossa, mitä ne rupee tekemään, kaikkee tämmöstä. Mutt jos se rupee toimimaan. 
En mä tiiä.  
[M: Ootko saanu täällä vai missä olet saanut niitä yrittäjyyden valmiuksia?] 
En missään. Tää vaan on tämmöstä. 
[M: Eikö opintojen aikan oo missään tullut tämä yrittäjyys esille?] 
E: Ei. Tää yrittäjyys on yksi kurssi, mikä mulla on vielä käymättä. Tää on jostain 
syystä vaan jäänyt. Mutta olen ostanut yrittäjän käsikirjan. Ett yritys kyllä on pe-
rustettu jo. Täällä vaan vielä vähän niiden tutkintojen kanssa. Ett miten sairaan-
hoitajan tutkinnot, ett miten ne on tässä. Ett onks ne pätevii. Vai pitääkö virolai-
sen sairaanhoitajan tulla tänne lähihoitajaks, mitä mä ite vähän luulen. 
[M: Elikkä tää sun yritykses on jo perustettu?] 
Juu. (…) 
[M: Olisiko sinusta tullut yrittäjää, jos sinä et olis käynyt Suomessa?] 
Olis varmasti. Olis varmasti jo kauan sitten. 
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[M: Nyt kun sinä oot suuntaamassa pois ja sulla on ollut koko ajan tämmönen olo, 
että tämä ei ole lopullista täällä sinulla, niin millä tavalla se asennoituminen on 
vaikuttanut täällä elämiseen?] 
Ei mitenkään. Mä oon pärjänny paljon paremmin kuin muut, ketkä on tullu tänne 
pysyvästi asumaan.(…) Omalla kohalla minä en pelkää sitä, ett minä jäisin työt-
tömäks. Varmasti koska kerran minä oon pärjänny täällä. Miks mä en sitten siel-
lä? Tämmöstä. Mä oon niiku miettiny tätä. (Ella Vi – sos) 

 
Vaikka Ella täyttäisikin edellä kuvatut yrittäjäidentiteettiin sisällytettävät 
ominaisuudet – kuten elämäntarinasta välittyy – hän tuo esille epäilyksensä 
yritysidean perusteiden täyttymisestä. Yrityksen haaveilu ei kuitenkaan ole 
ainoastaan koulutuksen vaikutuksen tulosta, vaan Ella antaa ymmärtää, että 
yrityksen perustaminen on ollut mielessä koulutuksesta riippumatta. Kylläkin 
siihen ovat vaikuttaneet Suomessa elämisen aikana kertyneet kokemukset. 
Yrittäjyysvalmiudetkin hän kertoo hankkineensa muualta kuin koulutuksesta, 
jossa varsinaiset yrittäjyysopinnot ovat vielä haastatteluhetkellä Ellalla käy-
mättä.  
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9 Kuulumisen rakentumisen tarina 
 
Edellä luvuissa 5–8 olen käynyt läpi elämäntarinoita analysoiden paikallista, 
henkilökohtaista ja subjektiivista tietoa. Pääpaino niissä on ollut kohtaamis-
ten ja niissä positioitumisen analysoimisessa. Tässä luvussa kokoan näiden 
yksittäisten elämäntarinoiden perusteella tuotetun yleistyksen ja yhteenvedon, 
eräänlaisen koherentin kokonaisuuden (Polkinghorne 1995), jonka useat 
haastateltavistani jakavat (vrt. Goffman 1959). Tällöin elämäntarinoiden 
yksilölliset variaatiot häviävät. Käytän tästä nimitystä kuulumisen rakentumi-
sen tarina. Kuulumisen rakentumisen tarina kertoo kohtaamisten jättämistä 
jäljistä ja niissä rakentuvasta kuulumisen kokemuksesta, kuulumisen urasta. 
Kokemus kuulumisesta Suomeen ja suomalaisuuteen ja siinä tapahtuvista 
muutoksista rakentuu tässä yhteydessä tarinan keskeiseksi juoneksi. Maa-
hanmuuttajan kuulumisen rakentuminen jaksottuu muutosten mukaan ja siinä 
yhteydessä hän muodostaa käsitystä itsestään.  

 
 

9.1 Tarina lähtemisestä 
 
Paluumuutto-oikeuteen ja/tai uuden ihmissuhteen löytymiseen perustuva 
muuttopäätös ja siihen johtaneet tekijät ovat keskeisiä maahanmuuttajan 
uralle vieviä tekijöitä (vrt. Martikainen & Gola 2007, 77). Seurustelun aloit-
taminen suomalaisen tai Suomessa asuvan henkilön kanssa ilmentää lähes 
poikkeuksetta suuntautumista Suomeen muuttoon. Paluumuutto-oikeus on 
vastaavasti houkutteleva erityisesti silloin, kun omaa elämää koskettavat 
Venäjällä ja Virossa 1990-luvun alkupuolelle ajoittuneet yhteiskunnallisten 
muutosten seuraukset: taloudellinen epävakaus, työttömyys tai sen uhka ja 
heikot asunto-olot. Henkilö, jolla on suomalaiset sukujuuret, saattaa positioi-
tua jo entisessä kotimaassaan sikäläiseen valtaväestöön kuulumattomaksi ja 
tuohon asemaan saattaa liittyä myös toiseutta korostavia merkityksiä. Kuten 
Helena Miettinen (2004, 158, 167) toteaa, tällaisen epävarmuuden keskellä 
muuttomahdollisuus Suomeen tekee aikaisemmasta Neuvostoliitossa leimaa-
vaksi määrittyneestä suomalaisuudesta varsin houkuttelevan identiteetin. 
Suomi määrittyy muuttoa harkitsevan mielessä ennen kaikkea hyvinvointival-
tiona, joka tarjoaa korkeampaa elintasoa, turvallisuutta, vapautta ja hyvää 
terveydenhoitoa. Sen oletetaan tarjoavan myös tasa-arvoisempaa ja turvalli-
sempaa ympäristöä naiselle (ks. Saarinen 2007, 133). Kuulumisen tunne 
entiseen kotimaahan on heikentymässä ja päätöstä muuttaa Suomeen rohkai-
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sevat oletukset Suomen tarjoamista mahdollisuuksista toteuttaa elämän unel-
mia. 

Paluumuutto-oikeuden hakeminen ja seurustelusuhteen aloittaminen 
Suomessa asuvan henkilön kanssa on jo suuntautumista pois entisestä koti-
maasta ja ne ovat askel maahanmuuttajan uralle. Muuttopäätös ja sitä seuraa-
va muutto muodostuvat merkittäväksi käännekohdaksi henkilön elämässä. 

 
 

9.2 Vieraaksi osoittautumisen tarina 
 
Maahanmuuttaja, ei-suomalainen, ”venäläinen” nainen 

Henkilön tekemä muuttopäätös vie hänet maahanmuuttajan uralle. Raja ker-
too kuulumisen tiloista ja rajalla käydään neuvotteluja kuulumisesta ja kan-
sallisesta itsemäärittelystä ja se heijastaa yksilöiden, kollektiivien ja instituu-
tioiden välisiä dynaamisia valtasuhteita (Yuval-Davis, Anthias & Kofman 
2005, 521). Raja kertoo siitä, että kansalaisuus, kansallisuus ja alueellisuus 
kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa (Harinen 2000, 82). Rajalla erotellaan omat 
kansalaiset vieraista ja muukalaisista (Ahmed 2000a, 3). Raja kategorisoi 
tulijan ja tekee tulijasta vieraan. Rajamuodollisuuksissa maahan tulija muova-
taan ja kortitetaan kohteeksi, maahanmuuttajaksi, ja hänet paikannetaan eri-
laisiin rekistereihin (vrt. Goffman 1959).  

Maahanmuuttajuus on jotain ”suomalaisuuden” ulkopuolella olevaa ja 
nimeämällä henkilö maahanmuuttajaksi samalla hänelle tuotetaan marginaa-
linen positio ja marginaalinen identiteetti suhteessa Suomen kansalaisuuteen 
ja siihen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Rajalla erojen konstruktiot 
homogenisoituvat (Yuval-Davis, Anthias & Kofman 2005, 528). Maahan-
muuttajaksi kategorisointi uhkaakin henkilön yksilöllisyyttä, riistää häneltä 
hänen henkilökohtaisen identiteettinsä ja kaikki muut sosiaaliset identiteetit – 
jäljelle jää maahanmuuttajan identiteetti (ks. Kyntäjä 2005, 144). Kun hänet 
kategorisoidaan maahanmuuttajaksi, hänen mahdollisuutensa toimia toisin 
toisenlaisen position eteen on rajallinen. Maahanmuuttajaksi kategorisoitu-
minen merkitsee hierarkista positioitumista valtaväestöön nähden (ks. myös 
Huttunen 2009). Tulija luokittuu ulkopuoliseksi, kansakuntaan kuulumatto-
maksi.  

Rajan ylittämisen jälkeen suomalaisista viranomaisista tulee maahan-
muuttajan uraan vaikuttavia merkittävimpiä toimijoita, merkittäviä muita. 
Kuulumisen rakentumisen näkökulmasta olennaista on se, kuka ja millainen 
henkilön kohtaama viranomainen on. Olennaista on myös, miten hän toimii 
sekä millä tavoin viranomaiskohtaamisissa tulija kokee maahanmuuttajana 
tulleensa kohdatuksi. Viranomaista voidaan siten pitää satunnaisena tekijänä 
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mahanmuuttajataustaisen henkilön elämässä (vrt. Goffman 1959). Maahan-
muuttajataustainen on riippuvainen näistä viranomaisista ja se korostaa näi-
hin suhteisiin sisältyviä valta- ja vastuu-ulottuvuuksia. Yksilöllisiä tarpeita 
huomioon ottava lähestyminen tuottaa kuulumisen kokemuksia. Vastaavasti 
kasvoton kohtaaminen, jossa välittyy epäasiallista, epäkohteliasta ja alentu-
vaa suhtautumista ja puutteellista ohjausta ottaen huomioon tulijan kielelliset 
ja kulttuuriset resurssit, vähentää ihmisarvoa ja vahvistaa poissulkemisen 
kokemuksia.  

Venäläis- ja virolaistaustaisena henkilö ei kuitenkaan tule kohdatuksi niin 
kuin kohdataan sellainen vieras, jota ei tunneta. Venäläis- ja virolaistaustai-
sena ja varsinkin venäjää puhuvana häneen liitetään merkityksiä, jotka teke-
vät hänestä vihollisen, uhkan ja vaaran edustajan. Hän tunnistaa tulevansa 
huomatuksi; suomalaisten katse osoittaa hänet toiseksi (ks. Skeggs 1997, 4; 
Rastas 2007, 98). Goffmanin (1959; 1963) mukaan leimatun henkilön moraa-
lisen uran alku on yhteydessä tietoisuuden syntymiseen itseen liitetystä lei-
masta. Kun maahanmuuttajataustainen henkilö tiedostaa olevansa maahan-
muuttaja, mutta erityisesti ”venäläinen” maahanmuuttaja, tämän tietoisuuden 
syntymiseen liitän maahanmuuttajan ”kuulumisen uran” alun. Hän tunnistaa 
positioituvansa ulkopuolisena ja vähempiarvoisena suomalaisiin ja suomalai-
suuteen nähden. Hän positioituu vieraaksi ja samalla hän määrittyy kansa-
kunnan toiseksi (Ahmed 2000a).  

Suomeen tullessaan maahanmuuttaja positioituu siten valmiiksi tehtyihin 
positioihin, joihin liittyvät ennakkokäsitykset saavat toiseuttavia sävyjä. Nai-
sena häneen liitetään usein myös prostituoidun leima. Kohdattaessa hänet 
”venäläisenä/virolaisena naisena” kietoutuu hänessä sukupuoli ja etninen 
tausta yhteen. Hän leimautuu kunniattomaksi, mitä voidaan verrata Goffma-
nin (1969, 22) käyttämään saastutuksen käsitteeseen. Tällöin tulijan minuus 
tahritaan ja liataan, mikä vaikuttaa hänen kokemaansa ihmisarvoon. Prostitu-
oiduksi leimautuminen tuottaa lisäksi häpeän ja loukatuksi tulemisen tunteita 
(Tani 2002). Tilanteisiin liittyy myös vihan, pelon ja yksinäisyyden tunteita. 
Kun erilaisuuden päälle rakentuu hierarkia, silloin erilaisuus muuttuu eroiksi 
ja eriarvoisuudeksi (Skeggs 1997; Gordon & Lahelma 1998, 256). Positioitu-
essaan kunniattomana hänet kohdataan sosiaalisesti alempiarvoisena. Tämä 
syventää hänen kokemustaan kuulumattomuudesta.  

Raittila (2004, 23) toteaa, että venäläisten ja virolaisten esittämiseen suo-
malaisessa kulttuurissa sisältyy huomattavasti enemmän ksenofobisia ja mui-
ta lievempiä toisen vieroksumiseen liittyviä ajattelumalleja kuin avointa ra-
sismia. Mahanmuuttajataustainen nainen saa osakseen toisaalta tällaisia vie-
roksuvia katseita, joilla saadaan aikaan alemmuuden ja toiseuden tunteita, 
mutta sen lisäksi katson hänen kohtaavan suoranaista rasismia sukupuolensa 
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ja kansallisuutensa perusteella (ks. Rastas 2005b; 2007; Keskinen, Rastas & 
Tuori 2009). 

Ahmedin (2000a, 8) mukaan kohdattaessa toisia pyrimme tunnistamaan 
toisemme lukemalla merkkejä ruumiista tai lukemaan toisen ruumista merk-
kinä. Maahanmuuttajataustainen nainen pyrkiikin neuvottelemaan kuulumi-
sestaan suomalaiseen yhteiskuntaan muuttamalla ruumistaan (ks. myös Ur-
ponen 2008, 126). Hän ottaa etäisyyttä prostituoiduksi positioitumiseen imi-
toimalla kunniallisuutta herättävää olemusta ja sen mukaista feminiinisyyttä. 
Pääsy kunnialliseen positioon näyttäytyy siten ehdollisena. Suostuessaan 
imitaatioon hän samalla joutuu kieltämään, salaamaan ja peittämään itseään 
(vrt. Goffman 1963; Skeggs 1997, 75). Imitaatio tarjoaa suojan erilaisuutta 
vastaan, vaikka henkilö tietää olevansa ulkopuolinen (Reijonen 2002). Se 
kertoo myös turvattomuudesta ja halusta tulla hyväksytyksi (Skeggs 1997, 
87). Se kertoo kätkemisestä. Koska suomalaisemmalta näyttäminen ei vält-
tämättä lisää samanarvoisuuden kokemusta, tällainen itsensä esittäminen 
valtakulttuurin edustajana voi tuottaa ulkopuolisuuden tunteita. Tulija joutuu 
ikään kuin ulkopuoliseksi ollessaan sisäpuolella (Ahmed 2000a, 3). Tällainen 
ulossulkeminen voi tuntua vieraaseen identiteettiin pakottamiselta (Miettinen 
2006, 159). Mimiikkaan ja imitointiin turvautuminen kertovat positioitumi-
sesta suhteessa suomalaisiin ja normiin erillisenä, erilaisena ja eriarvoisena. 

 
Yksin ja yhdessä 

Suomeen muutto merkitsee mahanmuuttajataustaiselle henkilölle muutoksia 
hänen sosiaalisessa verkostossaan. Tulijan sosiaalisen elämän kapenemisesta 
seuraa yksinäisyyden kokemuksia. Riitta Granfeltin (1998, 105) mukaan 
yksinäisyyden kokemus on laadullinen ja se koetaan nimenomaan suhteessa 
toisiin. Vaikka nykyaika mahdollistaa ylirajaiset suhteet (ks. Martikainen & 
Gola 2007; Davydova 2009), uudessa maassa yksinäisyyden ja ulkopuolisuu-
den kokemus asettuu vastakohdaksi kodille, johonkin kuulumiselle. Tässä 
suhteessa Suomi ei tarjoa ”kotia”. 

Menetettyjen ihmissuhteiden tilalla maahanmuuttajan kuulumisen uralla 
”merkittäviä toisia” ovat toiset maahanmuuttajat ja mahdollinen puoliso. Kun 
puoliso tukee, osoittaa hyväksyntää, tarjoaa turvallisuutta ja taloudellisia 
resursseja ja toimii suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan välittäjänä, 
kokemukset kuulumisesta vahvistuvat. Kuitenkaan suomalainen puoliso ei 
maahanmuuttajan elämässä voi vaikuttaa siten, että tulija ei joutuisi koke-
maan maahanmuuttajan kuulumisen uran eri aspekteja. Tunnetta kuulumises-
ta voi heikentää väkivaltainen suhde (ks. Honkatukia 2005, 130). Väkivallan 
kohteeksi joutumisen kokemukset murtavat tasa-arvoisuuden tunnetta, identi-
teettejä ja särkevät itsearvostusta (Granfelt 1998, 105; Ellonen & Korhonen 
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2007). Nämä kokemukset voivat romahduttaa varsinkin avioliiton perusteella 
muuttaneiden elämän.  

Suomeen muutto merkitsee useimmiten sopeutumista länsimaiseen ydin-
perhemalliin ja perinteisen suurperheen menettämistä (Liebkind ym. 2004, 
124). Kuitenkin puolison myötä tullut uusi suku voi parhaimmillaan olla 
tasoittamassa tulijan kokemaa ihmissuhteiden riisumista tarjotessaan entiseen 
kotimaahan jääneiden läheisten tilalle uutta yhteisöllisyyttä ja edesauttaa 
maahanmuuttajataustaisen naisen kuulumisen kokemuksia suomalaisuuteen 
(ks. Komulainen & Gordon 2007, 168). Vastaavasti poissulkemiseen perus-
tuvat kokemukset tuottavat katkeruutta ja ahdistusta.  

Kuten puolisolla myös muilla maahanmuuttajilla voi olla suuri merkitys 
kuulumisen rakentumisen uralla. Pitäytyminen vain omassa etnisessä ryh-
mässä voi kuitenkin hidastaa maahanmuuttajan suomen kielen taidon karttu-
mista ja siten vaikeuttaa maahanmuuttajan uralla etenemistä (ks. Tarnanen & 
Suni 2005, 14). Yleensä maahanmuuttajayhteisön merkitys kuitenkin on 
päinvastainen; etniset yhteisöt ovat tärkeitä resursseja maahanmuuttajille 
(Castles & Miller 2003, 228–229). Goffmanin (1963, 52) mukaan leimautu-
neen henkilön suhde hänen omanlaistensa informaaliin yhteisöön ja formaa-
leihin organisaatioihin on perustavanlaatuista, koska oma ryhmä voi tarjota 
mahdollisuuden käsitellä hänen luonnollista historiaansa ja moraalista uraan-
sa. Tulijalle maahanmuuttajayhteisö mahdollistaa kuulumisen paikan tarjoten 
tukea, tietoa ja turvallisuutta. Vertaisten joukossa tasavertaisuuteen perustuva 
kuuluminen ei kyseenalaistu samassa määrin kuin valtaväestön kanssa. Ah-
med (2000a, 78) toteaakin, että koti on siellä, missä voi sanoa ”me”; se on 
tila, jossa kuuluu ”meihin” ja jossa saa olla osallisena jakamassa yhteisyyttä. 
Vaikka henkilö on joutunut monessa suhteessa kokemaan riisutuksi tulemista, 
maahanmuuttajien yhteisö tarjoaa mukaan ottavuutta. Suomeenkin voi tuntea 
kuuluvansa – ainakin omien vertaistensa yhteisössä.  

 
Suomalaisuuden oppimista 

Goffman (1969, 8) toteaa, että laitoksia, esimerkiksi sairaaloita ja vankiloita, 
usein ympäröivät muurit, jotka voivat rajoittaa siellä asuvan henkilön yhteyt-
tä ulkomaailmaan. Maahanmuuttajalla tällaisena ”muurina” suhteessa Suo-
meen ja suomalaisuuteen näyttäytyy suomen kielen ja kulttuurin taitamatto-
muus. Kulttuurista onkin tullut keskeinen käsite ja ensisijainen tapa, jolla 
selitetään eroja (Tuori 2009, 50). Kielen oppiminen on siten ehdoton edelly-
tys maahanmuuttajan uralla etenemisessä kohti jäsenyyttä suomalaisuudessa. 
Kielen hallinta mahdollistaa yhteiskunnassa toimimisen. Se on portti muille 
kuulumista rakentaville tekijöille; se on edellytys työelämään ja koulutukseen 
pääsylle (ks. myös Martikainen & Gola 2007, 66; Tuori 2009, 50). Suomen 
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kielen opiskelu on myös keino pyrkiä peittämään tai ainakin heikentämään 
sitä toiseuden kokemusta, mitä leimautuminen on tuottanut.  

Sen lisäksi, että tulija löytää itsensä maahanmuuttajille tarkoitetuilta kie-
likursseilta, maahanmuuttajan ura vie hänet erilaisiin kansalaisvalmiuksia 
tarjoaviin opintoihin. Petri Salo ja Juha Suoranta (2002, 185) toteavatkin, että 
marginalisoitujen ja syrjäytyneiden kuin myös vääriä koulutusvalintoja teh-
neiden omatessa puutteellisia kvalifikaatioita heitä ohjaillaan ja kontrolloi-
daan sosiaalisen ja työmarkkinapoliittisen integraation nimissä. Maahanmuut-
tajille järjestetty koulutus tukee lähinnä näkemystä ”olemaan maassa maan 
tavalla”, jolloin suomalaisille tavoille oppiminen on ensisijaisempaa kuin 
tulijan omien kulttuuristen tapojen ja piirteiden esiin tuominen (Löytty 2008, 
16). Maahanmuuttajille onkin tulossa vapaaehtoinen osaamiskoe suomalai-
sesta työelämästä (Vähäsarja 2008). Sen avulla maahanmuuttaja voi osoittaa 
työnantajalle tuntevansa suomalaista työlainsäädäntöä ja työkulttuuria, jonka 
korostuksia ovat muun muassa tasa-arvo ja aikataulujen noudattaminen. Kun 
opiskellaan ”suomalaisia” työelämäkäytäntöjä ja -kulttuuria, samalla opiskel-
laan länsimaiden ylläpitämiä moderniteetin ideaaleja, jossa ”länsi” katsotaan 
kaiken keskipisteeksi (Tuori 2009, 205).  

Kielikursseille ja valmentaviin opintoihin osallistuminen muodostuvat 
käännekohdaksi alkuvaiheen lähes yhtäjaksoiselle ”riisumiselle” maahan-
muuttajan kuulumisen uralla. Käännekohdaksi nämä kurssit nousevat ensin-
näkin siksi, että kielitaidon kehittyminen mahdollistaa asioinnin suomen 
kielellä ja maahanmuuttajataustainen nainen oppii suomalaisia kulttuurisia 
käytäntöjä. Arki helpottuu. Sen ohella, että niiden myötä hänen kulttuurinen 
pääomansa lisääntyy, lisäävät ne myös hänen sosiaalista pääomaansa: kysei-
set kurssit tarjoavat tilaisuuden tavata toisia, vertaisia ja näin sosiaalisen 
verkoston laajenemisen lisäksi omat kokemukset riisumisesta suhteellistuvat 
ja saavat vertailupohjaa. Henkilö huomaa, että maahanmuuttajien kokemuk-
set ovat suuressa määrin jaettuja.  

Goffman (1959) tutki laitokseen joutuvia ihmisiä. Näiden ihmisten elä-
mässä erilaisten toisiinsa linkittyneiden vaiheiden ja niissä kohtaamien mer-
kittävien ihmisten ja tekijöiden yhteisvaikutusta Goffman kutsuu ”pettäväksi 
putkeksi” (betrayal funnel). Uralla edetessään uusi vaihe luo henkilölle aluksi 
toivon elämäntilanteen paranemisesta. Vaikka jokaisessa uudessa tilanteessa 
ja vaiheessa eri toimijat pyrkivät säilyttämään vaikutelman, että henkilön 
tilanteen heikkeneminen pysähtyisi siihen, hänen itsenäisyytensä ja itsemää-
räämismahdollisuutensa heikkenevät koko ajan. (Goffman 1959, 129.) Myös 
matka maahanmuuttajan uralla etenee toisiinsa linkittyneiden tilanteiden ja 
vaiheiden kautta ja näissä jokaisessa vaiheessa voi olla eri toimijat. Maahan-
muuttajan ura viranomaisen luota toisen viranomaisen luo ja yhdeltä kurssilta 
toiselle kurssille toisaalta vahvistaa maahanmuuttajakategorian mukaista 
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positiota ja kokemus kelvottomuudesta ja ulkopuolisuudesta korostuu entises-
tään. Toisaalta maahanmuuttajille tarkoitetut kurssit tarjoavat välineitä pu-
keutumiseen ja lupauksia kuulumisen kokemusten rakentumiselle. Kuitenkin 
nuo syntyneet odotukset usein osoittautuvat epärealistisiksi. Yhden vaiheen 
saavuttamisen jälkeen mahanmuuttajataustainen henkilö näkee uusia vaati-
muksia ja edellytyksiä tiellään. Pettymyksiä tuottaa myös havahtuminen 
siihen tietoisuuteen, että nämä kurssit toimivat vain väylinä jatko-opintoihin 
eivätkä suoranaisesti pätevöitä mihinkään ammattiin. Työvoimahallinnon 
tarjoama koulutus koetaankin usein työn ja koulutuksen välisen kuilun täyt-
tämisenä, eikä niinkään johtamassa todellisille työmarkkinoille (Kivirauma & 
Silvennoinen 1989, 15). Vaikka maahanmuuttajataustaisen henkilön elämässä 
”lupausten putki” ei tarjoakaan kaikkia lupauksiaan ja siltä osin on myös 
”pettävä”, siihen liittyvät eri vaiheet ja eri toimijat maahanmuuttajan uralla 
ovat kuitenkin viemässä henkilöä koko ajan lähemmäksi tavoitetta – kuulu-
misen kokemusta. Mutta mihin tuo maahanmuuttajan ura päättyy? Onko 
maahanmuuttajan positiosta mahdollisuutta siirtyä suomalaisen positioon?  

 
 

9.3 Työmarkkinakansalaiseksi pyrkimisen tarina  
 
Työ kuulumisen määrittäjänä 

Muutettuaan Suomeen erilaisissa viranomaiskohtaamisissa tulija menettää 
yksilöllisyytensä ja hän kategorisoituu maahanmuuttajaksi. Varsinkin venäjää 
puhuvana hän leimautuu vieraaksi ja häneen suhtaudutaan väheksyen. Toi-
seksi positioitumista vahvistaa venäläis- ja virolaistaustaisen naisen prostitu-
oiduksi leimaaminen. Hänen kuulumisen kokemuksensa perustuvat enemmän 
poissulkemiseen kuin mukaan ottamiseen. Muuton jälkeistä aikaa värittää 
riisuminen tekijöistä, joiden osuus elämässä oli ennen itsestään selvää. Rii-
suminen näkyy muun muassa sosiaalisen ja henkilökohtaisen liikkumavaran 
menetyksenä ja muuttumisena. Millä tavoin henkilö pyrkii ”pukeutumaan” eli 
ottamaan huomioon niitä tekijöitä, jotka tukevat hänen kuulumisen kokemus-
ten rakentumista? 

Kokemus kuulumisesta perustuu jäsenyydelle ja osallisuudelle yhteiskun-
taan ja yhteisöihin (Harinen 2005a; Yuval-Davis ym. 2005). Suomessa jäse-
nyys suomalaiseen yhteiskuntaan määrittyy työn kautta – ja yleensä kodin 
ulkopuolisen työn kautta; jäsenyys yhteiskunnassa on jäsenyyttä työelämässä. 
Suomessa voidaan puhua palkkatyön normaliteetista (Naumanen 2002, 280). 
Työelämään osalliseksi pääseminen on normin täyttämistä suomalaisuudessa 
ja siksi se on keskeinen kuulumista määrittävä tekijä. Työmarkkinoiden ul-
kopuolella olevana maahanmuuttajataustainen henkilö ei kuulu joukkoon. 
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Hänen tärkein strateginen keinonsa onkin saada töitä ja siten pyrkiä kunnial-
lisempaan ja arvostettavampaan positioon. 

”Kunnon kansalaisen” velvoitteen täyttämisen lisäksi työ on tärkeä asia 
tulijalle siksi, että sen avulla voi rakentaa taloudellista pääomaa, joka lisää 
riippumattomuutta ja itsenäisyyttä (ks. Vartia ym. 2007, 60). Ahmedin 
(2000a, 77) mukaan ihmiselle kuulumisen paikka onkin siellä, missä hän ei 
ole vieraana eikä nojaudu toisten vieraanvaraisuuteen. Taloudellinen pääoma 
mahdollistaa omista asioista vastaamisen ja siten tukee tasa-arvoisuuden 
tunteen syntymistä. Se luo itsenäisyyttä suhteessa valtioon ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Työ tarjoaa tulijalle myös sosiaalista pääomaa. Työelämään 
pääsy mahdollistaa hänelle jäsenyyden kodin ulkopuolisissa yhteisöissä. Se 
on väylä suomalaiseen elämänpiiriin varsinkin silloin, jos omassa perheessä 
ei ole valtaväestön edustajia.  

Työ tuottaa lisäksi henkilökohtaista tyydytystä ja onnen tunteita erityisesti 
silloin, kun työ on itselle mielekästä. Merkityksellinen toiminta tarjoaakin 
kokemuksen, joka korostaa omaa paikkaa maailmassa (Granfelt 1998, 105). 
Mahdollisuus tehdä itselle merkityksellisiä asioita on siten yksi kuulumisen 
ulottuvuus. Koska työllistyminen on keskeinen kansalaisuuden ja jäsenyyden 
kriteeri ja yhteiskunnallisen aseman määrittäjä, se on maahanmuuttajan kuu-
lumisen uraan olennaisesti vaikuttava tekijä.  

 
Riittämätön, kelvoton, toinen 

Kulttuurisesti määrittyneet työnhakukäytänteet ja työtehtävien toteuttamisen 
vaatimukset edellyttävät osaamisen kartuttamista, mitä muualta tulleena hen-
kilö hakee toisaalta kokemuksen – yrityksen ja erehdyksen – kautta ja toisaal-
ta näiden opiskelu mahdollistuu erilaisten maahanmuuttajille suunnattujen 
koulutusten ja työharjoittelujen yhteydessä. Maahanmuuttajataustainen hen-
kilö positioituu näissä yhteyksissä kohteeksi, jonka kulttuurista ”osaamisva-
jetta” pyritään paikkaamaan.  

Toistuvasti poissulkevat työnhakukokemukset korostavat suomalaisen 
työnantajan roolia portinvartijana, joka säätelee tulijan pääsyä työelämään. 
Hänen edessään maahanmuuttajataustainen henkilö positioituu kategoriansa 
edustajaksi ja ennakkoluulojen kohteeksi. Työnantajalla on myös valta luoki-
tella ja arvioida maahanmuuttajan inhimillisen pääoman laatua (Forsander 
2002, 174).  

Aikaisemmassa kotimaassa hankittujen koulutusten kulttuurisidonnaisuus 
vähentää osaamisen myyntiarvoa Suomessa (vrt. Söderqvist 2006). Samoin 
aikaisemmin hankitun työkokemuksen painoarvo katoaa suomalaisilla työ-
markkinoilla. Koulutus ja työkokemus osoittautuvat kelpaamattomiksi (vrt. 
Kreyenfeld & Konietzka 2002). Naisena miehisinä pidetyille aloille pääsy 
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vaikeutuu. Maahanmuuttajataustaiselle henkilölle avautuvat työtehtävät ovat 
joko niin kutsuttuja sisääntuloammatteja, joissa kieli- ja ammattitaitovaati-
mukset ovat vähäiset tai jotka muutoin ovat etnospesifejä ammatteja. Ne ovat 
matalapalkkaisia perustason työtehtäviä, kuten yleisimmin siivoustyötä, mitä 
valtaväestö vieroksuu vähempiarvoisena. Positioituminen maahanmuuttaja-
taustaiseksi työnhakijaksi ja työnantajista riippuvaiseksi rajaa maahanmuutta-
jan toimijuutta, mahdollisuuksia tuoda julkisesti esiin kritiikkiä ja vastarintaa. 

Suomeen muutettuaan tulija kadottaa työllisen statuksen, se riisutaan hä-
neltä pois. Jäädessään varsinaisten työmarkkinoiden ulkopuolelle hänen sosi-
aalinen asemansa laskee. Torjutuksi tulemisen kokemukset ja entisen koulu-
tus- ja työhistorian arvottomaksi osoittautuminen sekä mahdollinen ammatti-
identiteetin mureneminen tuottavat turhautuneisuutta, voimattomuutta, ma-
sentuneisuutta, pelon ja vihan tunteita, yleistä ahdistuneisuutta sekä itsearvos-
tuksen ja hallinnan tunteen heikkenemistä (ks. Remennick 2002, 692; Matin-
heikki-Kokko ym. 2003, 48). Työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen koke-
mus voi olla kuin kokemus tyhjiöön joutumisesta (ks. Säävälä 2009, 20). 
Tuloksettomat pyrkimiset työmarkkinakansalaiseksi korostuvat poissulkevina 
kokemuksina ja rajallisuudessaan vahvistavat ja syventävät maahanmuutta-
jaksi ja ei-suomalaiseksi positioitumista; ne korostavat henkilön toiseuden 
kokemusta. 

Suomalaiset työmarkkinat ilmenevät varsin monokulttuurisina. Työhön 
pääsyyn sisältyy lähes täydellinen suomalaisuuden vaatimus: on hallittava 
suomen kieli, on oltava suomalainen koulutus ja mielellään työkokemusta 
Suomessa. Aikaisemmin hankittu kokemus osoittautuu eduksi vain, kun se on 
yhteydessä ”valkoiseen suomalaisuuteen” eli kun se on hankittu Suomessa 
(Irni 2009, 182; Tuori 2009, 50). Maahanmuuttajataustaisella henkilöllä on 
liian vähän suomalaisen työelämän edellyttämiä kulttuurisia resursseja. Riit-
tämättömyyden, kelvottomuuden ja toiseuden kokemukset korostavat kuulu-
mattomuutta. Työmarkkinoille pääsy kertookin vaihtoehdottomuudesta; se 
edellyttää uudelleen kouluttautumista ja suomalaisen koulutuksen hankkimis-
ta. Työmarkkinakansalaisuudessa suomalaisuus ”banaalina” todellisuutena 
ilmenee kyseenalaistamattomana (ks. Billig 1995). 

 
Suomalaiseen koulutukseen hakeutuminen 

Sellaisessa koulutusorientoituneessa yhteiskunnassa, kuten Suomi on, kouluja 
käymättömät putoavat pohjalle, työmarkkinakansalaisuuden ulkopuolelle 
(Naumanen 2002, 44; Rinne & Kivirauma 2003, 46). Maahanmuuttajataustai-
selle naiselle koulutus on lähes ainoa kanava, jota kautta hän voi pyrkiä saa-
vuttamaan yksilön ”statuksen”. Ilman suomalaista koulutusta hän ei sijoitu 
suomalaisille työmarkkinoille muutoin kuin edellä mainittuihin sisääntulo-
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ammatteihin tai matalapalkkaisiin perustason työtehtäviin – mitkä kuitenkin 
ovat kuulumisen uralla eteenpäin vieviä mahdollisuuksia. Hänelle ei kuiten-
kaan siivoustyö riitä (vrt. Käyhkö 2006).  

Suomalaiseen koulutukseen hakeutuminen ei yleensä ilmennä maahan-
muuttajataustaisen omaehtoista investointia, vaan hän on pikemminkin pako-
tettu kouluttautumaan. Yleensä koulutus tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisen 
aseman kohottamiseen. Kuitenkin maahanmuuttajataustaisen henkilön elä-
mässä koulutus voi olla keino turvata nykyinen sosiaalinen ja taloudellinen 
positio ja keino estää putoaminen entistä alemmaksi (ks. Popkewitz, Olsson 
& Petersson 2006, 433). Päätöstä hankkia suomalainen koulutus voidaankin 
tarkastella yhtenä keskeisenä pukemistekona maahanmuuttajan kuulumisen 
uran näkökulmasta. Koska sen voi tulkita olevan tulijan ainoa keino neuvotel-
la omasta positioitumisestaan suomalaisessa yhteiskunnassa, toimijuus ilme-
nee rajallisena.  

Koulutuksellisessa valikoitumisessa toisensa kohtaavat yhteiskunnan ja 
koulujärjestelmän rakenteelliset tekijät sekä valintoja tekevien henkilöiden 
pääomat, preferenssit ja subjektiiviset odotukset (Ahola & Nurmi 1998, 74). 
Mitä nämä ovat maahanmuuttajataustaisen elämässä? Miksi maahanmuuttaja-
taustainen nainen päätyy hakeutumaan nimenomaan sosiaali- ja terveysalalle?  

Maahanmuuttaja suomalaisen työvoimapolitiikan näkökulmasta positioi-
tuu resurssiksi kampanjaan kansakunnan hyvinvoinnin takaamiseksi (ks. 
Yuval-Davis 1997, 29). Hänen maahanmuuttonsa saa oikeutuksen lähinnä 
silloin, kun hän suostuu palvelemaan kansallisia tarpeita (ks. Irni 2009). 
Ikääntyvien määrän voimakas kasvu, lisääntyvät hoivapalvelut ja suurten ikä-
luokkien väistyminen työmarkkinoilta lisäävät työvoiman tarvetta – erityises-
ti sosiaali- ja terveysalalla. Alan työllistämismahdollisuudet kerrotaan var-
moiksi. Maahanmuuttajataustaiselle naiselle avautuvat ja tarjoutuvat työhar-
joittelupaikat ja koulutuspaikat lähes yksinomaan sosiaali- ja terveysalalta 
taloudellisine etuuksineen ohjaavat hänen tekemiään valintoja ja johtavat 
häntä hakeutumaan alalle. Hänen pääsynsä alan koulutukseen ei niinkään 
kerro suuresta kilpailusta, vaikka Silvennoisen (2002, 188) mukaan kilpailu 
sisäänpääsystä vakaan työllisyyden ammatteihin käydään käytännössä jo 
koulutusmarkkinoilla, siis työmarkkinoiden ulkopuolella. Hoiva-alalle pääsy 
voi ilmetä toiveena ja tavoitteena. Kuitenkaan aina sille päätymisessä ei ole 
kysymys omaehtoisesta halusta ja itse tehdyistä valinnoista, vaan ennen kaik-
kea suomalaisten koulutus- ja työmarkkinoiden ohjailusta ja valtion hallin-
noinnista (ks. Miller & Rose 1989; Popkewitz & Lindblad 2000; Silvennoi-
nen 2002; Miller & Rose 2008). Maahanmuuttajataustainen positioituu pus-
kuriksi talouden nousujen ja laskujen suhdanteissa (Forsander 2003a). Tavoi-
tellessaan kaipaamaansa työmarkkinakansalaisen positiota henkilö joutuu 
Silvennoisen sanoin ”antautumaan hallinnoitavaksi”.  
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Hyvinvointivaltiokansalaisuuteen liitetyssä yksilön autonomisessa toimi-
juudessa korostuvat yhdenvertainen osallisuus ja jokaisen moraalinen ja ra-
tionaalinen oikeus elämänsä ohjaamiseen (Harinen & Käyhkö 2002, 149). 
Rationaalista valintaa korostavan koulutuspolitiikan mukaisesti opiskelija on 
aktiivinen ja rationaalinen ”palvelujen käyttäjä” koulutusmarkkinoilla (Simo-
la, Rinne & Kivirauma 2002, 252). Huolimatta siitä, että koulutusvalinnat 
näyttäytyvätkin vapaina valintoina, ovat valinnat viime kädessä yhteiskunnal-
listen ja kulttuuristen positioiden sitomia (Rose 1992, 143; Simola, Rinne & 
Kivirauma 2002, 251–252; Lahelma 2003; Keskitalo-Foley 2006; Mietola 
ym. 2005, 15; Gordon 2008, 30; Lahelma 2009). Koulutuksen lupaama yksi-
löllisyys koulutusalan valinnan näkökulmasta kätkee sisäänsä useita annettuja 
rakenteellisia ja kulttuurisia esteitä ja se mahdollistuu lähes yksinomaan kes-
kiluokalle, jota maahanmuuttajataustaisen naisen ei katsota edustavan (Nau-
manen 2002; Lahelma 2009). 

Maahanmuuttajataustainen henkilö edustaa sitä väestön osaa, jolla on ra-
jalliset sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset lähtökohdat tehdä itsenäisiä 
valintoja (Reay 1998). Hän joutuu asettamaan tavoitteensa sen mukaan, mitä 
hänen taustansa ja sosiaalinen ja kulttuurinen pääomansa mahdollistavat – tai 
mitä niissä ilmenevät puutteet rajaavat pois (ks. Silvennoinen 1992, 197–198; 
Naumanen 2002, 77). Valikoituessaan sosiaali- ja terveysalalle hän on pako-
tettu valitsemaan joukosta valmiiksi annettuja ratkaisuja. Maahanmuuttaja-
taustaisena naisena hän positioituu työväenluokkaiseksi naiseksi, jonka voi-
min matalasti palkattu hoivatyö yleensä tehdäänkin (Anttonen & Zechner 
2009, 46). Tätä valintaa tehdessään hänellä on selkeä kuva tulevaisuudestaan 
ja sen puitteissa olevista mahdollisuuksista. Kulttuuristen ihanteiden ja arvos-
tusten paineessa hän oppii suostumaan, myöntymään ja lopulta myös halua-
maan sitä.  

Toisaalta sosiaali- ja terveysalalle päätyminen kertonee myös siitä, että 
ala tarjoaa maahanmuuttajataustaisen naisen työmarkkina-aseman näkökul-
masta mahdollisuuksia. Koska useimmilla naisilla on jokin kokemus hoivasta 
(ks. Anttonen & Zechner 2009, 36), se helpottaa alalle hakeutumista. Hoivan 
osaaminen edustaa maahanmuuttajataustaisella naisella kulttuurisen pääoman 
muotoa, kulttuurista resurssia, mihin hänellä on pääsy (Skeggs 1997, 58; 
Tuori 2009, 50). Hoiva-alalla hän tuskin epäonnistuu, joten hän voi tulla 
”hyväksi” kansalaiseksi. Koska hoivatyö on välttämätöntä ja arvokasta, alan 
koulutuksen lupaama identiteetti mahdollistaa alan valinneelle hyvän sosiaa-
lisen statuksen, itseluottamusta ja arvostusta (Skeggs 1997; Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mietintö 2001, 49; 
Anttonen & Zechner 2009). Koska lähes jatkuvan riisumisen kohteena ollee-
na itsetunto ja itsearvostus ovat heikentyneet, hoivatyön kautta henkilö uskoo 
saavansa arvostusta niin omissa kuin toistenkin silmissä. Ulkoapäinkin ar-
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vokkaana pidetty positio mahdollistaa kuulluksi tulemisen (Spivak 1988; 
Ahmed 2000a). Alaa koskeva tiedotus ja markkinointi lupaavat myös ”var-
maa” työtä. Tulija tarttuu näihin lupauksiin. Huolimatta siitä, onko juuri sosi-
aali- ja terveysalalle hakeutuminen omien ammatillisten tavoitteiden täytty-
mistä, se esiintyy oljenkortena muuttaa omaa positiota lähemmäksi kaivattua 
normia. Se tarjoaa lupauksia kuulumisesta. 

Koulutuksen ja kasvatuksen piirissä yksilöitä sijoitellaan kulttuurin, arvo-
jen ja ihanteiden omaksumisen välityksellä yhteiskunnan hierarkioihin 
(Naumanen 2002, 76; Käyhkö 2006, 224). Hoiva työnä on arvokasta ja vält-
tämätöntä (Anttonen & Zechner 2009). Sellaisena moni maahanmuuttajataus-
tainen nainen sen kokeekin. Kuitenkin kun viranomaiset ohjaavat maahan-
muuttajataustaisen naisen valitsemaan hoiva-alan koulutuksen, hänelle tarjo-
taan positiota, jota luonnehtivat historialliset ja kulttuuriset käsitykset hoiva-
alasta ja sen tekijöistä (ks. Skeggs 1997, 59). Painotettaessa sen yhteydessä 
”äidillistä” hoivaamiskykyä ja vastuuntuntoa, henkilö samalla valikoituu ja 
suostuu matalapalkkaisiin naisten töihin ja toiminta-areenoille. Nämä katso-
taan naisille tyypillisiksi ja ne ovat vähemmän arvostettuja kuin miesten alat. 
Niissä on usein myös huonommat uralla etenemisen mahdollisuudet kuin 
miesammateissa ja ne pitävät naiset alistetussa asemassa miehiin nähden. 
(Rantalaiho 1994; Anttonen 1997, 130; Kolehmainen 1999; 2002; Anttonen 
& Zechner 2009; Lahelma 2009.) Huolimatta siitä, että työaloille hakeutumi-
sen ja pääsemisen prosesseissa korostetaan tasa-arvoisuutta, erot jäävät 
yleensä kuitenkin näkymättömiksi (Gordon, Holland & Lahelma 2000a; Lap-
palainen 2006; Arnesen, Mietola & Lahelma 2007). Maahanmuuttajataustai-
sen naisen sosioekonominen positio on siten sekä etnisesti hierarkinen että 
sukupuolittunut (ks. Jaakkola & Reuter 2007, 340). 

Anthias (2009, 12) korostaa, että elämät ovat aina paikantuneita ja kuu-
luminen on suhteessa rajoihin ja hierarkioihin. Nämä rajat ja hierarkiat perus-
tuvat esimerkiksi sukupuolen, etnisyyden ja luokan mukaisille kategorioille, 
jotka määrittävät paikantumista jossakin kontekstissa. Juuri hoiva-alan mah-
dollisena työvoimana maahanmuuttajataustainen nainen kokee mukaan otta-
mista. Kuitenkaan kokemus positioitumisesta työmarkkinoilla hoiva-alalla 
mukaan ottavasti ei korvaa riittävästi hänen hierarkista ja epätasa-arvoista 
positioitumistaan muissa konteksteissa, joissa rajat ja hierarkiat korostavat 
hänen kuulumattomuuttaan. Erilaisten epätasa-arvoa tuottavien sosiaalisten 
kategorioiden risteymät (esimerkiksi etnisyys, kansallisuus, sukupuoli, luok-
ka, ikä) voivatkin rakentaa moninaisia ja vastakkaisia hallinnan ja alistamisen 
sosiaalisia järjestyksiä (Anthias 2005).  

Maahanmuuttajataustaisen naisen kuulumisen rakentuminen vertautuu 
metaforaan lasisesta labyrintistä. Koska hoiva-ala lupaa työtä ja sen myötä 
arvostettavan position, alan ”valinta” on lähes ainoa vaihtoehto. Alalle pää-
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tyminen on kuin kulkemista ”lasisessa labyrintissä”, jossa ”lasikatto” estää 
pääsyn etenkin miehisinä pidetyille aloille (ks. Forsander 2002). David Mor-
ley (2003, 163) toteaakin, että rajat merkitsevät erilaisia asioita sen mukaan, 
millä puolella itse on ja kuinka helposti niitä voi ylittää ja paljon riippuu 
myös siitä, kuinka lähellä rajaa sijaitsee. Lasisen labyrintin läpi näkyvä elämä 
on lähellä, mutta kuitenkin vaikeasti saavutettavissa; sivupolut eivät johda 
juuri minnekään. Labyrintin lasiseinät estävät pääsyn siihen elämään ja niille 
aloille, johon valtaväestöllä on pääsy. Eteenpäin johtaa vain yksi polku; eri-
laiset yritykset työllistyä ilman suomalaista koulutusta ja työkokemusta joh-
tavat vain umpikujiin. Maahanmuuttajataustainen nainen tiedostaa lasikaton 
ja lasisen labyrintin olemassaolon ja hän oppii näkemään elämänsä marginaa-
lissa kulkemisena. Ainoa polku, mikä näyttäisi johtavan labyrintistä ulos, on 
suostua hakeutumaan hoiva-alalle.  

Työmarkkinoiden muutos on viemässä maahanmuuttajataustaisen naisen 
osalliseksi globaalia hoivaketjua ja hänen toimintansa edustaa tällöin ylira-
jaista hoivaa (Anttonen & Zechner 2009, 50; ks. myös Briones 2009). Raken-
teelliset valtasuhteet vaikuttavatkin ihmisten elämään. Hän päätyy Suomessa 
hoivaajaksi samanaikaisesti, kun joku muu huolehtii hänen läheisistään hänen 
entisessä kotimaassaan. Hoivan ylirajaisuutta korostaa myös se, että hän pitää 
huolta näistä läheisistään tukemalla taloudellisesti heitä. 

Koulutuksen siis uskotaan tarjoavan mahdollisuuden pukeutua työmark-
kinakansalaiseksi ja siihen kätkeytyy lupaus positioitumisesta entistä tasaver-
taisempana valtaväestöön nähden. Rinne ja Salmi (1998, 185) toteavatkin, 
että juuri koulutuksella on keskeinen rooli erilailla marginaalisilla alueilla 
olevien ihmisten mukaan ottamiselle sisälle yhteiskuntaan. Ammatillisesta 
hoivatyöstä osalliseksi tuleminen onkin iso askel kohti täydempää kansalai-
suutta (ks. Anttonen 1997, 141).  

 
 

9.4 Opiskelijana olemisen tarina  
 
Hoiva-alalle pääsy on monen maahanmuuttajataustaisen naisen toive. Jos 
kuitenkaan niin ei ole, erilaisista yrityksistään ja ammatillisesta orientoitumi-
sestaan huolimatta maahanmuuttajataustainen nainen usein päätyy opiskeli-
jaksi sosiaali- ja terveysalalle. Millaisia kuulumisen rakentumiseen liittyviä 
merkityksiä maahanmuuttajataustainen opiskelija luo koulutukselle? Millai-
nen matka koulutusaika on suomalaisuuteen? 

Työmarkkinakansalaisuuden riisumisen jälkeen maahanmuuttajataustai-
sen opiskelijan elämässä jo opiskelijaksi pääsy näyttäisi merkitsevän ”joksi-
kin tulemista” (ks. Skeggs 1997, 56). Koulutukseen pääsy merkitsee siten 
käännekohtaa kuulumisen tunteen rakentumisen näkökulmasta. Maahanmuut-
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tajan uralla koko koulutuksen merkitys resurssina korostuu ensisijassa valta-
kirjana, joka mahdollistaa työllistymisen. Se on investointi markkinakapasi-
teettiin ja koulutuksesta odotetaan resurssia pääsyyn takaisin työmarkkinoille 
kelpaavaksi. Koulutus on siten investointi sosiaalisessa merkityksessä; se on 
vaihtoarvo eli peliväline position parantamiseksi. Sen avulla maahanmuutta-
jataustainen opiskelija uskoo pääsevänsä entistä parempiin neuvotteluasemiin 
työmarkkinoilla, mikä on myös suomalaistaustaisten työttömien antama mer-
kitys koulutukselle (Naumanen 2002, 256). Lisäksi valittu koulutus tarjoaa 
mahdollisuuden parantaa neuvotteluasemia itselle mielekkäiden tehtävien 
saamiseksi.  

Samalla kun koulutus tarjoaa valtakirjan työmarkkinoille, se toteuttaa se-
kä sääntelevää että emansipoivaa rooliaan (Gordon ym. 2000a; Popkewitz & 
Lindblad 2000). Sääntelevyys ilmenee muun muassa koulutuksen dokument-
tien kuvaamissa ihanteissa siinä, millainen on ”normaali” ja hyvä työntekijä 
ja hyvä ihminen, hyvä kansalainen. Nämä ihanteet kertovat niistä kompetens-
seista, joiden avulla valtio pysyy kilpailukykyisenä ja välttää taloudellisia 
taantumia (Popkewitz & Lindblad 2000, 5; Lindblad & Popkewitz 2003, 16). 
Kasvava liikkuvuus ja kiristyvä kilpailu maailmassa johtavat siihen, että 
yhteisösidokset heikentyvät ja yksilöllisyys korostuu (Rinne & Salmi 1998, 
57–59). Muiden opiskelijoiden tavoin maahanmuuttajataustainen opiskelija 
asetetaan koulutuksessa tavoittelemaan yksilöllisyyttä painottavia ihanteita. 
Häntä ohjataan vastuulliseksi, itsenäiseksi, aktiiviseksi ja kyvykkääksi huo-
lehtimaan oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Yksilöllisyyden ohella koulu-
tus edellyttää yhteistoiminnallisen oppimisen valmiuksien kehittymistä. 

Kun kansallisia tarpeita välittävä koulutuspolitiikka luodessaan yksilölli-
syyden sääntelyn menetelmiä jakaa ihmisiä kelvollisiin ja kelvottomiin (Kos-
ki 2004, 86–89), maahanmuuttajataustaisen opiskelijan haasteeksi nouseekin 
oman kelvollisuuden osoittaminen. Voidakseen kilpailla kiristyneillä työ-
markkinoilla maahanmuuttajataustainen opiskelija taistelee omia yhteiskun-
nallisia ja kulttuurisia lähtökohtiaan vastaan osoittamalla olevansa kelvolli-
nen suomalaisia ja länsimaisia arvoja toteuttava ”hyvä kansalainen” jo koulu-
tuksensa aikana. Hän heijastaa kuvaansa suomalaisuudesta koulutuksen pe-
dagogisia suhteita vasten. Nämä suhteet toimivat peileinä, jotka esittävät 
hänet aktiivisena, kyvykkäänä, hyvin menestyvänä, ahkerana, periksiantamat-
tomana, yritteliäänä ja vastuuntuntoisena. Näitä ominaisuuksia korostaen hän 
myös osoittaa koulutettavuutensa. Koulutettavuuden näkökulmasta ihmisiä 
voidaan jakaa ”hyviin”, ”keskinkertaisiin” ja ”huonoihin” heidän kykyjensä 
mukaan ja näitä erotteluja voidaan tehdä sosiaalisten kategorioiden mukaan 
(Häyrynen & Hautamäki 1973; Siivonen 2010, 10, 295). Maahanmuuttaja-
taustainen opiskelija neuvotellessaan positiostaan yhteiskunnassa pyrkiikin 
vakuuttamaan omasta koulutettavuudestaan ja siten myös kelvollisuudestaan. 
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Länsimaissa pätevyys ja älykkyys korostuvat edellä mainittuina yksilöllisinä 
ominaisuuksina (Räty & Snellman 1998; Plaut & Markus 2005, 458). Osoit-
tamalla olevansa pätevä ja motivoitunut maahanmuuttajataustainen opiskelija 
rakentaa itseään sitoutuneena suomalaiseen ja länsimaiseen kulttuuriseen 
malliin.  

Kelvollisuutensa osoituksena maahanmuuttajataustainen opiskelija vertai-
lee tietojaan, taitojaan ja ominaisuuksiaan suhteessa muihin opiskelijoihin. 
Tällä tavoin hän asettaa itsensä järjestykseen suhteessa toisiin. Oman parem-
muuden osoittaminen onkin osoitus keinoista, joilla erottaudutaan toisista ja 
kilpaillaan statuksesta suomalaisessa yhteiskunnassa (Koski & Nummenmaa 
1995, 342).  

Koulutus tarjoaa valmiuksia oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Maa-
hanmuuttajataustainen opiskelija kuvaakin itseään jatkuvasti kehittävänä 
yksilönä. Kelpoiseksi haluavan onkin osoitettava jatkuvaa janoaan opiskelua 
ja kehittämistä kohtaan, jolloin hän kategorisoituu hyväksi kuluttajaksi ja 
asiakkaaksi elinikäisen oppimisen ideologian näkökulmasta (Simola, Rinne 
& Kivirauma 2002, 257). Elinikäisen oppijan ominaisuuksina pidetään ku-
rinalaisuutta, moraalista luonnetta ja kulttuuristen normien ymmärtämistä 
(Lindblad & Popkewitz 2003, 19). Vaikka kilpailu Venäjällä ja Virossa ei ole 
korostunut samassa määrin kuin länsimaissa, maahanmuuttajataustainen 
opiskelija kertoo itsensä uuden kulttuurin pelinsäännöt oppineeksi. Hän osoit-
taa olevansa koulutettava subjekti, jollaista työelämä odottaa. Kertomalla 
itsensä kyvykkääksi ja jatkuvasti kehittyväksi hän samalla kertoo itsensä 
mukautuvaksi elinikäisen oppimisen ”suureen kertomukseen”; kertomukseen, 
joka koskee niitä ihmisiä, jotka aktiivisesti ovat kytkeytyneet työelämään 
(Siivonen 2010, 297).  

Koski (2004, 82) toteaa, että yksilön sitouttamiseksi edellä esitettyihin 
hyvän kansalaisen kuvauksen takana oleviin arvoihin tulee olla riittävän pa-
kottava voima. Maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla kilpailu paikasta 
työmarkkinoilla toimii tällaisena pakottavana voimana. Käydessään neuvotte-
lua kilpailukykyisemmästä työmarkkinapositiostaan hän suostuu toimimaan 
odotettujen ihanteiden mukaisesti. Hän kehittää ”yrittäjäminän” (Komulainen 
2006; Komulainen & Sinisalo 2006; Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 
2007; Komulainen, Korhonen & Räty 2009). Kuten työmarkkinoilla myös 
koulutuksessa hän toimii ikään kuin yrittäjänä, joka etsii tuotteelleen eli am-
mattitaidolleen ja itselleen paikkaa markkinoilla käytävässä kilpailussa. Ta-
loudellisen ja sosiaalisen pääoman puuttuessa koulutuksessa menestyminen 
on lähes ainoa ulottuvuus, johon hän voi investoida (ks. Skeggs 1997). Kun 
maahanmuuttajataustainen opiskelija tuo esiin koulutuksellisia saavutuksiaan 
ja menestymistään, tulkitsen sen neuvotteluksi kuulumisesta. Näen sen toimi-
van myös keinona pyrkiä palauttamaan kunniallisuutta, mikä aikaisemmin 
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”venäläisenä ja virolaisena maahanmuuttajataustaisena naisena” on kyseen-
alaistunut. Sen myötä hän käy kamppailua pois marginaalista.  

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen merkitys maahanmuuttajan kuulumi-
sen uralla on nähtävä keskeinenä. Koska koulutus tarjoaa tilaisuuden tutustua 
aikaisempaa paremmin valtaväestöön, sen merkitys korostuu ihmissuhteiden 
ja sosiaalisen pääoman rakentajana. Koulutuksen tarjoamien kokemusten 
myötä aikaisemmat käsitykset suomalaisten asennoitumisesta ulkomaalaisiin 
saa mukaan ottavampia sävyjä, jotka tuottaessaan itseluottamuksen tunteita 
ovat merkittäviä kuulumisen rakentumisen aineksia. Koulutuksen myötä 
maahanmuuttajataustaisen sosiaalinen verkosto laajenee. Forsanderin (2002, 
205) mukaan sosiaaliset verkostot osana sosiaalista pääomaa ovatkin merkit-
täviä suhteessa työmarkkina-aseman muodostumiseen.  

Vaikka koulutus on merkittävä harppaus suomalaisuuteen, kuitenkin se 
ylläpitää ja tuottaa kansallisuuteen ja kulttuuriin perustuvia eroja. Maahan-
muuttajaksi positioituminen osoittautuu sosiaalisia suhteita määrittäväksi 
tekijäksi. Maahanmuuttajataustaisen vieraus koulutuksen tiloissa ilmenee 
positioitumalla erilaiseksi pedagogisia suhteita vasten. Vieraaksi positioitu-
minen saa myös vieraan pelkoon, erilaisuuden vierastamiseen liittyviä sävyjä 
(ks. Ahmed 2000a). Kun hänet kohdataan erilaisena, vieraana, muukalaisena, 
häntä kohtaan osoitetaan uteliaisuutta. Kun hänet tunnistetaan ”entuudestaan 
tunnettuna”, häneen kohdistuu epäluuloa, mitätöintiä, luottamuspulaa, ohitse 
katsomista. Hän kohtaa siten myös työpaikkakiusaamiseksi luonnehdittavaa 
käyttäytymistä (ks. myös Sutela 2005, 97–98). Näitä poissulkevia kokemuk-
siaan maahanmuuttajataustainen opiskelija lähestyy erilaisilla ”hallintakei-
noilla”: huumori, vähättely, kieltäminen, alistuminen. Toistuvina kokemuksi-
na tällaiset kohtaamiset eivät kuitenkaan voine olla jättämättä jälkiä henkilön 
kokemalle kuulumisen tunteelle. Tällainen kohdatuksi tuleminen voi tuottaa 
stressin oireita, joihin liittyy usein työtyytymättömyyttä, henkisen ahdistuk-
sen oireita ja alentunutta itsearvostusta (Vartia-Väänänen 2003, 50). Myös 
yksilön mahdollisuudet kommunikoida ja ylläpitää ihmissuhteita yhteisössä 
voivat heikentyä (Vartia & Perkka-Jortikka 1994, 57). 

Positiivisesta yhteisöllisyydestä kertovat ihmisen mahdollisuudet liittyä 
joukkoon, mahdollisuus yhteiseen identiteettiin ja yhteisiin arvoihin, rikas 
erilaisuuden hyväksyvä kulttuuri ja traditiot sekä pyrkimys avoimuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen. Silloin kun henkilö kokee yhteisössä mukaan otta-
mista, hänellä on mahdollisuus kokea arvostusta, turvallisuutta ja yhteenliit-
tymistä. (Vartia & Perkka-Jortikka 1994, 2, 22.) Yhteisyyttä tuottavat koke-
mukset maahanmuuttajataustainen opiskelija kuitenkin jakaa lähinnä muiden 
maahanmuuttajien kanssa. Ulkopuolisuuden kokemukset syntyvät lähinnä 
suhteessa suomalaisiin. 
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Määrittyminen ”idästä” tulleena luo hierarkiaa ja rajaa toimijuutta, vaikka 
yhdessä toimiminen suomalaistaustaisten kanssa tuo entistä mukaan ottavam-
pia kokemuksia. Se, että ihminen kohdataan maahanmuuttajana ja etnisen 
vähemmistön edustajana, koskettaa voimakkaammin venäjänkielistä kuin 
vironkielistä maahanmuuttajaa (ks. myös Reuter & Jaakkola 2005, 33). Posi-
tio, jossa tulee kuulluksi, on ansaittava toimimalla ”hyvän opiskelijan” ja 
”hyvän kansalaisen” tavoin olemalla muun muassa aktiivinen, aloitteellinen, 
rohkea, kyvykäs ja halukas toisten auttamiseen. Sisäänpääsy yhteisöihin ja 
kuuluminen sekä jäsenyys niissä on siis ansaittava ja lunastettava (ks. Hari-
nen 2000, 42). Tasapainoilu omasta positioitumisesta hierarkisissa suhteissa 
edellyttää jatkuvaa neuvottelua.  

Sen lisäksi, että koulutus tarjoaa valtakirjan työmarkkinoille, suomalaisen 
koulutuksen saaneena henkilö voi osoittaa omaavansa suomalaisten työmark-
kinoiden kaipaamaa sekä kulttuurista että inhimillistä pääomaa. Sosiaali- ja 
terveysalan koulutus – aikaisempien maahanmuuttajille tarkoitettujen kurssi-
en lisäksi – vahvistaakin näkemystä koulutuksen merkityksestä kulttuuriseen 
kansalaisuuteen valmistajana (ks. Gordon 2005a, 57). Kielitaidon lisääntymi-
nen kertoo koulutuksen kulttuuripääomaa tarjoavasta resurssinäkökulmasta. 
Koulutuksen myötä vahvistunut kielitaito tarjoaa myös merkittävää taloudel-
lista vaihtoarvoa sen ollessa yksi osoitus kulttuurisesta kyvykkyydestä. Suuri 
osa maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista yleensäkin mieltää suomen 
kielen oppimisen jopa kouluttautumisensa tärkeimmäksi tavoitteeksi (Rissa-
nen & Partanen 2004, 81). Suomalaisen tutkinnon suorittaminen suomen 
kielellä viestii työnantajille suomen kielen osaamisesta. Sitä työnantajat eivät 
kuitenkaan aina näe riittävänä; vierasta korostusta pidetään poissulkevana 
tekijänä. Suomalaisuuteen ei siten näytä liittyvän suomen kielen epätäydelli-
syys.  

Vaikka opetussuunnitelmien tasolla koulutuksessa tavoitellaan kansainvä-
lisille ja monikulttuurisille areenoille kasvamista, näyttäisi koulutus kuitenkin 
merkitsevän maahanmuuttajan uralla suomalaiseen kansalliseen traditioon 
astumista. Rinteen ja Salmen (1998, 184) mukaan koulutuksen perinteisistä 
yhteiskunnallisista tehtävistä kansallisvaltioiden kansalaissosialisaatioon 
suuntautunut integraatio on kadottamassa kärkensä ja tilalle on astumassa 
uudentyyppinen sosialisaatio, jonka lähtökohtana on yhtäältä yksilö, toisaalta 
maailma kansan ja valtion merkityksen vähetessä. Kansallisvaltion kansalai-
suudesta pyritäänkin Euroopan unionin kattavaan kansalaisuuteen (Popkewitz 
& Lindblad 2000, 34). Huolimatta siitä, että ammatillisessa koulutuksessa 
”maailman” merkitys on selkeästi esillä, opetussuunnitelmat painottavat 
vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin kasvamista. Harinen 
(2005a, 292) toteaakin, että Suomessa kansalaiseksi oppimiseen liittyy yhä 
usein suomalaiseksi oppiminen tai ainakin suomalaisiin tapoihin sosiaalistu-
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minen. Suomalaisuuden korostamisen itsestäänselvyyttä ei aina edes tiedoste-
ta. Ihmisiä muistutetaan huomaamattomillakin tavoilla siitä, minkä maan 
kansalaisia he ovat (Billig 1995; Löytty 2008, 186). Koulutuskonteksti moni-
kulttuurisuutta tavoittelevana ympäristönä kyseenalaistuukin.  

Huolimatta siitä, että opinnot luovat mukaan ottavia kuulumisen koke-
muksia tekemällä tutuksi uutta maata, sen kansaa, yhteiskuntaa ja kulttuuria, 
kuitenkin se tapa, jolla koulutuksessa Suomen historiaa esitetään, on usein 
eroa tuottava. Samalla kun esitetään itsenäistymiseen ja sota-aikoihin liittyviä 
kertomuksia, rakennetaan suomalaista kansakuntaa ja sen jatkuvuutta ja neu-
votellaan ihmisten kuulumisesta sen piiriin (Komulainen 2003, 63–66). Ker-
tomusten yhtenä tarkoituksena on yhteisyyden vahvistaminen (vrt. kotoutta-
miskoulutuksen integraationäkemys). Niihin liittyvät käytännöt kuitenkin 
rakentavat sosiaalisia eroja ja tuottavat ehkä tahatontakin poissulkemista. 
Harinen (2005a, 287) korostaa, että koulun arjessa opittavan jäsenyyden 
moraliteetti nojaa yhä usein suomalaisten paremmuuteen ja suomalaisuuden 
ylivertaisuuteen. Maahanmuuttajataustaisen kasvu kohti kansalaisuutta tapah-
tuukin toiseuden kautta. Kun venäläistaustainen maahanmuuttaja positioituu 
vihollisen edustajaksi, näihin kokemuksiin liittyvät tunteet saavat aikaan eron 
itsen ja toisten välille. Maahanmuuttajan resurssit vastarintaan ja vastapuhee-
seen ovat vähäiset. Syntyneet syyllisyyden, hämmennyksen ja ahdistuneisuu-
den tunteet heikentävät tunnetta kuulumisesta. 

Koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle selviytymis-
resursseja, jotka auttavat jokapäiväisessä elämässä niin kansalaisena kuin 
työntekijänäkin. Tätä vahvistavat esimerkiksi kertomukset rohkeuden, oma-
toimisuuden, itsenäisyyden kuin myös omien ongelmien ratkaisu- ja käsitte-
lykyvyn kasvusta. Koulutus merkityksellistyy siten itsetunnon ja itseluotta-
muksen kasvualustana. Kertomuksia ihmisenä kasvusta voi tulkita kuvauk-
siksi odotusten mukaisesta ihannekansalaisuudesta. 

Niin kulttuurisen kuin inhimillisenkin pääoman lisääntymiseen voisi tul-
kita kytkeytyvän korostuksia koulutukselle annetusta valtauttavasta merki-
tyksestä. Koulutuksen emansipoivaa roolia voidaankin tarkastella valtautumi-
sen käsitteen näkökulmasta. Salla Tuorin (2009, 209, 213) mukaan valtautu-
miseen liittyvät kysymykset hallitsemisen ja alistamisen kuin myös toimijuu-
den ja riippuvuuden suhteista. Hän korostaa, että valtautumista voidaan pitää 
emansipaation yhtenä ulottuvuutena, jolloin siihen kytkeytyy näkemys muu-
toksesta. Koulutuksen myötä maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle avau-
tuukin positioita, jotka mahdollistavat kuulluksi tulemisen. ”Äänen” vahvis-
tuminen ilmenee itsensä kertomisena entistä tasa-arvoisempana päätöksente-
kijänä ja vaikuttajana suhteessa omaan perheeseen, lähiyhteisöön ja osin 
yhteiskuntaankin. Rohkeus mielipiteiden ilmaisuun ja äänioikeuden käyttä-
miseen ovat tästä osoituksia. 
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Maahanmuuttajataustaisen elämässä koulutus näyttäytyy elämäntapahtu-
mana, mikä kertoo muutoksesta ja lisääntyneistä resursseista rakentaa tule-
vaisuutta uudessa maassa. Maahanmuuttajataustainen opiskelija rakentaa 
itseään vastuullisena läpi koulutusajan. Vastuullisuutta hän osoittaa menesty-
vänä, tunnollisena, ahkerana ja toiset huomioonottavana opiskelijana. Tämä 
puolestaan mahdollistaa sen, että hän tulee huomatuksi kunnioitettavana, 
vastuuntuntoisena ja kypsänä. Koulutus tarjoaa siten hoivaminän mukaisia 
positioita, joihin yleensä liitetään arvostuksen ja kunniallisuuden merkityksiä 
(Skeggs 1997, 56–73). Hoivaminä rakentuukin koulutuksessa erilaisten oppi-
sisältöjen myötä opiskeltaessa kulttuurisia käytäntöjä ja tapoja ja opittaessa 
hoivaamaan. Hoivaminän rakentamisen avulla maahanmuuttajataustaisen 
naisen voi tulkita neuvottelevan kuulumisestaan ja sitä kautta hänellä on 
pääsy lähemmäksi jäsenyyttä. Koulutus on siten vastaus maahanmuuttoa 
seuranneeseen kunniallisuuden menettämiseen. Koulutus on ”pukeutumiskei-
no” eli sen avulla maahanmuuttajataustainen voi rakentaa jotain olennaista 
sen tilalle, mitä Suomeen muuton myötä häneltä on riisuttu pois.  

 
 

9.5 Matkan jatkuminen maahanmuuttajana 
 
Koulutusalaa valittaessa sosiaali- ja terveysala tarjoaa lupauksia maahan-
muuttajan uralla sosiaalisen liikkuvuuden ja työllistymisen suhteen. Erityises-
ti vanhustyön uskotaan työllistävän tutkinnon tehneen. Koulutuksen aikana 
maahanmuuttajataustaisen mahdollisuudet lupauksiin kuitenkin kyseenalais-
tuvat. Koulutuksen saaneille on tarjolla lähinnä määräaikaisia työsuhteita 
vanhustyössä ja ensisijaisesti lähihoitajakoulutuksen käyneille. Maahanmuut-
tajataustainen sosionomi epäilee mahdollisuuksiaan työllistyä omaa tutkinto-
aan vastaaviin tehtäviin. Naumasen (2002, 87) mukaan Suomessa tutkinnon 
hankkimisessa onkin riskinsä juuri siinä mielessä, ettei tällä investoinnilla 
välttämättä lunasteta odotettuja tai luvattuja tuotoksia, kuten pääsyä tavoitel-
tuun ammattiin ja asemaan. Suomessa koulutukseen ei sisälly samanlaista 
institutionaalista lupausta työpaikan saannista kuin neuvostoaikaisessa koulu-
tusyhteiskunnassa. Vastuu työmarkkinoille sijoittumisesta jää yksilölle. Suo-
messa koulutus ensisijaisesti kvalifioi työmarkkinoille ja vasta toissijaisesti 
ammatteihin (Ahola, Kivinen & Rinne 1991, 46). Koska määräaikaiset työ-
suhteet mahdollistavat henkilön pääsyn vain osittain osalliseksi vallitsevista 
taloudellisista ja sosiaalisista resursseista (Castles & Davidson 2000, 118), se 
tekee mahanmuuttajataustaisen alttiiksi sosiaaliselle poissulkemiselle. Koulu-
tus ei vapautakaan henkilöä hänen saamastaan leimasta. 

Tilanteessa, jossa työnantajalla on varaa valita työntekijänsä, maahan-
muuttajataustainen kokee jäävänsä toiseksi suomalaistaustaiselle työnhakijal-
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le, vaikka hänellä olisikin suomalainen koulutus. Työmarkkinoilla valtaväes-
tön työntekijöillä on monopoli kulttuuristen taitojen ja kompetenssien suh-
teen (Lareau & Weininger 2003, 598). Kulttuuri toimii pääomana lähinnä 
suomalaistaustaisille työnhakijoille. Vastaavasti maahanmuuttajataustainen 
kohtaa luottamuspulaa, mitä osaltaan lisää hänen erilainen habituksensa. 
Maahanmuuttajataustainen on näiden tekijöiden rajaama, ja usein hänelle 
pelkkä luottamuskynnyksen ylittäminen ja alkuupääsy työmarkkinoilla osoit-
tautuu vaikeaksi.  

Vaikka koulutus tarjoaa suomalaisen kulttuurin aineksia, sen merkitys 
kulttuurisen pääoman tarjoajana osoittautuu rajalliseksi, mikä vaikuttaa maa-
hanmuuttajataustaisen henkilön toimintamahdollisuuksiin. Hän voi valita 
siitä, mikä suomalaistaustaisilta jää yli ja vajaaksi. Kuten Forsander (2002, 
240–241) toteaa, luottamuksen ehdot maahanmuuttajataustaisia kohtaan py-
syvät tiukkoina. Maahanmuuttajataustaisen uralla Suomi-spesifin kelpoisuu-
den kriteerit todellakin tuntuvat tiukkenevan ja toisaalta pakenevan koko 
ajan. Suomalaisuuteen investoiminen niin suomen kielen opiskelun kuin 
suomalaisen koulutuksen hankkimisen valossa koetaan riittämättömänä. Tä-
mä tulee esille erityisesti sosionomiopiskelijan elämässä. Näyttää siltä, että 
maahanmuuttajataustainen alistuu jo opiskeluvaiheessa positioon, jossa hän 
jää toiseksi kilpailussa työpaikasta suomalaisen kanssa. Hänen on lähes mah-
doton muuttaa marginaalista positiotaan toisten korostaessa hänen erilaisuut-
taan. Hänen positioitumisensa vaikuttaa myös siihen, millaiset vaihtoehdot 
hänellä on pyrkiä muuttamaan olosuhteitaan. Vastuu sijoittumisesta työmark-
kinoilla jää henkilölle itselleen. 

Maahanmuuttajatausta tarjoaa työmarkkinoille sellaista kulttuurista pää-
omaa, mikä näyttäytyy resurssina lähinnä vain maahanmuuttajatyössä – työs-
sä, jossa asiakkaina on maahanmuuttajataustaisia. Niinpä maahanmuuttaja-
taustaisen kulttuurista tulee työkokemusta merkittävämpi etu työmarkkinoil-
la, mutta sielläkin, kuten Sari Irni (2009, 184) toteaa, työmarkkinoiden mar-
ginaalissa. Työmarkkinoiden marginaalissa hän toimii lähinnä yhteiskunnan 
marginaalissa olevien asiakkaiden kanssa. Tällaiset etnospesifit ammatit vah-
vistavat entisestään marginaalista suhdetta valtayhteiskuntaan (Forsander & 
Ekholm 2001, 67).  

Maahanmuuttajataustaisen henkilön kokemus on, että suomalaisen hoiva-
alan koulutuksen saaminenkaan ei tee hänestä ”suomalaista”, vaikka ala on 
tutkimushetkellä työllistävimpiä. Lupaukset työllistymisestä kyseenalaistu-
vat. Tämä vahvistaa näkemystä, että koulutus ei yleensäkään ole kovin teho-
kas väline tasa-arvoisuuden tuottamisessa ja taistellessa poissulkemista vas-
taan (Popkewitz & Lindblad 2000, 12). Maahanmuuttajataustaiselle naiselle 
tulevaisuudennäkymät saavuttaa arvonantoa, hyväksyntää ja jäsenyyttä kou-
lutuksellisilla saavutuksilla osoittautuu minimaaliseksi. Eletyt erot vaikutta-
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vat toimijuuteen, joka suomalaisen koulutuksen jälkeenkin näyttäytyy rajalli-
sena. Huolimatta itseensä investoinnista hän edelleen tuntee olevansa jotain 
muuta kuin suomalainen – erilainen ja eriarvoinen. Skeggs (1997, 7) toteaa-
kin, että luokka – tässä tapauksessa maahanmuuttajataustaisuus työväenluok-
kaisuutena – on subjektiviteetin merkittävin piirre. Koulutuksessa mukana 
olevan maahanmuuttajataustaisen positiota voisi kuvatakin suomalaisen yh-
teiskunnan laitamille asetetuksi, jolloin hän ei ole täysin sisällä, mutta ei sen 
ulkopuolellakaan (Helne 2002, 117). Koulutusaikaiset kokemukset kertovat 
ja vahvistavat maahanmuuttajaksi positioitumisen jatkumisesta. Matka maa-
hanmuuttajana jatkuu. 
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10 Matka maahanmuuttajana 
 
Tutkimuksellani osallistun keskusteluun, joka liittyy maahanmuuttoon kan-
sallisuuksien ja kulttuurien kohtaamisena. Monikulttuurisissa kohtaamisissa 
olen tarkastellut sitä, miten näihin kohtaamisiin liittyvät kokemukset rakenta-
vat maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kansallista kuulumista. Tätä olen 
lähentynyt analysoimalla venäläis- ja virolaistaustaisten maahanmuuttajanais-
ten elämäntarinoista sitä, mitä kokemus, käsitys ja tunne kuulumisesta edel-
lyttävät ja kuinka kansalaisuutta ”opetetaan” ja kuinka sitä voi omaksua. 
Kohtaamista olen teoretisoinut jälkikoloniaalisen tutkimuksen ja kuulumista 
kansallisuuden feministisen tutkimuksen käsittein. Erityistä huomiota olen 
kiinnittänyt työ- ja koulutuskontekstin merkitykseen maahanmuuttajataustai-
sen henkilön elämässä, mitä heijastan työ- ja koulutuspoliittisiin näkemyk-
siin. Kansalaisuuden käsite on toiminut kriittisenä käsitteenä, jolloin olen 
kiinnittänyt huomiota siihen, missä määrin se ottaa mukaan ja missä määrin 
se sulkee pois.  

Olen jakanut ilmiötä koskevan teoreettisen keskustelun ja teoreettis-
metodologisen keskustelun eri lukuihin, vaikka niiden välille ei olisi miele-
kästä tehdäkään tiukkaa eroa. Tutkimuksen kokonaisuudessa olenkin pyrki-
nyt tuomaan julki siltoja teorian, metodologian ja empirian välillä. Huolimat-
ta siitä, että tahtoni on ollut nostaa esiin maahanmuuttajataustaisten naisten 
ääntä ja erityisyyttä matkalla suomalaiseksi, tutkimusasetelmassa jäsentävät 
käsitteet ja teemat ovat nousseet pääosin teoreettisesta viitekirjallisuudesta. 
Tavoitettani olisi kenties palvellut hyvin myös induktiivisempi päättely puh-
taasti aineiston pohjalta. 

 
Maahanmuuttajan ura ja kuulumisen rakentumisen tarina 

Goffmanin (1959) teoriaan perustuva uran käsite tarjosi lähestymistavan 
maahanmuuttajan kuulumisen kokemuksen tarkasteluun. Se kuvaa elämänku-
lun reittejä laajemmin kuin vain koulutus- ja työuran näkökulmasta. Tarkaste-
lin elämäntarinoita maahanmuuttajan uralla olemisen tarinoina. Niin Goff-
manin (1959) kuin Cohenin ja Mallonin (2001) tapa jäsentää uraa tarjosivat 
kaksipuolisuudessaan mahdollisuuden maahanmuuttajataustaisen henkilön 
elämänkulun sekä objektiivisen että myös subjektiivisen puolen tarkastelemi-
seen.  

Goffmanin (1959) tapa tutkia ja jäsentää uraa tarjosi rakenteellisen tavan 
lähestyä maahanmuuttajan uraa ja kansalaisena ja jäsenenä kuulumisen ra-
kentumista. Toisin kuin Goffman, en tuottanut urasta suoranaista vaihekuva-
usta, vaan kokosin elämäntarinoista keskenään samanlaisia elämäntilanteita 
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kuvaavia kokonaisuuksia. Ne kertovat siitä, millaisten asioiden läpikäymises-
tä maahanmuuttajataustaisen naisen elämässä on kyse. Nämä tapahtumat ovat 
sellaisia, jotka moni haastattelemani henkilö kertoi kokeneensa ja jopa melko 
samanlaisessa kronologisessa järjestyksessä.  

Sekä Goffmanin (1959) uran käsite että Ahmedin (2000a) jälkikoloniaali-
seen kontekstiin paikantuva kohtaamisen käsite tarjosivat välineitä tarkastella 
kansaan kuulumisen rakentumisen prosessimaisuutta. Maahanmuutto proses-
sina on Goffmanin termein ”riisutuksi” tulemista ja uuden ”pukemista”. Ah-
med lähestyy riisumisen ulottuvuutta vieraantumisen käsitteellä. Maahan-
muuton voi ymmärtää vieraantumisprosessina sellaisista sosiaalisista ja kult-
tuurisista tekijöistä, jotka aikaisemmin loivat tunnetta kuulumisesta. Poissul-
kemiseen perustuvat kokemukset riisuvat kokemusta jäsenyydestä, kuulumi-
sen tunnetta yhteisöön. Maahanmuuttajuutta ympäröivät tietynlaiset sitä mää-
räävät ja rajoittavat rakenteet, joiden ”puristuksessa” ja rajoissa maahanmuut-
tajataustainen henkilö pyrkii toimimaan kuulumistaan rakentaen; vaikuttaen 
asioihin, tapahtumiin ja tekijöihin niin, että ne kasvattavat ja mahdollistavat 
kuulumisen kokemuksia.  

Elämäkertahaastatteluihin pohjautunut narratiivinen ote mahdollisti ky-
seisten henkilöiden subjektiivisen merkityksenannon tuomisen esille niille 
objektiivisesti havaittaville tapahtumille, joita henkilö maahanmuuttajana 
kohtasi. Cohenin ja Mallonin (2001) narratiivinen ote osoittautui mahdolli-
seksi tutkimusmenetelmäksi analysoitaessa näitä uria. Elämäntarinat tarjosi-
vat mahdollisuuden tarkastella haastateltavien elämänkulkua toisaalta koko-
naisvaltaisesti ja toisaalta ne tarjosivat mahdollisuuden kiinnittää huomio 
uran tiettyihin yksityiskohtiin ja muutoksiin. Tarinallisuus mahdollisti tarkas-
tella toisaalta sitä, miksi urassa tapahtui muutoksia ja toisaalta sitä, kuinka 
henkilöt toimivat noissa muutostilanteissa. Lisäksi narratiivinen ote mahdol-
listi haastateltavien tuoda julki omia merkityksenantojaan suhteessa elämän-
kulkuunsa.  

Maahanmuuttajuuden ajatteleminen tarinoina uralla olemisesta osoittautui 
käyttökelpoiseksi tarkastellessani kansalaisuuden omaksumista. Tarkastelun 
keskiössä olivat haastateltavien kerrotut kokemukset. Koska merkityksiä 
luodaan yhdessä (Kulmala 2006, 77), niiden tulkitsemiseen olen hakenut 
tukea myös muista samaan ilmiöön liittyvistä tutkimuksista ja kirjallisuudes-
ta. Tarinallisuuden avulla henkilöt kokosivat kokemuksiaan selittääkseen 
lopputulosta siitä, millaiset tekijät johtivat heitä päätymään nimenomaan 
sosiaali- ja terveysalalle ja millainen merkitys sillä oli kuulumisen rakentumi-
selle. 

Maahanmuuttajan uraksi rakentui se, millaiset erilaisiin tilanteisiin liitty-
vät kohtaamiset veivät haastateltavien elämää eteenpäin kohti jäsenyyttä 
suomalaisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa; millaisia elämänkulun reittejä 
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pitkin he kulkivat tai joutuivat kulkemaan. Kuulumisen rakentumisen tarinak-
si rakentui se, millaisia merkityksiä he antoivat noille eri tilanteisiin sijoittu-
ville mukaan ottamisen ja poissulkemisen sävyttämille kokemuksille, koh-
taamisille suomalaisuuden kanssa. 

Kun olen tuottanut yksittäisten elämäntarinoiden perusteella yleistyksen 
ja yhteenvedon, jota nimitän kuulumisen rakentumisen tarinaksi, olen tietoi-
nen, että yksittäisten elämänkertojen variaatio ja konteksteissaan vaihtelevat 
tulkinnat häviävät. Yksittäisten, ainutkertaisten elämäntarinoiden tulosten 
käsittely kaikessa laajuudessaan ei tässä yhteydessä toteudu. Yksittäiset elä-
mäntarinat eivät muodosta yhtenäistä juonellista kuvausta. Koska kuitenkin 
tavoitteenani on ollut rakentaa eräänlainen ideaalityyppi kuulumisen urasta, 
Goffmanin (1959) esimerkin tarjoama koko aineiston kiteyttävä luenta on 
mahdollistanut tämän. Se, millaisia yksittäisiä poikkeamia ideaalityypistä 
esiintyy, tuon esiin hieman tässä pohdinnassa.  

En siten väitä, että tuottamani ”maahanmuuttajan ura” olisi sellainen, jolle 
kaikki maahanmuuttajat joutuisivat. Matka maahanmuuttajana on riippuvai-
nen muun muassa muuttosyystä. Esimerkiksi työn vuoksi muuttaneen ei 
tarvitse kilpailla työmarkkinoille sijoittumisestaan, vaikka myös hän joutuu 
monin muodoin kohtaamaan maahanmuuttajaksi kategorisoitumisen ulottu-
vuuksia (ks. Forsander ym. 2004). Näen maahanmuuttajan uran olevan yh-
teydessä myös kansalliseen ja etniseen taustaan. Todennäköisesti sitä mukaan 
ottavampia kohtaamiset suomalaisten kanssa ovat, mitä länsimaisempi tausta 
henkilöllä on (ks. Jaakkola 2005, 2009; Tiilikainen 2003; 2007; 2008). Haas-
tateltavieni joukossa Virosta muuttaneet kertoivat lukuisammin mukaan otta-
vammista kokemuksista kuin Venäjältä muuttaneet. Virosta muuttaneiden 
joukossa vastaavasti viroa puhuvat virolaiset positioituivat mukaan ottavam-
min kuin esimerkiksi venäjää äidinkielenään puhuvat. Kansallisen ja etnisen 
taustan lisäksi maahanmuuttajan ura on yhteydessä myös sukupuoleen, ikään 
ja hänen edustamaansa luokkaan. 

En myöskään väitä, että tuottamani ”kuulumisen rakentumisen tarina” oli-
si sellainen, jollaisena kaikki maahanmuuttajat sen kokisivat. Jos maahan-
muuttajataustaisten henkilöiden objektiiviset urat kulkevat eri reittejä, myös 
subjektiivinen uran puoli todennäköisesti on erilainen. Jos tunne jäsenyydestä 
Suomessa perustuu työmarkkinakansalaisuuteen, työperäisesti muuttaneet 
oletettavasti kokevat enemmän mukaan ottavuutta valtaväestön taholta. Ko-
rostan myös, että tässä tutkimuksessa olen tarkastellut kuulumista nimen-
omaan suhteessa Suomeen ja suomalaisuuteen. Kuulumisen tunne on tilantei-
nen kokemus (ks. Weedon 2004, 6). Näen sen olevan yhteydessä myös kon-
tekstiin, henkilön omiin arvoihin, asenteisiin ja päämääriin. Haastateltavieni 
joukossa samalla etnisellä ja kansallisella taustalla olevien kesken kuulumi-
sen kokemukset saattoivat olla hieman erilaisia riippuen siitä, miten henkilö 
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suhtautui kohtaamiinsa haasteisiin. Henkilö, joka kykeni esittämään vastapu-
hetta eikä suostunut annettuun positioon, kertoi kokevansa elämänsä positii-
visemmin. 

Kuuluminen on myös suhteellista, mutta ei kaikenkattavasti poissulkevaa. 
Ihminen voi kokea kuulumista moninaisin tavoin, koska erilaiset identiteetit 
ovat olemassa ihmisessä yhtäaikaisesti. (Anthias 2009, 10). Kysymys kuulu-
misesta voi siten olla myös valinnan kysymys itse maahanmuuttajan taholta; 
millaisia merkityksiä hän yleensäkään antaa sille, että hän kokisi kuulumista 
suomalaisuuteen – hänellä voi olla riittäviä ja elämää tyydyttäviä kuulumisen 
tiloja toisaalla.  

Huolimatta siitä, että kokemukset kuulumisesta merkityksellistyvät usein 
toiseuttavina, en väitä, että maahanmuuttajataustaisten naisten elämä jähmet-
tyisi vain näiden kokemusten ja tunteiden valtaan. Elämäntarinoiden tuotta-
misen avulla olen tarjonnut haastateltavilleni mahdollisuuden tuoda esiin 
myös heidän elämänsä moninaisuutta ja sen moninaisia suhteita. Kun suoma-
laisuus näyttäytyy poissulkevana, he voivat rakentaa täysipainoista elämäänsä 
heille mielekkäissä yhteisöissä. Sellaiset yhteisöt rakentuvat esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaisen kanssa samanlaisen etnisen taustan jakavista ihmi-
sistä. Erityisesti venäläistaustaisten henkilöiden joukossa yhteys toisiin Venä-
jältä muuttaneisiin tuli tärkeänä esille. 

Olen lähestynyt näitä kerrottuja kokemuksia ensiksikin nähden ne kielelli-
sesti tuotettuina kulttuurisina tuotteina. Kuitenkin ajatteluni on perustunut 
olettamukseen, että niiden takana on materiaalinen maailma, joka edeltää 
kieltä, jolla kuvaamme tuota maailmaa (ks. Parker 1992). Tämän ohella näen 
elämäntarinoiden kertovan maahanmuuttajataustaisen naisen elämästä eletty-
nä suhteena (McNay 2004). Kukin tarinan kertojista edustaa tiettyyn aikaan 
ja paikkaan paikantuvaa maahanmuuttajataustaista naista. He ovat henkilöitä, 
jotka ovat muuttaneet Suomen 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella Ve-
näjältä ja Virosta. Aika ja paikka muodostavat tilan elämälle, eletylle koke-
mukselle. Ruumiillisina toimijoina he eivät ole neutraaleja sille ajalle ja pai-
kalle, jossa he liikkuvat ja toimivat; he ovat ”maahanmuuttajataustaisia nai-
sia” (vrt. Ronkainen 1999, 215). Kun he päättivät muuttaa Suomeen, venä-
läis- ja virolaistaustaisina naisina he samalla tulivat valinneeksi tulevaisuu-
den, jossa he paikantuvat ympäröivään maailmaan aikaisemmasta kokemuk-
sestaan poiketen. Muutto osoittautui kokonaisvaltaiseksi muutokseksi. Rajan 
ylittämisen seurauksena he toistuvasti joutuvat neuvottelemaan niin kansalli-
sesta, kulttuurisesta, etnisestä kuin seksuaalisesta identiteettistään uudelleen. 
Suomeen asettuminen edellyttää heiltä uuden kielen ja kulttuurin oppimista, 
se edellyttää suomalaisen koulutuksen hankkimista, minkä myötä he ”löytä-
vät” itsensä hoiva-alalta ja suomalaisilta sukupuolittuneilta työmarkkinoilta. 
Rajan ylittäminen tekee heistä ”maahanmuuttajan”.  
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Rajoittava työmarkkinakansalaisuus 

Tutkimuksen mukaan jäsenyys, kokemus ja tunne kuulumisesta suomalaiseen 
yhteisöön ja yhteiskuntaan on ehdollinen, jota määrittävät kansalliset tarpeet. 
Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten naisten toimijuus näyttäytyy 
melko rajallisena. Hoiva-alan koulutuksen valinta – ja ylipäätään suomalaisen 
koulutuksen hankkimisen välttämättömyys – ilmenee lähes sosiaalisesti sank-
tioituna valintana. Usea haastateltavani toki kertoi hoiva-alan olevan kutsu-
musala, johon he olivat suuntautuneet jo entisessä kotimaassa. Heidän henki-
lökohtaiset intressinsä olivat yhdenmukaisia kansallisten intressien kanssa. 
Mutta niille, jotka etsivät uutta työmarkkinoille sijoittumisen mahdollisuutta, 
ammatillinen suuntautuminen kertoo vaihtoehdottomuudesta; suomalainen 
kansalaisuus ottaa mukaan lähes ainoastaan siinä tapauksessa, jos maahan-
muuttajataustainen täyttää työmarkkinakansalaisuuden kriteerin ja tekee 
ammatillisen valintansa niissä rajoissa, mitä hänelle annetaan. Hänet kolo-
nialisoidaan taloudellisen hyödyn käyttöön. Kansallisen lisäksi hän kuitenkin 
asettuu myös itsensä pelastajaksi (vrt. Keskitalo-Foley, Komulainen & Nas-
kali 2007, 118). Ajankohtainen työvoimapoliittinen tilanne on tuomassa mu-
kaan ottavampia kokemuksia maahanmuuttajataustaisille naisille. 

Koulutuksen ja työelämän sukupuolittuneet rakenteet toimivat kehyksinä 
maahanmuuttajataustaisen naisen ratkaisuille. Hakeutuessaan hoiva-alalle 
hän vahvistaa suomalaisen sukupuolisegregaation mukaista työaloille jakau-
tumista. Hoivan osaaminen välittyykin elämäntarinoissa kaikille naisolemuk-
seen kuuluvana asiana (vrt. Anttonen 1997, 136). Kun maahanmuuttajataus-
tainen nainen ohjautuu matalapalkkaiselle sosiaali- ja terveysalalle, hän oh-
jautuu samalla moninkertaiseen toiseuteen. 

Päätyessään hoiva-alalle Suomessa maahanmuuttajataustaisten naisten voi 
sanoa tulevan osalliseksi globaaleista hoivaketjuista ja ylirajaisesta hoivasta 
(Anttonen & Zechner 2009, 50–52). Muualta tulleina he korvaavat ja täyden-
tävät hyvinvointivaltioiden palvelujen puutteita, kun samanaikaisesti he pitä-
vät yhteyksiä lähtömaahan jääneisiin omaisiin, erityisesti omiin vanhempiin 
ja lapsiin. Samalla kun rekrytoidaan ja koulutetaan väkeä tarvittavaksi työ-
voimaksi, samalla haasteita asettaa valtaväestön asenteiden kehittyminen mu-
kaan ottavammiksi. Hoivatyöntekijöiden rekrytoinnin voimistaminen ulko-
mailta edellyttääkin entistä suurempaa harkintaa sen suhteen, miten hyvin-
vointipalvelujen tuottaminen Suomessa saadaan eettisesti kestäväksi. 

En kuitenkaan väitä, että kaikki maahanmuuttajataustaiset naiset ohjataan 
tai ohjautuvat hoiva-aloille. Työvoiman tarve on suuri myös muilla palvelu-
aloilla. Miesvaltaisille aloille pääsy edellyttää ”lasikaton” särkemistä ja muil-
le kuin ammatillisen koulutustason edellyttämille aloille pääsy edellyttää 
uudenlaista ulospääsyä ”lasisesta labyrintistä”, joka on johtamassa ainakin 
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haastattelemiani henkilöitä naisvaltaiselle hoiva-alalle. Työvoimatarpeen 
ohella muiden alojen tavoitettavuuteen vaikuttavat työvoimaviranomaisten 
ohjaus ja ennen kaikkea työhön rekrytoijien asenteet. Useiden maahanmuut-
tajataustaisten naisten yksilöllisten halujen ja toiveiden kanssa ristiriitaan 
asettuukin suomalaisen yhteiskunnan koulutus- ja työvoimapolitiikkaa ohjaa-
vat rakenteet ja niissä vastaan tulevat asenteet. Naisnäkökulman, kuin yleen-
säkin maahanmuuttajien erojen huomioon ottaminen, tulisi olla yksi huomi-
oon otettava tekijä kotouttamistoimenpiteissä. 

Erittäin tärkeä näkökulma on se, että maahanmuuttajanaisten turvin Suo-
messakin hoivatyö mahdollistuu ja pysyy yhteiskunnallisesti välttämättömänä 
työnä julkisesti tuotettuna – ainakin vielä suurimmaksi osaksi. Olennaista 
olisikin, että Suomen kaltaisessa modernissa, demokraattisessa ja sukupuol-
ten tasa-arvoa tavoittelevassa yhteiskunnassa myös hoivaamisen arvo osoitet-
taisiin. Koska hoivatyön arvostus ei riittävästi houkuttele valtaväestön edusta-
jia, hoivan turvaamisessa nojataan maahanmuuttajataustaisten naisten alhai-
seen positioitumiseen työmarkkinoiden hierarkiassa. 

 
Koulutus suomalaisuuteen opastamista ja oppimista 

Tutkimus herättää kysymään, millaista monikulttuurisuutta koulutuksessa 
rakennetaan. Virallisten asiakirjojen mukaan koulutuksessa tavoitellaan mo-
ninaiseen ja monikulttuuriseen yhteiskuntaan kasvamista ja oppimista. Koska 
työmarkkinat nähdään globaaleina, koulutuksen pyrkimyksenä on tuottaa 
kompetensseja monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä 
toimimiseen siten, että tuetaan oppimista erilaisten ihmisten ja kulttuurien 
hyväksymiseen ja luontevaan vuorovaikutukseen eri kulttuureista tulevien 
kanssa. Myös kansallisessa kontekstissa tapahtuvissa kohtaamisissa kyky 
kulttuuriseen sensitiivisyyteen ja eettiseen kohtaamiseen ovat peruskompe-
tensseja. 

Monikulttuurisuuden vaatimus välittyy koulutuskontekstissa kuitenkin 
jossain määrin paradoksaalisena. Jos monikulttuurisuus nähdään vastavuoroi-
sena toimintana eikä vain pelkkänä eri kulttuurien rinnakkaiselona, sen tulisi 
näkyä konkreettisessa sosiaalisessa toiminnassa ja jokapäiväisissä sosiaalisis-
sa kohtaamisissa (Harinen 2005b, 61). Silloin siihen liittyisi vuorovaikutuk-
sen lisäksi vastavuoroista oppimista sekä uudella tavalla ymmärtämistä ja 
toimimista (Lasonen ym. 2009, 11). Kuitenkin koulutus näyttäisi sekä tuotta-
van että vahvistavan eri kansallisuuksien välisiä hierarkisia eroja. Koulutuk-
sen tavoittelema kansalaisuus ja jäsenyys edellyttävät henkilön suostumista 
”sosiaalistettavaksi” suomalaisuuteen; suomalaisuuden ja suomalaiseksi op-
pimista. Maahanmuuttajataustainen opiskelija positioituu lähinnä kohteeksi, 
jota muokataan suomalaisille työmarkkinoille sopivaksi. Hän asettuu kansal-
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liseksi resurssiksi; marginaaliin määrittyneenä toimijana häntä koulutetaan 
kansallisessa hierarkiassa marginaaliseksi tulkitun alueen tulevaisuuden pe-
lastajaksi (ks. Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2007, 111). Maahan-
muuttajataustaisen opiskelijan lähes ainoa vaihtoehto neuvotella kelvollisuu-
destaan onkin sitoutua suomalaiseen ja länsimaiseen kulttuuriseen malliin, 
jossa korostuvat yksilöllisyyttä korostavat ihanteet (ks. Plaut & Markus 
2005).  

Suomalainen koulutus on kuitenkin nähtävä merkittävänä resurssina suo-
malaisuuteen. Sen lisäksi, että koulutus tarjoaa valtakirjan potentiaaliseksi 
työnhakijaksi, se kulttuurista ja inhimillistä pääomaa tarjotessaan luo lisään-
tyviä mahdollisuuksia Suomeen ja suomalaisuuteen kuulumisen kokemuksil-
le. Sosiaalisen pääoman lisääntyminen koulutuskontekstissa tuo myös vahvis-
tuvia mukaan ottamisen kokemuksia. Maahanmuuttajataustaisten naisten 
koulutusta koskevat elämäntarinat kertovat myös valtautumisesta. Tuorin 
(2009, 213) mukaan valtautuminen perustuu ajatukselle muutoksesta. Koulu-
tus kuitenkin tukee maahanmuuttajataustaisen naisen valtautumista lähinnä 
yksilöllisenä prosessina. Yksilöllisenä prosessina se vahvistaa ja mahdollistaa 
yksilöä ottamaan vastuuta aikaisempaa enemmän elämästään. Valtautuminen 
lisää siten toimijuutta. Valtautumisen taustalla ovat kuitenkin suomalaiset ja 
siten hyvin läntiset ideaalit. Valtautumisen merkitys kollektiivisena ulottu-
vuutena välittyy ohuena; alisteisuus maahanmuuttajana jatkuu. 

 
Monikulttuuriset kohtaamiset 

Tutkimuksellani tuon esiin ja haastan yhteyksiä muun muassa kansalaisuu-
den, etnisyyden ja sukupuolen mukaisen erottelun kesken Suomessa. Tutki-
mukseni osoittaa, että kohtaamiset suomalaisuuden ja suomalaisten kanssa 
positioivat maahanmuuttajataustaisen henkilön vielä suomalaisen koulutuk-
senkin saaneena toiseksi; suomalaisuus karkaa ja matka maahanmuuttajana 
jatkuu. Maahanmuuttajan kategoria on varsin paikallaan pitävä kategoria. 
Maahanmuuttajalla on pääsy vain tiettyihin, ennalta määriteltyihin subjekti-
positioihin, jotka rajaavat hänen toimijuuttaan. Maahanmuuttajana positioi-
tumisen ohella hänen edustamansa muut erilaiset epätasa-arvoa tuottavat 
sosiaaliset kategoriat, kuten sukupuoli ja luokka, risteytyvät ja vaikuttavat 
positioitumisiin. Kategorisoituessaan maahanmuuttajaksi hän rakentuu erilai-
seksi ja samalla toiseksi suomalaisuuden kontekstissa. Suomalaisuus varauk-
settomana kuulumisen kokemuksena on maahanmuuttajataustaiselle jotain 
saavuttamatonta. Hänet kohdataan maahanmuuttajakategorian mukaisesti 
vielä vuosienkin Suomessa asumisen jälkeen, jopa suomalaisen kansalaisuu-
den saamisen jälkeen. Matkasta suomalaiseksi näyttäisi tulevan pitkä.  
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Kohtaamiseen perustuvat kokemukset määrittävät sitä, miten maahan-
muuttaja näkee itsensä ja toisaalta miten hänet nähdään. Tunne riittämättö-
myydestä kansalaisena perustuu kerättyihin ja elettyihin kokemuksiin. Vaik-
ka henkilö itse ei identifioisi itseään maahanmuuttajana, kokemus tulla tois-
tuvasti positioiduksi tähän kategoriaan ei voine olla vaikuttamatta hänen 
subjektiviteettinsa muotoutumiseen maahanmuuttajana ja ei-riittävänä ”suo-
malaisena”; hän alkaa orientoitua uusiin kohtaamisiin maahanmuuttajan posi-
tiosta käsin (ks. Hall 1999; Anthias 2009, 11). Hän kokee maailman ja itsensä 
tästä perspektiivistä käsin ja se vaikuttaa hänen tapaansa puhua ja ilmaista 
itseään. Hän kasvaa ja juurtuu tilaan, jossa hänen kansallinen ja etninen kuu-
lumisensa kyseenalaistuvat (ks. Harinen 2000, 24). Suomalaiseen yhteisöön 
ei voi kokea kuuluvansa, jos ei tule hyväksytyksi siihen joukkoon. 

Tarkastellessani kohtaamista jälkikoloniaalisena kohtaamisena suomalai-
suus välittyy edelleen ”valkoisena suomalaisuutena”, johon kuulumista mää-
rittävät edelleen kieli, kulttuuri ja syntyperä (ks. Mulinari, Keskinen, Irni & 
Tuori 2009, 4; Tuori 2009, 198). Kansainvälistymisen ja monikulttuuristumi-
sen paineissa uudessa reaalitilanteessa kansalaisuuteen Suomessakin halutaan 
uusia sisältöjä, mutta niiden tulisi olla sellaisia, jotka eivät liikaa ravistelisi 
suomalaisuuden systemaattisesti rakennettuja peruspilareita (Harinen 2005a, 
282). Kansalaisuuden, jäsenyyden perustuessa voimallisesti kansallisuuteen 
se ylläpitää erotteluja valtaväestön ja maahanmuuttajan välillä. Kieli ja venä-
läinen/virolainen feminiinisyys ovat eroa tuottavia tekijöitä, jotka välittyvät 
syrjivinä, jopa rasistisina kokemuksina. Kohtaamista, jossa toinen nähdään 
jonkin kollektiivin ja kategorian edustajana, voidaankin luonnehtia väkival-
taiseksi (Ahmed 2000a, 147). Castles ja Davidson (2000) toteavat, että koska 
muuttoliikkeen myötä ihmisillä on moninaisia kansallisuuksia, eivätkä he 
enää asu vain yhdessä maassa, kuuluminen ei enää voi merkitä olemista osa-
na kansallista yhteisöä, mikä perustuu vain yhteiseen historiaan ja kulttuuriin. 
Kansalaisuuden, jäsenyyden ei tulisi määräytyä kulttuuriryhmän perusteella, 
vaan alueella asumisen perusteella. Kirjoittajien mukaan tulisi pyrkiä avoi-
meen ja joustavaan kuulumiseen. Maahanmuuttaja itse identifioikin itseään 
tilanteisesti: välillä hän ottaa maahanmuuttajan position ja välillä venäläisen 
tai virolaisen, mutta on myös tilanteita, joissa hän esiintyy suomalaisen posi-
tiossa.  

Vaikka maahanmuuttaja olisi muuttanut jäädäkseen, hän ei näyttäisi pää-
sevän kuulumaan ”meihin”. Tutkimuksellani olenkin halunnut tuoda esiin 
niitä moninaisia ja monimutkaisia valtasuhteita, joita ilmenee suomalaisessa 
monikulttuurisuudessa. Se osoittaa, että maahanmuuttajan kohtaamista luon-
nehtii edelleen koloniaalinen kohtaaminen eli kansakuntien ja kulttuurien 
kohtaamisissa korostuvat edelleen kolonialismin synnyttämät ja ylläpitämät 
tavat vaikuttaa ihmisten elämään (ks. Mulinari, Keskinen, Irni & Tuori 2009). 
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Maahanmuuttajaa ei lähestytä yksilönä, vaan hänet nähdään edelleen yhtey-
dessä niihin historiallisiin ja materiaalisiin taustoihin, jotka ovat leimanneet 
suomalaisten ja eri kansallisuuksien välisiä suhteita. 

1990-luvulla, erityisesti sen alkupuolella Suomeen muuttaneet joutuivat 
käymään keskustelua paikastaan työelämässä. Haastattelujen aikoihin vuonna 
2004 tilanne oli jo huomattavasti parempi valtaväestön ikääntymisen haastei-
den puristuksessa. Tutkimuksen kirjoittamisen aikoihin, vuosien 2009 ja 
2010 vaihteessa on meneillään uusi taloudellinen taantuma. Toistaiseksi puu-
te hoivaajista ei ole kadonnut, mutta keskustelu maahanmuuttopolitiikasta 
Suomessa on kiihtynyt. Uhat ja pelot ovat nousseet uudelleen pintaan. Oikeus 
työhön ja hyvinvointipalveluihin muodostavat kriittisen pisteen, jossa katego-
risointi oikeutettuihin ja poissuljettuihin tapahtuu erityisen jyrkästi (Huttunen 
2004, 142). Työelämää ja koulutusta koskevilla hyvinvointivaltion erilaisilla 
instituutioilla ja niiden viranomaisilla onkin keskeinen merkitys maahan-
muuttajan uraan vaikuttajina. Edelleen ajankohtainen on kysymys, millaiset 
mahdollisuudet maahanmuuttajalla – jopa kauan sitten muuttaneella – on 
neuvotella siirtymisestään maahanmuuttajan kategoriasta suomalaiseksi?  

Maahanmuutto ilmiönä tulee kasvamaan Suomessakin. Tämä johtaa poh-
timaan sitä, millaista tulevaisuutta tavoittelemme ja miten monikulttuuriset 
kohtaamiset rakentavat sitä. Jos halutaan mahdollistaa kuulumisen kokemus 
kaikille, maahanmuuttaja on kohdattava tavalla, jossa hän voisi olla läsnä 
kokonaisena sekä siten, että tilanteessa olisi tilaa ennalta määrittämättömälle, 
yllätyksellisyydelle. Ahmedin (2000a, 145–150) näkemyksiä lainaten tulija 
tulisi ottaa vastaan todellisena vieraana niin, että hän määrittelee itse itsensä 
ja jota ei pueta omien ennakkokäsitystemme valossa tietynlaiseksi vieraaksi. 
Jos halutaan ja on tarvetta toivottaa maahanmuuttaja tervetulleeksi ja osoittaa 
hänelle vieraanvaraisuutta, on oltava valmis erilaisuuden hyväksymiseen. On 
toivotettava tervetulleeksi sellainen, jota ei voida muokata samanlaiseksi. On 
toivotettava tervetulleeksi jotain, mikä on ”ei-suomalaista”. Brah (2003) 
kysyykin, voidaanko toimia tunnustamalla toisen erot ilman toiseuttamista 
niin, että erilaisuus ei ole eriarvoisuutta. Yuval-Davis (1999, 131–132) lähes-
tyy erilaisuuden hyväksymistä transversalismin käsitteellä. Sillä hän viittaa 
siihen, että kohtaamisen tulisi perustua dialogiin, jossa osapuolet itse omista 
positioistaan käsin jakavat kokemuksiaan ja ovat empaattisia toistensa kuu-
lemiselle. Tämä edellyttäisi, että erilaisuutta tulisi kunnioittaa ilman, että se 
muuttuu suljetuksi ja muuttumattomaksi (Werbner & Yuval-Davis 1999).  

Löytty (2008, 147) pyytää pohtimaan, miten monikulttuurisuus näkyy 
suomalaisuudessa ja suomalaisuus monikulttuurisuudessa. Hänen innostama-
naan olen kysymässä, miten suomalaiseksi voisi kokea kuuluvansa, vaikka 
olisi myös jotain muuta? Suomalainen monikulttuurisuus on tämän tutkimuk-
sen aineiston valossa sitä, että tulijan on integroiduttava suomalaiseen yhteis-
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kuntaan ja sen jäsenyyden ehtoihin. Yhteenkuuluvuus ja kuuluminen edellyt-
tävät suuressa määrin samanlaisuutta. Yuval-Davis ym. (2005, 527) mukaan 
tällaista samanlaisuuden vaatimusta voidaan verrata assimilaatioon eli sulaut-
tamiseen, mikä taas on selkeästi poissulkeva ja rasistinen. Kansalaiseksi op-
piminen Suomessa on suomalaiseksi oppimista. Hyvää on se, mitä suomalai-
suus ja länsimaalaisuus edustavat. Vastavuoroinen monikulttuurisuuden to-
teutuminen edellyttäisi molemminpuolista muutosta, ei vain toisen muuttu-
mista. Se edellyttäisi monikielisyyden mahdollistumista, avointa ja ennakko-
luulotonta suhtautumista toisten kulttuurien edustajia kohtaan (ks.Lasonen 
ym. 2009, 12). Toisiaan kuulemaan ja toisistaan rakentumaan pyrkivä koh-
taaminen jää edelleen tavoitteeksi.  

Tässä tutkimuksessa olen seurannut venäläis- ja virolaistaustaisten maa-
hanmuuttajanaisten välittämää kuvaa niin maahanmuuttajan urasta kuin myös 
kuulumisen kokemuksen rakentumisesta aina suomalaisen koulutuksen hank-
kimiseen saakka. Vastaavaa näkökulmaa voisi jatkossa tutkia niin maahan-
muuttajataustaisten miesten kuin myös muiden kansallisten ryhmien suhteen. 
Jatkotutkimuksen tehtäväksi jää, miten maahanmuuttajan ura jatkuu suoma-
laisen koulutuksen saaneilla heidän ollessaan työmarkkinoilla; millainen ura 
henkilöille rakentuu ja mahdollistuu. Edelleen jää tutkittavaksi, millaisia ovat 
kohtaamiset jo työssä olevan, suomalaisen koulutuksen saaneen maahan-
muuttajataustaisen hoiva-alan työntekijän ja suomalaisuuden välillä. Tutkit-
tavan arvoista on myös, miten maahanmuuttajataustaiset henkilöt oppivat 
elämään ”erilaisuutensa” kanssa. Koulutusta kohtaan mielenkiintoni kohdis-
tuu tulevaisuudessa siihen, kuinka se voisi olla mahdollistamassa kulttuurin 
uudistamista ja sosiaalisen järjestyksen muuttamista; kuinka se voisi olla 
uudistava, muutoksia aiheuttava (transformative/ ks. Tuori 2009); kuinka se 
voisi avoimesti ja ennakkoluulottomasti ottaa huomioon maahanmuuttaja-
taustaiset ja muut moninaisuutta edustavat henkilöt?  

Analyysi tuo julki maahanmuuttajataustaisten naisten pyrkimystä ”pukeu-
tua” ja taistella vastaan sitä ”riisumista”, minkä kohteeksi he maahanmuut-
tonsa myötä ovat joutuneet. Päivi Harinen (2005a, 283) toetaa, että sosiaali-
sen järjestyksen olemukseen kuuluu se, että joillekin osoitetaan paikka mar-
ginaaliin ja jäseneksi pääseminen edellyttää kasvamisen ja kasvatuksen lisäk-
si kamppailua. Maahanmuuttajataustaiset naiset osoittavatkin muutokseen 
pyrkivää toimijuutta. Vaikka henkilöt tunnistavat positioituvansa ”venäläis- 
ja virolaistaustaisiksi maahanmuuttajanaisiksi”, he haastavat tuota tarjottua 
positiota pyrkien koko ajan aktiivisesti ja positiivisella asenteella muutta-
maan sitä ja kertomalla itsensä vahvoiksi toimijoiksi. Tilanteessa, jossa naiset 
ovat muuttaneet maata ja asettuneet uuteen yhteiskuntaan, jossa heidän kan-
saan kuulumistaan kyseenalaistetaan toistuvasti ja jossa heidän yksilölliset 
elämäntilanteensa voivat olla hyvinkin haastavia, he siitä huolimatta kamp-
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pailevat kuulumisestaan ja osoittavat voimaa muuttaa elämäänsä. Tulkitsen-
kin haastateltaviksi suostuneiden osallistumisen tähän tutkimukseen jo itses-
sään tällaiseksi vastapuheeksi. Kun he kertovat pitkästä maahanmuuttajan 
urastaan, halustaan saavuttaa jäsenyys ja kansaan kuulumisen tunne, tulkitsen 
sen olevan samalla halua vaikuttaa maahanmuuttajiin kohdistuviin yleisiin 
asenteisiin ja myös halua purkaa erityisesti venäläis- ja virolaistaustaisiin 
maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaa leimaa. Tarinoissaan he rakentavat itses-
tään monimuotoista kuvaa maahanmuuttajina. He näkevät itsensä toimijoina, 
eivät passiivisina uhreina. He aktiivisesti tuottavat toisenlaista ja uutta tarinaa 
itsestään henkilöinä, jotka ovat arvostettavia ja kunniallisia. He kertovat it-
sensä kansalaisiksi, jotka ovat vastuullisia, aktiivisia, yritteliäitä, omatoimisia 
ja sinnikkäitä ja joilla on halu ja kyky kouluttautua ja hankkia taloudellinen 
riippumattomuus. He aktiivisesti rakentavat itseään kelvollisina kansalaisina, 
hyvinä opiskelijoina, äiteinä ja vaimoina – esityksinä, jotka ovat kuitenkin 
pitkälti suomalaisten ja länsimaalaisten ideaalien rajaamia. Tutkimuksellani 
tahdonkin tarjota tilaisuuden toisin näkemisen tavoille.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Henkilöhistoriaa 

 
Taulukko 1. Ikä Suomeen muuttaessa 
 

Ikä / v Venäläinen Virolainen Yhteensä 
20–25 4 2 6 
26–30 1 3 4 
31–35 3 1 4 
36–40 1 1 2 
41–45 1 0 1 
46–50 3 2 5 
51–55 0 1 1 

Yhteensä 13 10 23 

 
 

Taulukko 2. Suomeen muuton ajankohta 
 

Muuttovuosi Venäläinen Virolainen Yhteensä 
1991 2 0 2 
1992 1 1 2 
1993 0 1 1 
1994 0 2 2 
1995 0 0 0 
1996 0 0 0 
1997 2 1 3 
1998 0 1 1 
1999 1 1 2 
2000 2 2 4 
2001 4 0 4 
2002 0 1 1 
2003 1 0 1 

Yhteensä 13 10 23 
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Taulukko 3. Haastateltavien aikaisempi koulutus- ja/tai työala 
 

Nimi Lähihoitaja (lh)/ 
Sosionom (sos)i 

Lähtömaa aikaisempi koulutus- ja/tai työala 

Alla lh Viro bussiauton kuljettaja 
Anu lh Viro konditoriatyöntekijä 
Elena lh Venäjä terveydenhoitaja 
Ella sos Viro sihteeri 
Elli  sos Venäjä oikolukija 
Helena sos Venäjä henkilöstöhallinto, johtaja 
Inga sos Venäjä liikunnan opettaja 
Johanna sos Venäjä sosiaalialan opiskelija 
Kaisa lh Viro leipuri-kondiittori 
Katherina lh Viro  myyntityö, kirjanpitäjä 
Larissa sos Venäjä kemian prosessin teknikko 
Liilia lh Venäjä sairaanhoitaja 
Ludmila lh Viro tehdastyö, elektroniikka 
Lyydia sos Venäjä lastentarhanopettaja 
Maija sos Venäjä korkeakoulututkinto, insinööri 
Margareeta sos Viro maatalouslomittaja 
Marina lh Viro kirjastovirkailija 
Martina lh Viro terveydenhoitaja (välskäri) 
Natalia lh Venäjä korkeakoulututkinto, insinööri 
Raija lh Viro tehdastyö, lipuntarkastaja 
Riitta sos Venäjä yliopistossa kirjallisuuden opiske-

lua 
Svetlana lh Venäjä lastenhoitaja, myyntiedustaja 
Valentina lh Venäjä määräaikaisia töitä kaupan alalla 
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Liite 2. Tutkimuksen esittely 

 
Maire Antikainen  Helsinki 8.11.2004  
Helsingin yliopisto 
  
 
Arvoisa opiskelija! 
 
Opiskelen Helsingin yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja teen 
väitöskirjatutkimusta. Tutkin sitä, millä tavoin maahanmuuttajanaiset koke-
vat uuden elämän rakentamisen Suomeen tultuaan. Tarkastelen sitä, millai-
sia koulutus- ja työkokemuksia Venäjältä ja Virosta muuttaneilla maahan-
muuttajanaisilla on ja miten ne vaikuttavat Suomessa elämiseen. 
 
Tutkimukseni perustuu mm. seuraaviin näkemyksiin: 
Oman paikan löytäminen ja elämän saaminen kuntoon voi olla joskus varsin 
raskas ja vaikea prosessi uudessa kulttuuriympäristössä. Naisten ja miesten 
välillä on myös havaittu eroja tässä asiassa. 
 
Suomessa tulevaisuudessa tarvittaisiin paljon lisätyövoimaa, mutta käytän-
nössä emme aina ole parhaalla mahdollisella tavalla toivottamassa tervetul-
leeksi maahanmuuttajia.  
 
Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esiin näkemyksiä ja kokemuksia maa-
hanmuuttajanaisen itsensä kertomana. Kerään tietoa pääasiassa haastattele-
malla. Haastattelun yhteydessä voidaan perustietoja kirjata yhdessä pienelle 
kysymyskaavakkeelle, mikä tukee haastattelua. 
 
Kaikki saadut tiedot pysyvät luottamuksellisina eikä henkilöllisyys tule pal-
jastumaan. 
 
Mitä hyötyä tästä tutkimuksesta on?  
Ensiksikin tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä suomalais-
ta koulutusta ja työelämää myönteisemmäksi ja vastaanottavammaksi uusille 
tulijoille. Haluan tuoda esille erikoisesti naisten näkökulmaa. Elämänkulusta 
kertominen lisää itseymmärrystä ja tämä on eduksi kaikissa elämämme tilan-
teissa. Tietysti haastattelun yhteydessä haluan tarjota jotain suuhunpantavaa 
ja tarvittaessa korvata mahdollisia matkakuluja. 
 
Pyydän kohteliaimmin, että suostuisit tutkimukseeni yhdeksi haastatelta-
vaksi. Haastatteluaika kestää noin kaksi–kolme tuntia ja sen toteutuspaikka 
sovitaan erikseen. 
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Pyydän sinua antamaan opettajallesi sellainen yhteystietosi (osoite, sähköpos-
tiosoite tai puhelinnumero), jolla saan yhteyden sinuun. Jos tarvitset lisätietoa 
tutkimuksestani, kerron siitä mielelläni. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Maire Antikainen 
 
Suostun haastateltavaksi Maire Antikaisen tutkimukseen. Yhteystietoni ovat 
 
Nimi: _________________________________________________________  

Osoite:________________________________________________________  

Sähköposti: ____________________________________________________  

Puh. __________________________________  

Päiväys ___/ ___ 2004  

 
Allekirjoitus: ____________________________  

 
 

Liite 3. Suostumus haastatteluun 

 
SUOSTUMUS HAASTATTELUUN,  
jolla kerätään tietoa Maire Antikaisen tutkimukseen. Tutkimus julkaistaan 
väitöskirjana.  
 
Minulle on selvitetty vuosina 2004 ja 2005 tehtävän tutkimuksen tarkoitus ja 
menetelmät. Olen tietoinen, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta mi-
nulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja 
minua koskeva aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Suostun siihen, 
että minua haastatellaan ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään kyseisen 
tutkimuksen tarpeisiin. Voin halutessani keskeyttää yhteistyön tutkijan kans-
sa ilman, että minun täytyy perustella keskeyttämistä tai että se vaikuttaisi 
opiskeluuni. 
 
 
 
 
 
Päiväys:___/___ _______ 
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Liite 4 Kysely- ja elämänviivatehtävä 

 
Maire Antikainen 
Helsingin yliopisto 
maire.antikainen@helsinki.fi 
puh 
 
Arvoisa tutkimukseeni osallistuja! 
 
Teen väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistoon pääaineenani kasvatustiede. 
Tutkimuksessani olen kiinnostunut selvittämään, millä tavoin maahanmuutta-
janaiset kokevat uuden elämän rakentamisen Suomeen tultuaan. Tarkastelen 
sitä, millaisen kontekstin heidän urapolkunsa ja erikoisesti sosiaali- ja terve-
ysalan koulutusympäristöt tarjoavat osallisuutta ja kulttuurista identiteettiä 
rakennettaessa.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa maahanmuuttajanaisten kokemasta 
kansalaisuudesta ja kulttuurisesta identiteetistä, joilla on merkitystä yhteis-
kunnallisen toimijuuden näkökulmasta. Tätä tuotettaessa saadaan tietoa sekä 
maahanmuuttajanaisten urakehityksen muotoutumisesta että siitä, millainen 
on sosiaali- ja terveysalan koulutuksen merkitys toteuttaessaan säätelevää ja 
välittävää rooliaan kulttuurien kohtaamisen näkökulmasta. 
 
Tietoa haen pääasiassa haastattelemalla teitä. Haastatteluun osallistumisen 
lisäksi toivon sinun täyttävän tämän kyselylomakkeen ja tekevän nk. elä-
mänviivatehtävän. Jos mahdollista, tuo ne täytettynä tullessasi haastatte-
luun. Niiden tekeminen on kuitenkin vapaaehtoista. Haluan muistuttaa, että 
antamasi tiedot säilyvät luottamuksellisina.  
 
Tarvittaessa voit ottaa minuun yhteyttä.  
 
OHJEISTUS: 
 
1. Kyselylomake 
 
Ole hyvä ja täytä lomake siltä osin kuin voit ja haluat. Voimme täydentää sitä 
vielä haastattelun yhteydessä. Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on 
koota sellaisia perustietoja, jotka ovat taustana myöhemmälle keskustelul-
lemme. Tiedot säilyvät luottamuksellisina.  
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2. Elämänviivatehtävä 
 
Piirrä tyhjälle paperille elämänviivasi syntymästä tähän hetkeen, niin kuin 
elämäsi on mennyt. Joskus elämä näyttää etenevän suoraa viivaa, mutta jos-
kus viiva voi olla hyvinkin mutkikas tai näyttää jopa kulkevan edestakaisin. 
Toisinaan siinä näyttää olevan katkoksia tai siihen voi kuulua erilaisia haaro-
ja tai osia. Merkitse viivalle joitakin tärkeitä tapahtumia, kokemuksia tai 
ihmissuhteita, jotka ovat vaikuttaneet elämääsi ja erikoisesti koulutus- ja 
uravalintoihisi. Ovatko jotkut viivan osat sinulle muita tärkeämpiä? Ovatko 
jotkut osat loppuun kuljettuja tai ovatko jotkut osat kesken? Millaiset niistä 
muistat hyvinä, millaiset taas ikävinä? Jos jatkat viivaa joitakin vuosia tule-
vaisuuteen, millaisen kuvittelet sen osan olevan? 
Kasvatustieteen väitöskirjatutkimus / Maire Antikainen 
maire.antikainen@helsinki.fi puh.  
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KYSELYLOMAKE 
 
1. HENKILÖTIEDOT: 
 
Syntymävuosi: _________________________________________________  
Syntymäpaikka: ________________________________________________   

Kansalaisuus:  
entisessä kotimaassa: ____________________________________________  
tällä hetkellä: __________________________________________________  

Sivilisääty: 
 ___ avio-/avoliitossa  
 ___ eronnut   
 ___ leski  
 ___ elää yksin 

Lasten syntymävuodet ja sukupuoli: ________________________________  

_____________________________________________________________  
 
 
2. KOULUTUS entisessä kotimaassa (kesto, ala, tutkintovuosi)  
 
2.1. Pohjakoulutus 
peruskoulu: _______________________________________________  
lukio: _______________________________________________  
ammattikoulu: _______________________________________________  
yliopisto: _______________________________________________  
muu, mikä: _______________________________________________  
  
2.2. Millaisiin ammatillisiin opintoihin (koulut ja kurssit) olet osallistunut 
ennen Suomeen tuloasi?  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
2.3. Miksi osallistuit mainitsemiisi koulutuksiin? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
 
3. TYÖKOKEMUS entisessä kotimaassa 
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3.1. Millaisilla työaloilla toimit ennen Suomeen tuloasi ja kuinka kauan? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
3.2. Miksi toimit näissä työtehtävissä? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
4. MUUTTO SUOMEEN 
 
4.1. Milloin muutit Suomeen? _____________________________________  
 
4.2. Miksi muutit Suomeen? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
5. KOULUTUS Suomessa  
 
5.1. Millaisiin (ammatillisiin) opintoihin (koulut ja kurssit) olet osallistunut 
Suomeen tulosi jälkeen? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
5.2. Miksi osallistuit mainitsemiisi koulutuksiin? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
6. TYÖKOKEMUS Suomessa 
 
6.1. Millaisilla työaloilla olet toiminut Suomeen muuttamisesi jälkeen ja 
kuinka kauan? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  

 
6.2. Miksi toimit näissä työtehtävissä? 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
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Liite 5. Opiskelijoiden haastattelu 

 
Narratiivinen haastattelu (Flick 1998)/ Elämäkerrallinen teemahaastattelu 
 
1. GENEROIVA KYSYMYS:  
 
”Pyydän sinua kertomaan minulle, millainen elämänkulkusi on ollut. Erityi-
sesti olen kiinnostunut siitä, miten olet päätynyt opiskelijaksi sosiaali- ja 
terveysalalle. Voisit alkaa lapsuudestasi ja kertoa kaikki asiat järjestyksessä 
tähän päivään saakka.”  
lapsuus 
nuoruus 
aikuisikä 
 
2. NARRATIIVISET KYSYMYKSET / TEEMAT  
 
Koulutus- ja työkokemus aikaisemmassa kotimaassa 
Muutto Suomeen 
Koulutus ja työkokemus Suomessa ennen nykyistä koulutusta  
Nykyiseen koulutukseen hakeutuminen 
Koulutuksen kokeminen ja merkitys 
Oma muuttuminen koulutuksen aikana (mikä, miten, miksi) 
Tulevaisuus 
 
3. BALANSOIVA TASO 
 
- kysytään yhä abstraktisempia kysymyksiä, jotka johtavat kuvauksiin ja 
perusteluihin 
- tuodaan merkitystasoa esille 
 
suhde Suomeen ja suomalaisuuteen 
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Liite 6. Haastattelujen kommentointipyyntö 

 
Hyvä tutkimukseeni osallistuja 
 
Tapasimme noin vuosi sitten, jolloin haastattelin sinua tutkimukseeni. Kiitos 
sinulle siitä!  
 
Tutkimusaiheeni liittyy Venäjältä ja Virosta tulleiden maahanmuuttajataus-
taisten naisten elämän muotoutumiseen Suomessa olon aikana. Erityisesti 
olen ollut kiinnostunut siitä,  
– millainen on ollut tiesi sosiaali- ja terveysalalle,  
– miksi halusit opiskelemaan sosiaali- ja terveysalalle ja 
– millaisena olet kokenut Suomessa saamasi koulutuksen, millainen merki-
tys sillä on ollut Suomessa elämiseesi?  
Näihin asioihin liittyy monet muutkin elämään liittyvät asiat, esimerkiksi 
perhe- ja vapaa-ajan kysymykset. 
 
Olen kirjoittanut haastattelun kirjalliseen muotoon. Haluan sen lähettää nyt 
sinulle liitetiedostona. Yhden tapaamisen aikana jotkut asiat tulivat selvem-
min esille, jotkut jäivät vähemmälle. Toivoisin, että luettuasi tekstin kom-
mentoisit esillä olleita asioita ja teemoja. Voisit kertoa sinulle tärkeistä asiois-
ta vielä tarkemmin ja enemmän. 
Onko jotakin, jota haluaisit täydentää tai muuttaa?  
Onko jotain uutta, mitä voisit vielä kertoa elämästäsi? 
Mitä tällä hetkellä kuuluu elämääsi? 
 
Jos mahdollista, voisit lähettää minulle kommenttisi joko sähköpostissa tai 
kirjeessä. Tärkeintä ei ole oikeinkirjoitus, vaan asian ilmaisu osaamallasi 
tavalla. Olen myös valmis tapaamaan uudestaan, jos haluat.  
 
Vaikka toivon kovasti, että lähetät minulle lisätietoa, se on tietenkin vapaaeh-
toista. 
 
 
Kiitos kaikesta avustasi! 
 
Hyvää syksyn jatkoa, 
terveisin Maire Antikainen 
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Liite 7. Opettajien haastattelu 

 
Opettajien haastatteluteemat 
 
1. Koulutukseen hakeutuminen 
miten maahanmuuttajaopiskelijat valikoituvat ja tulevat koulutukseen? Kri-
teerit? 
 
2. Koulutuksen sisällöt ja ammatillisuus (ammattilaisuus) 
• millaisia työntekijöitä koulutus odottaa opiskelijoista? 
• minkälaista erityisesti maahanmuuttajaopiskelijoista? 
• millaista koulutus on yleensä? erityisesti maahanmuuttajaryhmissä? 
• mitä opiskellaan? 
• onko jotain, mitä erityisesti maahanmuuttajaryhmissä opiskellaan? 
• onko koulutuksessa jaksoja, joissa perehdytetään suomalaiseen kulttuuriin 

ja yhteiskuntaan? Miksi näitä on? Millä tavalla? 
• mikä merkitys tällä osaamisella (tiedoilla ja taidoilla) on alalla? 
• miten monikulttuurisuus, pakolaisuus, maahanmuuttajuus, ekologiset 

kysymykset näkyvät koulutuksessa (sisällöt, menetelmät…)? 
• mitkä ovat sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden haasteet? 
 
3. Opiskelijoiden asema ja ohjaus 
• Millaisia ovat maahanmuuttajien ohjaustarpeet koulutuksessa? Miten 

heitä ohjataan? 
• Kokemus maahanmuuttajaopiskelijoiden asemasta  
 
4. Työhön sijoittuminen 
• Millaisia työ- ja toimintaympäristöjä maahanmuuttajille on sosiaali- ja 

terveysalalla? 
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Liite 8. Työvoimaviranomaisten haastattelu 

Työvoimaviranomaisten haastatteluteemat 
 
1. Asema ja tehtävä 
 
Miten tehtäväsi liittyy maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön? (positio 
viranomaisverkostossa) 
Kuinka itse päädyit näihin tehtäviin? Miten erikoistunut maahanmuuttaja-
ryhmiin? 
 
2. Työmarkkinanäkymät ja -haasteet  
 
Minkä alan työntekijöitä / millaista osaamista Suomessa tarvitaan nyt ja tule-
vaisuudessa? 
Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden näkymät? 
 
3. Maahanmuuttajien ohjaus 
 
Mitkä tekijät edistävät/ ehkäisevät maahanmuuttajia sijoittumaan koulutuk-
seen ja työelämään? 
Millaista ohjausta ja tukea maahanmuuttajat tarvitsevat? 
Millaisia vaihtoehtoja heille tarjotaan? Mitä on olemassa?  
Miten maahanmuuttajien ohjautuminen sosiaali- ja terveysalalle tapahtuu? 
(konkreettisia tapauksia, esimerkkejä?) 
Millaiset ovat maahanmuuttajanaisten ongelmat? (konkreettisia tapauksia, 
esimerkkejä?) 
Onko eroja ja millaisia erilaisten etnisten ryhmien välillä etenemisessä ja 
sijoittumisessa? (Venäläiset ja virolaiset ja muut) 
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Liite 9. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan 
koulutuksen opetussuunnitelma 

 
Valmistava koulutus on tarkoitettu sellaisia maahanmuuttajia varten, jotka 
tarvitsevat kielellisten ja muiden tiedollisten lähtövalmiuksien parantamista 
sekä valmennusta suomalaiseen opiskelu- ja työkulttuuriin ja suoriutuakseen 
tutkintoon johtavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta. Valmistavan koulu-
tuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Sen opintoko-
konaisuudet rakentuvat siten, että opiskelijat voivat parantaa tutkintoon joh-
tavassa ammatillisessa peruskoulutuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja val-
miuksia. 

 
Koulutukseen kuuluu viisi opintokokonaisuutta, joiden laajuudet voivat vaih-
della seuraavasti: 
kielelliset valmiudet 10–20 ov 
matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet 2–5 ov 
yhteiskunnalliset valmiudet 2–5 ov 
elämänhallinnan valmiudet 2–5 ov 
opiskelun ja ammatinvalinnan valmiudet 4–10 ov 
 
Kielelliset valmiudet sisältävät ensisijassa opetuskielen opintoja (suomi tai 
ruotsi), mutta ne voidaan vaihtaa osittain muihin kieliin. 
 
Opiskelun ja ammatinvalinnan valmiudet -opintokokonaisuuteen sisältyy 
vähintään neljä opintoviikkoa työssäoppimiseen valmentautumista, vähintään 
kahden alan ammatilliseen opiskeluun tutustumista ja opinto-ohjausta. 
 
Opinnoissa voi olla yksilöllistä joustoa opiskelijan pohjakoulutuksen, taitojen 
ja tavoitteiden perusteella. 
 
Valmistavaan koulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksit-
täisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen opinnoista, mikäli opiskelijalla tai 
opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä ja mikäli koulutuksen järjestäjä 
myöntää siihen oikeuden. Opintojen tavoitteet ovat silloin näiltä osin amma-
tillisen peruskoulutuksen mukaiset. Suoritukset luetaan hyväksi myöhemmin 
perustutkintoa suoritettaessa. 
 
Lähde: Opetushallitus (1999). Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki, 7–
8. 
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Liite 10. Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin orientoivat 
opinnot 

 
Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin orientoivat opinnot 32 ov 
 
YDINTAVOITTEET 
• Opiskelija kehittää kirjallisia ja suullisia vuorovaikutus- ja viestintätaito-

jaan 
• Opiskelija perehtyy ryhmä- ja tiimityön perusteisiin 
• Opiskelija oppii tiedostamaan omat persoonalliset ja ammatilliset kasvu-

tavoitteensa 
• Opiskelija tiedostaa yksilöllisten, yhteisöllisten, uskonnollisten ja kulttuu-

risten sekä ympäristötekijöiden vaikutuksia ihmisen arkeen historian eri 
aikoina 

• Opiskelija tutustuu sosiaali-, kasvatus-, terveys- ja diakonia-alan erilaisiin 
toimintaympäristöihin 

• Opiskelija tutustuu diakonian arvopohjaan 
• Opiskelija perehtyy yksilö-, sosiaali- ja ammattietiikan perusteisiin.  
 
KESKEINEN SISÄLTÖ 
ORIENTOIVA VIIKKO 1 ov 
SUOMEN KIELI 7 ov 
OPPIMINEN JA OPISKELU 8 ov 
Tietotekniikka 
Tiedonhallinta 
Oppiminen yksin ja ryhmässä 
Kehityspsykologia 
 
MUUTTUVA YHTEISKUNTA 8 ov 
Yksilö-, sosiaali- ja ammattietiikka 
Yhteiskuntapolitiikka 
Ilmaisutaito 
 
SOSIAALI-, TERVEYS-, KASVATUS- JA DIAKONIA-ALAN 
AMMATILLISUUDEN PERUSTEET 8 ov 
 
Lähde: Karhia, M. 2005. Kokemuksia maahanmuuttajien ammattikorkeakou-
luopintoihin orientoivista opinnoista. Helsinki: Diakonia-
ammattikorkeakoulu. 
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Liite 11. Lähihoitajakoulutuksen rakenne 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opintojen muodostuminen 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja 
 

120 OV 

 
YHTEISET OPINNNOT 
Pakolliset opintokokonaisuudet 1–8 
Valinnaiset opintokokonaisuudet 1–15 

 
16 ov 
 4 ov 

20 OV 

 
AMMATILLISET OPINNOT 
 
TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISETOPINNOT 50 OV 
Kasvun tukemisenohjaus 
Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 5 ov 
Hoito ja huolenpito 
Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 5 ov 
Kuntoutumisen tukeminen 
Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 5 ov 
 
KOULUTUSOHJELMITTAIN ERIYTYVÄT AMMATILLISET 
OPINNOT 40 OV 
Koulutusohjelman opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 14 ov 

 
 
 
16 ov 
 
22 ov 
 
12 ov 

90 OV 

 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 
 
Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta 1,5 ov ja vähintään 2 ov:n opinnäytetyö. 
Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. 
 
Lähde: Opetushallitus (2001). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. 
Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon pe-
rusteet. Helsinki, 15. 
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Liite 12. Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelman rakenne 
 

SOSIONOMI  140 OV 
    

1. lukukausi Ammattiin oppimisen perusteet 
 
Tutkimus ja kehittäminen 
 

15 ov 
 
 5 ov 

2. lukukausi Toimintakyvyn tukeminen 
 

20 ov 

3. lukukausi Mielenterveys ja päihteet / Vanhuus / Vammaisuus / 
Lapsuus ja nuoruus / Osallisuus ja sosiaalinen tuki 
 

20 ov 

4. lukukausi Mielenterveys ja päihteet / Vanhuus / Vammaisuus / 
Lapsuus ja nuoruus / Osallisuus ja sosiaalinen tuki 
 

20 ov 

5. lukukausi Monikulttuurinen ammatillisuus 
 
Opinnäytetyö I 
 

15 ov 
 
 5 ov 

6. lukukausi Työ, työyhteisöt ja johtaminen 
 

20 ov 

7. lukukausi Vapaasti vaalittavat opinnot 
 
Opinnäytetyö II 
 
Media / projektit ja yrittäjyys / yhteisöviestintä 
 

10 ov 
 
 5 ov 
 
 5 ov 

   
 
Lähde: Opinto-opas 2004–2005. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 54. 
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