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1. Johdanto 

Julkisten palveluiden järjestäminen yksityisten yritysten ja pääomasijoittajien toimesta on 

herättänyt keskustelua viime aikoina. Kauppalehden lehtiartikkelissa (26.9.2017) eriteltiin 

valtion avaamassa Tutkihankintoja.fi –palvelussa julkaistuja valtion ostohankintoja yksityisiltä 

yrityksiltä, mikä paljasti yritysten olleen mukana myös maahanmuuttajien 

vastaanottokeskustoiminnassa (Bhose 2017). Yksityistäminen vaikuttaa tällä hetkellä myös 

koulutuksessa, sillä koulutusta koskevien viime aikaisten mittavien reformien ja 

koulutusleikkausten vuoksi julkisen sektorin resurssipulaan on ollut löydettävä ratkaisu, joka 

on usein ollut koulutuspalveluiden ulkoistaminen. Tästä esimerkkinä on työ- ja 

elinkeinoministeriön toteuttama kokeilu, jossa kehitetään ja toteutetaan maahanmuuttajien 

työllistymistä edistävää kotoutumiskoulutusta yksityisellä pääomalla (Omnia.fi uutiset 

7.6.2017). Hankkeessa hyödynnetään sosiaalisen vaikuttavuussijoittamisen SIB-mallia, jossa 

yksityiset pääomasijoittajat ottavat rahallisen riskin sijoittaessaan koulutusten järjestämiseksi 

ja työllistymisen mahdollistamiseksi kerättyyn rahastoon. Valtio maksaa sijoittajille bonuksia, 

mikäli hankkeet ovat tuloksellisia eli kun maahanmuuttaja työllistyy. (Omnia.fi uutiset 

7.6.2017.) Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa maahanmuuttajan työllistyminen ja 

kotoutumiskoulutusvaiheessa (Vehviläinen 2015). 

 

Viimeisten vuosien aikana maahanmuuttoon liittyvä keskustelu on liittynyt voimakkaasti 

maasta turvapaikkaa hakeneiden määrän kasvuun ja heistä koituvaan yhteiskunnalliseen 

hyötyyn tai haittaan. Yhteiskunnallisen hyödyn on katsottu tulevan muun muassa työvoimasta, 

sillä Suomi tarvitsee tulevaisuudessa työntekijöitä eläkkeelle jäävien suuren määrän vuoksi 

(TEM 2017), mutta riskeinä pidetään huonon yhteiskuntaan sopeutumisen myötä työttömyyttä, 

rikollisuutta, levottomuuksia sekä terrorismia (ks. Kerkkänen 2010). Samalla kun työperäistä 

maahanmuuttoa pyritään sujuvoittamaan, hallitun maahanmuuton avulla pyritään hillitsemään 

laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan toteutumista. Hallitulla maahanmuuttopolitiikalla on 

sisäministeriön mukaan mahdollista varmistaa ulkomaalaisten oikeusturvan toteutuminen, 

yhteiskunnan kyky sitoutua kansainvälisiin maahanmuuttoa koskeviin velvoitteisiin, sekä 

yhteiskunnan turvallisuuden säilyminen. (Sisäministeriö 2017.) 

 

Olen työskennellyt alaikäisten, Suomesta turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten parissa 

vuodesta 2015 lähtien. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta määrää 

käräjäoikeuden toimesta jokaiselle alaikäiselle turvapaikanhakijalle edustajan, jonka tehtävänä 
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on toimia huoltajan roolissa alaikäistä koskevissa virallisissa asioissa (Laki 746/2011, 

39§,41§). Tutkielmani aihe alkoi muotoutua ajatuksissani, kun olin ensimmäisiä kertoja 

mukana edustettavieni asiakas- ja kotoutumissuunnitelmatapaamisissa.  

 

Tutkimuskohteena on kotoutumiskoulutuksen yksityistäminen sekä sen vaikutukset 

koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden subjektiviteetin rakentumiseen ja opettajien rooliin. 

Olen pohtinut muun muassa seuraavia kysymyksiä: Millaista kotoutumiskoulutusta yritykset 

järjestävät, ja millaisia identiteetin rakentamisen mahdollisuuksia koulutus luo 

maahanmuuttajalle? Kenellä on vastuu kotoutumisesta koulutuksen jälkeen, toisin sanoen 

millaisin ehdoin maahanmuuttajan katsotaan kotoutuneen suomalaiseen yhteiskuntaan?  

Tutkimusongelmani ytimessä ovat kysymykset siitä, mitä yrityksissä tehdään 

maahanmuuttajien kotoutumiseksi sekä millä tavoin koulutus tukee maahanmuuttajien 

subjektiviteettien rakentamista. 

 

Kurki, Masoud, Niemi & Brunila (2017) ovat artikkelissaan analysoineet maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutuksen markkinoitumista sekä sen vaikutuksia opiskelijoiden sekä opettajien 

subjektiviteetteihin. Laajaan aineistoon perustuva analyysi valottaa, kuinka maahanmuuttajia 

ja kotouttamiskoulutusta on alettu pitää merkittävinä tekijöinä talouden ja kilpailukyvyn 

ylläpitämisessä. Tällä on ollut kauaskantoisia seurauksia ihmisten elämään heidän pyrkiessä 

luomaan identiteettiään ja rakentamaan tulevaisuuttaan uuden ammatin opiskelussa.  

Markkinoituminen ja talouspainotteinen, EU-tasolta tuleva puhe ovat vaikuttaneet myös 

projektein järjestettävän koulutuksen kasvuun, mikä on luonut epävarmuuden ilmapiirin 

erityisesti maahanmuuttajille heidän luoviessaan projektista toiseen (Kurki & Brunila 2014). 

Markkinoitumisen ja projektitapaistumisen vallitessa yhä laajemmin ja voimakkaammin 

julkisessa kotouttamiskoulutuksessa, on näitä ilmiöitä syytä tarkastella myös yksityisen 

sektorin järjestämässä kotouttamiskoulutuksessa.  

 

Omassa tutkielmassani tarkastelenkin näitä laajoja koulutuspoliittisia muutoksia mikrotasolla 

valottamalla kotouttamiskoulutukseen osallistuvien maahanmuuttajien subjektipositioiden 

rakentumista. Keräämäni aineiston perusteella pyrin tekemään tulkintoja siitä, millaisia 

toimijuuksia maahanmuuttajille on tarjolla vallitsevassa koulutus- ja kotouttamispoliittisessa 

tilanteessa, jossa uusliberalistinen eetos valuu sisään useille eri politiikan sektoreille. Työni 

keskeisenä tutkimusongelmana on ristiriita, joka liittyy siihen, että yhtäältä 

maahanmuuttopolitiikan keskeinen periaate on integroida tulijat suomalaiseen yhteiskuntaan, 
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mutta toisaalta koulutuspolitiikalla (jota voidaan pitää integroinnin työkaluna) pyritään ennen 

kaikkea saamaan maahanmuuttajat tehokkaasti kansantalouden käyttöön resursseina 

palvelemaan talouden tarpeita. Lisäksi hyvinvointipalveluiden yksityistyminen on tuonut 

useita voittoa tavoittelevia yrityksiä kotouttamiskoulutuksen kentälle, mikä on tuonut 

koulutuksen sisälle liiketalouden termit ja kustannustehokkuuden vaatimukset. Nämä johtavat 

siihen, että mahdollisuudet maahanmuuttajien identiteetin rakentamiselle ja subjektiviteettien 

muodostumiselle kaventuvat aika vähäisiksi. Toisin kuin suomalaisilla opiskelijoilla ja 

koululaisilla, heillä ei välttämättä ole tilaa ja mahdollisuuksia pohtia koulutusta omista 

mielenkiinnon kohteistaan lähtien, kun heidät halutaan mahdollisimman pian työmarkkinoille. 

Maahanmuuttajien aseman lisäksi pohdin myös yrityksen käytäntöjä työntekijöiden 

näkökulmasta ja tarkastelen, mitä talouspainotteinen puhe aiheuttaa heidän työlleen. 

Luvussa kaksi käyn läpi hyvinvointivaltion muutosta kohti kilpailuvaltiota, jossa politiikkaa 

on alettu tehdä markkinoiden avaamiseksi ja kilpailun edistämiseksi julkisten palveluiden 

avulla. Koulutusmarkkinoita ja koulutuksen yksityistymistä käsitteleviin kappaleisiin olen 

poiminut näitä ilmiöitä kuvaavia mekanismeja ja kehityskaaria aloittaen tarkastelun 

brittiläisestä koulutuksen yksityistymistä koskevasta kirjallisuudesta ja tuoden sen kohti 

suomalaista yhteiskuntaa ja koulutuspolitiikkaa. Luvussa kolme olen eritellyt suomalaista 

kotouttamispolitiikkaa sekä sen tavoitteita. Tutkielmani teoreettista pohdintaa olen avannut 

luvussa neljä: esittelen käyttämäni teoreettiset käsitteet diskursiivinen käytäntö sekä 

subjektipositio, minkä jälkeen siirryn luvussa viisi tarkastelemaan metodologiaani 

diskurssianalyysia ja sen soveltamista. Tulokset olen kerännyt lukuun kuusi ja pohdinnan 

lukuun seitsemän. 
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2. Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon – politiikkaa 
talousmarkkinoiden ehdoilla 

 

Toisen maailmansodan jälkeinen aika oli teollistuneiden hyvinvointivaltioiden syntyaikaa. 

1960-luvulta lähtien taloudellisen vaurastumisen myötä Suomessa kehitettiin laajasti 

hyvinvointipalveluita niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin koulutuksessa. (Julkunen 2001, 

57; Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 13.) Yksi parhaita esimerkkejä tästä on yhtäläinen 

peruskoulujärjestelmä, joka perustettiin takaamaan jokaiselle oppivelvollisuusikäiselle tasa-

arvoiset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen ja näin päästä 

hyvinvointiyhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi taustasta riippumatta. (Ahonen 2003, 

Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 11.) Koulutuksen tuli palvella yksilön ja yhteiskunnan 

tarpeita ja oli näin osaltaan vahvistamassa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. 

Työllisyys oli korkealla ja politiikkaa harjoitettiin tasa-arvon ja sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden periaatteilla, mitkä johtivatkin suomalaisen hyvinvointivaltion 

kukoistamiseen 1980-luvulla. (Julkunen 2001, 60.) Sosiaalipoliittinen hyvinvointivaltion eetos 

ja valtion vahva rooli julkisten palveluiden rahoituksessa ja järjestämisessä olivat kantavia 

voimia oikeudenmukaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa.  

 

1980-luvun puolivälissä alkanut talouspoliittinen uudistus lähes jokaisessa teollistuneessa 

maassa oli vaiheittainen loppu sosiaalipoliittiselle päätöksenteolle, mikä tarkoitti julkisten 

hyvinvointipalveluiden supistamista sekä vapaiden markkinoiden luomista valtioiden 

kilpailukyvyn parantamiseksi alkaneessa talouden globalisoitumisessa (Alasuutari 2006, 48; 

Alasuutari & Lampinen 2006, 57; Heiskala 2006, 14; Julkunen 2001, 13; Silvennoinen ym. 

2016, 13). Tätä hallinnon uudistuspolitiikkaa toteutettiin valtion sääntelyn purkamisella, 

vapaiden markkinoiden avaamisella sekä kansalaisten asiakkuutta korostavalla puheella, mikä 

ohjasi poliittista päätöksentekoa erityisen vahvasti Britanniassa. Sama ideologia levisi 

pikkuhiljaa myös muihin Euroopan maihin. Näihin kansainvälisten virtausten mukaiseen 

reformiin Suomikin lähti mukaan 80-luvun lopulta lähtien mukauttaen sekä julkista sektoria, 

että talous- ja työelämää vastaamaan paremmin kansainvälistyvää maailmantaloutta. (Julkunen 

2001, 58.) Talouden hiipuminen ja lopulta ajautuminen lamaan kiihdyttivät julkiseen sektoriin 

kohdistettuja uudistamistoimia 1990-luvun alkupuolelta lähtien (Julkunen 2001; Alasuutari 
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2006, 61). Erityisesti julkisten palveluiden yksityistämistä alettiin viedä läpi hallinnon 

hajauttamisen yhteydessä, sillä niukkojen resurssien puitteissa tuli vapauttaa markkinat ja 

hankkia julkisen sektorin palveluita ostopalveluina (Julkunen 2001; Alasuutari 2006, 61; 

Patomäki 2007, 79,97). 

 

Suomen liittyminen EU:hun vuonna 1995 oli vahva sysäys kohti maailmanmarkkinoita ja 

alusta alkaen Suomi on pyrkinyt toteuttamaan niin EU:n kuin ylikansallisten organisaatioiden, 

kuten OECD:n neuvoja siitä, minkälaista politiikkaa eri sektoreilla tulisi harjoittaa (ks. Rinne 

2004; Julkunen 2001). Koko julkista sektoria, koulutus mukaan luettuna, on pyritty 

muokkaamaan niin, että se palvelisi paremmin kansainvälisiä linjauksia. EU:n sisällä on tehty 

esimerkiksi koko Euroopan koulutusta koskevia ohjeistuksia ja tavoitteita, jotka ovat liittyneet 

yhteiseen haluun tehdä koulutuksesta yhteinen kiinnostuksen kohde. Tämä on kuitenkin 

johtanut siihen, että koulutuksesta on tullut poliittisen vallankamppailun kohde eri puolueiden 

ja järjestöjen käydessä keskustelua siitä, mihin suuntaan koulutusta tulisi viedä ja ketä sen tulisi 

eniten hyödyttää: yksilöä, yhteiskuntaa vai taloutta?  

 

Kallon (2010, 102) mukaan globalisaatiota voi luonnehtia rikkaiden maiden uudeksi 

poliittiseksi ja taloudelliseksi järjestykseksi, joka on mahdollistanut useiden ylikansallisten 

asiantuntijaryhmien ja verkostojen järjestäytymisen sekä niiden vahvan valta-aseman maiden 

poliittisten päätösten ohjauksessa. Näin globalisaatiota voisi siis kutsua hallintamenetelmäksi 

poliittisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten virtausten yhtenäistyessä ja ohjatessa 

maiden sisällä tehtyä politiikkaa (Rinne, Kallo & Hokka 2004, 35). Näiden virtausten edessä 

maiden hallitusten on siis ollut väistämätöntä aina uudelleen määritellä globalisaation kannalta 

välttämättömimmät linjaukset, eikä koulutuspolitiikka ole säästynyt uudistamiselta ja 

modernisaatiolta. Julkunen (2001, 100,101) tuo ilmi kirjassaan, että Suomessa poliittisia 

välttämättömyyksiä on argumentoitu muun muassa sillä, että perifeerisen sijaintinsa vuoksi 

pienen maan tulee pysyä avoimena taloutena henkensä pitimiksi. 

 

Ylikansallisista järjestöistä tunnetuin on Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD, 

joka saavuttanut merkittävän aseman poliittisena vaikuttajana siitä huolimatta, että sillä ei ole 

laillista tai taloudellista valtaa sen jäsenmaihin (Ball 2007, 34; Kallo 2010, 101; Rinne ym., 

2004). OECD:n agendana on ollut sen perustamisvuodesta (1961) lähtien tukea kestävälle 

pohjalle rakentuvaa kasvua, hyvinvointia ja työllisyyttä, jotka tukevat niin jäsenvaltioita kuin 

maailmantalouttakin. Sen tietoon perustuva legitimiteetti perustuu niin sanottujen pehmeiden 
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lakien läpiviemiseen niin, että ne vaikuttavat kohdemaiden poliittisiin agendoihin ja 

lakiuudistuksiin. Näitä pehmeitä lakeja ovat muun muassa arvioinnit ja selvitykset, joita 

järjestö tuottaa jäsenmailleen ja joilla maiden ministeriöt perustelevat politiikan kohteena 

olevat kansalliset uudistukset. (Kallo 2010, 101,106,107.)  

 

Talouden ehdoilla tehty koulutuspolitiikka on tarkoittanut muutosta koulutuksen sosiaalisesta 

roolista kohti työelämän tarpeisiin vastaavaa toimijaa, joka tuottaa osaavaa ja tuotteliasta 

työvoimaa kansainväliseen talouskilpailuun (Ball 2008, 11, 14). 1970-luvulta alkaneen 

talouden kansainvälistymisen myötä yhä useamman kehittynen teollisuusvaltion tuli vastata 

muutokseen, ja 1990-luvun jälkipuoliskolle tultaessa lähes kaikissa OECD maissa 

koulutusjärjestelmää oli valjastettu palvelemaan talouden tarpeita (Lundahl, Arreman, Holm & 

Lundström 2013, 497). Tämä koulutusuudistus sai alkunsa 1970-luvun lopulla Yhdysvalloista, 

josta se levisi Englantiin ja myös muualle Eurooppaan ja Pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin 

(Silmäri-Salo 2015, 36).  Esimerkiksi Englannissa konservatiivisen työväenpuolueen 

koulutuspoliittiset tekstit sisälsivät selkeitä viittauksia siihen, että koko koulutuksen 

arvopohjaa on muutettava niin, että ne ovat paremmin linjassa globaalin talouden vaatimusten 

kanssa (ks. lisää Ball 2008, 55-100). Yrityksillä voisi siis sanoa olevan yhä enemmän valtaa 

siihen, millaista työvoimaa valtion tulee tuottaa ja kustantaa. 

 

OECD:n valta koulutuspolitiikan johtamisessa perustuu sen kokonaisvaltaiseen ja 

ylikansalliseen tiedonhallintaan, jotka tulevat ilmi tuhansissa julkaisuissa eri koulutusaloilta 

(Kallo 2010, 107; Rinne ym. 2004, 34). Järjestö pyörittää myös koulutusohjelmia (muun 

muassa PISA-tutkimus), joiden tuottamat raportit ja tutkimustulokset toimivat maiden 

kansallisen tason virkamiesten ja poliittisten päätöksentekijöiden mieltymyksiin ja 

näkemyksiin vaikuttavina tekijöinä. Tämä viittaa edellä mainitsemaani globalisaation 

muodostamaan etähallintaan, jossa tiedon avulla vaikutetaan ihmisten käsityksiin siitä, 

millaista politiikka tulee harjoittaa (Ball 2008, 34,35; Kallo 2010, 108, 109). Samaan aikaan, 

kun järjestön suositukset otetaan jäsenvaltioissa vastaan epäröimättä, myös jäsenmaiden voivat 

tilata siltä selvityksiä, jotka tukevat poliittista päätöksentekoa (Rinne ym., 2004, 36). OECD 

on näin ollen luonut vaikuttavat ja laajat käyttäytymissäännöt, jopa niin kutsutun ”OECD-

identiteetin”, joka muokkaa ja ohjaa jäsenmaiden toimintaa kohti modernia ja tehokasta 

markkinayhteiskuntaa (Porter & Webb, 2004,10). 
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2000-luvulla OECD:n yhteistyö muiden ylikansallisten järjestöjen kanssa on tiivistynyt 

merkittävästi, sillä nykyisenkaltainen monimuotoinen yhteistyöverkosto eri toimijoiden välillä 

on kasvattanut organisaatioiden painetta perustella ja vahvistaa roolia kansainvälisesti 

uskottavana poliittisena vaikuttajana (Kallo 2010, 107). Niinpä OECD on lujittanut asemaansa 

edistämällä jäsenvaltioiden yhä vahvempaa koulutuspolitiikan markkinoitumista New Public 

Management -oppien mukaisesti (Kallo 2010, 107), mikä on entisestään vahvistanut 

uusliberalististen talouspoliittisten imperatiivien leviämistä ja heikentänyt valtion hallinnon 

roolia. Koulutuspolitiikka mukailee talouden ehdoilla tehtyä uusliberalistista politiikkaa, mikä 

on tänä päivänä nähtävissä koulutusmarkkinoiden trendeinä kuten valinnan vapautena, 

tarjonnan lisäämisenä ja yksityistämisenä (Kurki, Masoud, Niemi & Brunila 2017). 

 

Se, miten kansainväliset linjaukset omaksutaan kussakin maassa paikallisten toimijoiden 

näkemyksiksi ja politiikan teon välineiksi, on monien eri tekijöiden yhteisvaikutus. Ballin 

(2004, 13) mukaan EU:n tasolla koulutuspoliittiset diskurssit muodostuvat yhteisesti ja 

yleisesti legitimoiduiksi muun muassa valtioiden opetus- ja kulttuuriministereiden tekemien 

sopimusten, kuten Bologna-sopimuksen mukaan niiden velvoittaessa jäsenmaita 

mukautumaan sopimusten määräämiin vaatimuksiin. Poliittisten päätöksentekijöiden 

moniulotteiset, kansainväliset verkostot ja tapaamiset ovat myös keino yhdenmukaistaa 

valtioiden poliittisia linjauksia, mutta myös eri aloilta tulevat lobbaajat ja koulutuspolitiikan 

asiantuntijat pyrkivät viemään läpi ”benchmarkingin” avulla parhaaksi todistettuja uudistuksia 

ja varteenotettavia tulevaisuuden näkymiä. 

 

2.1. Koulutusmarkkinoilla 

Koulutusmarkkinat ovat olleet seurausta poliittisen diskurssin muutoksesta, jossa maiden 

kilpailukyvyn edistämiseksi on alettu painottaa vapaiden markkinoiden tarpeellisuutta 

tuottavuuden lisäämiseksi. Tässä diskurssissa on korostettu myös yksilöllisyyden ihannetta ja 

yksilön autonomista toimijuutta näiden markkinoiden kuluttajana.  Näin ovat muodostuneet 

valtion ylläpitämät ja rahoittamat kvasimarkkinat, joilla johtajien (rehtoreiden) tehtäviin 

kuuluvat olennaisesti liike-elämän oppien vieminen kouluihin (Ball & Youdell 2008, 20-22). 

Markkinoitumisen ja managerialismin diskurssit ovat avaintekijöitä koulutuksen murroksessa 

vaikuttaen niin koulutuksen sisäisiin sosiaalisiin suhteisiin kuin koulutuksen merkitykseen 

kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa (ks. Olssen, Codd & O’neill 2004). Koulutuspolitiikan 

diskurssissa tapahtunut muutos kuvastaa myös ajattelutapaa, jossa tietoa ja koulutusta pidetään 
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talouden rattaita ylläpitävänä voimana. Tämä niin sanottu tietotalous, knowledge economy, 

perustuu korkeasti koulutettujen työntekijöiden kouluttamiseen sekä heidän kykyyn tuottaa 

yhteiskunnan kilpailukykyä parhaiten edistäviä ideoita, tietoa ja informaatiota. (Ball 2008, 19.) 

Vaikka koulutusjärjestelmissä on havaittavissa selkeitä, jokaiselle valtiolle ominaisia 

kehityslinjoja ja polkuriippuvuuksia, ovat kansainväliset koulutuspoliittiset uudistukset 

koskeneet jokaista järjestelmää vieden niitä kohti kustannustehokkaampaa ja tuottavampaa 

talouden yksikköä (Rinne, Tähtinen, Jauhiainen & Broberg 2011). Keskeistä näissä 

yleistyvissä koulutuksen kansainvälistymiskehityksissä ovat olleet koulutuksen 

markkinoituminen, kilpailu, tuloksellisuus sekä koulutuspalveluiden ulkoistaminen ja 

yksityistäminen (Ball 2008; Patomäki 2007, Silmäri-Salo 2015, 39). Koulutuksen kustantavat 

edelleen valtiot, joten näiden edellä mainittujen menetelmien avulla on luotu koulutuksen 

suljetut markkinat (kvasimarkkinat), jossa kuluttajien valintaa ohjataan muun muassa 

lisäämällä tarjontaa, julkaisemalla koulukohtaisia oppimistuloksia, jakamalla kouluseteleitä 

sekä antamalla yhä enemmän kouluille vapautta ja vastuuta koulutuksen budjetoinnista, jolloin 

koulut voivat kohdistaa rahansa parhaaksi näkemällä tavalla opiskelijamäärien kasvattamiseksi 

(Ball & Youdell 2008, 18; Lundahl ym. 2013, 498, Whitty 2011). 

  

Nämä edellä mainitsemani koulutusjärjestelmiä koskevat muutokset ovat vieneet koulutusta 

vähitellen suuntaan, jossa liike-elämän käsitteistä ja toimintatavoista on tullut koulutusta 

määritteleviä diskursseja (hidden privatization of education). Tämä Ballin ja Youdellin (2008) 

käyttämä käsite viittaa laajaan koulutusta koskevaan modernisaatioprosessiin, jossa on 

nähtävissä kahdenlaista liike-elämän tendenssiä: koulujen toiminnan vieminen kohti 

liiketoiminnallista mallia, jossa jokaisen oppilaitoksen toimintaa arvioidaan ja johdetaan 

tulostavoitteiden saavuttamiseksi omana talouden yksikkönä (privatization/marketization-in-

education). Toinen modernisaation muoto viittaa koulutuksen järjestämiseen yksityisten 

toimijoiden, kuten yritysten tai kolmannen sektorin organisaatioiden johdolla 

(privatization/marketization-of-education). (emt. 2008, 21; Ball 2007, 14.) Usein 

englanninkielisessä kirjallisuudessa koulutuksen markkinoitumista ja yksityistymistä on 

käytetty synonyymeinä (Ball & Youdell, 2008; Lundahl ym. 2013), mutta tässä tutkielmassa 

viittaan markkinoitumisella tilanteeseen, jossa koulutuksen tarjontaa ja yksilön vapautta 

pyritään lisäämään luomalla kuluttajille markkinat, joilla jokainen voi valita itselle sopivan 

oppilaitoksen. Yksityistämisellä tarkoitan koulutuksen järjestämistä yksityisen toimijan 

johdolla.   
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Markkinoiden luominen koulutusjärjestelmän sisälle on tarkoittanut valinnanvapauden ja 

tarjonnan lisäämistä kuluttajille, mikä on luonut tilanteen, jossa koulut kilpailevat parhaista 

opiskelijoista, ja opiskelijat puolestaan valitsevat parhaiten menestyvän oppilaitoksen (Ball 

2008, 45; Ball & Youdell 2008, 21; Lundahl ym. 2013, 497-498). Korostuneen kilpailun myötä 

yksityisten ja julkisten koulujen tulee jatkuvasti panostaa koulunsa markkinoimiseen, ja usein 

tähän käytetty aika voi nousta yksittäisen opettajan kohdalla kohtuuttoman suureksi. 

Valintakilpailu on myös johtanut siihen, että huonosti menestyviin kouluihin kohdistetaan 

niiden suoriutumista parantavia toimenpiteitä (Ball & Youdell 2008, 18). Englannissa 1980-

luvulla työväenpuolueen ollessa hallituksessa kilpailusta ja valinnanvapaudesta aiheutunutta 

eriarvoisuutta pyrittiin vähentämään hankkeilla, jotka kohdistuivat erityisesti sosiaalisesti 

huono-osaisiin alueisiin (Whitty 2011, 28-29). 

  

Englannissa tapahtuneen valinnanvapauden lisäämisen myötä pahimmassa tapauksessa 

huonosti menestyviä kouluja suljettiin, jolloin opiskelijoiden välinen tasa-arvo heikkeni 

radikaalisti hyvin menestyvien koulujen voidessa valita parhaat opiskelijat yhä suuremmasta 

ja monimuotoisemmasta opiskelijajoukosta (Ball 1994,109; Whitty 2011, 25). 

Valinnanvapauden lisäämisen nähtiin nostavan koulutuksen laatua markkinoiden karsiessa 

luonnollisen valinnan kautta heikkolaatuisen opetuksen pois (Ball 1994, 109), mutta se sysäsi 

heikosti menestyvät opiskelijat yhä heikommille ja pirstaleisimmille koulutuspoluille etnisten 

vähemmistöjen ollessa yliedustettuina näissä ryhmässä (Ball 1994, 110 Bryantin 1999 

mukaan). 

 

Yksilön vastuun ja valinnanvapauden lisääntyminen ilmentää uudenlaisen moraalisen 

ympäristön muodostumista julkisen koulutuksen sisälle. Tässä ympäristössä korostuu yksilön 

oikeudet saavuttaa ja tavoitella haluamaansa yhteiskunnallista asemaa, ja toisaalta myös 

koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet pärjätä kilpailussa menestyneimmän organisaation 

tittelistä. Opiskelijat nähdään yksilöllisinä kuluttajina, joiden odotetaan toimivan rationaalisesti 

ja vastuullisesti tehdessään päätöksiä koulutuksen ja tulevaisuuden suhteen. Koulutuksen 

järjestäjien intresseissä korostuu myös jokaisen organisaation menestyminen muihin 

koulutuksen järjestäjiin verrattuna. (Ball 2008, 44-45.)  
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2.2. Koulutuksen yksityistyminen 

Yksityistämisen konteksti on tänä päivänä ulottunut laajalle alueelle koskien julkisen sektorin 

palveluiden ulkoistamista ja yksityisten toimijoiden esiin marssia palveluiden järjestäjinä. 

Lukuisat rahoitusjärjestelyt sekä suhteet rahoittajien, palveluiden järjestäjien ja asiakkaiden 

välillä ovat julkisen sektorin arkipäivää, ja esimerkiksi koulutuspalveluiden tuottamisessa 

yksityisen sektorin rooli ulottuu niin koulutusmateriaalin kuin itse opettamisen tuottajana. (Ball 

2007, 13.) 

 

Markkinoitumisen ohella yksityistäminen on niputettu osaksi uudistamisprosessia, jossa 

koulutusjärjestelmää on muutettu vastaamaan paremmin modernin maailman vaatimuksia. 

Yksityistämisestä on tullut ympäri maailman laaja koulutuspoliittinen väline, jolla on avattu 

tila pääomasijoittajille, yksityisille yrityksille ja konsulteille järjestää koulutuspalveluita 

samalla kun valtion roolia on pienennetty. Argumentteina koulutuspalveluiden liukumisesta 

yksityisen sektorin käsiin on käytetty muun muassa yritysten tarjoavan parempaa vastinetta 

rahoille. Myös yksityisen ja julkisen puolen välisiä kumppanuuksia esimerkiksi laajojen 

hankkeiden muodossa on muodostettu, jolloin yksityistämisen mekanismit ovat jääneet 

piiloon.   Seuraukset eivät jää ainoastaan paikallisiksi koskien opiskelijoiden ja opettajien 

roolia, vaan yhteiskunnalliset seuraukset näkyvät koulutuksen sosiaalista oikeudenmukaisuutta 

ja tasa-arvoa edistävän roolin muutoksesta kohti yksilöiden taloudellista hyötyä painottavaan 

funktioon. (Ball & Youdell 2008.)  

 

Valtion roolin heikkeneminen koulutuksen järjestäjänä kytkeytyy laajempaan kehityspolkuun, 

jossa valtion valtaa on hajautettu useille eri yhteiskunnan toimijoille. Valtion byrokraattisten 

rakenteiden on katsottu olevan vapaan talouden ja vapaiden markkinoiden ja näin ollen 

taloudellisen kilpailukyvyn esteenä. (Ball & Youdell 2008; Julkunen 2001.) Kuntien ja 

yksittäisten koulujen vastuuta koulutuksen järjestämisessä on painotettu useissa eri 

teollistuneissa maissa, joista Ruotsissa desentralisaatiolla on ollut kauaskantoisimmat 

vaikutukset (Lundahl ym., 2013, 499). Ballin ja Youdellin (2008, 69) mukaan valtion rooli on 

hajautunut useiden eri yhteistyöverkostojen johtamiseen valtion byrokraattisen ohjaamisen 

sijaan.  

 

Hudsonin & Lidströmin (2002) koulutusjärjestelmää koskevan mallin mukaan koulutuksella 

on nähtävissä eri merkityksiä, jotka perustuvat kahteen, arvoa ja välineellisyyttä kuvaavaan 
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näkökulmaan. Uusliberalismista voimansa saavan välineellisen näkökulman mukaan koulutus 

tarjoaa kohteen kansainvälisille investoinneille ja markkinoille (Lundahl ym. 2013, 501). 

Tämä on johtanut maailmanlaajuiseen koulutuskauppaan, jossa pääomasijoittajat, yritykset, 

järjestöt, konsulttifirmat ym. monikansalliset toimijat ovat tulleet perinteisesti julkisen 

sektorin tarjoamien koulutuspalveluiden aktiivisiksi toimijoiksi (Rizvi & Lingard 2010; Ball 

2004). Silvennoisen ym. (2016, 15) mukaan tämä mukailee uusliberalistista ideologiaa, jossa 

vapaat markkinat kuvaavat erityisesti liike-elämän, monikansallisten yritysten sekä 

rahoittajien insentiivejä.  

 

Liike-elämä on alkanut nähdä koulutuksen alueena, joka tarjoaa yrityksille ja 

pääomasijoittajille mahdollisuuden suurten voittojen tuottamiseen. Tämän on mahdollistanut 

osaltaan se, että esimerkiksi Maailman kauppajärjestö WTO:n intresseissä on ollut 

yrityspääoman vieminen koulutussektorille erillisen sopimuksen (GATS- General Agreement 

in Trade on Services) avulla. Sopimuksen avulla WTO:n jäsenmaat voivat neuvotella julkisen 

ja yksityisen sektorin palveluiden avaamista kansainvälisille markkinoille. Sopimuksen 

laajeneminen koulutuspalveluiden piiriin on herättänyt laajaa kritiikkiä, sillä sen on katsottu 

hyödyntävän suuria monikansallisia yrityksiä heidän saadessa koulutuspalveluiden 

tuottamisen osaksi liiketoimintastrategiaa. (Ball 2004, 12; Ball & Youdell 2008, 69.) 

Koulutuksen ollessa vain osa yritysten laajaa palveluntarjontaa, on oleellista pohtia 

koulutuksen laadun tilaa. 

 

Yksityistämisen maailmanlaajuisessa ekspansiossa on nähtävissä kullekin maalle spesifejä 

prosesseja, joihin ovat vaikuttaneet maiden kehityksen mukana muodostuneet hallinnolliset ja 

sosiaalipoliittiset polkuriippuvuudet: demokratian perinteet mukaan lukien hallinnon 

järjestämisen tavat (hajautettu/keskitetty), hyvinvointipalveluiden määrä koskien myös 

koulutuspalveluiden tarjontaa ja rahoitusta. Nämä polkuriippuvuudet ovat vaikuttaneet 

yksityistämiseen suosimiseen ja vastustamiseen, jolloin kussakin valtiossa on monivaiheisen 

prosessin kautta omaksuttu mahdollisuuksien mukaan uusia yksityistämisen tendenssejä. (Ball 

& Youdell 2008, 44.) Kansainvälisten yritysten virratessa koulutusjärjestelmien sisälle, on 

niiden valta-asema koko koulutusjärjestelmän säätelemisessä vahvistunut, mikä asettaa 

koulutuksen aseman julkisen hallinnon säätelemänä hyvinvointipalveluna uuteen positioon 

yksityisenä palvelutuotteena.  
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Suomessa hyvinvointivaltion rakentaminen oli kaikkien puolueiden agendalla sodanjälkeisten 

vuosikymmenten ajan aina 80-luvulle saakka, minkä jälkeen uusliberalistinen ideologia alkoi 

vallata alaa lähtien oikeistopuolueiden tavoitteista viedä maa kohti globaalia maailmantaloutta 

julkisen sektorin modernisaatiolla. Suomessakin yksityistämisen trendit ovat siis vaikuttaneet 

useiden vuosikymmenten ajan, mutta vahvan, erityisesti politiikan vasemmalta laidalta tulevan 

vastarinnan vuoksi niiden läpivienti ei ole tapahtunut yhtä helposti ja nopeasti kuin esimerkiksi 

Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. (Julkunen 2011.) Viime aikoina kuntien ja yksityisten yritysten 

välinen yhteistyö on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi (ks. Kurki, Ikävalko, Brunila ym. 

2017; Kurki & Brunila 2014). Ballin ja Youdellin (2008, 32) mukaan kyse on julkisen ja 

sektorin välisestä kumppanuudesta, jossa hyvinvointipalveluita toteutetaan laajojen 

hankkeiden muodossa pyrkien jakamaan tuotot kunnan ja yrityksen kesken. Keskeistä on 

kuitenkin, ettei valtion rooli ole kokonaan häivytetty, vaan sillä on säilynyt nimellinen valta 

julkisten palveluiden järjestäjänä. 

 

Lundahl ym. (2013) artikkelissa kirjoittajat kuvaavat ruotsalaisen koulutuspolitiikan laajaa 

desentralisaation ja markkinoitumisen astetta. Seuraukset ovat realisoituneet koulutuksen 

eriarvoisuutena sekä erityisesti korkea-asteen koulujen toiminnan muutoksena, sillä 

esimerkiksi opetussuunnitelmat ja koulutuksen arviointiperusteet on määritelty opettajien ja 

oppilaiden akateemisten saavutusten, tehokkuuden ja työllisyyden kasvattamiseksi. Vaikka 

Ruotsi kuuluu vahvoihin keskushallinnon pohjoismaisiin maihin, sen koulutuspolitiikan 

radikaali muutos desentralisaation myötä 90-luvun alkupuolella tapahtui kuitenkin lyhyen ajan 

sisällä. (Lundahl 2002, 691; Lundahl ym. 2013, 499.)  

 

Koulutuksen arvopohjan kannalta tämä kaikki tarkoittaa luopumista niistä tavoitteista, joissa 

painottuvat koulutuksen funktio inhimillisen pääoman tuottajana ja demokraattiseen 

kansalaisuuteen kasvattajana (Lundahl 2013, 501; Ball 2004). Koulutuksen markkinoituminen 

ja yksityistäminen eivät vaikuta ainoastaan koulutuksen aseman muutokseen, vaan sen 

seurauksena muuttuvat myös koulutukseen osallistuvien henkilöiden roolit (Ball 2008, 42).  

 

2.3.  Koulun henkilökunnan työn muutos 

What happened to my creativity? What happened to my professional integrity? What happened 

to the fun in teaching and learning? What happened?  (Johnson, G. E.) 
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Koulutuksen muutosprosessissa markkinoitumisen ja kilpailun ohella managerialismista ja 

suorituskeskeisyydestä on tullut vahvoja koulutusta eteenpäin vieviä voimia (Ball 2003, 60). 

Tämä on seurausta New Public Management (NPM) –opin mukaisesta retoriikasta, jonka 

mukaan julkista sektoria tulee mallintaa yksityisen sektorin johtamismallien mukaisesti 

(Julkunen 2001; Sulkunen 2006). Ballin (2008, 47) mukaan uuden johtamismallin esiin nosto 

on ollut keskeinen väline julkisen sektorin uudistamisessa määrittäessään uusiksi koko 

julkisen puolen kulttuurisen ja rakenteellisen perustan. Tämä on tarkoittanut uusien 

valtasuhteiden muodostumista, palveluihin osallistuvien roolin muutosta, sekä vaikuttanut 

siihen, miten ja missä poliittista päätöksentekoa tehdään.  

 

Koulujen kilpailukyvyn edistämiseksi koko koulun henkilöstön rooli on muuttunut 

pedagogisesta opettamisesta ja johtamisesta tavoiteorientoituneiden työntekijöiden positioon, 

jossa tulee jatkuvasti tarkkailla, mitata ja raportoida sekä omaa, että opiskelijoiden 

suoriutumista (Ball &Youdell 2008; Lundahl ym.2013, 507). Uusi rehtorin rooli on jatkuvasti 

arvioida koulun menestystä sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Opettajien työssä 

puolestaan korostuu testeihin ja kokeisiin valmistautuminen opiskelijoiden suoriutumisen 

takaamiseksi. Työ ei perustu enää ammattitaitoiseen ja laadukkaaseen opetukseen, vaan 

suoritusperusteiseen työntekijöiden ja opiskelijoiden ohjaukseen koulun kilpailukyvyn 

vahvistamiseksi ja palkan lisänä saatavien bonusten ansaitsemiseksi. (Ball & Youdell 2008.) 

  

Uuden johtamismallin mukaisessa ideologiassa korostuu vahvasti vallan hajauttaminen 

yksittäisille toimijoille, mikä on luonut uuden vallan muodon myös koulutuksen sisälle (Ball 

2008, 47). Tämä tulee ilmi siinä, että samalla kun koulujen autonomiaa on lisätty sillä, että ne 

voivat itsenäisesti päättää rahoituksesta, on henkilökunnan kontrollia tiukennettu arvioinnin ja 

mittaamisen avulla.  Tällä kontrolloidulla vapaudella on sekä yksilöön, että työyhteisöjen 

sosiaalisiin suhteisiin vaikuttavia seurauksia. Se lisää kilpailua ja epäluottamusta 

opetushenkilökunnan välillä, sillä jokaisen tulee laittaa koko persoona peliin pärjätäkseen 

työelämässä. (Troman 2006.) Tämä heijastelee nyky-yhteiskunnassa vallitsevaa luottamuksen 

kriisiä, sillä perinteisen asiantuntijatyön perustuessa yksilön korkeaan moraaliin ja 

autonomiaan nyky-yhteiskunnan työntekijän työ perustuu kontrolliin ja vaatimuksiin 

O’Neillin (2006). Näin ollen opettajienkin työssä painottuvat jatkuvan suorittamisen, laadun 

tarkkailun, huippusuoritusten ja kilpailun vaatimukset (Ball 2008, 48,49). 
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2.4. Suomalaisen koulutuspolitiikan muutoksia 

Suomessa koulutusjärjestelmän kokema modernisaatioprosessi on tapahtunut useita muita 

Euroopan maita jäljessä, mutta yksityistämisen tendenssit ovat vahvistuneet myös täällä. Edellä 

olen kuvannut markkinoitumiseen ja yksityistämiseen johtavia syitä ja niiden seurauksia lähinnä 

Stephen Ballin kirjallisuuden valossa. Ballin kirjallisuus paneutuu suurimmaksi osaksi Iso-

Britannian koulutuspolitiikan tutkimukseen, mutta niin kuin kirjoittaja itse on kirjoittanut, ei 

koulutuspolitiikkaa voi enää tarkastella ainoastaan kansallisvaltion sisällä tapahtuvana, sillä se 

on yhä enemmän osa globaalia politiikkaa sekä kansainvälistä liiketoimintaa (Ball 2004, 7-8), 

ja tällä hetkellä sen vaikutukset ulottuvat myös Suomeen (Tervasmäki & Tomperi 2018). 

 

Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomen koulutusjärjestelmä on yhä edelleen valtion 

rahoittamaa ja säätelemää (Dovemark, Kosunen, Kauko, Magnusdottir, Hansen & Rasmussen 

2018), mutta markkinoituminen ja yksityistymisen mekanismit näkyvätkin siinä, millaisia 

uudistuksia koko koulutusjärjestelmään on nykyisen hallituksen toimesta kohdistettu. 

Vaatimuksena ovat olleet muun muassa rakenteiden tehostaminen joustavimmiksi ja 

tuottavimmiksi sekä työelämän tarpeita paremmin vastaaviksi koskien koko 

koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Kukapa ei olisi vielä kuullut 

peruskouluissa tapahtuneesta ”digiloikasta”, jonka myötä hallitus uskoo oppimisen mullistuvan 

uuden teknologisen oppimisympäristön avulla oleellisesti ja johtavan loikkaan Suomen 

kilpailukyvyssä. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 167-168.) Suomessa markkinat toimivat myös 

vanhempien kouluvalintojen sekä koulujen painotetun opetuksen avulla. 

 

Peruskoulujen ja yliopistojen kamppaillessa markkinoiden ja kilpailun aiheuttamassa 

ristipaineessa, ovat ammattikoulut joutuneet vahvemmin yksityistämisen vahvaan eetokseen. 

Kesällä 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän ammattikoulureformin (OKM 2017a) 

ja sen osana koulutuksen järjestämislupien uusimisen (OKM 2017b) myötä vastuu koulutuksen 

järjestämisestä on siirtymässä yhä enemmän yrityksille. Myös maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutus on laajasti yksityisten yritysten järjestämää. Erityisesti 

pääkaupunkiseudulla turvapaikanhakijoiden määrän ja oleskeluluvan saaneille järjestettävien 

peruspalveluiden kysynnän kasvu ovat luoneet kunnille painetta järjestää kotoutumiskoulutusta, 

sillä mahdollisimman nopea koulutukseen pääsy edistää oleskeluluvan saaneiden kotoutumista 

yhteiskuntaan.  
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Maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen markkinoitumista sekä sen seurauksista 

kotoutumisen käytänteisiin ja opiskelijoiden sekä opettajien subjektiviteettien rakentumiseen on 

tutkittu Suomessa vasta vähän. Tuuli Kurjen (toim.) väitöskirjaan keräämä aineisto vuosilta 

2009-2012 kahdesta aikuisten ammattiin valmistavalta opiskelijaryhmästä paljastaa, että 

talouspainotteisen koulutuspolitiikan harjoittaminen vaikuttaa kielteisesti opiskelijoiden 

kokemuksiin kotoutumisesta sekä mahdollisuuksiin päästä työelämään. Maahanmuuttajilta 

odotetaan oikeanlaista käytöstä, jotta heidän voidaan katsoa sopeutuvan suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja edistävän kansallista kilpailukykyä. Tämä vaatii aktiivisuutta, oma-

aloitteisuutta, nöyryyttä ja jatkuvaa ponnistelua sen eteen, että edistäisi omaa 

kotoutumisprosessia. (Brunila ym. 2017; Kurki & Brunila 2014.) Tämä siitäkin huolimatta, että 

maahanmuuttaja voi joutua osallistumaan kurssilta toiselle ilman varmuutta siitä, johtavatko ne 

tutkintoon. Tällöin myös selkeää suunta omasta kotoutumisesta jää häilyväksi. 

 

Markkinoituminen on luonut koulutussektorille myös tilanteen, jossa julkisesti rahoitettua 

koulutusta tarjotaan lyhytkestoisten, liiketalouden termein ohjattujen projektien muodossa, 

joihin osallistuvilta odotetaan aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen pyrkivää subjektia.  Näin 

projekteista on tullut yksityisen ja julkisen sektorin intressejä yhdisteleviä käytäntöjä, joita ohjaa 

vahva talouspainotteinen suoriutuminen. Rantala ja Sulkunen (2006, 8–10) käyttävät nimitystä 

projektiyhteiskunta, jossa projekti organisaatiomuotona näyttäytyy uudenlaisena 

valtajärjestelmän ytimenä. Siihen liittyvät muun muassa ohjelmapohjainen suunnittelu, 

turvautuminen puitelainsäädäntöön, ministeriöiden vallankasvu, tulosjohtaminen, yksityisen ja 

julkisen sektorin uudenlainen yhteen kietoutuminen, byrokraattisten hierarkioiden 

korvautuminen verkostoilla, kansalaisten lisääntyvä vastuu elämänsä järjestelyistä sekä 

työelämän joustot. Kansalaisten tarpeisiin on pyritty vastaamaan nimittämällä heitä milloin 

asiakkaiksi ja milloin palvelun tarvitsijoiksi. Pääasiassa on haluttu saada aikaan vähemmällä 

enemmän, kun on toivottu vaikutuksia ja tavoiteltu innovaatioita. Näin ollen koulutus- ja 

kotoutumispolitiikassa maahanmuuttaja ja projektiyhteiskunta kohtaavat ja koettelevat 

keskinäisiä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan saada apua ja tukea, olla rajoitusten kohteena, 

kehittyä, tietää, osallistua tai olla osallistumatta.  
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3. Kotouttamispolitiikan implementaatiot kotoutumisen edistämiseksi 

 

Suomen kotouttamispolitiikan perusteena toimivat EU:n sisällä tehty yhteinen maahanmuutto- 

ja turvapaikkapolitiikka sekä kansainväliset sopimukset kuten ihmisoikeussopimus sekä 

Geneven pakolaissopimus. Kotouttamispolitiikka on myös kehittynyt samanaikaisesti valtion 

hallinnossa tapahtuneiden uudelleenjärjestelyiden kanssa, jolloin markkinoituminen ja valtion 

roolin kaventaminen vaikuttavat kotouttamistoimenpiteissä yhä enemmän (Martikainen, 

Valtonen & Wahlbeck 2012, 128). Näiden edellä mainittujen pohjalta hallitus muodostaa 

maahanmuutto- ja turvapaikkapoliittiset linjaukset, joihin kotouttamispolitiikka kuuluu. Myös 

kotouttamispolitiikassa Suomi siis pyrkii jatkuvasti osallistumaan EU:n yhteisten sopimusten 

kehittämiseen ja noudattamiseen (Euroopan komissio 2016). Vaikka maahanmuuttajia ja 

pakolaisia on muuttanut maahan jo 90-luvulta lähtien, on Suomi muihin Euroopan maihin 

nähden verraten nuori vastaanottajamaa. Tuolloin ei ollut valmista lakia maahan tulleiden 

vastaanotosta, millä olisi järjestetty perustusoikeudelliset tarpeet asumisesta ja toimeentulosta. 

Suomeen tulo johtui suureksi osaksi humanitäärisistä syistä, ja maahantulon voimistuessa alkoi 

myös paine maahanmuuttopoliittiseen järjestäytymiseen kasvaa. Valtioneuvosto päättikin 

maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman laatimisesta vuonna 1997, ja ensimmäinen laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan 

vuonna 1999. (Martikainen ym. 2012.) 

 

Maahan muuton syyt ovat laajentuneet koskemaan yhä enemmän myös opiskelua ja 

työpaikkaa, ja tulevaisuudessa niin työperäisen maahanmuuton kuin turvapaikanhakijoiden 

määrän odotetaan lisääntyvän (Martikainen ym. 2012). Sekä Suomen että EU:n 

maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa on erityisesti 2000-luvulla ohjannut pyrkimys 

rajoittaa ja hallita EU:n ulkopuolelta tulevaa maahanmuuttoa (Kerkkänen 2010, 9). Vuoden 

2015 aikana alkanut laaja pakolaisten saapuminen Lähi-Idästä on viimeisten vuosien aikana 

koskenut koko Eurooppaa, ja maiden poliittinen järjestäytyminen tilanteen ratkaisemiseksi on 

saanut liikkeelle useita toimijoita.  

 

Kotoutuminen viitta sekä vastaanottajamaahan asettumiseen, vuorovaikutukseen yksilön ja 

yhteiskunnan välillä, että sosiaaliseen muutokseen, joka maahanmuutosta seuraa (OECD 

2018). Siitä hetkestä lähtien, kun maahanmuuttaja saapuu maahan, hänen tulee varmistaa oma 

paikkansa yhteiskunnassa. Tämän paikan löytäminen on hyvin kirjaimellinen ja konkreettinen 
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tehtävä: heidän tulee löytää koti, saada töitä ja tuloja sekä järjestää koulupaikka lapsille ja pääsy 

terveydenhuoltoon. Tämän lisäksi maahanmuuttajien on raivattava tiensä sosiaalisen ja 

kulttuurisen hyväksynnän saamiseksi ja opetella käyttämään yhteiskunnan eri instituutioita. 

Yhteiskunta puolestaan järjestää uusia institutionaalisia järjestelyitä maahanmuuttajien 

poliittisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. (Garcés-Mascareñas & Penninx 2016, 19.) 

Kotoutuminen on siis kaksisuuntainen prosessi, joka vaatii sekä maahanmuuttajan että 

kotouttavan yhteiskunnan sitoutumista. Sopeutumista vaaditaan kuitenkin ainoastaan 

maahanmuuttajilta yhteiskunnan toimiessa fasilitaattorina kotoutumisprosessissa. Yksilön on 

itse täytettävä kotoutumisen vaatimukset, joita ovat vastaanottajamaan yhteiskuntaan ja 

kulttuuriin sopeutuminen sekä tarpeellisten tietojen ja taitojen oppiminen työ- ja 

koulutusmarkkinoiden tarpeisiin. (ks. Miera 2012.) 

 

3.1. Kotouttamispolitiikka Suomessa 

Suomessa kotoutumispolitiikka perustuu laissa määritellyn kotoutumislain (2010/1386) 

täytäntöönpanoon. Lain tarkoituksena on kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuttajan 

aktiivisen yhteiskuntaan osallistumisen tukeminen (1§.) Laissa määrätään, että kotoutumista 

edistäviä toimenpiteitä ja palveluja tulee järjestää osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja 

elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. 

Maahanmuuttajalle tulee myös antaa tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, sekä asianmukaista 

viranomaisten ohjausta ja neuvontaa hänelle kuuluvista palveluista. (Laki 1386/2010, §6, §7; 

OECD 2018.) 

 

Kotoutumislain 34 §:n mukaisesti ministeriöt ovat yhdessä valmistelleet valtion 

kotouttamisohjelman, jossa eri ministeriöiden kotouttamisen tavoitteet, toimenpiteet ja 

resurssit on määritelty vuosiksi 2016–2019. Samanaikaisesti valtion kotouttamisohjelman 

valmistelun kanssa on yhdessä lukuisten muiden toimijoiden kanssa valmisteltu kotouttamisen 

kumppanuusohjelma, jossa julkishallinnon ohella nostetaan esille se kotoutumisen 

edistäminen, jota tehdään kansalais- ja työmarkkinajärjestöissä, koulutusorganisaatioissa ja 

yrityksissä. (TEM 2016.) Maahanmuuttopoliittisten linjausten ja kumppanuusohjelman lisäksi 

hallitusohjelmassa on muitakin uudistuksia, joilla on vaikutusta kotoutumispolitiikan 

hallintaan ja täytäntöönpanoon. Keskeisenä on valtion ja kuntien väliseen vastuun jakoon 

liittyvät uudistukset. Maakuntien vastuun lisääntyessä tällä hetkellä keskeisiä kotoutumisen 

toimeenpanevia toimijoita (ELY-keskukset ja TE-toimistot) lakkautetaan (Valtioneuvosto 
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2016, 2), millä on odotettavissa olevia seurauksia kotoutumispolitiikkaan ja 

kotoutumispalveluiden järjestämiseen. Maakuntauudistuksen myötä määritellään uudestaan 

myös alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien järjestämisen vastuut. Kotoutumislain 

uudistamisen valmisteluvaiheessa on lähtökohtana ollut, että maakunnilla olisi jatkossa 

yhteistyössä kuntien kanssa merkittävä rooli alkukartoitusten ja kotoutumissuunnitelmien 

laatimisessa. (TEM 2017, 18.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumisen onnistumisesta, ja vuonna 2011 voimaan 

tulleessa uudistetussa kotoutumislaissa säädetään toimenpiteistä ja palveluista, joilla 

kotoutumista pyritään edistämään. Kotoutumispolitiikan tavoitteena on tukea maahan 

muuttaneiden yhteiskuntaan osallistumista kaikilla eri osa-alueilla sekä kotoutumisen 

vastavuoroisuutta niin, että sekä yhteiskunta että henkilö molemmat ottavat siihen osaa. (TEM 

2017.) TEM:n alaisuudessa toimivat ELY-keskukset puolestaan vastaavat kuntien ja TE-

toimistojen kanssa kotoutumisesta paikallisella tasolla. Kuntien vastuulla on 

kotoutumisohjelmien ja kotoutumissuunnitelmien laadinta yhdessä TE-toimistojen kanssa. 

Jokaiselle koulutukseen osallistujalle laaditaan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma, joka 

toimii välineenä kotoutumisen edistämiseksi sisältäessään osaamisen ja erityistaitojen 

kartoituksen sekä toimijuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet. Tällä pyritään takaamaan 

kotoutumisen jäsentyminen sekä maahanmuuttajan omien vastuiden ja oikeuksien 

selkiintyminen. (Martikainen ym. 2012; OECD 2018.) 

 

Kotoutumispolitiikkaa harjoitetaan tällä hetkellä useilla eri yhteiskunnan tasoilla julkisesta 

sektorista kolmannen sektorin järjestöihin, vaikka selkeät määrittelyt kotoutumispolitiikasta ja 

kotoutumisen määritelmistä ja suunnasta ovat jääneet pirstaleisiksi (lähde.) Tämä epäkohta 

tunnistetaan ja myönnetään myös poliittisten päättäjien tasolla.  Yhteiskunnassa ilmenevien 

epäkohtien ja ongelmien selvittämiseksi on muodostunut useiden hankkeiden yhtäaikainen 

toiminta, jolla pyritään saamaan aikaan hyviä tuloksia tilanteiden korjaamiseksi. Tuuli Kurjen 

(toim.) väitöstutkimuksessa tutkija paikantaa kotouttamisen edistämiseksi räätälöityjä ohjelmia 

ja hankkeita, joiden tavoitteena on erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen 

edistäminen. Myös Tuori (2007) on tutkimuksessaan tutkinut kotouttamisen edistämistä 

projektein, joiden hyvää tarkoittavien julkilausuttujen tavoitteiden sijaan tutkija nosti 

keskeisenä ilmiönä projekteja vetävien länsimaalaisten naisten toimijuuden vahvistumisen 

maahanmuuttajien toimijuuden tukemisen sijaan. Lehtosen & Löytyn (2007, 113) mukaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa pesii jälkikoloniaalisia jäänteitä, joista edellä mainitsemani 
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valkoisen naisen toimijuuden vahvistuminen on. Kirjoittajien mukaan ”jälkikoloniaalisuus 

kattaa paljon muutakin kuin lisääntyneen maahanmuuton aiheuttaman monikulttuuristumisen” 

viitaten myös esimerkiksi saamelaiskulttuurin asemaan Suomen kansallisessa narratiivissa. 

 

Kotoutumisen edistämiseksi syntyneen laajan ja monisäikeisen kentän taustalla voidaan nähdä 

yhteiskunnan projektitapaistuminen, jolla tarkoitetaan projektien valjastamista erilaisten 

päämäärien saavuttamiseksi. Valtion roolin kaventaminen on ollut erityisesti NPM:n 

ideologian mukaista, jossa valtaa pyritään keskittämään yhä enemmän ylhäältä alaspäin, 

johtajilta työntekijöiden itseohjautuvuuden lisäämiseksi ja tämä kehityssuunta on myös 

omaksuttu julkisen puolen toiminnassa lisäämällä kuntien ja paikallisten toimijoiden 

osallistumista yhteiskunnallisesti merkittävien ongelmien ratkaisemiseksi. (Sulkunen & 

Rantanen 2006.) Näin ollen kotoutumisen edistämiseksi useat toimijat yhteiskunnan eri 

sektoreilta ovat järjestäytyneet erilaisten hankkeiden muodossa (Martikainen ym. 2012, 

128,135). Kun hankkeita aloitetaan, vedetään ja lopetetaan, tämän kaiken keskellä tärkeäksi 

kysymykseksi nousee: mitä konkreettista tämä kaikki tohina tuo kotoutuvalle 

maahanmuuttajalle hänen luoviessaan eri toimenpiteiden välillä? 

 

Kotoutumiskoulutusta järjestetään Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rahoittamana 

työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena, mitä varten ELY-keskukset ja TE-toimistot 

hankkivat tarjouskilpailun avulla tarvittavat koulutuspalvelut koulutuksen tarjoajilta, kuten 

yrityksiltä ja oppilaitoksilta noudattaen julkisia hankintoja varten määrättyä lainsäädäntöä 

(ELY-keskus 2017). Koulutus on toteutettava Opetushallituksen aikuisten maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012:1) ja kotoutumiskoulutuksen 

uusien toteutusmallien (OPH:n kotoutumiskoulutusten opetussuunnitelman perusteiden 

täydennykset 15.3.2016) mukaisesti. OPH:lla on suuri rooli koulutuksen suunnittelussa, 

tavoitteiden laatimisessa, opintorakenteiden kehittämisessä sekä valtakunnallisen 

yhdenvertaisuuden edistäjänä. Koulutuksen järjestäjä puolestaan laatii yleisen suunnitelman, 

joka myöhemmin tarkennetaan henkilökohtaiseksi opiskeluohjelmaksi. 

 

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tulee noudattaa suomalaisen koulutusjärjestelmän 

arvoperustaa, mikä takaa maahanmuuttajille perustuslailliset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

toteutumisen. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttaja saavuttaa suomen 

kielessä toimivan peruskielitaidon. Tavoitteena on saavuttaa kielitaidossa taitotaso B1.1. 

Kielenoppimisen lisäksi tavoitteena on kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 
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20 §:n mukaisesti tukea maahanmuuttajan kotoutumista kehittämällä hänen yhteiskunnallisia, 

kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksiaan, joiden avulla maahanmuuttaja pystyy 

toimimaan työelämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa, arkielämän tilanteissa sekä 

hakeutumaan työhön tai jatkokoulutukseen. (OPH 2012).  

 

Keväällä 2015 TEM:n uusien linjausten mukaan ELY-keskukset alkoivat painottaa 

koulutuspalveluiden järjestämisessä koulutuksen laadun sijaan sen hintaa, mikä vauhditti 

tarjouskilpailua ja sai useita yksityisiä toimijoita liikkeelle. Tämä oli menestyksekäs kilpailu 

usealle konsulttifirmalle, jotka voittivat kilpailuissa kotoutumiskoulutusta vuosikymmenten 

kokemuksella järjestäneitä oppilaitoksia. (Palttala 2015.) Kilpailutuksen taustalla vaikuttavat 

useat eri tekijät, joista kotouttamiseen tarvittavien kustannusten vähentäminen on ollut 

viemässä kilpailutuksen avaamista voimakkaasti eteenpäin. Valtion hallinnon roolissa 

tapahtuneet muutokset ovat tuoneet tilalle markkinoihin perustuvia ratkaisuja, kuten 

kotouttamispalveluiden yksityistämisen. (Martikainen ym. 2012, 129.) 
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4. Tutkimuksen teoreettista pohdintaa 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoreettista viitekehystä. Käyn läpi jälkistrukturalistisen 

suuntauksen pääpiirteitä, sekä avaan kyseisen suuntauksen yhteydessä usein käytettyjä 

käsitteitä, kuten diskursiivinen käytäntö, subjektipositio ja toimijuus, joiden avulla 

tutkielmassani operoin. 

 

4.1. Suuntaa jälkistrukturalismista 

Tietoa ja sen tuottamista koskevissa epistemologisissa pohdinnoissa sovellan 

jälkistrukturalistista ajattelua. Olen saanut paljon vaikutteita jälkistrukturalistisen feministisen 

kasvatuksen tutkimuksen piirissä tehdyistä tutkimuksista (ks. Brunila 2009; Hakala 2007; 

Ikävalko 2016; Mietola 2014), joissa pureudutaan eroja tuottaviin käytäntöihin ja näiden 

yhteiskunnallisiin ja yksilötason vaikutuksiin. Jälkistrukturalismin käsitteellä viitataan tapaan, 

jolla sosiaalista järjestystä, kieltä ja valtaa analysoidaan tarkastelemalla todellisuuden 

rakentamisessa käytettyä kieltä ja diskursseja (Weedon 1987). 

 

Jälkistrukturalismille on luonteenomaista myös pyrkiä pois oikean tietämisen tai yhden ainoan 

todellisuuden tavoittelusta ja näin ollen sen avulla on mahdollista soveltaa monenlaisia 

lukutapoja. Todellisuus rakentuu kielen ja kulttuuristen käytänteiden kautta (St. Pierre 2000; 

Butler 1990) ja on aina johonkin tiettyyn aikaan, paikaan tai käytäntöön sidottua. 

Tutkimuksessani en pyri vain analysoimaan aineistosta nostamiani diskursseja, vaan pohdin, 

millaisia seurauksia joillakin tietyillä totuuksilla sekä todellisuutta koskevilla merkityksillä on. 

Kysyn myös, kenen etua jotkin itsestään selvinä tai luonnollisina pidetyt tietämisen tavat 

ajavat, ja toisaalta ketkä asettuvat näiden lausumien objekteiksi (St. Pierre 2000; Foucault 

2000;1998). Tähän perustuu diskursiivisen käytännön käsite, joka ei vain tutki diskursseja ja 

niiden muodostumista, vaan laajentaa tarkastelun niiden ulkopuoliseen. 

 

Jälkistrukturalistista teoriaa soveltaessani olen tukeutunut diskursiivis - dekonstruktiiviseen 

lukutapaan, joka viittaa edellä mainitsemaani monenlaisten todellisuuksien yhtäaikaisen 

olemassaolon tunnustamiseen. Brunila ja Ikävalko (2012) erittelevät artikkelissaan Foucault’n 

diskursiivista ja Derridan dekonstruktiivista yhdistävän lukutavan soveltamista, mille ei ole 

olemassa selkeästi eriteltyjä ohjeita vaan lukutavan soveltaminen riippuu sitä käyttävän 
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tutkijan intresseistä. Lukutavan tarkoituksena on yksilölähtöisen tarkastelun laajentaminen 

yksilöiden toimintaa ohjailevien vallan muotoihin kuitenkaan niihin lamaantumatta (Brunila & 

Ikävalko 2012, 286). Tällöin lukutavan vahvuudeksi muodostuu todellisuuksien 

ymmärtäminen ja tarkasteleminen sellaisenaan, jolloin myös niiden haastaminen ja 

muuttaminen tulevat mahdollisiksi (Ikävalko & Brunila 2017, 5).  

 

Diskursiivisuus viittaa subjekteille tarjoutuvien positioiden muodostumisen tarkasteluun, jossa 

valtasuhteet tehdään näkyviksi. Diskursseja tarkastelemalla voidaan analysoida, kuinka 

”totuuksia”, normatiivisia olemisen ja tekemisen tapoja ja oletuksia oikeanlaisesta tiedosta ja 

tietämisestä tuotetaan ja ylläpidetään ja miten niiden kanssa neuvotellaan (Brunila & Ikävalko 

2012, 285). Dekonstruktiivisuus puolestaan painottaa yhteiskunnallisten, keinotekoisten 

erontekojen olemassaolon ristiriitaisuutta ja luonnottomuutta, millä on myös seurauksia 

subjektin rakentumiselle. (Brunila & Ikävalko 2012, 287; Ikävalko & Brunila 2017, 5; Ikävalko 

2016, 98-99.) Derridan ajatukset dekonstruktioista eivät ole varsinainen tutkimuksellinen 

menetelmä vaan lähinnä sillä pyritään selventämään länsimaisen ajattelun metafysiikkaa 

(Brunila & Ikävalko 2012, 297). Dekonstruktio on pyrkimystä purkaa osiin ympärillämme 

olevia rakenteita ja todellisuuksia nähdäksemme kuinka nämä konstruktiot ovat muodostuneet, 

mikä niitä pitää kasassa ja millaisia vaikutuksia ja seurauksia niillä on (St. Pierre 2000, 6). 

Dekonstruktiivisen luennan avulla on siis mahdollista kyseenalaistaa länsimaisessa ajattelussa 

vallalla olevia binaarisia ajattelutapoja, kuten julkinen/yksityinen ja aktiivinen/passiivinen 

(Brunila & Ikävalko 2012; Davies 1993). 

 

Omassa tutkielmassani painottuu vahvemmin diskursiivinen luenta, sillä olen kiinnostunut 

siitä, millä tavalla kotouttamiskoulutuksen käytäntöjä kuvataan ja maahanmuuttajille sekä 

opettajille luodaan subjektipositioita. Tarkastelen näitä diskursseja suhteessa 

yhteiskunnalliseen tilaan. Sovellan diskursiivista luentaa Brunilan ja Ikävalon (2012, 291) 

tavoin niin, että en vain paikanna, kuvaile ja nimeä erilaisia maahanmuuttajien 

kotouttamiskoulutuksessa olevia diskursseja, vaan vien analyysini koskemaan diskurssien 

materiaalisia seurauksia eli pohdin sitä, mitä ne saavat aikaan.  
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4.2. Diskursiivinen käytäntö 

Kai Alhanen analysoi kirjassaan (2007) Foucault’n ajattelua ja selventää muun muassa 

diskursiivisen käytännön merkitystä. Foucault on käyttänyt käsitettä synonyymina diskurssille, 

mutta käytännön käsite ottaa tarkemmin huomioon diskurssien tuottavuuden ja materiaalisen 

ulottuvuuden. Diskursiivinen käytäntö luo rajat ajattelulle ja puheelle, ohjaa ihmisiä 

muodostamaan käsityksen todellisuudesta ja itsestä, sekä vaikuttaa siihen, miten havaitsemme, 

jäsennämme ja käsitteellistämme ympäröivää maailmaa. Diskursiiviset käytännöt siis ohjaavat 

puhumaan asioista tietyllä tavalla ja vaikuttavat eri instituutioiden toimintaan sekä siihen, 

miten niissä ihmisiä kohdellaan. (Alhanen 2007, 31, 60.) Sovellan diskursiivisen käytännön 

käsitettä tutkiessani maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta niihin toimenpiteisiin, 

puhetapoihin ja käytäntöihin, jotka koskevat koulutusta. Tarkastelen, millaista diskurssia 

yrityksissä ylläpidetään ja millaisia seurauksia sillä on maahanmuuttajien asemaan, sekä pyrin 

viemään tarkasteluni laajempiin yhteiskunnallisiin koulutuspoliittisiin ilmiöihin. Otan mukaan 

myös opettajien tilanteen tarkastelemalla koulutuksessa vaikuttavien diskursiivisten 

käytäntöjen vaikutuksia heidän asemaan ja työntekoon.   

Diskursiiviset käytännöt ovat sosiaalisesti säädeltyjä, ajan mittaan muokkautuneita eli 

kontingentteja sääntöjä, jotka ovat kautta historian vaikuttaneet muun muassa siihen miten 

esimerkiksi hulluutta, sairautta tai seksuaalisuutta on määritelty ihmiskunnan historiassa. 

Säännöt eivät ole muuttumattomia vaan ihmisten ja ajan mukaan muovautuvia, mikä 

puolestaan jäsentää ja legitimoi ympäröivän kulttuurin käsityksiä. (Alhanen 2007, 30, 35.) 

Käytänteissä vaikuttavat samanaikaisesti kulttuurisesti vakiintuneet tavat käyttää kieltä sekä 

historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin suhteiden ja jännitteiden verkko (Pietikäinen & 

Mäntynen 2014, 42). Foucault’lle keskeistä diskursiivisten käytäntöjen tarkastelussa on tiedon 

muodostuminen useiden sattumanvaraisten ja eri puolilla tapahtuvien käytäntöjen kautta. Näin 

diskurssi viittaa siis tietoon ja siihen mitä se pitää sisällään ja mitä voidaan kulloinkin sanoa. 

Se, mitä jostakin asiasta tietyssä tilanteessa sanotaan, ei ole sama kuin mitä siitä voitaisiin 

todellisuudessa sanoa. (Bacchi & Bonham 2014, 173-174, 179.)  

 

Diskursseista puhuttaessa tulee tarkastella myös niiden tuottavuutta ja vaikutuksia kielellisen 

maailman ulkopuolella, sillä diskurssit ohjaavat ihmisten toimintaa ajattelun kautta (St. Pierre 

2000, 485). Diskursiiviset käytännöt vaikuttavat myös diskurssien ulkopuolisessa, aineellisessa 

ympäristössä kuten instituutioiden arkkitehtuurissa ja materiaaleissa. Käytännöt tulevat ilmi 

myös näissä rakennuksissa toimivien ihmisten käytöksessä heidän välittäessä tietoa 
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ympäristöön. Diskursiiviset käytännöt ruumiillistuvat yhteiskunnan eri instituutioissa ja niiden 

toiminnassa, ihmisten käyttäytymisessä sekä opetuksessa. (Alhanen 2007, 85-86.)  

 

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja keskinäisessä ymmärryksessä diskursiiviset säännöt 

vaikuttavat siihen, millaista kieltä käytämme. Näitä voisi kutsua myös diskursiivisiksi 

normeiksi, sillä niin kuin edellä mainitsin, ne muodostuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja 

ohjailevat sosiaalisesti hyväksyttyä kielenkäyttöä. (Pietikäinen & Mäntynen 2014, 39.) 

Haastattelutekstiä analysoidessa tulee paikantaa niissä ilmeneviä sääntöjä, jotka toistuvat 

säännönmukaisesti diskursseissa tuotetuissa puheissa ja toiminnoissa. Diskursiivinen käytäntö 

sosiaalisesti vakiintuneena tapana puhua asioista määrittää reunaehdot, joiden mukaan 

diskursseissa voidaan puhua. Säännöt vaikuttavat ainoastaan siellä, missä on omaksuttu jokin 

tietty diskursiivinen käytäntö ja ne takaavat sen, että diskurssi on ja pysyy yhtenäisenä 

käytäntönä. Siihen voi osallistua noudattamalla sääntöjä. (Alhanen 2007, 59, 60, 87.) 

  

Nojaan teoreettisessa viitekehyksessäni jälkistrukturalistiseen ajatukseen todellisuuden 

muodostumisessa. Yhteiskuntaamme määrittelevät dikotomiset jaottelut, kuten 

julkinen/yksityinen ja kansalaisiin kohdistetut määrittelyt aktiivinen/passiivinen ovat 

yleistyneet kuvaamaan yhteiskunnan rakennetta ja erityisesti maahanmuuttajia koskevassa 

keskustelussa painottuvat yksilöiden jaottelu aktiivisiksi tai passiivisiksi yhteiskuntaan 

sopeutujiksi. Laajuudestaan huolimatta nämä binääriset vastakkainasettelut ovat haastettavissa 

ja muutettavissa, kun tarkastelee niiden taustalla vaikuttavia ilmiöitä. Sovellan diskursiivisen 

käytännön käsitettä tässä tarkastelussa. Diskursiivisen käytännön käsitteen avulla pyrin siis 

tarkastelemaan millä tavalla yhteiskunnassa alati leviävä talouspainotteinen puhe on tullut 

osaksi kotouttamiskoulutuksen käytäntöjä ja sitä, miten koulutuksen piirissä toimivia 

subjekteja eli opiskelijoita ja opettajia ohjaillaan. Opettajien ja opiskelijoiden ohjailun lisäksi 

pyrin diskursiivisen käytännön käsitteen avulla hahmottamaan sitä, millä tavalla diskurssien 

kohteet itse havainnoivat ja ottavat erilaisia asemia pyrkien näin vastustamaan heihin 

kohdistettuja käytäntöjä. 

 

Käsitteen avulla kuvailen maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen käytäntöjä ja puhetapoja, 

jotka asettavat maahanmuuttajia tiettyyn tai johonkin asemaan näin mahdollistaen tai estäen 

heiltä jotain. Käytännön käsite liittää ajattelun ja toiminnan toisiinsa, sillä tietynlaisten 

vakiintuneiden käytäntöjen kautta ihmisille muodostuu tietynlainen tapa hahmottaa 
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todellisuutta ja itseään (Alhanen 2007, 30,31). Tarkastelen, miten talouspainotteinen puhe on 

tullut osaksi maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta ja näin ollen osaksi sen käytäntöjä. 

 

4.3. Subjektipositio 

Foucault on analysoinut teoksissaan diskurssien suhdetta vallankäyttöön sekä subjektien 

objektivointia yhteiskunnan eri instituutioissa, kuten kouluissa, vankiloissa ja sairaalassa. 

Analyysi nojaa vahvasti tiedon ja vallan suhteeseen ja selventää miten käytäntöjen luomat 

verkostot muokkaavat niissä toimivien subjektien haluja ja käsityksiä. (Alhanen 2007, 102-

103; Ikävalko 2016, 62.) Foucault’n (2000) mukaan yksilöt ovat vallan muokkaamia, sillä 

subjektin ominaisuudet ja toimintakyky ovat seurausta subjektivoivasta vallankäytöstä. Vaikka 

Fairclough poikkeaa diskurssien tarkastelussa melko oleellisesti Foucault’sta, selvensi hänen 

ajatuksensa vallan ja subjektiposition suhteesta omaa ajatteluani. Faircloughin (2001) mukaan 

olennaiset ideologisen vallan keinot liittyvät merkitysten ja identiteettien, siis 

subjektipositioiden, tuottamiseen. Subjektipositiolla luodaan jonkin ryhmän, esimerkiksi 

”maahanmuuttajan” merkitys ja sisältö.  Subjektipositioiden yksilöä rajoittava vaikutus on 

nähtävissä niiden sosiaalistaessa yksilöitä tiettyihin rooleihin ja toisaalta rajoittaessa heille 

saatavilla olevia identiteettejä. (Fairclough 2001, 77–81, 85–86, Torfing 2005, 14–17.)  

 

Subjektipositiolla viitataan siis subjektien erilaisiin paikantumisiin yhteiskunnan 

instituutioissa. Haastattelemani maahanmuuttajat paikantuvat yrityksen asiakkaiksi, joiden 

ajattelua toimintaa mahdollistavat ja rajoittavat kyseisen yrityksen diskursiiviset käytännöt. 

Tärkeä tähän paikantumiseen liittyvä kysymys kuuluukin, että miten ihmiset objektivoidaan 

subjekteiksi käytännöissä?  Foucault’n Tarkkailla ja rangaista (2000) teoksessa hän selventää 

tätä vankien objektivointina ja subjektivointina vankiloissa: ensin vangit objektivoidaan 

rikollisiksi ja yhteiskuntaan sopeutumattomiksi, minkä jälkeen heihin kohdistetaan 

toimenpiteitä, jotta heistä tulisi yhteiskunnan hyväksymiä kansalaisia. Käytän subjektiposition 

käsitettä omassa tutkielmassani kuvaamaan niitä asemia ja paikkoja, joita maahanmuuttajille 

koulutuksessa luodaan ja joiden kautta heidän on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi. Myös 

opettajien asemaa analysoidessani sovellan tarkastelussa subjektiposition käsitettä: pohdin, 

millaisia paikkoja opettajille on tarjolla koulutuksen diskursiivisissa käytännöissä. Subjektille 

avautuvat positiot vaihtelevat tilan, ajan ja kontekstin mukaan (Ikävalko 2016, 73), mutta 

olennaista positioon asettumisessa on, ettei se ole subjektista itsestä lähtevä tietoinen valinta. 
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Näissä positioissa opiskelijoiden on siis mahdollista puhua ja toimia sekä tulla kuulluiksi. 

(Davies 2004, 427.) 

 

Judith Butlerin (1997) mukaan subjektiksi tuleminen on prosessi, jossa samanaikaisesti sekä 

alistutaan vallalle, että toimitaan täysivaltaisena toimijana niissä rajoissa, jotka oikeanlaiselle 

subjektille asetetaan. Foucault (2002) määrittelee tämän niin, että valta tuottaa subjektin, ja 

tämä näkyy subjektin itseä koskevana tarkkailuna sekä omatuntona eli itsen hallintana. 

Subjektipositioon siis liittyy vallan kannalta aivan erityisen kiinnostava piirre, sillä kun 

ihminen on asetettu johonkin tiettyyn subjektipositioon, hän alkaa tulkita maailmaa tästä 

positiosta käsin niiden käsitteiden, mielikuvien ja käytäntöjen kautta, jotka tähän positioon on 

kytketty (Ronkainen 1991, 35). Tästä syystä tutkielmani kannalta onkin tarpeen tarkastella sitä, 

mitä yksityinen kotouttamiskoulutusta tarjoava yritys maahanmuuttajalle mahdollistaa. 

Subjekteja ja subjektipositioita tutkittaessa tulee puheen merkityksen sijaan tutkia sitä, miten 

ihmisten ajattelua on ohjailtu ja mitä mahdollisuuksia ihmisillä on ollut toimia heille annetuissa 

subjektipositioissa. (Alhanen 2007, 68; Ikävalko 2016, 74.)  

 

Arkipäiväisen puheen ja toiminnan taustalla vaikuttavat säännöt ovat usein tiedostamattomia, 

sillä niitä voidaan pitää itsestään selvinä eikä tarpeellisina kyseenalaistaa. Tarvitaankin 

systemaattista analyysia, jossa pyritään tietoisesti ajattelemaan toisin ja hylkäämään totutut 

ajatuskaavat, jotta ajatteluamme ja puhettamme ohjailevia sääntöjä voidaan tunnistaa. 

(Alhanen 2007, 60, 85.) Diskursiivinen lukutapa onkin pyrkimys horjuttaa 

kyseenalaistamattomana otettuja asioita (Butler 1997). Diskurssintutkijan tehtävänä on ikään 

kuin pysäyttää teksti voidakseen tarkastella sen ilmiöitä ja taustalla vaikuttavia järjestyksiä. 

Kieli ei ole koskaan sattumanvaraista, vaan sen taustalla vaikuttavat sosiaalisesti muodostetut 

ja hyväksytyt säännönmukaisuudet (Mäntynen & Pietikäinen 2009, 39). 

 

Omassa tutkielmassani pyrin selvittämään, millainen diskursiivinen käytäntö yksityinen 

kotouttamiskoulutuksen muoto on. Haluan saada selville, millaista on koulutus yksityisessä 

koulutusta järjestävässä yrityksessä, mitä se tarjoaa siihen osallistuville opettajille ja 

opiskelijoille sekä toisaalta, miten se ohjaa opettajien ja opiskelijoiden toimintaa ja ajattelua.  

Pohdin myös koulutuksen yhteiskunnallista ulottuvuutta siitä näkökulmasta, millaisen 

subjektiposition koulutus tarjoaa maahanmuuttajalle ja mitkä ovat opettajien toiminnan 

mahdollisuudet. 
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Subjekteja tutkiessani en kiinnitä huomiota siihen, mitä ihmiset ovat sanoneet ja miten voisin 

heidän toiminnastaan muodostaa aukottoman jatkumon ja kokonaiskuvan. Sen sijaan pyrin 

tarkastelemaan, miten ihmiset ovat päätyneet ajattelemaan tietyllä tavalla ja mitä 

mahdollisuuksia heillä on ollut toimia erilaisissa subjektipositioissa. Davies (2000) kirjoittaa 

neoliberaalista subjektista, joka on omaksunut tietynlaisen tavan ajatella ja toimia täyttääksen 

yhteiskunnan kriteerit mallikelpoisesta kansalaisesta. Tätä neoliberaaliksi subjektiksi 

muodostumista tarkastelen tutkiessani yritysten käytäntöjä ja puhetapoja, sillä tapa, jolla 

opiskelijoista kotouttamiskoulutuksen yhteydessä puhutaan tuottaa samalla niitä 

mahdollisuuksia, joiden puitteissa heidän on mahdollista toimia (Ikävalko 2016, 67). 

Neoliberaalin subjektin ominaisuuksissa korostuvat vaatimukset oikeanlaisesta yhteiskunnan 

kansalaisesta: aktiivisuus, yksilöllisyys, ahkeruus sekä taloudellisen kilpailukyvyn 

edistäminen.  

 

Olen tutkielmassani kiinnostunut tarkastelemaan niitä prosesseja, joilla talouspainotteisessa ja 

markkinaorientoituneessa kotouttamiskoulutuksessa subjektipositioita ja toiminnan 

mahdollisuuksia luodaan sekä sitä, millaisia asemia subjektit itse ottavat. Kotouttamista 

koskevissa diskursseissa tarjolla on yleensä ainoastaan yhdenlainen maahanmuuttajan 

subjektipositio, johon jokaisen kotouttamispolitiikan ja kotouttamiskoulutuksen käytäntöjen 

kohteena olevan henkilön tulisi asettua, vaikka maahanmuuttajuuteen voi sisältyä useita, 

keskenään ristiriidassakin olevia ja kontekstisidonnaisia elementtejä (Kurki & Brunila 2014, 

286). Analysoimalla kotouttamiskoulutuksen käytäntöjä olen päässyt tarkastelemaan tapoja, 

joilla maahanmuuttajille luodaan subjektipositioita, mutta myös sitä, millä tavalla näitä 

positiota vastustetaan. Subjektipositioiden tutkiminen maahanmuuttajien 

kotouttamiskoulutuksen yhteydessä on tärkeää, sillä maahanmuuttajalle tarjolla olevasta 

subjektipositiosta käsin hänen on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi ja näin ollen rakentaa 

käsitystä omasta asemastaan yhteiskunnassa.  

 

4.4. Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykseni ovat eläneet tutkimusprosessin aikana. Olen päätynyt kahteen 

kysymykseen, joista ensimmäisessä pyrin vastaamaan siihen, millaisia ovat työntekijöiden 

näkemykset yrityksen käytännöistä. Toisessa tutkimuskysymyksessäni pohdin ja analysoin 

opiskelijoiden kokemuksia ja niistä rakentuvia subjektipositioita. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen vastatakseni olen poiminut aineistosta otteita, joissa työntekijät 
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kuvaavat yrityksen käytäntöjä ja kokemuksiaan työskentelystä. Näitä diskursiivisia käytäntöjä 

pyrin analysoimaan niin, että peilaan niitä koulutuspolitiikan kentällä tapahtuneisiin 

markkinoitumisen ja yksityistymisen trendeihin, joita suomalaisessa koulutuspolitiikassa on 

tapahtunut. Pohdin, mitä muutoksia nämä trendit tuovat opettajien työhön. Toisessa 

tutkimuskysymyksessäni tuloksissa korostuvat opiskelijoiden näkemykset ja tulkinnat 

yrityksen opetuksesta ja muista käytännöistä, joiden vaikutukset näkyvät opiskelijoiden 

jokapäiväisessä elämässä. Toiseen tutkimuskysymykseen olen ottanut otteita myös 

työntekijöiden haastatteluista. Tarkastelen, millaista subjektipositioita maahanmuuttajille 

rakennetaan yrityksen käytännöissä. Kysymykseni kuuluvat: 

 

1) Millaisiksi käytännöiksi yksityinen kotouttamiskoulutus rakentuu työntekijöiden 

haastatteluissa? 

2) Millaisen aseman koulutus tarjoaa maahanmuuttajalle? 
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5. Metodologiset lähtökohdat 

 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani metodologiaa ja aineiston tuottamista sekä erittelen 

analyysini lähtökohtia. Luvun kirjoittaminen on ollut ajatteluni ja tutkimuksen etenemisen 

kannalta tärkeä ja merkityksellinen, ja sen sisältö on muuttunut ajattelun ja näkökulmien 

kirkastuessa ja saadessa uusia suuntia. Metodologinen pohdinta on tullut selkeämmäksi vasta 

aineiston tuottamisen ja analyysin aloittamisen jälkeen, sillä olen joutunut miettimään, 

millaisin keinoin pääsen parhaiten käsiksi aineistooni. Tässä pohdinnassa ovat auttaneet 

keskustelut opiskelijakollegoiden kanssa, joilta olen saanut rohkaisua tarttua ja käsitellä 

aineistoa ikään kuin omana tuotoksenani ja etsiä sieltä tutkimukseni kannalta merkityksellisisä 

kohtia. Aineiston tuottamisessa ja merkityksellisten kohtien etsimisessä tutkijan valta ja vastuu 

ovat tutkimuksen muotoutumisessa ratkaisevia, sillä aineisto muodostuu tutkijan käsissä ja hän 

tekee valinnan, mitä kohtia aineistostaan ottaa mukaan (Brunila 2009, 61; Ikävalko 2016, 

78,79; Hakala 2007). Tutkija siis vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaista tietoa tutkimuksella 

saavutetaan (Ikonen & Ojala 2005). 

 

 

5.1. Diskurssianalyysin soveltamista 

Diskurssianalyysin soveltaminen perustuu toimijuuden ja kielenkäytön tarkasteluun. Tässä 

perusajatuksena on Jokisen, Juhilan & Suonisen (1999, 18) mukaan kielenkäytön 

tarkasteleminen tekemisenä, joka ei ainoastaan kuvaa puheidemme ja kirjoitustemme kohteena 

olevaa maailmaa, vaan merkityksellistää, järjestää, muokkaa, uusintaa ja näin rakentaa 

ympäröivää sosiaalista todellisuutta. Me siis konstruoimme ympärillämme olevat asiat, kuten 

esimerkiksi maahanmuuttajuuden, antamalla kuvauksemme kohteelle erilaisia rooleja. 

Maahanmuuttajan konstruktio on syntynyt määritelmästä ulkomailla syntynyt, mutta työn, 

perhesiteiden, aseellisten konfliktien tms. vuoksi Suomeen muuttanut henkilö (THL 2017).  

Tutkimuskohteena diskurssianalyysissa ovat tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiöitä ja antavat 

ilmiöille syitä. Tätä sovellan omassa tutkielmassani, sillä pyrin kuvaamaan puheiden taustalla 

yhteiskunnassamme laajemmin vaikuttavia puhetapoja siitä, millaisia mahdollisuuksia 

maahanmuuttajille luodaan. Ilmonen (2007, 132) kirjoittaa artikkelissaan diskurssien olevan 

kollektiivisia merkitysrakenteita, joita tutkija rakentaa tulkitessaan puhujien subjektiivisia 



30 
 

merkityksiä. Puheesta siis tunnistetaan ensin yksittäisiä, merkittäviä ilmiöitä tai tapahtumia, 

joita tutkija sitten yhdistelee suuremmiksi kokonaisuuksiksi.  

 

Jokisen ym. (1999) mukaan diskursseja voidaan tarkastella historiallisesti muokkautuneina ja 

sitkeinä tapoina merkityksellistää asioita. Yhtenä tarkastelun kohteena tutkielmassani on 

koulutuksen markkinoituminen ja yksityistyminen, joilla on yhteiskunnassamme juuret jo 

usean vuosikymmenen takana. Ymmärrän tämän historiallisuuden niin, että sen avulla voin 

tarkastella koulutuksen markkinoitumista ja yksityistymistä vuosien saatossa edenneenä 

prosessina sekä sen sisällä vallitsevia puhetapoja ja niiden seurauksia maahanmuuttajien 

elämään. Laajennan tarkasteluani myös siihen, mitä tämä kertoo laajemmin yhteiskunnallisesta 

tilanteesta koskien maahanmuuttajien tilannetta sekä koulutusta. Diskurssin käsitteen sijaan 

käytän diskursiivisen käytännön käsitettä (ks. Bacchi & Bonham 2014; Foucault 2005; 

Alhanen 2007), sillä se antaa minulle välineitä ulottaa analyysini pelkän puheen ja tekstin 

tasolta laajemmalle.  

 

Kielen ja sanojen merkitys sosiaalisen todellisuuden rakentumisessa ja valtasuhteiden 

ylläpidossa on ratkaiseva. Tutkiessani diskursiivisten käytänteiden olemassaoloa sekä 

seurauksia kiinnostukseni on puheen ja tekstin merkityksessä sosiaalisissa käytännöissä. 

Kielen ja merkitysvälitteisen toiminnan avulla rakennetaan sosiaalista todellisuutta, ja 

diskurssianalyysillä halutaan nostaa esiin implisiittisiä merkityksiä. Diskurssianalyysia 

tekevän tutkijan tulee pitää analyysia tehdessä mielessään, että diskurssit eivät nouse puheesta 

tai tekstistä itsestään, vaan tutkijan täytyy tietoisesti nostaa ne esiin, jolloin voidaan tehdä 

valtasuhteet näkyviksi, kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja antaa tilaa vaihtoehtoisille 

diskursseille. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999.) Tähän tutkijan toetoiseen diskurssien 

paikantamiseen liittyy kuitenkin valta tiedon tuottajana (Brunila 2009; Ikonen & Ojala 2005; 

Ikävalko 2016) mitä reflektoin tarkemmin luvuissa 5.3. ja 7. 

 

Diskurssianalyysi käsittelee siis sitä, miten sosiaalista valtaa ja sen väärinkäyttöä synnytetään. 

Analyysilla yritetään päästä käsiksi siihen, miten diskursiivinen toiminta rakentaa valtaa 

sellaisten sosiaalisesti hyväksyttyjen käsitysten ja käytäntöjen kautta, jotka suosivat tiettyjä 

toimijoita, mutta syrjivät toisia. Tutkija haluaa tutkia ja tuoda näkyväksi syy ja seuraussuhteita, 

jotka ovat olemassa diskurssien ja laajempien sosiaalisten ja kulttuuristen rakenteiden välillä 

(Pynnönen 2013, 28,29). Diskurssianalyysia on myös hedelmällistä käyttää yhdessä 
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feminististen teorioiden kanssa, koska kuten monet feministisetkin teoriat, myös 

diskurssianalyysi haluaa tuoda näkyväksi vallitsevia valtarakenteita. 

 

5.2. Diskurssien paikannus tutkimuksen analyysistrategiana 

Diskurssinanalyysia on tarpeen tarkastella väljänä teoreettisena viitekehyksenä, joka antaa 

tutkijalle vapauden lähestyä tutkimusongelmaa useasta eri näkökulmasta ja soveltaa eri 

menetelmiä. Nämä tutkijalle avautuvat mahdollisuudet perustuvat diskurssianalyysin taustalla 

vaikuttaviin teoreettisiin lähtökohtiin. Ensiksikin, kielen käyttö rakentaa sosiaalista 

todellisuutta, ja tämä sosiaalinen todellisuus on moniulotteinen sisältäen rinnakkaisia tai 

keskenään kilpailevia merkityssysteemejä ja merkityksiä (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 

17,24; Suoninen 1999, 17). Kielen käyttö nähdään toimintana ihmisten tehdessä asioita 

ymmärrettäväksi, jolloin diskurssianalyysin kiinnostuksen kohteeksi muodostuvat tavat, joilla 

ilmiöitä kuvataan ja niille annetaan syitä ja selityksiä (Jokinen ym. 1993, 18). Kieli ja puhe 

eivät ole pelkästään kuvausta ympäröivästä maailmasta, vaan ne toimivat kielellisinä tekoina 

tuottaen diskursseja. Diskurssilla tarkoitetaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

muodostuneiden kulttuuristen merkitysten kokonaisuutta, jolla sosiaalista todellisuutta 

rakennetaan. (Foucault 2000; Jokinen ym. 1993, 19, 27; Suoninen 1999, 21,55,71.) Kielen 

käyttö siis tuottaa sosiaalisia identiteettejä, suhteita sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä, joita 

uusinnetaan, muutetaan ja ylläpidetään (Suoninen 1999, 21). Näin ne siis vaikuttavat kunakin 

aikana yhteiskunnassamme vallitsevien puhetapoihin ja merkitysten sisältöön.  

 

Foucault’n (2000, 48,182) mukaan diskursseja tulisi tarkastella historiallisina sääntöjen 

kokonaisuuksina tai säännönmukaisuuksina eli diskursiivisina käytäntöinä. Diskursiivinen 

käytäntö tarkastelee sitä, mitä kustakin asiasta tai ilmiöstä tavanomaisesti kulloinkin sanotaan, 

mutta myös sitä, miten se on mahdollista ja mikä tietoamme ohjaa tai säätelee. Säännöt eivät 

tässä tarkoita rakenteiden tai organisaatioiden taustalla vaikuttavia periaatteita, vaan 

monimutkaisia suhdeverkostoja, jotka toimivat sääntöjen tavoin asettaessaan raamit kulloinkin 

käytävälle keskustelulle ja oikealle tiedolle (Foucault 2005, 74). Selventävä esimerkki 

diskursiivisesta käytännöstä on lääketieteellinen diskurssi, joka määrittelee sairauksia, 

diagnosointeja ja toimenpiteitä sairauden ehkäisemiseksi tai terveyden edistämiseksi. 

Lääketieteellisen diskurssin ohella yhteiskunnassamme on useita muita diskursseja, jotka 

voivat keskustella lääketieteen kanssa tukien sen näkemyksiä, mutta myös haastaen sitä. Tästä 
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esimerkkinä voisi olla kasvatustieteellinen, kriittinen diskurssi länsimaisen lääketieteen 

hegemoniasta. 

 

5.3. Aineiston tuottaminen 

Ensimmäinen päivä. Ystävällinen vastaanotto, sain puhelun työntekijältä, joka ohjasi minut 

oikeaan paikkaan. Opettaja tuli meitä vastaan käytävällä. Tunnin alussa opettaja esitteli minut 

luokalle, mutta kerroin vielä itsekin, miksi olen täällä ja jotain gradustani. Osa opiskelijoista 

oli luonnollisesti hieman hämmästyneitä. Nyt olen ollut 1,5 tuntia täällä luokassa, vähän 

väsyttää, tunti on ollut rauhallinen. Etenemistahti verkkainen. On ollut sellainen olo, että en 

ole tunkeilija. Opettaja vaikuttaa siltä, että voisin kysellä enemmänkin.” 

 

Luonnehdin aineiston tuottamisessa soveltamaani menetelmää havainnoinnin ja etnografian 

yhdistelmäksi, sillä se koostuu suurimmaksi osaksi viikon mittaisesta vierailusta 

haastatteluineen kotouttamiskoulutusta tarjoavassa yrityksessä. Tänä aikana osallistuin 

päivittäin noin kolmelle tai neljälle tunnille, keskustelin opettajien kanssa, sekä haastattelin 

opiskelijoita ja opettajia. Lisäksi tein muistiinpanoja opetustilanteista ja havainnoista tuntien 

ulkopuolella. Toisesta yrityksestä haastattelin ainoastaan koulutuspäällikköä. 

Koulutusinstituutioissa tapahtuvaa etnografiaa on Hynnisen ja kollegoiden (2007, 12) mukaan 

kutsuttu myös kouluetnografiaksi, mutta käytän omassa tutkimuksessani etnografian käsitettä 

pitääkseni aiheen itselleni rajattuna. Kuljeskelu tutkittavien seassa oli keskeinen 

aineistonkeruutapa myös Elina Ikävalon (2016) väitöstutkimuksessa oppilaitosten tasa-

arvosuunnittelusta, ja tämä menetelmä on ohjannut myös omaa tekemistäni aineistonkeruun 

aikana. Etnografina ja diskurssien tutkijana olen kiinnostunut ihmisten toimijuuden ja 

subjektiviteettien rakentumisesta, jolloin kuljeskelu ja läsnäolo tutkittavien mukana on vienyt 

minua niihin tilanteisiin, joissa merkityksiä luodaan. 

 

Feministisessä tutkimuksessa tutkijan valta-aseman tunnistaminen on keskeistä. Tutkija 

vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisia asioita kentällä havainnoi ja mitä niistä kirjoittaa ylös 

(Eskola & Suoranta 1998, 103).  Elina Oinas (2004, 221) painottaa tutkijan omien näkemysten 

ja ennakko-oletusten olevan oleellinen myös haastattelutilannetta muokkaava lähtökohta, mikä 

tulisi tiedostaa ja kyetä reflektoimaan. Olin ennen aineiston tuottamista lukenut ja kuullut 

paljon yksityisten yritysten toiminnasta kotouttamisen kentällä, joten minulla väistämättä oli 

ennakko-oletuksia, jotka ohjasivat ajatteluani ja käsityksiäni. Pyrin kuitenkin olemaan 
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jatkuvasti tietoinen tästä ja menemään kentälle avoimin mielin, ikään kuin ottamaan selvää, 

mitä sieltä löytyy. 

 

Vaikka tutkijana pyrin jatkuvasti pohtimaan omaa toimintaa ja osallisuutta sekä asemaani 

vallan käyttäjänä ja tiedon tuottajana, en voi kuitenkaan kokonaan häivyttää hierarkkista 

asemaa minun ja tutkittavien välillä haastattelutilanteissa enkä siinä, mitä tilanteita kirjaan ylös 

ja mitä en. Niinpä tutkijan ja haastateltavien välistä suhdetta tulee tarkastella eettiseltä kannalta 

ilman pyrkimyksiä kieltää vallan läsnäoloa. (Oinas 2004, 222,223.) Myös 

havainnointitilanteita tulee tarkastella tutkijan lähtökohdat huomioiden, sillä 

haastattelutilanteiden lisäksi niitäkin ohjaavat tutkijan ennakkoon muodostamat käsitykset ja 

mielikuvat.  

 

Aineisto on tuotettu joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018 yhden viikon ajalta 

pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä, jotka tarjoavat maahanmuuttajille suunnattua 

kotouttamiskoulutusta. Havainnoinnit tapahtuivat pääasiassa oppitunneilla, mutta tein 

merkintöjä myös tuntien ulkopuolella tauoilla sekä liikkuessani oppilaitoksen tiloissa. Kaikkea 

en ole merkinnyt ylös, mutta analyysia tehdessäni olen ottanut tiettyjä tilanteita tarkastelun 

kohteeksi niiden noustessa mieleeni analyysin aikana. Koin kyseisen menetelmän aineiston 

tuottamisessa palvelevan hyvin, sillä se toi hedelmällistä   tietoa sekä opiskelijoiden että 

opettajien asemasta ja toimijuudesta, mutta myös tietoa siitä, millainen yksityinen 

kotouttamispalveluita tarjoava yritys on. Haastatteluihin osallistui kaksi opiskelijaa ja kolme 

opettajaa ja haastattelin heitä oppilaitoksen tiloissa tai sen ympäristössä. Lisäksi haastattelin 

yhtä koulutuspäällikköä. Opiskelijoilla oli molemmilla kotimaassaan opiskeltu toisen asteen 

koulutus ja he olivat perustason opiskelijoiden ryhmässä. Toisen opiskelijahaastattelun jouduin 

tekemään kahteen kertaan, sillä ensimmäinen haastattelu tapahtui ulkona kävellessämme 

oppilaitoksen ympäristössä hänen sitä toivoessa. Liikenteen meteli kuitenkin häiritsi 

nauhoituksessa, joten kysyin voisiko hän tulla uudestaan haastateltavakseni. Tämä tapahtui 

kuitenkin melkein puoli vuotta myöhemmin, sillä jouduin keskeyttämään tutkielmani 

tekemisen tammikuussa eteen tulleen yllättävän leikkaukseen ja pitkän sairasloman vuoksi. 

Haastattelu tapahtui kahvilassa Helsingin keskustassa.  Toinen opettajista oli yrityksessä 

työelämän opettaja ja hänellä oli valtiotieteellisen tutkinto ja toinen oli suomen kielen opettaja. 

Koulutuspäällikön tutkinto ei tullut esille hänen haastattelussa, mutta hänellä oli pitkä ura 

takana kotouttamiskoulutuksen parissa. Yhden opettajan haastattelu peruuntui, sillä hän 

sairastui juuri haastattelupäivänä.  
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Kentälle pääsy oli hieman haastavaa, sillä yhteydenpito jatkui esimerkiksi erään yrityksen 

yhteyshenkilön kanssa useita viikkoja ennen kuin selvisi mahdollisuuteni päästä vierailemaan 

heidän kursseilla. Samaan aikaan, kun aloitin tutkielmaani, julkinen puhe yksityisistä 

yrityksistä kotouttamisen kentällä oli jatkunut jo useamman vuoden, ja niiden toiminnassa 

katsottiin olevan paljon kyseenalaisia ja ristiriitaisia puolia (ks. esim. Leskinen 2018). Tämän 

vuoksi kenttä oli hyvin jännitteinen. Toisaalta joidenkin yritysten koulutuspäälliköt 

suhtautuivat hyvin avoimesti siihen, että tulisin havainnoimaan ja haastattelemaan 

oppitunneille. Useiden kanssa jouduin viestittelemään pitkään ja selventämään selkeästi mitä 

halusin tutkia ja miksi juuri heidän yrityksessä. Sain useita kielteisiä vastauksia ja osa ei 

vastannut viesteihini ollenkaan. 

 

Eräs yhteyshenkilö kertoi yrityksen olevan periaatteessa halukas osallistumaan, mikäli annan 

lisätietoa tutkimuksen sisällöstä ja tutkimuskysymyksistä. Lähetin hänelle sähköpostia, jossa 

kerroin, että tutkielmani aihe paikantuu koulutuspolitiikan alueelle, olen kiinnostunut sekä 

koulutuspoliittisista linjauksista koskien maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta ja yritysten 

mahdollisuuksia järjestää sitä. Kerroin myös, että yhtenä kiinnostuksen kohteina ovat myös 

koulutukseen osallistuvien toimijuuteen vaikuttavien tekijöiden ilmiöiden tarkastelu ja 

ymmärtäminen. Toivoin, että voisin vierailla oppitunneilla ja haastatella opiskelijoita ja 

opettajia. Tämän jälkeen sain häneltä viestin, että keskustellessaan opettajien ja ylimmän 

johdon kanssa he olivat tulleet siihen päätökseen, etteivät voikaan osallistua tutkimukseen. 

Yrityksessä oli sillä hetkellä monta haastavaa ryhmää, ja he kokivat ulkopuolisen henkilön 

häiritsevän herkkää tilannetta. Kun kysyin, voisinko haastatella joko opettajia tai ylintä johtoa, 

hän tarjoutui itse haastateltavaksi. 

 

Haastattelun pääseminen kyseiseen yritykseen oli siis haastavaa, sillä yritystä oli haastettu 

monelta suunnalta. Tämän koulutuspäällikkö toi heti haastattelun alussa esille ja sanoi olevansa 

rehellisesti sanottuna varuillaan, sillä oli kokenut tutkimuskysymysteni sisältävän tiettyjä 

ennakko-oletuksia yritysten toiminnasta. Pyrin olemaan haastattelutilanteessa mahdollisimman 

avoin, vaikka alku asettikin etenemiselle hieman jännitteisen tilanteen. Toin esille, että voimme 

käydä läpi ja keskustella niistä asioista, jotka olivat haastateltavalle näyttäytyneet ennakko-

oletuksina. Tilanne rentoutui haastattelun edetessä ja keskustelu eteni jouhevasti eteenpäin. 

  

St. Pierre (1997, 179) kirjoittaa artikkelissaan aineistonsa koostuneen kirjallisen, virallisen 

aineiston lisäksi sellaisesta aineistosta, joka ei koskaan tullut tekstiksi paperille vaan aineisto 
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muotoutui tilkkutäkin tavoin myös aineettomana tutkimusprosessin edetessä. Hän ilmaisi tätä 

kuvaavasti aineistoksi, joka pakenee kieltä, jota on mahdotonta koodata ja joka on kohtuutonta, 

hallitsematonta ja luokittelematonta. Tällaista aineistoa on esimerkiksi tutkijan tunteet, jotka 

toimivat myös tärkeänä aineistona (Frith & Kitzinger 1998).  Oma hämmennykseni, 

epävarmuuteni ja ihmettelyni tutkimuksen tekemisestä ja haastateltavien kohtaamisesta tuli 

aineiston tuottamisen aikana useaan kertaan esille ja asettikin ajatteluni ja toimintani useaan 

kertaan tarkastelun kohteeksi. Tämä on ollut työlästä, mutta tutkijan roolin kirkastamisessa 

oleellista. Se myös on auttanut analyysivaiheessa nostamaan tutkimuskysymysten kannalta 

oleelliset asiat esiin.  

 

Valtasuhteet ovat läsnä tutkimuksen tekemisen jokaisessa vaiheessa, minkä vuoksi olen 

pyrkinyt tarkastelemaan tutkimusprosessin aikana heränneitä ihmettelyjä, johtopäätöksiä ja 

saamiani kokemuksia ja pohtimaan, miten ne vaikuttavat esimerkiksi analyysini taustalla. 

Oman ajattelun ja toiminnan kriittinen tarkastelu on ollut välillä tuskaisen työlästä, mutta on 

kuitenkin ollut välttämätöntä, jotta omat tutkijan lähtökohtani ja ennakko-oletukseni ovat 

tulleet tiedostetuiksi. Haastattelutilanteessa se on tarkoittanut muun muassa sellaisen tilan 

luomista haastateltavalle, jossa hän voi mahdollisimman vapaasti tuoda äänensä kuuluviin 

ilman, että pyrkisin rajoittamaan sitä.  

 

Ikävalko (2016, 95) erittelee tutkijan reflektiivisyyttä välttämättömäksi omaksumiemme 

käytäntöjen ja ennakko-oletusten tiedostamiseksi, sillä ainoastaan sen kautta on mahdollista 

tunnistaa ja tunnustaa omat tietämisen rajat. Refleksiivisyydessä ei kuitenkaan pitäisi olla kyse 

tutkimukseen pakollisena kuuluvasta tutkijan position kuvailusta, vaan pikemminkin siitä, että 

tutkija pyrkisi erojen huomioimisen kautta tietoon omasta tietämisestään ja siitä kontekstista, 

jossa tutkimustuloksistaan puhuu (Ikonen & Ojala 2005, 19).  Etnografiaa tekevä tutkija 

tarkastelee oman tilansa paikantumista ja erilaisiin hierarkioihin asettumista (Palmu 2007, 36), 

mikä tarkoittaa tutkimuskohteeseen tutustumista, sen sosiaalisten ja kulttuuristen järjestyksien 

opettelua sekä tutkijan omien kokemusten suodattamista niiden analyyttisen paikantamisen 

avulla (Brunila 2009, 66). 

 

Toisen yrityksen yhteyshenkilön kanssa yhteydenpito ja varmistus tapahtui nopeammin, ja hän 

laittoikin yhteisesti sähköpostia minulle ja opettajille, jossa kertoi, että tulen tekemään 

tutkimusta. Sähköpostissa hän kertoi, että koulutuksen seuraaminen tapahtuu tutkimuksellisista 

syistä ja nimenomaan gradun kirjoittamista varten, eikä koulutuksen sisällöstä tai koulutuksen 
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opiskelijoista ja opettajista saa kirjoittaa esimerkiksi lehtiin tai sosiaaliseen mediaan. 

Toiveenani oli päästä ennen vuoden vaihdetta, mutta yrityksen koulutuksissa oli silloin 

yhteyshenkilön mukaan niin paljon tutkijoita ja vierailijoita, ettei vierailu onnistunut tuolloin. 

 

Haastateltavien saaminen vasta kentälle mennessäni onnistui hyvin, sillä niin opettajista kuin 

opiskelijoistakin muutamat suostuivat heti haastateltaviksi. Kysymykset laadin ainoastaan 

yhdelle haastateltavalle, sillä hän toivoi saavansa etukäteen tietoon mihin asioihin vastata. 

Erään opettajan kanssa olimme sopineet, että keskustelisimme ennen kaikkea koulutukseen 

liittyvistä haasteista, sillä tämä oli tullut ilmi meidän puhuessa tutkimuksestani lyhyesti 

kahvitauolla. Kysyin olisiko hän halukas haastateltavaksi, jotta voisimme syventyä paremmin 

aiheeseen. Muut haastattelutilanteet pyrin toteuttamaan niin, että siinä voitiin keskustella 

vapaasti eteen tulevista asioista ilman tarkkaa struktuuria. Tämä toimi hyvin opettajien ja toisen 

opiskelijan kohdalla, sillä asioita tuli paljon esille ja haastattelutilanteet etenivät jouhevasti 

tarttuessani haastateltavien puheissa ilmi tulleisiin ilmiöihin. Erään haastateltavan kanssa 

jouduin keskeyttämään haastattelun hetkittäin, sillä hänelle puhuminen senhetkisestä 

opiskelusta nosti vahvoja tunteita, ja hän puhkesi kyyneliin haastattelun aikana. Koin, että olin 

jollakin tavalla vastuussa siitä, millaisen olotilan haastattelu hänelle aiheuttaa ja pyrin 

lohduttamaan haastateltavaa ja ehdotin puhumista jollekin tutulle opettajalle, mikäli tarvitsee 

apua. Haastattelutilanteessa en pyytänyt haastateltavaa syventymään niihin kokemuksiin, jotka 

aiheuttivat hänelle voimakkaita tunnereaktioita, vaan pyrin viemään keskustelun takaisin 

esimerkiksi opiskeluun kyseisessä yrityksessä. 

 

Opettajat kyselivät paljon aiheestani, ja kun selvensin, että olen kiinnostunut yksityisten 

yritysten toiminnasta ja niiden järjestämästä kotouttamiskoulutuksesta sekä sen tarjoamista 

mahdollisuuksista niin opiskelijoille kuin opettajille, muutama toi esille aiheen tärkeyden ja 

sen, että kyseistä koulutusta tutkitaan. Tämä vahvisti omaa tutkijan identiteettiä, sillä haasteet 

päästä yrityksiin ja useat kielteiset vastaukset saivat hetkittäin itseni epäröimään, olenko 

tervetullut yrityksiin ja mietin etukäteen, miten minuun mahdollisesti suhtaudutaan.  

  

Ollessani mukana tunneilla minuun suhtauduttiin ystävällisesti ja tutkimukseni herätti 

kiinnostusta monien kohdalla. Kommunikointi ryhmissä, joissa kielitaito oli opiskelijoilla vielä 

heikko, minulle hymyiltiin paljon ja toivotettiin hyvää huomenta ja kysyttiin mitä kuuluu. 

Opettajat esittelivät minut tunnin alussa ja pyysivät kertomaan miksi olin mukana tunneilla. He 

ottivat minut välillä mukaan ikään kuin yhtenä opiskelijoista, ja tämä tuntui miellyttävältä 
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etenkin, kun tunsin itsekin olevani välillä ikään kuin ”yksi heistä”. Hitaiden ryhmässä tein 

suullisia harjoituksia yhdessä lähellä istuvien opiskelijoiden kanssa, mutta perus- ja nopeiden 

(akateemisten) ryhmässä olin vain tarkkailijan ja havainnoijan roolissa ja keskustelin lähinnä 

opettajien kanssa. Tauoilla kuljeskelin ympäri yrityksen tiloja tai kävin alakerran kaupasta 

hakemassa kahvia ja välipalaa. Olen myös sisällyttänyt aineistooni lehtileikkeitä ja uutisia, 

jotka ovat toimineet niin sanottuina tausta-aineistona ja tuoneet ajatteluni kannalta hyödyllistä 

lisätietoa tutkimastani aiheesta. Litteroitua aineistoa kerääntyi yhteensä noin 50 sivua. Tärkein 

ja merkittävin aineisto syntyi haastatteluissa, joita siis tein yhteensä viisi kappaletta 

 

5.4. Analyysin lähtökohdat ja lukutavan muotoutuminen 

Aineistojen luvussa olen käyttänyt teemoittelevaa otetta, jonka avulla olen listannut teksteistä 

nousevia ilmiöitä. Ensimmäisiä kertoja käydessäni läpi haastatteluita sieltä ei tuntunut 

nousevan mitään ”uutta” tai analyysin kannalta käänteentekevää, mutta useiden lukukertojen 

ja metodologiakirjallisuuteen tutustumisen jälkeen alkoi hahmottua, mitkä haastateltavien 

puhetavoissa ovat tutkimukseni kannalta mielenkiintoisia kohtia. Se vaati välillä etäisyyden 

ottamista, sillä aineisto kulki mukanani myös silloin, kun en istunut koneeni ääressä 

konkreettisesti työstämässä tutkimustani. Se esti minua näkemästä tai kuulemasta mitä 

haastateltavat oikeastaan sanovat, sillä pyöritin ajatuksissani yhä uudestaan samoja 

lausahduksia, jotka eivät tuntuneet kantavan analyysissani ja pohdinnoissani kovin pitkälle. 

Aineisto vaikutti hetkittäin siis melko tyhjältä. Daviesin (2004) mukaa aineisto alkaa elämään 

vasta tutkijan käsissä. Niinpä ohjaajani ja opiskelijakollegani kehotuksesta päätin lähestyä 

aineistoani erilaisilla lähestymistavoilla ja kysyä siltä tutkimuskysymysteni ohjaamana itseäni 

kiinnostavia kysymyksiä. Näin pääsin hedelmällisten metodologioiden äärelle ja aineistoni 

alkoi avautua. 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on ohjannut kysymyksiäni, ja olen pyrkinyt 

paikantamaan tekstistä uusliberalistista talouspuhetta sekä sen vaikutuksia 

kotouttamiskoulutuksen käytäntöihin ja siinä toimivien opiskelijoiden ja opettajien 

jokapäiväiseen elämään. Toisaalta haastatteluiden jälkeen pohdin myös vallan ja hallinnan 

teemoja, joita en ollut teoriaosuudessani pohtinut, mutta jotka olisivat olleet aiheeni kannalta 

mielenkiintoisia ja tärkeitä tarkastelun kohteita. Tämä toi ilmi sen, että haastattelut ja analyysi 

voivat usein muokata teoriaosuutta (vrt. Brunila 2009, 63,66). Tutkimuksen tekeminen onkin 

prosessi, joka ei etene lineaarisesti vaan moniulotteisena ja väliin poukkoilevanakin. Aineistoa 
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läpikäydessäni ymmärsin seikkaperäisesti sen, kuinka monesta eri näkökulmasta aineistoa voi 

tarkastella. Päädyin itse diskursiivisen luentaan, jossa sovelsin jälkistrukturalistisen 

tutkimussuunnan keskeisiä käsitteitä ja näkemyksiä. Tämä antoi minulle hedelmällisen tavan 

lähestyä kotouttamiskoulutuksen käytäntöjä, niiden seurauksia koulutuksessa toimiville 

subjekteille sekä välineen ulottaa tarkastelu ja analyysi laajempiin koulutuspoliittisiin ja 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin, joissa uusliberalistinen talouspuhe on vallannut alaa. Diskursiivis-

dekonstruktiivinen lukutapa tarjoaa mahdollisuuden oivaltaa tekstien jokseenkin loputtomat 

tulkinnan mahdollisuudet ja sen, ettei yhtä ”oikeaa” tietämisen tapaa ole olemassa (Brunila & 

Ikävalko 2012, 298). 
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6. Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä luvussa vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisenä erittelen toistuvia 

teemoja, joita paikansin haastateltavien puheesta kuvaten yritystä koulutusorganisaationa, eli 

pyrin määrittämään millainen diskursiivinen käytäntö yksityinen, koulutuspalveluita tarjoava 

yritys on. Olen paikantanut kaikkien haastateltavien puheista kohtia, jotka kuvaavat yrityksissä 

työskentelyä tai opiskelua sekä analysoinut minkälaisia seurauksia näillä erilaisilla 

puhetavoilla ja käsitteiden käytöllä on ollut. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tuon esille 

haastatteluista opiskelijoiden subjektipositioita kuvaavia kohtia. Otan myös mukaan otteita 

tutkimushaastatteluista kuvaamaan analysoimiani merkityksellisiä kohtia.  

 

Tutkiessani yritystä diskursiivisena käytäntönä olen kiinnittänyt huomioni aineistossa niihin 

tapoihin, joilla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen osallistuvia kuvataan, kohdellaan 

ja arvioidaan. Myös koulutukseen liittyviä tapoja, tavoitteita, arvoja ja tarkoituksia tulee 

tarkastella kaikkien niiden ihmisten tasolla, jotka koulutukseen osallistuvat. Tuon tuloksissa 

esiin miten kotouttamiskoulutuksen parissa työskentelevät kuvaavat koulutuksen käytäntöjä, 

sekä niitä tapoja, joilla luodaan maahanmuuttajan ja opettajan subjektiviteettia. Analysoin, 

miten nämä tietyt subjektit tulevat muodostetuiksi kotouttamiskoulutuksen käytännöissä 

peilaten niitä koulutuksen markkinoitumisen ja yksityistymisen ilmiöihin. 

 

 

6.1. Työntekijöiden näkemyksiä kotouttamiskoulutuksen käytännöistä 

Ensimmäinen haastateltavani oli kotouttamisen alalla jo pitkään työskennellyt 

koulutuspäällikkö, joka oli siirtynyt julkiselta puolelta yritykseen töihin muutama vuosi ennen 

haastattelua. Hänen puheistaan paikansin niitä kohtia, joissa haastateltava toi esille yrityksen 

toimintatapoja ja toisaalta niiden seurauksia niissä toimiville opiskelijoille ja opettajille.  

Haastattelussa tuli ilmi jossain määrin kireä kilpailutilanne ja vastakkainasettelu yksityisten ja 

julkisten koulutuksen tarjoajien kesken, mikä haastateltavan mukaan kiristyy entisestään. 

Paikansin tekstistä kohtia, joissa haastateltava vertasi yksityisten yritysten toimintaa julkisen 

puolen toimintaan. Haastateltavan puheissa painottui kustannustehokkuuden vaatimukset, jotta 

yrityksen toiminnalle olisi jatkuvuutta ja ne pärjäisivät kilpailussa. Myös tilanteen 

vaihtoehdottomuus tuli ilmi, sillä haastateltavan mukaan kentän tulee sopeutua nykyiseen 
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tilanteeseen, vaikkakin se tarkoittaisi henkilökunnan kannalta ikäviä asioita, kuten 

irtisanomisia ja epävarmuutta työn jatkumisesta.  

 
 H1: (…) mä en tiedä kuinka paljon sä tän alan niinku rahoituskuvioita tiedät tai 
tunnet mutta tota tää rahoitushan tulee kilpailuttamisen perusteella ja tota 
käytännössä niin niin täs on aika kireä tällainen kilpailutilanne markkinoilla. Ja 
kiristyy entisestään ja tässä on ehkä vähän tällainen vastakkainasettelu yksityiset 
toimijat vastaan julkiset toimijat eli oppilaitokset vastaan tällaiset 
koulutusorganisaatiot. 

 

Haastateltava toi esille oman varautuneisuutensa haastattelutilanteessa, sillä heitä oli haastettu 

monesta suunnasta ja pyritty osoittamaan, etteivät he voittoa tavoittelevana yrityksenä tuota 

laadukasta koulutusta maahanmuuttajille. Tähän haasteeseen haastateltava vastasi sillä, että 

ollessaan julkisella puolella töissä hän oli nähnyt myös sen, etteivät myöskään julkisen puolen 

oppilaitokset pysty tekemään työtä kannattamattomasti ja kuvasi yksityisen ja julkisen puolen 

välillä käytävää keskustelua tyhmäksi ja oudoksi. Julkisen puolen oppilaitoksia on yhtiöitetty, 

jolloin he eivät voi tehdä työtä kannattamattomasti konkurssin uhalla. Yhteiskunnallisen 

tehtävän tekeminen ei onnistu kannattamattomasti, mikä toimi myös perusteena yrityksen 

toiminnalle.   

 

H1:    Siks mä oon silleen tota sanon rehellisesti että mä oon vähän varuillani 
koska koska tiedän että meitä niin kun haastetaan koko ajan monesta suunnasta 
ja pyritään osoittamaan, että me ei tehdä laadukasta työtä koska me ollaan 
tämmöinen voittoa tavoitteleva yritys toisin kuin oppilaitokset. (…) Että tota 
sikäli niin, sikäli niin mun mielestä tämä on aivan tyhmä keskustelu suorastaan 
että tuota. Näin. Ja. No joo. Se siitä. (…)   

H1: (…) koska nää on usein niin koulutuskuntayhtymien omistamia tai kuntien 
omistamia tai monet ovat yhtiöittäneet siellä on osakeyhtymiä tai sit joku säätiö 
tai joku muu taustalla. Ei he tee tätä hyväntekeväisyyttään.  

 

Haastateltava kuvasi yksityisten yritysten tarjoamaa kotouttamiskoulutusta yhdeksi 

koulutusalaksi muiden koulutuspalveluiden joukossa, minkä nykyinen markkinoiden 

vapautuminen on mahdollistanut. Tämä on seurausta uusliberalistisesta hyödyn ja tuottavuuden 

rationaliteetista ja koulutuksen valjastamisesta kilpailukyvyn edistämiseen (Tervasmäki & 

Tomperi 2018), jolloin myös maahanmuuttajille tarjottavasta koulutuksesta on tullut bisnestä 

ja yritysten yksi tulonlähde: 
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 H1: (…) kun koko ajan markkinat ovat vapautuneet niin sitte on tullut myöskin 
näitä yrityksiä mukaan ihan samalla tavalla tähän ohjaavaan koulutukseen. (…)  
Että tota se vaan on koulutusala ja sen jälkeen siitä on alkanut tulemaan fyrkkaa 
organisaatioille niin tota näin. Kaikki ovat tietenkin sen jälkeen määritelleet, että 
haluamme auttaa ja sitä sun tätä. Et tottakai se lähtökohta on se. Mutta tota 
käytännössähän tää on bisnestä.  Kaikille.  Oli se sitten yksityinen tai julkinen. 
Että tota. Näin se vaan on. Et se on niinku ihan sama ko mikä muu tahansa niinku 
koulutusala. 

 

Kotouttamisen kustannukset ja koulutuksen hinta olivat myös yksi perustelu sille, miksi 

yksityiset yritykset ovat parempia kotouttamiskoulutuksen järjestäjiä kuin julkisen puolen 

oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Nykymaailmassa ei voi enää haastateltavan mukaan 

tehdä maahanmuuttajiin kohdistuvaa työtä kannattamattomasti.  

  

H1: ja nää (julkiset oppilaitokset) on hyvin raskaita organisaatioita yleensä, 
koska on isot kiinteät kulut yleensä ja myöskin ammatilliset oppilaitokset nehän 
tarvitsevat investointeja myöskin (…)Se ei oo mahdollista enää nykymaailmassa. 
(…) Ne on liian massiivisia tähän. (…) Tai sitten se että me tehdään halvemmalla 
koska meillä on ketterämpi rakenne ja enemmän ihmisiä saa koulutusta. Et sitten 
taas sanotaan, että tällä kalliilla saa parempaa. Ja se ei mee mun mielestä näin. 
Et aina ei mee näin, että tota ei se että ostaa kalliilla oo takuita siitä että sä saat 
hyvää. Ja sit miettii sitä, että mikä painaa vaakakupiss 

 

Edellä mainittu haastateltavan ote kuvastaa maahanmuuttajien ja kotouttamisen olevan kuluerä 

valtiolle, josta tulee selvitä mahdollisimman vähin kustannuksin.  Kurki ym. (2016, 10) 

kirjoittavat artikkelissaan siitä, miten kotouttamispalveluiden ulkoistaminen yksityiselle 

sektorille on johtanut tilanteeseen, jossa yksityiset konsulttifirmat tekevät voittoa 

maahanmuutolla ja maahanmuuttajilla ilman avointa ja julkista keskustelua kuitenkaan siitä, 

kenelle rahat loppupeleissä päätyvät. Tätä trendiä on oikeutettu sillä, että kaikki hyötyvät: 

kunnat säästävät kuluissa ja maahanmuuttajat pääsevät nopeasti kotouttamispalveluiden piiriin.  

 

Yksityisten yritysten on sanottu olevan joustavampia, ketterämpiä ja tarjoavan parempia 

linkkejä työelämään kuin julkisten oppilaitosten. Julkisia oppilaitoksia on myös sanottu 

raskaiksi ja kankeiksi rakenteiksi, jotka ovat kalliita ja pystyvät tarjoamaan vähemmän 

koulutusta juuri sen vuoksi. Tämä lähtökohta tuli ilmi myös koulutuspäällikön vertaillessa 
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koulutuksen järjestäjiä, sillä hänen mukaan yritysten paremmat työelämänkytkösten vuoksi ne 

soveltuvat paremmin koulutuksen järjestäjiksi kuin oppilaitokset, joiden lähtökohta on 

koulutus. Tässä puheessa on kuultavissa työelämälähtöinen ja yritysyhteistyötä korostava 

koulutuspuhe, mikä on myös kotouttamiskoulutuksen yksi tavoitteista ja keihäänkärjistä. 

Yritysyhteistyön ja koulutuksen työpaikalle viemisen korostaminen ovat yksi 

managerialistisen talouspuheen aikaansaannoksia, sillä valtion kilpailukyvyn edistämiseksi 

koulutusta on alettu kehittää työelämän tarpeita kuunnellen ja vientialoja edistäväksi 

(Tervasmäki & Tomperi 2018, 168).  

 
Edellä mainitsemissani yksityisen ja julkisen puolen vastakkainasetteluissa on siis kuultavissa 

koko koulutusjärjestelmän tämänhetkinen kriisi: julkisen puolen koulutusleikkaukset ovat 

hankaloittaneet oppilaitosten työtä, sillä resurssipulan kourissa ei pystytä enää järjestämään 

opetusta samoilla resursseilla kuin ennen. Julkisen puolen oppilaitoksia on myös yhtiöitetty, 

mikä viittaa teoriaosuudessa mainitsemaani koulutuksen sisäiseen yksityistämiseen (Ball 2007; 

Ball 2008; Ball & Youdell 2008). Yhtiöittämisellä on pyritty lisäämään organisaatioiden 

markkinaohjautuvuutta. Koulutusta on myös alettu toteuttaa liike-elämän käsitteitä ja 

toimintalogiikka noudattaen, mihin haastateltavan mainitsemat yhtiöittäminen ja säätiöiden 

omistusoikeudet viittaavat. Näiden edellä mainittujen tavoitteina ovat olleet julkisen sektorin 

kasvun rajoittaminen, tehostaminen, säästöt sekä tasa-arvon lisääminen (Lane 2000, 143).  

 

Koulutuksen roolin muuttaminen joustavammaksi ja koulutuksen ulkopuolelta tulevien 

vaatimusten toteuttajaksi on Tervasmäen ja Tomperin (2018, 180) mukaan tämän hetkisen 

oikeistohallituksen päätavoite. Työ- ja elinkeinoelämän intressien yhä vahvempi 

noudattaminen ja toteuttaminen kuitenkin rapauttaa koulutuksen alkuperäistä roolia sosiaalisen 

yhdenvertaisuuden vahvistajana, sillä kilpailussa työelämän vaatimuksista pärjäävät 

lähtökohtaisesti paremmin ne, joiden resurssit ja valmiudet ovat vahvemmat. Politiikassa 

uusliberalistinen talouspuhe verhotaan muutoksen, tässä tapauksessa koulutusuudistusten 

tarpeellisuuteen, jotta voitaisiin vastata nopeasti muuttuviin globaaleihin muutoksiin ja 

varmistaa pärjääminen kansainvälisessä talouskilpailussa (Brown, Dillabough, Halsey & 

Lauder 2006). Markkinoiden vapautuminen on avannut tien yksityisille toimijoille, jotka ovat 

vastanneet koulutuksen resurssipulaan tarjoamalla halvempaa, joustavampaa ja ketterämpää 

koulutusta. 
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Uusliberalistisessa talouspuheessa on havaittavissa useita mekanismeja, jotka ovat johtaneet 

siihen, että koulutuksesta puhutaan nykypäivänä kilpailukyvyn ja valinnanvapauden 

edistäjänä. Samaan aikaan kun markkinoituminen on ajettu koulutuksen sisään 

huippuyksilöiden löytämiseksi, on se myös samanaikaisesti joutunut kovaan talouskuriin ja 

näin ollen alttiiksi yksityistämiselle. Vaikka maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus ei 

varsinaisesti ole suomalaisen koulutusjärjestelmän alaisuudessa (sitä rahoittaa ja hallinnoi 

TEM), on koulutuksen yksityistymisen tarkastelu juuri maahanmuuttajien 

kotouttamiskoulutuksen kohdalla kuitenkin tutkielmassani relevanttia. Yksityistäminen 

tapahtuu usein juuri sivuilta kohti keskustaa niin, että ensin tuodaan käsitteistö, jolla koulutusta 

aletaan kuvata liiketalouden termein, minkä jälkeen kynnys koulutuksen järjestäminen 

yksityisten yritysten toimesta tapahtuu helpommin. 

 

Kilpailutus kotouttamiskoulutuksen käytäntönä 

 

Kilpailutuksen vaikutukset koulutukseen, sen kehittämiseen sekä opettajien työhön tulivat 

haastateltavien puheissa koulutuksen käytännöistä selkeimmin esille. Koulutuksen rahoituksen 

perustuessa kilpailuun, tulee koulutusten järjestäjien valmistautua siihen joka toinen vuosi 

laatimalla hankkijalle, eli alueellisille ELY-keskuksille koulutuksen toteutussuunnitelma. 

Tässä suunnitelmassa tulee olla yksityiskohtaisesti näkyvillä koulutuksen moduulien sisällöt, 

yhteistyö alueen eri työnantajien kanssa ja millaista työtä opiskelijoille on tarjolla. Lisäksi 

kilpailutukseen osallistuminen vaatii opetussuunnitelman laatimisen, ja erään haastateltavan 

mukaan teknisten juttujen erittelyn. Teknisillä jutuilla viitataan tiloihin ja laitteisiin. Opettajien 

pätevyys tulee olla mainittuna myös. Edellä mainitut ovat siis koulutuksen laatukriteereitä, 

jotka jokaisen järjestäjän tulee täyttää voidakseen osallistua kilpailuun. Hinta on toinen 

kilpailussa merkittävä tekijä. Valmistautuminen on siis prosessi, johon käytetään paljon 

opettajien ja koulutuksen järjestäjien resursseja. Eräs opettaja kuvasi kilpailutuksen olevan 

täyttä haaskausta, sillä se syö kaikkien voimavaroja ja vaatii paljon aikaa, mikä on kaikki pois 

koulutuksen ja opetuksen kehittämisestä.  

 

H4: (…) suurin syy miksi sellaista (opiskelijoiden työpaikoilla vierailua) on niin 

huonosti on tietysti se kilpailutus. Ja se on tämän koko koulutuksen suurin 

ongelma. Että sen voi sanoa ihan suoraan. Se on ihan, se ei oikeastaan, se tuhoaa 

niin paljon, se tuhlaa niin paljon resursseja, se tuhlaa ihmisten voimavaroja, se 
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tuhlaa ihmisten aikaa, se kaikkien, opiskelijoiden, opettajien, opettajien ehkä 

vielä vähiten, mutta niinku hallinnollisella puolella ihmisillä menee tosi kauan 

aikaa. (…) Se on tavallaan niinku teknillinen kysymys jollain tavalla että saat ne 

oikeat paperit kasaan ja tarpeeksi hyviä CV:tä kilpailutuksessa, et mun mielestä 

se on aivan täysi vitsi se koko juttu. Et siellä ratkaisee ihan täysin pelkästään ja 

puhtaasti hinta. Ei oo mikään muu asia.  

 

Kilpailutus tekee koulutuksesta pirstaloituneen, sillä sen järjestäminen varmistuu aina vain 

kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä oli haastateltavien mukaan useita sekä opettajien että 

opiskelijoiden kannalta ikäviä seurauksia. Opettajien työn arvostus ei haastatellun opettajan 

mukaan näy kilpailutuksessa ollenkaan, mikä myös estää oppilaitoksia kehittämästä asioita. 

Kyseinen opettaja oli muun muassa pyrkinyt kehittämään arviointiin liittyviä testejä ja 

kysymyksiä, mutta kuvasi sen olevan turhaa, koska seuraavana keväänä oli tulossa taas 

kilpalutus eteen, joten opetuksen jatkosta ei ollut varmuutta. Myös opetusmateriaalien 

suunnittelu ja valmistaminen oli haastateltavien opettajien mukaan heidän omalla vastuulla. 

Moni oli laatinut opetuksessaan käyttämänsä materiaalit itse. Seuraavan kilpailutuksen jälkeen 

niiden käytölle ei kuitenkaan ole tulevaisuudessa varmuutta, joten materiaalien kehittäminen 

oli myös haastateltavan opettajan mukaan ongelmallista ja turhaa. Oppilaitokset ja yritykset 

eivät myöskään mielellään tee yhteistyötä tässä asiassa, sillä hyvät materiaalit ovat jokaiselle 

järjestäjälle tärkeitä kilpailussa. Muille niitä ei siis kannata antaa, mikäli haluaa pärjätä 

kilpailussa. Tämän vuoksi hyvää ja laadukasta materiaalia on tällä hetkellä käyttämättömänä 

sellaisilla oppilaitoksilla, jotka eivät edellisessä kilpailutuksessa saaneet koulutuksen 

järjestämistä itselleen. 

 

Koulutuspäällikön haastattelussa tuli ilmi useita keskenään ristiriitaisiakin kuvauksia 

kilpailutuksesta ja sen vaikutuksista koulutukseen ja opettajien työhön. Toisaalta hän näki sen 

koulutuksen haasteena, sillä sen vuoksi opettajia joudutaan pitämään määräaikaisina, osa-

aikaisina tai tuntiopettajina. Kilpailutusten häviäminen on tarkoittanut usealle 

kotouttamiskoulutuksen kentällä pitkään toimineelle koulutuksen järjestäjälle menetyksiä, 

mikä on johtanut henkilökunnan kannalta ikäviin asioihin, kuten irtisanomisiin. Toisaalta, kun 

on mietitty koulutuksen järjestämisen malleja ja tehty arvioita siitä, että pitäisikö hallitusta 

uusia niin, että saataisiin toimintaan enemmän pitkäjänteisyyttä, lopputulema on ollut aina se, 

että ”ei se kilpailutus nyt niin huono juttu ole”. Se tuo koulutuksen järjestäjälle tiettyä 
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joustavuutta ja pakottaa miettimään, miten koulutusta järjestetään mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. 

 

Kustannustehokkuutta korostavassa puheessa koulutuspäällikkö muun muassa kuvaili 

vakituisella työsuhteella palkattujen opettajien olevan kalliita, minkä vuoksi kilpailussa 

pärjäämisen varmistamiseksi opettajat palkataan määräaikaisina tai tuntiopettajina. Opettajien 

rooli koulutusten kustannuksien hillitsemisessä on siis merkittävä. Kilpailutus ei pelkästään tee 

opettajien työstä pirstaleista ja epävarmuuden jatkuvaa hallitsemista, vaan se pakottaa yritykset 

pitämään vallitsevien kustannustehokkuuden vaatimusten alla opettajia listoillaan 

määräaikaisilla työsopimuksilla. Vakituiset työsopimukset ovat käytännössä harvinaisia, sillä 

ne ovat kalliita, mutta yritys ei myöskään voi taata opettajille jatkuvia työsuhteita, mikäli 

häviävät kilpailutuksen muille toimijoille.  

 

Haastateltu koulutuspäällikkö nosti esiin, että ennen markkinoiden avaamista ja kilpailutuksia 

opettajien palkkaaminen perustui henkilösuhteisiin, eikä niinkään nykyiseen reiluun 

kilpailuun, sillä nykyään koulutuksen hankkija määrää tarkat kriteerit opettajien pätevyydestä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi tarjota töitä opettajalle, mikäli he hänen CV:nsä 

avulla voittavat koulutuksen järjestämisen itselleen. Haastateltava kertoi kuitenkin myös, että 

toivoisi kilpailua kehitettävän siihen suuntaan, että laatukriteerit olisivat reilummat, sillä hänen 

mukaan välillä kriteerit on asetettu yrityksille mahdottomiksi toteuttaa. Kilpailu nähdään siis 

sekä opettajien asemaa heikentävänä sen tehdessä työtä epävarmaa jatkuvuuden kannalta, 

mutta se nähdään myös kustannustehokkuuden edistäjänä sen pakottaessa toimijat miettimään 

miten koulutusta järjestää mahdollisimman edullisesti. Kilpailua kuvaavissa puheissa sitä 

kuvataan toisaalta reiluksi, opettajien pätevyydellä kamppailevien oppilaitosten ja yritysten 

väliseksi taistoksi, mutta toisaalta taas koulutuspäällikkö toi esiin, että hankkija asettaa 

laatukriteereiden suhteen yrityksiä ja oppilaitoksia eriarvoiseen asemaan, jossa toinen joutuu 

”vääntäytymään mutkalle” kyseisten kriteereiden täyttämiseksi.  

 

Markkinoitumisen ja kilpailuttamisen seurauksia kuvattiin haastatteluissa toisaalta 

luonnollisena, nykyaikaan kuuluvana tosiasiana, joiden vuoksi koulutusta yhteiskunnallisena 

tehtävänä ei voi tehdä enää kannattamattomasti. Koulutuspäällikkö kuvasi tilannetta muun 

muassa sillä, että ”tilanne nyt vain on tämä, ja kentän tulee sopeutua tilanteeseen”.  

Kilpailuttaminen aiheutti erityisesti haastateltavissa opettajissa voimakkaita reaktioita, sillä 

niin kuin edellä kirjoitin, eräs opettaja kuvasi sitä turhaksi haaskaukseksi sen tuhlatessa 
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kaikkien voimavaroja ja resursseja. Se myös heikentää opettajan työsuhteita ja palkkoja, sillä 

yksityiset yritykset voivat itse päättää työsuhteiden sisällöistä.  

 

Kilpailuttamista on perusteltu julkisen sektorin yksityistämistalkoissa muun muassa sillä, että 

se toimii kimmokkeena toimintojen kehittämiselle, laadun ylläpitämiselle ja hinnoiltaan 

kilpailukykyiselle palveluntuotannolle parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella (lähde).  

Yksityisen toiminnan paremmuutta on korostettu myös sillä, että kilpailulliset markkinat 

tuottavat hyödykkeet ja palvelut tehokkaammin ja taloudellisemmin (lähde).  

 

Opettajien näkemyksiä työstään 

 

Haastattelin yhteensä kolmea opettajaa, jotka työskentelivät samassa yrityksessä. Jokaisen 

näkemyksessä korostui opettajien ammattitaito ja korkea motivaatio, mutta vähäisten 

resurssien vuoksi työ on hankalaa ja törmää usein esimerkiksi materiaalien vähyyteen. 

Opettajat sanoivatkin suunnittelevansa ja hankkivansa materiaalit itse, sillä yritys ei tarjoa niitä 

valmiina. Kyseinen yritys kuitenkin pyrki kehittämään tilannetta niin, että aina opettajien ei 

tarvitsisi kompastua tähän resurssipulaan. Koulutuspäälliköllä on suuri rooli siinä, millaisia 

päätöksiä tehdään. Opettajien työhän vaikuttavat siis niin TEM:n, Ely -keskusten kuin TE-

toimistojenkin rahoitus ja ratkaisut, mutta työtä hankaloitti niiden vähäinen asiantuntemus 

opettajien työstä. Siellä ei haastateltavien mukaan ole pedagogista tietämystä, joten opettajien 

työn tärkeyden korostaminen tämän vuoksi oli vähäistä, eikä myöskään ymmärretty, että 

kotouttamiskoulutus on samalla tavalla merkittävää kuin perus-, lukio- ja ammattikoulutus. Ely 

-keskusten virkailijoiden asennoituminen opettajien yhteydenottoihin oli kielteistä, sillä he 

toivovat, etteivät opettajat ota yrityksistä yhteyttä opiskelijoidensa asioista, vaan että 

koulutuspäälliköt tekisivät sen.  Eräs opettaja oli soittanut TE-toimistoon opiskelijansa 

henkilökohtaiselle virkailijalle, sillä opettajan mukaan opiskelija oli määrätty väärään 

moduuliin jatkamaan opintoja. 

 

H4:(…) Että mä näen että on tosi suuri ongelma se, että on on sellainen 
organisaatio, jossa ei ole mitään ymmärrystä mitä me tehdään. (…) myöskään ei 
oo selvästi halua kuunnella. 

 
Opettajien työn arvostus on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut perinteisesti hyvin vahvaa ja 

opettajien työssä keskeisinä vaikuttajina ovat olleet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
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Opetushallitus, joiden tehtävänä on ollut myös varmistaa opettajien edunvalvonta ja se, että 

opettajien työtä arvostetaan myös jatkossa. (ks. esim. Opetusministeriö 2007). Tätä vasten 

ajateltuna opettajien asema yrityksissä oli heikko ja opettajat työskentelivät haastavissa 

olosuhteissa vailla työssä tarvittavaa tukea ja arvostusta. Kun suuri osa ajasta menee 

materiaalien valmistamiseen ja suunnitteluun sekä kilpailutukseen valmistautumiseen, on 

keskeistä nostaa keskustelun aiheeksi yritysten valmiudet ja halukkuus järjestää aidosti 

laadukasta kotouttamiskoulutusta, jossa opettajat voisivat keskittyä ydintehtäväänsä eli 

opettamiseen. 

 

Haastateltujen opettajien mukaan uupumus on ollut kyseisessä yrityksessä yleistä hitaiden 

ryhmien opettajilla. Opiskelijoilla oli opettajien mukaan paljon vaikeita elämäntilanteita ja 

traumaattisia kokemuksia, ja tiiviin opettaja - opiskelijasuhteen myötä ne kantautuivat myös 

opettajien korviin. Ryhmissä oli myös oppimisvaikeuksia, joihin opettajilla ei ollut valmiuksia 

puuttua, koska heillä ei ole erityisopettajan koulutusta. Tilanteeseen oli kuitenkin kyseisessä 

yrityksessä tulossa muutos, sillä opettajille perustettiin ryhmätyöohjausta psykologin vetämänä 

ja yritykseen palkattiin myös erityisopettaja. Haastatelluista opettajista kaksi toivat selkeästi 

ilmi, että kyseinen koulutusmuoto oli sopimaton hitaiden ryhmien opiskelijoille.  

 

Opettajien työehtosopimukset perustuvat julkisella puolella lain määräämiin 

työsopimusehtoihin, mutta yritykset voivat määritellä työehdot itse. Sopimuksiin liittyvistä 

ongelmista palkkojen pienuus tuli esille selkeimmin, mutta työehdoista puhumiseen liittyi 

vaitiolovelvollisuuden tuomaa pelkoa siitä, mitä minulle tutkimuksen tekijänä voitiin sanoa. 

Erään opettajan kanssa keskustellessani hän oli kiinnostunut tutkielmani aiheesta. Kun kerroin, 

että olen teoriaosuudessa tarkastellut muun muassa koulutuksen yksityistymistä, hän toi 

palkkojen huonommuuden ja materiaalien vähyyden julkisen puoleen verrattuna ensimmäisenä 

esille. Myös kilpailutuksen tuoma työn epävarmuus oli yksi työehtosopimusten ongelmista. 

 

H4: ”Ja taas me nyt mietitään että no, missäköhän nyt sitten olisi syksyllä töissä. 

Että jos tänne ei tuu, niin kenelle mä sitten meen. Millaiset ne työehdot sitten on, 

on varmaan taas huonompia mitä ne on ollut aikaisemmin.” 

 

Keskustelujen perusteella tulkitsin myös, että kyseisessä yrityksessä työskennelleet opettajat 

olivat kuitenkin myös tyytyväisiä työskentelyyn, sillä heidän työtä arvostettiin siellä enemmän 

kuin monessa muussa yrityksessä. Eräs haastateltavista olikin irtisanoutunut edellisestä 
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työpaikastaan, sillä siellä koulutuspäällikkö oli haastatellun mukaan kohdistanut 

haastateltavalle kohtuuttomia vaatimuksia. Opettajalle oli määrätty kahden eri ryhmän 

opettamista samalle päivälle ilman, että hänellä oli aikaa tai mahdollisuuksia valmistautua 

opetukseen. Koulutuspäälliköiden rooli on merkittävä siinä, millaiseksi opettajien työolot 

muotoutuvat. 

 

Haastatellessani koulutuspäällikköä opettajien työsopimuksista, hänen ja opettajien 

näkemykset vaikuttivat joiltain osin eroavan toisistaan. Koulutuspäällikön haastattelussa 

mahdollisia ongelmia ei tuotu yhtä selkeästi esiin, vaan perusteena toimi vertailu julkiseen 

puoleen niin, että vaikka työehtosopimusten heikkeneminen oli aiheuttanut yrityksessä 

”myrskyä” opettajien keskuudessa, ei työehtosopimuksiin oltu haastateltavan mukaan 

”tyytyväisiä varmaan missään”. Hän kuvasi julkista reaktiota yritysten mukanaoloon 

kotouttamiskoulutuksen kentällä sillä, että  

 

H1: ”(…) ei olla totuttu siihen, että tulee muita toimijoita tälle alalle, koska 

kotouttamiskoulutus on ollut aikkareitten (aikuiskoulutuskeskusten) perusmaata. 

(…) Mutta tilanne nyt on tämä ja kentän tulee sopeutua siihen.” 

 

Tutkimukseni kannalta kiinnostavaa onkin tämä ristiriita yrityksen johtotehtävissä 

työskentelevän ja toisaalta yrityksessä työskentelevien puheiden välillä. Myös vaatimus 

opettajien sopeutumisesta nykyiseen tilanteeseen on kiintoisa puheenvuoro 

koulutuspäälliköltä, jonka päätösten ja linjausten varassa opettajat työtään tekevät. 

 

6.2. Opiskelijoiden subjektipositio 

Seuraavaksi käyn läpi toisen opiskelijan kokemuksia opiskelustaan yrityksessä, jossa hän oli 

opiskellut suomen kieltä ja työelämäopintoja kuusi kuukautta. Haastattelussa tuli useaan 

otteeseen esille tiedon puute siitä, missä haastateltava voisi opiskella niin, että saisi riittävän 

kielitaidon ja tutkintonsa täydennettyä suomalaiseen järjestelmään sopivaksi. Haastateltavalla 

on jo tutkinto, ja hän haluaisi oppia nopeasti suomen kielen, jotta pääsisi oman alan töihin. 

Kyseisessä yrityksessä kielen opiskelu oli hänen kokemuksen vähäistä, mutta hän toivoi silti, 

että hänen kielitaito parantuisi ja hän pääsisi töihin. Aikaa kului paljon ja haastateltavalla oli 

tunne, että jotain oli tehtävä, mutta hän ei tiennyt missä maahanmuuttajat voisivat opiskella 

sairaanhoitajaksi jatkamalla tai täydentämällä edellistä tutkintoaan.  Haastateltava myös 
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pelkäsi, että ei jaksa opiskella suomenkielisten kanssa samassa paikassa, mutta haluaisi 

kuitenkin jatkaa opiskeluja. Hän toi myös esille useaan otteeseen sen, että kukaan ei neuvo 

häntä mistä hän voisi aloittaa. Haastateltava kertoi myös osallistuneensa useille eri 

maahanmuuttajille tarkoitetuille kielikursseille useissa eri oppilaitoksissa, mutta mistään hän 

ei ollut saanut tutkintoon johtavaa koulutusta. 

 

 H2:” Ennen minä, vielä viisi vuotta sitten opiskelin Amiedussa, siellä olin vain puoli 
vuotta koska tuli raskaus…..ja nyt mä opiskelen kieltä täällä ihan vähän. Mutta minä 
toivon että tämä yritys saa minun kielitaidon nousemaan, koska minulla on jo ammatti. 
Ukrainassa mä olin töissä sairaalassa ja mä haluaisin tässä yrityksessä opiskelun 
jälkeen vahvistaa minun diplomin ja mennä töihin. Mutta se on vähän vaikeaa, eikä 
kukaan sano minulle mistä tarvii aloittaa. 

V: Okei. opiskelitko sä siellä Amiedussa sairaanhoitajaksi? 

H2: Ei. Siellä oli vain kielikurssi. Sitten mä opin Diakonissalaitoksella sosiaali- ja 
terveysintensiivinen kurssi noin kaksi kuukautta ja sitten mä menin Eiraan, siellä mä 
opin vähän suomea. ja sitten tuli kutsu Keitaalle (…) mutta mä ajattelen että minulle 
tarvii vähän enemmän koska täällä oppii vain vähän ja sellaista mitä en tarvitse. Mietin 
mihin mä voin mennä ja missä oppii paremmin ja mikä koskee ammattia. 

V: Oletko sä käynyt TE-toimistolla juttelemassa, että sinulla on jo ammatti ja haluaisit 
työskennellä sairaanhoitajana Suomessa? 

H2: ---mutta he eivät sano mitään, vain sanovat että ensin minun täytyy oppia kieli ja 
jos minä valmis ja saan b-tason sitten yritän mennä ammattikorkeakouluun mutta mä 
en tiedä mihin ensin mun tarvii mennä. ---mä en tiedä mitä tarvii tehdä. (…) Mutta kun 
mä juttelin Helenan (opettaja) kanssa, hän sanoi että ei nyt, joskus myöhemmin. Mutta 
se aika menee tosi nopeasti. nyt on kieliharjoittelu ja sit taas harjoittelu noin kaksi 
kuukautta ja sitten koulu loppuu ja taas minä en tiedä mitä pitää tehdä ja mihin mennä.” 

 

Tiedon puutteen lisäksi esille tuli myös ohjauksen puute useista eri toimijoista ja 

ammattilaisista huolimatta. Haastateltava oli yrittänyt hakea apua ja ohjausta niin TE-

toimistosta, Valvirasta kuin tämän hetkiseltä yrityksen opettajalta, mutta ei ollut saanut 

vastausta kysymykseen koskien sitä, mihin hänen tulisi lähettää tutkintonsa, jotta se voitaisiin 

täydentää suomalaiseen yhteiskuntaan sopivaksi. Näin ainoana mahdollisuutena oli osallistua 

kielikurssilta toiselle ja toivoa, että joku tukisi tutkinnon täydentämisessä ja pääsyssä 

sairaanhoitajaopintoihin. Myös toinen haastattelemani opiskelija toi samankaltaisia 

kokemuksia esille siitä, kuinka hän oli joutunut itse ottamaan selvää, mitä hänen tulisi tehdä 
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kotoutumisensa eteen. Hän oli yrittänyt tavoitella TE -toimiston virkailijaa, jonka kanssa sopia 

tapaaminen, mutta se ei ollut onnistunut. Hänellä oli onnekseen ystäviä, jotka tiesivät auttaa ja 

opastaa oikeaan paikkaan. Markkinoituminen on tuonut mukanaan myös yksilön vastuun ja 

itseohjautuvuuden, jota myös maahanmuuttajien tulee osoittaa toiminnassaan (Kurki ym. 

2018), mutta haastattelemieni opiskelijoiden kokemusten mukaan tämä osoittautui 

mahdottomaksi tehtäväksi tiedon puutteen vuoksi monimutkaisessa ja haastavassa 

kotoutumisjärjestelmässä. 

 

 Kurjen ym. (2018) sekä Masoudin, Kurjen ja Brunilan (2018) artikkeleissa haastatellut 

opiskelijat toivat samankaltaisia kokemuksia esille. Kun kotoutuminen oli prosessina jäänyt 

usealle henkilölle epäselväksi, jäsentyi elämä epävakaana ja jatkuvana itsensä kehittämisen 

prosessina, jossa kotoutumisen edistämiseksi tuli olla aktiivinen työn haussa sekä omata 

oikeanlaiset tiedot ja taidot työllistymisen parantamiseksi. Työtä tuli hakea ja osallistua 

kotoutumista edistäville kursseille kuitenkin ilman varmuutta siitä, tuottaako opiskelu 

työelämässä hyväksyttävän tutkinnon. Myös työttömänä tuli osata ilmaista oikeanlaista 

subjektiviteettia, jotta maahanmuuttaja nähtäisiin yhteiskuntaan sitoutuneena ja kotoutuneena. 

 

Lukuisista koulutuksellisista interventioista huolimatta maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset 

henkilöt kohtaavat huomattavia vaikeuksia saada töitä Suomesta (OECD 17; Kurki ym. 2018). 

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että heidän aiempaa työ- ja opiskelukokemusta ei arvosteta 

ja tunnusteta, mikä viittaa suomalaisen yhteiskunnan poliittisten, kulttuuristen ja sosiaalisten 

rakenteiden epäkohtiin (Kurki ym. 2018). Vuonna 2017 tehdyssä Euroopan Unionin jäsenmaita 

koskevassa vähemmistöjä ja syrjintää koskevassa tutkimuksessa Suomi oli yksi syrjivimmistä 

maista 28 muun EU-maan joukossa (FRA, 2017). Näiden tietojen valossa Suomen Opetus- ja 

kulttuuriministeriön lupaus siitä, että maahanmuuttajien kotouttamiskoulutus tukee ja ylläpitää 

yksilöiden aiempaa ammatillista osaamista näyttäytyy ristiriitaisena ja toteutumattomana. 

OKM:n (2017, 25) omassa raportissa todetaankin, että maahanmuuttajien polut työelämään 

ovat pitkiä ja sisältävät tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja joskus myös hyödyttömiä opintoja. 

 

Toinen haastattelemani opiskelija oli opiskellut kotimaassaan Irakissa tilastotieteen ja 

ohjelmoinnin kandidaatintutkinnon, mutta ei voinut jatkaa opintojaan tai saada töitä Suomesta 

sen avulla. Hän koki yrityksen toiminnan ja opetuksen toisaalta hyödylliseksi suomen kielen 

oppimisen kannalta, mutta havaitsi useat työelämää koskevat oppitunnit hyödyttömiksi ja ajan 

haaskaukseksi. Koska haastateltu ei hyötynyt omasta tutkinnostaan Suomessa mitenkään, hän 
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oli hakenut Tampereen Teknilliseen yliopiston avoimelle linjalle opiskelemaan IT- alaa, jotta 

voisi suorittaa tutkinnon, joka työllistäisi hänet tulevaisuudessa: 

 

V: “Do you know if it is possible to get  your certificate recognized in Finland? 
H3: Yes, it is possible but it doesn’t help me. What can I do after that? Nothing. 
I can’t study master degree or I can’t work with it. Still I have the bachelor degree 
from Irak.  
V: Do you know what should you do to get it recognized? 
H3: The best thing is to start from the zero.”   

 
 
Masoudin ja kollegoiden (2018, 10) haastattelussa eräs haastateltu kuvasi Suomeen tulleilla 

pakolaisilla olleen samankaltaisia kokemuksia, sillä heidän aiempaa osaamistaan ei otettu 

huomioon heidän suunnitellessaan elämäänsä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Heillä on paljon aiempaa työkokemusta, osaamista ja taitoja, mutta koska suomalainen 

yhteiskunta on niin erilainen, he eivät voineet hyödyntää taustaansa mitenkään. Tämän vuoksi 

suomalainen kotouttamisjärjestelmä on ristiriitainen saadessaan heidät tuntemaan itsensä 

hyödyttömiksi ja taidottomiksi, mutta kuitenkin painottaa jatkuvaa sinnikkyyttä oman 

kotoutumisen ja tulevaisuuden eteen. 

 

TE-toimiston toiminta tuli myös useaan kertaan esille haastatteluissa. Haastatellun opiskelijan 

mukaan TE-toimisto muun muassa vaati häneltä parempaa kielitaitoa ennen kuin haastateltava 

oli taidoiltaan tarpeeksi pätevä hakemaan ammattikorkeakouluun sairaanhoitajaopintoihin. Ja 

koska haastateltava sai työttömyysturvaa, tuli hänen mennä TE-toimiston osoittamille 

kursseille, jotta tukea ei lakkautettaisi. Haastateltu kuitenkin kertoi, että toimiston virkailija ei 

hyväksynyt sellaista kielikurssia, joka olisi palvellut haastateltavan kielitaidon paranemista 

paremmin kuin yrityksen kurssit.  

 

H2 ”Koska TE-toimisto antoi minulle kurssi ja se on pakko ja sanoi että Eirassa 
se on jotain harrastus vain. (…) Mä oli ja itkeä siellä ja sanoin että siellä voi olla 
tosi hyvä yritys oppia mulle koska siellä autetaan mua tosi paljon ja mä pääsen 
siihen---mutta virkailija sanoi että jos sinä et mene (te -toimiston osoittamalle 
kurssille) sinulta poistetaan työttömyysturva ja jos sinä pääset siihen sinun täytyy 
ottaa laina. Mutta mä sanoin mä en voi ottaa lainaa koska vain mies töissä ja 
minulla on kaksi lasta ja se ei sovi minulle. Hän sanoi sinun adaptiaika on loppu 
ja sinä et voi mennä sinne polkukurssille (Eiraan).” 
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Otteesta on tulkittavissa, että yhteiskunta kotoutumisprosessin toisena osapuolena tarjosi 

maahanmuuttajalle rajalliset mahdollisuudet kotoutumiselle, ja näiden rajojen puitteissa 

yksilön tuli ilmaista oikeanlaista ja toivottua subjektiviteettia. Myös Masoudin ja kollegoiden 

(2018, 21) mukaan kotouttamiskoulutuksessa oli löydettävissä vastaavanlaisia 

subjektipositioita, joita kotouttamiskoulutukseen osallistuville yksilöille oli tarjolla. 

Kotoutumiselle on asetettu vaatimukset, jotka maahanmuuttajien tulee joko opiskelun tai työn 

tekemisen ja sen aktiivisen haun kautta saavuttaa, mutta olosuhteet esimerkiksi opiskelluilla 

kursseilla eivät tue näiden vaatimusten saavuttamista. Myös taloudelliset tekijät tulivat esiin 

kahdessa haastattelussa, edellä kuvaamassani opiskelijan sekä koulutuspäällikön 

haastattelussa. Opiskelijat joutuvat tekemään päätöksiä tukien lakkauttamisen pelossa, jolloin 

moni voi joutua valitsemaan sellaisen kurssin, jolle osallistumisesta maksetaan tukea, mutta 

joka ei välttämättä tue oppimista vaadittavalla tavalla. 

 

OECD:n (2017) raportissa eriteltiin ehdotuksia maahanmuuttajien koulutuspolkujen 

edistämiseksi. Raportissa tuotiin ilmi, että maahanmuuttajat hyötyisivät enemmän, mikäli 

kielen opiskelussa keskitytään enemmän sanastoon, joka tukisi opiskelijoiden oman alan 

suomen kielen oppimista ja tuntemusta. Molemmat haastattelemani opiskelijat kokivat, että 

kielen opiskelu oli tärkeää, mutta jokseenkin hyödytöntä, sillä kielen opiskelun tunneilla 

sanasto oli hyvin yleistä eikä tukenut heidän ammattisanaston laajentumista. OECD:n (2017) 

raportissa todetaankin, että tämä rajoittaa ulkomaisten opiskelijoiden pääsyä muille kursseille 

sekä pitkittää opiskelijoiden pääsyä jatkokoulutukseen kotouttamiskoulutuksen päätyttyä. 

Toinen haastattelemani opiskelija koki, ettei yhdeksän kuukautta ole tarpeeksi riittävän 

kielitaidon oppimiseen, mikä on linjassa raportissa esiin tuotujen ongelmakohtien kanssa. Hän 

myös toi ilmi, että yrityksellä ei ollut suurta kiinnostusta opiskelijoiden oppimisesta, sillä 

tärkeää oli, että kurssit saatiin täyteen: 

 

H3: “It is about business. They teach people, but their idea is how to get the 
money. It does not matter how many students are in the same group, like we are 
at the first class thirty or forty-five and it is so busy. And it does not matter if the 
student learns or not.” 

 
 
Haastattelemieni opiskelijoiden kokemukset yrityksen tarjoamasta opetuksesta olivat joiltain 

osin linjassa, sillä he molemmat kokivat suomen kielen opiskelun tärkeäksi ja olivat 

motivoituneita oppimaan sitä, mutta yrityksen tarjoama suomen kielen opetus ei vastannut 
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heidän tarpeitaan oppia enemmän oman alan sanastoa. Tämä aiheutti toisessa 

haastattelemassani opiskelijassa voimakasta huolta omasta tulevaisuudesta, sillä hän toivoi 

pian pääsevänsä opiskelemaan ammattikouluun sairaanhoitajalinjalle. Molemmilla oli ammatti 

opiskeltu omassa kotimaassaan, mutta kumpikaan ei voinut hyödyntää sitä Suomessa 

asuessaan. Ensihoitajaksi opiskellut suunnitteli sairaanhoitajaopintoja, ja tietokonealan 

tutkinnon suorittanut oli suuntaamassa IT -alan opintoihin. 

 
Hitaissa ryhmissä opiskelijoiden motivointi oli opettajien mukaan hankalaa, sillä ryhmissä oli 

paljon kielitaidottomia, kouluttamattomia ja opiskelijoita vailla selkeää suuntaa omasta 

kotoutumisesta. Opiskelijoilla ja opettajilla oli käytössä psykologin palvelut, mutta niiden 

saatavuudessa oli erään opettajan mukaan ongelmia.  Kaksi opettajista pohtikin haastatteluissa 

sitä, millä tavalla saada sellaisetkin opiskelijat motivoitumaan, joilla ei ollut heidän mukaan 

selkeää suuntaa omasta kotoutumisesta, sillä heidän kohdallaan riskinä oli passivoituminen ja 

se, että he tulevat kursseille vain, koska saavat siitä rahaa. Yksi opettaja pohtikin seuraavaa: 

 

    H4:” Kun se on tavallan sellanen että täällä yksi vuosi on tosi pitkä aika. Jos 
ei ei ole omia tavoitteita kirkkaasti mielessä, passivoituu tosi nopeasti. Myös 
perusryhmissä on aika paljon niitä jotka niin kuin ne sit niinku istuu täällä. Ja 
jos niiltä kysyy että ni mitä sä ajattelet ja mitä tämän koulutuksen jälkeen  ja mitä 
sä teet sun elämällä ja näin niin sit se on että ”nooo, emmä tiedä, että katsotaan” 
ja näin…” 

 
Muutamat haastateltavat toivat ilmi opiskelijoiden taustojen vaikuttavan osallistumiseen 

tunneilla. Opiskelijat, jotka olivat muuttaneet Suomeen kotimaastaan sotien tai vainon vuoksi, 

näyttäytyivät opettajille ryhmänä, jonka opetus oli työlästä ja uupumisen taustalla. Kuitenkin 

juuri näissä ryhmissä opiskelevia osa haastatelluista opettajista kuvasi passiivisiksi, joiden 

motivointi oli hankalaa. Tätä passiivisen kansalaisen kuvausta on käytetty erityisesti sellaisten 

henkilöiden kohdalla, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella (Brunila, Ikävalko, Kurki, 

Masoud, Mertanen, Mikkola & Mäkinen 2017; Kurki ym. 2018). Myös Clarken (2004, 631) 

mukaan maahanmuuttajia on totuttu kuvaamaan passiivisina ja ohjausta vaativina subjekteina, 

jolloin näkymättömiksi ovat jääneet aktiiviset pyrkimykset määrittää ja suorittaa omia 

kotoutumisprosesseja. Syitä työttömyydelle voi olla useita, ja aktiivisestakin ponnistelusta 

huolimatta työttömyys voi pitkittyä. Tätä passiivisen kansalaisen kuvausta siis käytettiin myös 

haastattelemistani maahanmuuttajista, vaikka syitä alhaisen motivaation taustalla ei oltu 

selvitetty. Kuvauksessa on havaittavissa se tyyli, jolla yhteiskunta määrittelee 
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ihannekansalaista. Aktiivisuus, yritteliäisyys ja sinnikkyys oman kotoutumisen edistämiseksi 

esimerkiksi oman yksilöllisen koulutuspolun ja työnsaannin kautta tulivat esille myös 

koulutuspäällikön haastattelussa. Masoud ym. (2018) kirjoittavat artikkelissaan oikeanlaisen 

työntekijäkansalaisen ominaisuuksista, joita maahanmuuttajien tulee 

kotouttamiskoulutuksessa tavoitella. Tutkijoiden mukaan onnistuneen kotoutumisen 

painottaessa työllistymistä, oma-aloitteisuutta ja jatkuvaa itsensä kehittämistä, liitetään syy 

yksilön henkilökohtaiseksi epäonnistumiseksi, mikäli työtä ei ole saatu. Tällöin tarkastelun 

ulkopuolelle jäävät niin laajemmat yhteiskunnan syrjivät rakenteet, mutta myös yksittäisessä 

yrityksessä tai oppilaitoksessa tehty työ kotouttamisen toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista 

maahanmuuttajan työllistymiselle. 

 

Nopeiden ryhmien opiskelijat sen sijaan näyttäytyivät työntekijöiden tulkinnoissa 

ihanneoppilaina, sillä heidän kanssaan työskentely tuntui mielekkäältä heidän osittaessaan 

etenemisen ja oppimisen merkkejä toisin kuin hitaiden tai perusryhmien opiskelijat. 

Opiskelijoita kuvattiin aktiivisina, etevinä ja vastuullisina henkilöinä, jotka olivat 

määrätietoisia oman opiskelun suhteen. Näissä ryhmissä opiskeli henkilöitä, joilla oli jo 

kotimaassaan opiskeltu korkeakoulututkinto, ja he olivat myös tulleet TE-toimiston kautta 

yrityksen järjestämille kotouttamiskoulutuksen kursseille. Myös Kurki ym. (2018, 9) toteavat, 

että maahanmuuttaja saa kiitosta ja kannustusta vain silloin, kun osoittaa oikeanlaista toimintaa 

ja tuo sillä haluttua kompetenssia kansallisen kilpailukyvylle.  

 

Yksi uusliberalistisen järjestyksen tuomista muutoksista onkin ollut kääntää katse ja vastuu 

inhimillisen elämän rakentumisesta yksilöille itselleen (Davies 2005, 9-10). Kun pärjääminen 

on määritelty yksilöllisten ja uusliberalististen arvojen mukaan, painottuu näkemyksessä 

taloudellinen pärjääminen yhdessä oikeanlaisten taitojen kanssa. Näiksi vastuullisen ja 

aktiivisen kansalaisen ydintaidoiksi on ehdotettu muun muassa kykyä rahan ansaitsemiseen, 

joustavuutta ja jatkuvaa reagointikykyä sekä vastuunottoa omasta henkilökohtaisesta elämästä 

(Brunila ym. 2017), mikä ei jätä tilaa rakenteellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden tarkastelulle 

ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Maahanmuuttajan subjektiposition muotoutumisessa 

yhteiskunnallisen tarkastelun tärkeys on vääjäämätöntä, sillä ilman sitä eriarvoisuuden 

mekanismit jäävät näkymättömiksi ja onnistumiset tai epäonnistumiset kristallisoituvat 

maahanmuuttajien henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi. 
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Maahanmuuttajien suuri määrä matalapalkka-aloilla oli koulutuspäällikön näkemyksen 

mukaan seurausta siitä, että he itse hakeutuvat, mutta toisaalta heidät myös ohjataan sinne: 

 

H1: ”Maahanmuuttajat menee usein tiettyihin juttuihin niinkun tiettyihin 
tällasiin yleisiin sillä tavalla mukaan että jos, no vaikka jos puhutaan 
työllistymisestä tai niistä aloista jotka työllistää tällä hetkellä Suomessa että 
käytännössähän ne on tällasia aloja joihin suomalainen ei enää suostu 
menemään, matalapalkka-aloja, sisääntuloaloja, palveluammatteja ja sit tietenki 
sote-alueella on paljon töitä ja sit siinä on ne neljä viisi alaa jotka mielletään et 
siel on työvoimapula et no kaikki maahanmuuttajat sinne tyyliin lähihoitajat. No 
sä tiedät miehet raksalle ja naiset lähihoitajaksi ajattelu.” 

 
Jos maahanmuuttajien uraneuvonta niin koulutusjärjestelmässä kuin työelämässäkin perustuu 

edellä mainittujen stereotypioiden mukaan, muodostuu maahanmuuttajien syrjintä 

työmarkkinoilla itseään ruokkivaksi prosessiksi (OECD 2017), ja syrjinnän taustalla olevat 

rakenteelliset ongelmat näyttäytyvät yksilöiden omina valintoina. Koulutuspäällikön mukaan 

yrityksessä pyritään antamaan opiskelijoille paljon ohjausta ja tietoa eri aloista, jotta opiskelijat 

eivät tekisi vääriä päätöksiä alan suhteen. Maahanmuuttajat siis näyttäytyivät myös huolen 

kohteina, joille tulee antaa ohjausta siitä, miten suomalainen yhteiskunta toimii ja miten täällä 

olisi hyvä toimia: 

 

H1: ”Me nyt tiedetään, miten täällä tulee toimia (…) Mutta sit jos sä huomaat, 
että hän tekee vääriä päätöksiä niin mitä me sit tehdään (…) Mut sit meillä on 
tietenki taas nää kun he yleensä on niiden sosiaalitukien varassa se heidän 
toimeentulo niin sit tavallaan sitte niihinki kytköksissä et sitte he joutuu niiden 
varassa tekemään ratkaisuja koska muuten menettävät tuet.” 

 

Niin kuin Tuori (2007, 166) artikkelissaan maahanmuuttajanaisiin kohdistuvasta huolipuheesta 

kirjoittaa, tällainen puhe on epäilemättä pyrkimystä olla avuksi, mutta siihen kietoutuu 

väistämättä valtasuhteisiin kietoutuva ilmiö niin, että maahanmuuttajat asetetaan autettavan 

asemaan ja suomalaiset auttajan asemaan. Tällaisen subjektiposition luominen 

maahanmuuttajalle on omiaan luomaan eroa ”meidän” ja ”heidän” välille, millä on 

kauaskantoisia seurauksia maahanmuuttajien aseman muotoutumisessa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Tällainen autettava vs. auttaja –dikotomian käyttäminen diskursiivisena 

käytänteenä on Butlerin (1999, 173-174) mukaan performatiivista, sillä kieli ei ole tässä 

ainoastaan kuvailevaa, vaan myös tuottava puheteko sen luodessa maahanmuuttajan 

subjektiposition. Kun maahanmuuttaja kuvataan vääriä päätöksiä tekeväksi yksilöksi, 
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epäonnistuminen koulutuksessa tai työelämässä kasaantuu jälleen yksilön omaksi 

epäonnistumiseksi eikä yhteiskunnan rakenteiden vaikutus näin ollen tule näkyväksi. Tätä 

ilmiötä vasten on aiheellista pohtia, mitä huolipuheella saadaan aikaiseksi ja minkälaisia 

toimenpiteitä se oikeuttaa kotouttamistoimenpiteiden kohteina olevia maahanmuuttajia 

kohtaan. 

 

6.3. Yhteenveto tuloksista 

Markkinoitumisen seurauksena yksityisiä yrityksiä on yhä enemmän perinteisesti julkisen 

sektorin tuottamien palveluiden järjestämisessä mukana, ja niin kuin tulososiossa toin esiin, 

tällä on merkitystä koulutuksessa mukana olevien ihmisten elämään. Yksi aineistostani 

keskeisimpänä nostamani seuraus kotouttamiskoulutuksen yksityistymisestä on koulutuksen 

kustannustehokkuuden vaatimukset. Tällä oli useita seurauksia niin työntekijöiden kuin 

opiskelijoiden toimintaan, sillä opettajat joutuivat tekemään töitä muun muassa heikommilla 

työehdoilla ja opiskelijoiden ryhmäkoot olivat suuria. Tällä oli seurauksia opetuksen laatuun 

erityisesti kielen opetuksessa ja siihen, että opettajilla ei opiskelijan kokemusten mukaan ollut 

mahdollisuutta yksilölliseen opetukseen.  

 

Masoudin ja kollegoiden (2018) mukaan uusliberalistinen markkinaorientoitunut politiikka on 

johtanut siihen, että kotouttamiskoulutusta on alettu johtaa taloudenkasvua lisäävin intressein. 

Tähän on vahvasti vaikuttanut EU-tasolta tullut kehotus kaikissa jäsenmaissa lisätä yksityisen 

sektorin määrää kotouttamistoimenpiteiden järjestämisessä (Euroopan Unionin neuvosto 

2014), mitä on Suomessa toteutettu TEM:n (2015) taholta painottamalla yksityisen sektorin 

mukaantuloa. EU-tasolta tulleen linjauksen taustalla on ollut maahanmuuttajien pikainen pääsy 

työelämään julkisten kulujen minimoimiseksi, jota yksityisen sektorin toivotaan edistävän. 

Hyvistä julkilausutuista periaatteista huolimatta kotouttamiskoulutuksen avaaminen myös 

yksityisten toimijoiden mukaan tuloon on aiheuttanut tilanteen, jossa kilpailutukseen perustuva 

järjestäminen on tehnyt koulutuksesta pirstaloituneen ja vaikeuttanut niin opiskelijoiden kuin 

opettajien elämää. Kotouttamistoimenpiteistä suunniteltaessa tulisi koulutuksen jatkuvuus 

taata niin, että työ maahanmuuttajien parissa tapahtuu tarpeenmukaisin resurssein ilman 

yksityisen omistajuuden tuomia vaateita kustannustehokkuudesta sekä voittojen tavoittelusta.  

Tehdessäni analyysia kotouttamiskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden subjektipositioista 

nostin aineistosta kohtia, joissa haastattelemani opiskelijat kertoivat kokemuksistaan ja 

mahdollisuuksistaan suomalaisen kotouttamisjärjestelmän parissa. Toinen haastateltu 
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opiskelija kertoi vaikeuksistaan päästä sairaanhoitajaopintojen pariin, sillä hänen kielitaito oli 

riittämätön, mutta koki kielen opiskelun kuitenkin jokseenkin turhauttavaksi yrityksen 

kotouttamiskurssilla, sillä siellä ei hänen mukaan opiskeltu työelämässä tarvittavaa alan 

sanastoa. Opiskelija oli ennen pääsyä kotouttamiskoulutukseen opiskellut kieltä toisessa 

oppilaitoksessa, missä koki saavansa henkilökohtaista ohjausta ja oppivansa hyvin. Koska 

kurssi ei ollut TE-toimiston hyväksymä kotouttamistuen saamiseksi, tuli opiskelijan tukien 

lakkauttamisen uhalla lopettaa se ja siirtyä yrityksen kurssille. Näitä kokemuksia vasten 

peilatessa muotoutuu subjektipositio kyseisen opiskelijan kohdalla haastavaksi paikaksi edistää 

omaa kotoutumista, sillä mahdollisuudet kielen oppimiseksi ja jatkokoulutukseen pääsemiseksi 

kapenevat taloudellisten reunaehtojen ja (opiskelijan kokemusten mukaan) tehottoman kielen 

opetuksen vuoksi.  

 

Vaatimukset maahanmuuttajien omasta aktiivisuudesta ja jatkuvasta työskentelystä oman 

kotoutumisen ja työllistymisen eteen näyttäytyvät tämän esimerkin valossa mahdottomilta 

toteuttaa. Tutkimukset maahanmuuttajien subjektiviteetista ovat osoittaneet, että 

uusliberalistisen koulutuspolitiikan eetoksessa maahanmuuttajien asema on jatkuvaa 

epävarmuuden läsnäoloa aktiivisista yrityksistä huolimatta hänen luoviessa eri 

kotouttamistoimenpiteiden välillä. Jatkuva muistuttaminen sitoutumisesta omaan 

kotoutumiseen myöskin ilman työ- tai opiskelupaikkaa on luonut ja lisännyt epävarmuuden ja 

riittämättömyyden kokemuksia. (Kurki & Brunila 2014; Kurki, Masoud, Niemi & Brunila 

2018; Masoud ja kollegat 2018.)  

 

Kotouttamiskoulutuksen markkinoitumisen taustalla ovat olleet maahanmuuttajien 

tehokkaamman työllistämisen sekä julkisten menojen minimoimisen takaaminen, mutta tämä 

diskurssi on jättänyt huomiotta kotouttamistoimenpiteiden todellisuuden. Opettajien työn 

pirstaloituminen, heikennykset työehtoihin ja -oloihin, opiskelijoiden ohjauksen puute sekä 

kotoutumisprosessin epäselvyys ovat valitettavia seurauksia siitä, että maahanmuuttajien 

kotouttamiseksi pyritään yhä enemmän lisäämään yksityisen sektorin läsnäoloa. Vaikka 

suomalainen kotouttamisjärjestelmä tarjoaa maahanmuuttajalle mahdollisuuksia kielen 

opiskeluun, ammattiopintoihin sekä työllistymiseen, muotoutuu yksilöiden asema näistä 

huolimatta järjestelmässä rajoittuneeksi ja mahdollisuudet päästä osaksi yhteiskuntaa ovat 

täten aina ehdolliset (Kurki ym. 2018). Viimeaikainen tutkimus edelleen muistuttaa meitä siitä, 

ettei väitetty hyvinvointijärjestelmämme ole kyennyt toteuttamaan inklusiivisuutta maahan 

tulijoiden kohdalla tukien heidän asemaa työmarkkinoilla ja korkeakoulutuksessa (Martikainen 
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ym. 2012). Tietoa siitä, kuinka suomalainen kotouttamispolitiikka todellisuudessa toimii, tulisi 

lisätä (OECD 2018, 144).  

 

Useat sosiologit ja kasvatustieteilijät ympäri maailman ovat todenneet, että koulutusta koskeva 

tämän hetkinen muutos on osa kapitalistisen järjestelmän esiinmarssia (Davies 2005). Hyvistä 

tavoitteista huolimatta suomalaista kotouttamispolitiikkaa näyttäisi liian usein ohjaavan lyhyen 

aikavälin poliittiset ja taloudelliset tavoitteet pitkäjänteisen ja yhdenmukaisen 

kotoutumispolitiikan sijaan (Martikainen ym. 2012). Diskursiivisena käytäntönä 

uusliberalistinen koulutuspolitiikka positioi ihmisiä talouden resursseiksi 

kustannustehokkuuden, yksilöllisyyden ja valinnanvapauden nimissä. Tällöin diskurssi 

kuitenkin peittää alleen sen todelliset seuraukset. Vakavin ongelma liittyykin siihen, että kun 

koulutukseen osallistuvien yksilöiden asema on ehdollinen talouden imperatiiveille, ei 

kysymyksiä markkinoitumisen taakse piiloutuvasta yhteiskunnallisesta epätasa-arvoisuudesta 

ja hierarkioista kyetä tunnistamaan. 
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7. Tutkimusprosessin kuvausta 

 

Tutkielmani ensimmäisessä ja toisessa luvussa avasin koulutuspolitiikan kentällä jo usean 

vuosikymmenen ajan vaikuttaneita markkinoitumisen ja yksityistämisen trendejä, jotka ovat 

havaittavissa yhä voimistuvina 2000-luvun poliittisissa agendoissa. Aloitin tarkasteluni 

hyvinvointivaltion vähittäisestä siirtymisestä kohti kilpailuvaltiota, mikä on tarkoittanut 

julkisten palveluiden ulkoistamista ja yksityistämistä valtion kulumenojen hillitsemiseksi. 

Samaan aikaan kun on pyritty minimoimaan julkisia menoja, vallalle on tullut voitontavoittelun 

ja kilpailussa pärjäämisen eetokset. Tämä uudesta julkisjohtamisesta vaikutteensa saanut aalto 

on vähitellen päässyt myös koulutuksen sisään, jolloin siitä on tullut poliittisen kamppailun ja 

kohde. Koulutuksen roolin muutosta on ollut todistamassa joukko tutkijoita, joiden mukaan se 

palvelee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämisen sijaan yhä enemmän 

työelämän ja yritysten tarpeita ja heikentää siihen osallistuvien ihmisten subjektiviteettien 

rakentumista (ks. Ball 2008;2004; Ball & Youdell 2008; Brown ym. 2006; Brunila 2011; 

Brunila ym. 2017; Lundahl 2002; Lundahl ym. 2013; Masoud ym. 2018; Kurki ym. 2017). 

 

Hyvinvointivaltion ja koulutuksen roolien muutoksesta etenin kohti kotouttamispolitiikkaa. 

Myös kotouttamispolitiikka on hyvinvointivaltion roolin muutospaineissa joutunut 

yksityistämisen kouriin valtion roolin kaventuessa julkisrahoitteisten palveluiden 

järjestämisestä niiden etähallintaan. Martikainen ym. (2012) valottavat kotouttamispoliittisten 

muutosten alkaneen samoihin aikoihin valtion hallinnossa tapahtuneen muutoksen kanssa 

1990-luvulla, minkä vuoksi kotouttamistoimenpiteet ovat olleet vahvasti ulkoistamisen ja 

yksityistämisen edessä. Lisäksi maahanmuuttajista on erityisesti julkisessa keskustelussa luotu 

kuvaa kulueränä, josta pitäisi selvitä mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Näitä vasten 

tarkasteltuna myös kotouttamisen toimenpiteet ovat olleet voimakkaan poliittisen 

kaupankäynnin kohde, josta seurauksena olikin esimerkiksi vuonna 2015 tapahtunut 

kotouttamiskoulutusten laaja kilpailuttaminen ja yksityisten yritysten pärjääminen tässä 

kilpailussa. 

 

Neljäs luku koostuu tutkielmani teoreettisesta osuudesta, missä avaan seuraamaani 

jälkistrukturalistisen tutkimussuunnan merkitystä tietoon ja tietämiseen. Jälkistrukturalistista 

ajattelua soveltamalla on mahdollista tutkia diskurssien tuottamaa todellisuutta sekä pyrkiä 

pois oikean tietämisen tavoista, sillä suuntaus avaa tiloja ja mahdollisuuksia uudelle tiedolle 
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välttäen näin absoluuttista totuutta (Davies 2005). Jälkistrukturalismi painottaakin itsestään 

selvinä pidettyjen totuuksien kyseenalaistamista sekä tiedon jatkuvaa uudelleen arviointia (St. 

Pierre 2000). Analysoidessani aineistoja ja nostaessani sieltä maahanmuuttajien 

subjektipositioita kuvaavia otteita pyrin menemään ikään kuin näiden diskurssien taakse ja 

pohtimaan, millä tavalla tieto maahanmuuttajista muodostuu ja häiritsemään sitä, mitä pidetään 

muuttumattomana totuutena. Daviesin (2004) mukaan jälkistrukturalismin tarkoitus ei ole 

kiistää todellisuuden olemassaoloa kokonaan vaan nostaa esille tietoa ja tietämistä koskevat 

rajoitukset. 

 

Tässä viimeisessä kappaleessa analysoin myös tekemääni tutkimusprosessia myös oman 

tutkijuuden näkökulmasta. Koen tällaisen reflektiivisen osion merkitykselliseksi, sillä 

tutkimuksen tekemisessä tutkijan kyky arvioida ja avata omaa ajattelua sekä toimintaa 

muodostuu luotettavuuden kannalta keskeiseksi tekijäksi (Hakala 2007). Diskurssien tutkijana 

tulen myös itse luoneeksi ja uusintaneeksi todellisuutta, mistä tutkijan tulee ottaa vastuu 

(Kurki, Ikävalko & Brunila 2016, 128). Tämän vuoksi pyrin tässä viimeisessä osiossa 

kääntämään katseeni alkuun ja pohtimaan sitä, mitä tuli tehtyä. Tutkijan reflektiivisyys 

tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii avaamaan omia näkökulmia sekä lähtökohtia niin 

tutkimuskohteestaan kuin siitä kontekstista, jossa tutkimusta tehdään. Tämän avulla on 

mahdollista purkaa valta-asemaa, joka tutkijalla väistämättä on hänen tehdessään valintoja 

tutkimusprosessin aikana. 

 

Valta-aseman tunnistamisessa tärkeää on kuitenkin, ettei tutkija tule häivyttäneeksi itseään 

tutkimusprosessissa ikään kuin näkymättömäksi hahmoksi, vaan tunnistaa ja tunnustaa 

toimiensa vaikutukset siihen, millaisen todellisuuden tutkimuksellaan tuottaa.  Tutkijana ei ole 

koskaan valtasuhteiden ja diskursiivisten käytäntöjen ulkopuolella (Davies 2004), mutta 

vastuullisen tutkijan merkittävä ominaisuus onkin kriittinen tarkastelu tiedon tuottamisesta 

suhteessa valtaan (Lather 2002). Omassa tutkielmassa olen kiinnittänyt huomiota erityisesti 

niihin kohtiin, joissa on kuulunut markkinoitumisen tai yksityistymisen vaikutukset 

kotouttamiskoulutuksen käytäntöihin ja tällöin analyysissa painottuvatkin nämä ilmiöt 

vahvasti. Vähemmälle huomiolle ovat voineet jäädä koulutusta koskevat muut käytännöt, jotka 

eivät ole yhtä vahvasti talouspainotteisen koulutusajattelun kyllästämiä. Kirjoittaessani 

kotouttamiskoulutuksesta olen halunnut tehdä siinä ilmeneviä diskursseja ja ilmiöitä 

ymmärrettäviksi ja näkyviksi sen sijaan, että olisin tuottanut objektiivista tietoa (Davies 2004).  
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Myös haastateltavien kuvaaminen tutkimuksessa on tutkijalle hetki, jossa tulee pohtia sitä, 

millaisia subjektipositioita tulee luoneeksi ja kenties uusintaneeksi. Ahmed (2000) kirjoittaa 

artikkelissaan sellaisesta tutkimusotteesta, jossa (feministisen) tutkimuksen tekijän tulee pyrkiä 

analysoimaan rakenteita ja historioita, jotka ovat olleet mukana kussakin kohtaamisessa. Tämä 

on edellytys sille, että tutkija voi irrottautua paremmin tietäjän paikasta suhteessa 

haastateltaviinsa. Tutkiessani maahanmuuttajien subjektipositioita olen pyrkinyt kuvaamaan 

haastateltavieni kokemuksia suomalaisesta kotouttamis- ja koulutusjärjestelmistä, joilla on 

ollut vaikutuksia heidän elämäänsä. Samalla, kun olen havainnoinut sitä, millä tavoilla 

markkinoituminen ja yksityistyminen vaikuttavat maahanmuuttajien 

kotouttamiskoulutuksessa, olen tullut kirjoittaneeksi tekstiä maahanmuuttajista marginaalissa 

elävinä ja epätasa-arvoisesti kohdeltuina. Haastateltavien vaikeiden kokemusten kohtaaminen 

oli kuitenkin väistämätöntä, ja puhuttaessa maahanmuuttajista suomalaisessa yhteiskunnassa 

kysymyksiä sosiaalisesta eriarvoisuudesta ei voi sivuttaa. (vrt. Kurki 2008.)  

 

Matkani pro gradu -seminaareissa, kirjastossa ja kotona työskennellessäni on ollut ennen 

kaikkea tutkimuksen tekemisen harjoittelua. Tämän olen pyrkinyt pitämään mielessäni, kun 

suunta ja merkitys ovat olleet kateissa. Suunnan ja merkityksen katoaminen on liittynyt siihen, 

että etenkin tutkielman tekemisen alussa valmista tutkimusta maahanmuuttajien 

kotouttamiskoulutuksen markkinoitumisesta ja yksityistymisestä oli sangen vähän. Tämän 

vuoksi aiheen rajaaminen tuntui haastavalta. Harjoitteluun on liittynyt sekä epämukavuuden 

sietämistä että miellyttäviä kirjoitushetkiä, jolloin olen kokenut oman tutkijan roolin saavan 

rohkaisua ja vahvistusta siitä, että olen kenties oikeilla jäljillä analysoidessani 

kotouttamiskoulutusta. Epämukavuuden kokemukset puolestaan ovat vieneet minua pois 

kirjoittamisesta, mutta niin kuin seminaareissa yhdessä opiskelijakollegoideni kanssa 

totesimme, koulutuksen tuleekin olla myös epämukavaa. Tieto ja tekstit, joita olen käsitellyt 

ovat liittyneet ihmisten jokapäiväiseen elämään ja näin ollen olen joutunut pohtimaan sitä, 

millaista todellisuutta tulen kirjoittaneeksi. Tämä ei ole ollut aina niin miellyttävää, mutta 

välttämätöntä kyllä. Harjoittelusta huolimatta olen kokenut aiheeni yhteiskunnallisen 

merkittävyyden vuoksi tärkeäksi ja halunnut tuoda maahanmuuttajien 

kotouttamiskoulutuksessa vallitsevia diskursseja esille, jotta se avaisi keskustelua 

markkinoitumisen vaikutuksista kotouttamistoimenpiteisiin. 
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7.1. Ehdotuksia jatkoksi 

Maahanmuuttajien koulutuksellisten yhteisöjen merkitys kotoutumisen kenttänä on 

kiistämätön, sillä niillä on erityisen voimakas kontribuutio nuorten maahanmuuttajien 

yhteiskunnalliselle osallisuudelle ja kotoutumiselle. Maahanmuuttajien sosiaalisiin muutoksiin 

liittyvät muutokset ovat globaaleja ilmiöitä. Pohjoismaisena hyvinvointipalveluna koulutus 

takaa jokaiselle ilmaisen ja laadukkaan koulutuksen sekä edellytykset täyteen kansalaisuuteen, 

mutta käytännöt ja todellisuus vaihtelevat maiden välillä. Nämä lähtökohdat tarjoaisivatkin 

jatkotutkimuksen kannalta hedelmällisen näkökulman tarkastella kotouttamiskoulutusta eri 

maiden välillä. 

 

Pääkaupunkiseudulla kotouttamisen kehittämiseen on herätty, sillä useat kaupungit ovat 

lisänneet rahoitusta kotouttamiskoulutuksen pariin. Viimeisimmissä uutisoinneissa 

koulutuksen pirstaloituminen ja opiskelijoiden pitkittyneet siirtymät koulutuksesta työelämään 

ovat tulleet yhä voimakkaammin esille ja tulevaisuudessa aiotaan panostaa kotoutumisen 

toimenpiteisiin niin, että maahan tulijoilla olisi paremmat mahdollisuudet löytää itselleen 

mieleinen koulutus ja työ. Tätä varten onkin perustettu oppimiskeskuksia, jossa tarjotaan 

monipuoliset palvelut niin, että ne tukevat sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja johtavat ammattiin 

ja lopulta työllistymiseen (TEM 2018).  

 

Monikulttuurisen nuorisotyön parissa tehtyjen tutkimusten mukaan koulujen 

monikulttuurisuudelle ja maahanmuuttajaopetuksen käytännöille on ominaista, että ne ovat 

muiden kuin maahanmuuttajien itsensä suunnittelemia ja toteuttamia. Mikäli 

maahanmuuttajataustaiset ihmiset eivät itse pääse vaikuttamaan koulutuksen sisältöihin, johtaa 

se helposti siihen, että maahanmuuttajiin kohdistuva työ on kokonaan suomalaisten 

määrittelemää ja toteuttamaa. Tällöin näkymättömäksi jää maahanmuuttajien tärkeä tieto 

kotoutumiseen liittyvistä kysymyksistä ja siitä, mihin koulutuksessa tulisi keskittyä. (ks. 

Honkasalo & Souto 2007). Myös kotouttamiskoulutuksen tutkimisessa, suunnittelussa 

toteutuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla koulutukseen osallistuvien oma 

ääni tulee kuulluksi koulutuksen käytännöissä.  
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