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Tiivistelmä: 

Maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaksi kouluttautumisessa kietoutuvat yhteen monet ajankohtaiset 

yhteiskunnalliset ilmiöt. Hoiva on ollut arvostamatonta työtä, ja hoivapulan myötä on edetty kohti 

maahanmuuttajien ohjaamista alalle, sen sijaan, että työehtoja parannettaisiin. Lisäksi ammatillinen koulutus on 

nostattanut huolta siitä, millä ehdoin sieltä voi valmistua. Samalla nais- ja maahanmuuttajavaltaiset alat 

muodostavat työmarkkinoiden alaluokan. Tämä on tutkielman yhteiskunnallinen konteksti, jota vasten 

somalitaustaisten naisten lähihoitajaksi kouluttautumista peilataan. 

Tutkielman aineisto koostuu viidestä saman lähihoitajakoulun käyneistä somalitaustaisten naisten haastatteluista. 

Aineistoa analyysi pohjautuu aineistolähtöiseen grounded theory -menetelmään, jota on kuitenkin täydennetty 

yhdellä työvaiheella eli jäsenkategoriatasojen lisäämisellä. Tutkimus antaa tietoa siitä, miten haastateltavat 

päätyivät lähihoitajiksi ja mikä merkitys työlle annetaan nykyisenlaisessa yhteiskunnallisessa järjestyksessä. Lisäksi 

se antaa tietoa siitä, minkälaista on lähihoitajaksi opiskelu, ja mitä sen aikana opitaan. Tulosten mukaan tiedonpuute 

tai ristiriitainen tieto vaatii opiskelijoilta vahvaa toimijuutta. Itseohjautuvuuden vaatimus näyttäytyy haastateltaville 

niin, että heitä pidetään vastuussa sellaisistakin asioista, joihin he eivät voi vaikuttaa. Tällaiset käytännöt, jotka 

voidaan nimetä institutionaalisen rasismin ilmentymiksi, heikentävät opiskelijan tunnetta siitä, että häntä 

arvostetaan ja että hän voi luottaa kouluinstituutioon. 

Haastateltavia yhdistää sama somalitausta, joka on Suomessa erityisen leimattu. Haastateltavat ovat sekä Suomessa 

syntyneitä että tänne myöhemmin muuttaneita, mikä antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, millä tavoin etnisyys 

näyttäytyy kouluttautumisessa. Yhtäältä opiskelijoiden eri kielitaidot vaikuttavat siihen, kuka hyväksyy 

ymmärtämättömyytensä, ja uskaltaako pyytää apua. Toisaalta maahanmuuttajakategoria näkyy instituutioiden 

käytänteissä tukea tarvitsevana taakkana, sillä koulutus on näennäisestä monikulttuurisuudesta huolimatta 

suomalaisuuteen kasvattaja. Työelämässä etnisyys näkyy ennakkoluuloissa ja rasismin kohtaamisina, joihin ei 

kuitenkaan puututa, vaan selviämistä varten täytyy jälleen rohkaistua puhumaan vääryyksistä ja painottaa omia 

oikeuksia. Selviytyäkseen haastateltavat ovat saaneet tukea omilta verkostoiltaan koulun ulkopuolella. He joustavat, 

raatavat, poissulkevat, ja hakeutuvat paikkoihin, joissa he voivat tehdä töitä yksin tai hyväksyvässä työympäristössä. 

Tämä kaikki vaatii valtavan määrän tunnetyötä, mikä on lähtökohtaisestikin yksi lähihoitajan tärkeimmistä 

kompetensseista. 
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1. Johdanto 

Suomalaisessa työvoimapolitiikassa on otettu askeleita kohti uuden matalapalkkaluokan 

luomista, joka koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja sekä nuoria ja siirtolaisia (Jakonen 

2014). Työmarkkinoita kerrostavat luokka, sukupuoli ja maahanmuuttajuus, ja ne ovat 

edelleen etnisesti eriytymässä maahanmuuttopolitiikan seurauksena (Näre 2013a, Himanen 

& Könönen 2019). Etnisyys voikin näyttäytyä instituutioiden käytännöissä siten, että 

henkilön omaa tahtotilaa väheksytään ja hänet nähdään sen sijaan osana kulttuurista ryhmää 

(Hirsiaho 2007, Juva & Holm 2017, Lahtinen 2019, Kurki ym. 2019). Maahanmuuttaja -

kategoriaan liitettyä ihmistä epäillään usein kyvyttömyydestä (Heino & Lillrank 2020, 

Itkonen ym. 2015, Nieminen 2010, Näre 2013b). Ihmisten luokitteleminen luonnollistettuun 

kulttuuriin perustuen on kuitenkin rodullistamisen tunnusmerkki (Rastas 2005). Samalla 

hoitajapulan yhtenä ratkaisuna on nähty maahanmuuttajien rekrytointi (Hoppania ym. 2016, 

Laurén & Wrede 2010). Tutkimusta on tehty siitä, minkälaista on olla 

maahanmuuttajataustainen hoitaja (mm. Jokinen & Jakonen 2011, Laurén & Wrede 2010, 

Nieminen 2010, Näre 2013b). Kuitenkin sitä, minkälaisena lähihoitajakoulutus näyttäytyy 

monikulttuurisille opiskelijoille, on tutkittu vähemmän (ks. kuitenkin Antikainen 2010, 

Itkonen 2012). Lähihoitajaksi pääsee ammattikoulun kautta, jota varjostaa niukat resurssit ja 

tuen mahdollisuudet, jotka ovat ammatillisen koulutuksen reformin myötä edelleen 

vähentyneet (Airila ym. 2019, Tapani ym. 2019). Koulutus näyttäytyy aiemman tutkimuksen 

perusteella suomalaisuuteen ja itsenäisyyteen kasvattajana (Antikainen 2010). Siinä mielessä 

koulutus valmistaakin opiskelijoita hoiva-alalle, jossa pyritään assimilaation, jolloin 

suomalaisuudesta tulee oikean mitta (Pitkänen ym. 2017, Vartiainen 2021). Myös niukka 

resurssointi ja kiire ovat hoiva-alan yleisesti tunnettuja ongelmia (ks. esim. Hoppania ym. 

2016). 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa siitä, minkälaisena lähihoitajaksi tuleminen 

ammattikoulussa näyttäytyy sellaisille naisille, joilla on riski tulla etnisesti määritellyiksi, ja 

jotka tulevat leimatuiksi opiskelijoiksi, jotka tarvitsevat tukea, eivätkä pysty olemaan 

nykyisen koulutusideologian itsenäinen ideaalisubjekti. Analyysi käsittelee viiden 
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somalitaustaisen naisen kokemuksia lähihoitajaksi kouluttautumisesta pääkaupunkiseudulla. 

Tutkimus on yhteydessä maahanmuuttajille tukitoimenpiteitä järjestävän yhdistyksen 

hankkeeseen, jota rahoittaa Opetushallitus. 

Esittelen luvussa 2 jo olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta ja keskeisiä käsitteitä, jotka 

muodostavat yhteiskunnallisen kontekstin haastateltavien kokemuksille. Tärkeimpinä 

nostaisin käsitteet maahanmuuttajanainen, somalitausta ja syrjintä sekä institutionaalinen 

rasismi. Tämän jälkeen käyn vielä läpi mitä suomalaisessa tutkimuksessa tiedetään 

maahanmuuttajien koulutuksesta, hoivapulasta ja lähihoitajaksi opiskelemisesta 

ammattikoulussa. Luvussa 3 esittelen aineistoni sekä sen tuottamista tarkemmin. Avaan 

myös analyysimetodia ja prosessia, jonka kautta tutkielman tulokset muodostuivat. Luvussa 

4 esittelen tuloksia, jotka jakaantuvat neljään teemaan. Ensiksi tarkastelen lähihoitajaksi 

tulemisen valintaa. Sitten siirryn opiskelijuuden teemaan, joka jakautuu kolmeen osaan: 

ensimmäisessä on kyse koulutuskokemuksista, jotka ilmenevät tiedonpuutteena. Toisessa 

osassa tarkastelen koulutuksessa vaadittavaa itseohjautuvuuden määrettä ja sen suhdetta 

riittämättömäksi koettuun tukeen. Kolmanneksi tarkastelen sitä, kuinka kokemukset 

synnyttävät epäluottamusta kouluinstituutiota kohtaan. Etnisyyden teema myös jakautuu 

kolmeen osuuteen. Ensimmäisessä on kyse kielitaidosta ja sen yhteydestä puhumiseen ja 

rohkaistumiseen. Toisessa osassa esittelen sitä, kuinka instituutioiden edustajien käsitykset 

maahanmuuttaja -kategoriasta on vaikuttanut lähihoitajaksi kouluttautumiseen. Kolmanneksi 

käsittelen etnistä hierarkia, joka näyttäytyy haastateltaville varsinkin työpaikoilla. 

Viimeisenä teemana käsittelen sitä, kuinka haastateltavat selviytyvät lähihoitajiksi tämän 

kaiken keskeltä. Luvussa 5 vedän johtopäätökset tutkimuksesta ja pohdin, mitä ne 

tarkoittavat tulevaisuuden kannalta. 

 

2. Teoreettinen tausta ja tutkimusongelma 

Seuraavissa luvuissa esittelen tutkimusasetelman kannalta relevanttia jo aiemmin tehtyä 

tutkimusta, mikä jakaantuu kolmeen osuuteen. Ensimmäiseksi käsittelen 

maahanmuuttajuutta, maahanmuuttajataustaa ja sitä, mitä se tarkoittaa suomalaisessa 

kontekstissa. Tämän jälkeen siirryn koulutuskysymyksiin ja siihen, millä tavalla ne 
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erityisesti liittyvät maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Kolmanneksi käsittelen vielä 

lähihoitajaksi kouluttautumista kontekstissa, jota ohjaa työvoimapula ja poliittinen tahto 

ohjata maahanmuuttajanaiset alalle. Näihin edellisiin kappaleisiin pohjautuen esittelen 

viimeiseksi tutkimusasetelman ja sen tärkeyden. 

2.1 Maahanmuuttajatausta Suomessa 

Käytän tässä tutkimuksessa maahanmuuttaja tai maahanmuuttajataustainen -käsitteitä niiden 

ongelmallisuudesta huolimatta. Maahanmuuttajataustaisuus pitää sisällään kirjavan joukon 

ihmisiä. Käsite on muodostunut suomalaisessa yhteiskunnassa, ja arkipuheessa se on 

kadottanut demografisen ulottuvuutensa ja muuttunut yhteiskunnallisesti latautuneeksi 

kategoriaksi. Toisen sukupolven maahanmuuttaja on ongelmallinen käsite, jos vaikka 

ajatellaan ihmistä, joka on aina asunut Suomessa. Maahanmuuttajien jälkeläisiä 

tarkkailemalla voi kuitenkin mitata vaikka integraatio- ja ulkomaalaispolitiikan pitkän 

aikavälin onnistumista. Suomalaisessa yhteiskunnassa muodostunut maahanmuuttajatausta 

myös usein yhdistää sen jäseniä kokemuksina ulkopuolisuudesta suomalaisessa 

yhteiskunnassa. (Haikkola, 2012, 25–26.) 

Diskursiivisesta näkökulmasta maahanmuuttajuus on yhteiskunnallisen vallankäytön 

tuottama kategoria, josta sijoitetun yksilön ei ole mahdollista sanoutua irti. Sen merkityksiä 

määritellään politiikassa, julkisessa keskustelussa ja organisaatioiden toiminnassa. 

Maahanmuuttajuuden luokitusperusteeksi muodostuu Suomen kaltaisissa homogeenisissä 

maissa etninen vieraus (Wrede 2010.) Lisäksi ajatus suomalaisuudesta kytkeytyy valkoiseen 

eurooppalaisuuteen (Keskinen ym. 2015). Maahanmuuttajuus riippuu ajasta ja paikasta, ja 

siitä on tullut yhtä tärkeä sosiaalinen kategoria kuin muut modernin ajan klassiset kategoriat. 

Kategoria yleensä kiinnitetään paitsi maahan muuttaneisiin, myös toisen ja kolmannen 

sukupolven maahanmuuttajiin. Maahanmuuttajuus yhdessä sukupuolen ja luokan kanssa 

muodostavat merkittävimmät työmarkkinoita kerrostavat sosiaaliset voimat. (Näre 2013a.) 

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka tuottaa sivuvaikutuksena pysyviä rodullistettuja ja 

eriarvoisuuden muotoja työmarkkinoille. Pelkona on, että ilmiön eri tekijät vahvistavat 

toisiaan. Oleskelulupajärjestelmä ohjaa erityisesti globaalista etelästä tulevia 

maahanmuuttajia prekaareihin tehtäviin. Samalla rodullinen ja etninen syrjintä vaikeuttavat 
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siirtymistä osaamista vastaaviin tehtäviin. Neuvotteluasemaltaan heikon työvoiman 

saatavuus taas kannustaa työnantajia pitämään yllä matalasti palkattuja ja epävarmoja 

työsuhteita. Onkin mahdollista, että olemassa olevat rodulliset hierarkiat ovat 

ankkuroitumassa epävarmistuvien työmarkkinoiden rakenteisiin. (Himanen & Könönen 

2019.) Yksi rodullistamisen keino on maahanmuuton valvonta, jonka avulla kansallisvaltio 

säätelee sitä, ketkä kansalaiset saavat liikkua ja millä ehdoin (Krivonos 2021.) Työperäisen 

maahanmuuton ja rajajärjestelmän lisäksi myös työnantajien, koulutusviranomaisten ja 

työttömyyspalvelujen tiedetään Suomessa osallistuvan ammattitaidon kehittymiseen siihen 

suuntaan, että vähemmän arvostetut ja vaatimattomimpina pidetyt työt määrittyvät 

rodullistetusti ja sukupuolitetusti. Maahanmuuttajien suosiossa olevien töiden arvo laskee, ja 

erityisesti naismaahanmuuttajat ohjataan kohti vähemmän arvostettuja töitä. Ammatillinen 

arvostus siis muodostuu sukupuolitetusti ja rodullistetusti. (Koskela 2020, 17–23.) 

Maahanmuuttajat eivät ole keskenäänkään samanarvoisia tarkasteltaessamme asenteita 

maahanmuuttajia kohtaan, jotka vaihtelevat etnisyyden perusteella. Euroopan maista kuten 

Britanniasta tulevat maahanmuuttajat sijoittuvat etnisten ryhmien arvostusasteikon 

yläpäähän. Sen sijaan turvapaikanhakijoina ja perheenyhdistämisen vuoksi tulleiden 

somalialaisten maahanmuuttoon suhtaudutaan etnisistä ryhmistä torjuvimmin. (Jaakkola 

2009.) Tätä vahvistaa esimerkiksi Akhlaq Ahmadin (mm. 2019) tutkimus, jossa hän lähetti 

työhakemuksia tekaistuilla eri etnisiä ryhmiä edustavilla profiileilla. Rekrytoijien 

yhteydenottoprosentti oli somalialaistaustaisilla hakijoilla 75% pienempi kuin 

suomalaistaustaisilla hakijoilla, kun taas englantilaistaustaiset hakijat saivat 31% ja 

venäläistaustaiset 41% suomalaistaustaisia vähemmän yhteydenottoja (Ahmad 2019). Karina 

Horsti (2005) esittää, että turvapaikanhakijat esitetään usein samalla salakuljetuksen, 

väkivaltaisuuden ja prostituution kanssa, ja kehystetään useammin turvallisuus- ja 

kontrollikysymykseksi kuin ihmisoikeuskysymykseksi. Somali-sanan merkitys on 

arkipuheessa enemmän kuin kansallisuus, se representoi kaikkea turvapaikanhakua ja 

maahanmuuttajuutta (Horsti 2005, 241). Pakolaisten integroitumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan mitataan sillä, ovatko he työllistyneet. Samalla heitä ei kuitenkaan työllistetä 

heidän puuttuvan suomalaisuutensa vuoksi. (Näre 2013b.) Työllistymisessä harvoin otetaan 

huomioon pakolaisen jo olemassa olevia kokemuksia ja taitoja. Osaaminen kulkee sen sijaan 

noidankehää, jossa pakolaisen subjektiivisuus rakentuu jo olemassa olevan ammattitaidon 
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väheksymiselle, uudelleenkouluttautumiselle ja muutosvaatimukselle. Osaamisen 

noidankehästä selviytyminen vaatii pakolaisen subjektiivisuuden muuttamista kunkin 

tilanteen mukaan. Muuntuminen jatkuu niin pitkään, kunnes onnistuu saamaan työpaikan. 

(Masoud ym. 2020.) 

Tämän tutkimuksen kautta on mahdollista saada lisää tietoa siitä, onko somalitaustaiset 

opiskelijat kategorisoitu tavalla, joka on rajoittanut heidän toimijuuttaan. ”Nais-” tai 

”maahanmuuttaja-” -etuliitteet kertovat siitä, että kyseessä ei ole normi, vaan poikkeus. 

Rodullistettujen suomalaisten kohdalla etuliite voi tarkoittaa toimijuuden rajoittamista. 

Esimerkiksi vuonna 2015 eduskuntaan valittujen kahden maahanmuuttajataustaisen 

kansanedustajan asiantuntemuksen ajateltiin julkisessa keskustelussa keskittyvän 

maahanmuuttokysymyksiin (Kantola ym. 2020.) 

Suoranaiset syrjinnän kokemukset ovat Suomesssa asuvien somaleiden keskuudessa 

tavallisia (Tiilikainen 2007). Suomessa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleista 

maahanmuuttajista ja heidän lapsistaan 60 % kokee tulleensa syrjityksi etnisen tai 

maahanmuuttajataustansa vuoksi (EU-Midis 2017). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

laatimassa raportissa (THL 2013) ulkomaalaistaustaisista hoitajista (N=515) 14% ilmoitti 

kokeneensa syrjintää esimiehen tai johdon taholta, 25% työtovereiden taholta ja 26% 

potilaiden taholta. Syrjintäkokemukset olivat kuitenkin yleisempiä afrikkalaistaustaisten 

joukossa, jossa luvut olivat yli kaksinkertaisia ulkomaalaistaustaisten keskivertoon nähden: 

heistä 30% ilmoitti kokeneensa syrjintää esimiehen tai johdon taholta, 63% työtovereiden 

taholta ja 54% potilaiden taholta. (THL 2013.) Luokitellessamme Suomen maahanmuuttajat 

etnisyyden perusteella ovat somalialaiset heikoin työllistynyt ryhmä. Lisäksi musliminaiset 

ovat muita harvemmin hakeutuneet työmarkkinoille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

työmarkkinoille haluttaisi. Monet pakolaisina ja turvapaikanhakijoina Suomeen muuttaneet 

naiset suuntautuvat työmarkkinoille, ja koulutusta arvostetaan. (Joronen 2007.) 

Somalitaustaiset on kaikista maahanmuuttajista lähtömaan perusteella vähiten toisen asteen 

tutkintoja, vähiten korkeakoulututkintoja ja kaikista eniten toisen asteen koulutuksen 

keskeytyksiä (Malin & Kilpi-Jakonen 2019). 
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Marja Tiilikaisen (2008) 27 maahanmuuttajanaisen haastatteluissa menestyminen nähdään 

työn ja perheen yhdistämisenä. Samalla vakituisen työn saaminen on jo menestystä. 

Haastateltavien mukaan työn saamista edesauttaa hyvä koulutus, suomen kielen taito, vaalea 

iho sekä sopeutuminen työyhteisöön ja suomalaisiin tapoihin. Maahanmuuttajanaisten 

puheissa ei ole epäilystä siitä, että he jäävät työpaikan saamisessa aina toiseksi suomalaiselle, 

huolimatta siitä, että he olisivat muodollisesti pätevämpiä. (Tiilikainen 2008, 88–90). 

”Maahanmuuttajanaisen” hahmossa tiivistyy sukupuoleen, islaminuskoon, afrikkalaiseen 

kulttuuritaustaan ja pakolaistaustaan liittyvä risteävä alasarvottava merkityksenanto (Isotalo 

2016). Länsimaista feminististä tutkimusta on leimannut kriittinen suhde kodin ja perheen 

käsitteisiin, jotka ovat näyttäytyneet naiset paikalleen sitovina ja sitä kautta patriarkaatin 

tärkeinä toimintamekanismeina. Jälkikoloniaalisen feministisen tutkimuksen esittämän 

kritiikin mukaan feministinen ”valtavirtatutkimus” on ollut mukana tuottamassa kuvaa ei-

länsimaisista, erityisesti islamilaisista, naisista monoliittisena joukkona, jonka asema 

suhteessa yhteisönsä miehiin on erityisen alisteinen ja kotiin sidottu ja jonka emansipaatio 

on mahdollinen vain länsimaisen tasa-arvonormin sisäistämisen kautta. (Peltola 2014, 273–

274.) Suomalainen järjestelmä sekä arvoillaan, verotuksella että sosiaaliturvan kautta tukee 

kahden työssä käyvän elättäjän perhemallia osallistumalla lastenhoitoon kodin ulkopuolella 

(Joronen 2007). On näytteitä siitä, että muuttajanaiset sisäistävät kaksinaismoralismin, jonka 

mukaan heidän odotetaan ansaitsevan itse elantonsa ja sosiaaliturvansa, mutta toisaalta heitä 

voi työllistää vasta kun paikallisia ei ole käytettävissä. He pyrkivät osallistumaan työelämään 

aktiivisesti määrittyen kuitenkin myös kotiäideiksi samalla. (Saarinen 2007.) 

Maahanmuuttajanaisen kulttuurinen figuuri yhtenäisenä ryhmänä, alistettuna ja uhrina on 

neuvottelun alla Suomessa. Käsitteeseen halutaan toisinaan ottaa etäisyyttä ja esittää 

”maahanmuuttajanaiset” aktiivisina toimijoina. Keskustelu siitä, ovatko 

”maahanmuuttajanaiset” hiljaisia ja syrjäytyneitä tai aktiivisia toimijoita, saattaa kuitenkin 

vahvistaa käsitystä siitä, että ”maahanmuuttajanaiset” olisivat yhtenäinen kategoria ja 

vahvistaa rajoja ”meidän” ja ”heidän” välillä. Puhe Suomesta tasa-arvon suhteen edistyneenä 

maana uusintaa sukupuolitettua rasismia, jossa ei-valkoisia naisia on suojeltava ei-valkoisilta 

miehiltä. (Tuori 2007.) “Maahanmuuttajanaisen” kategorian poisjättäminen voi johtaa 

sekavuuteen, mutta sen käyttäminen edellyttää samalla sen horjuvuuden osoittamista (Tuori 

2009). 
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Somalialaisten naisten työllistyminen saattaa olla vaikeaa koulutuksen, kielitaidon, 

kulttuurierojen ja syrjinnän vuoksi (esimerkiksi tilanne, jossa työnantaja ei hyväksy huivin 

käyttöä) (Joronen 2007). Somalinaisten oletetaan kärsivän somali- ja islamilaisen rajoittavan 

kulttuurin ja suomalaisen ”vapauden kulttuurin” välissä. Esimerkiksi opettajat voivat nähdä 

nuoret somalinaiset haavoittuvaisina ja syrjäytymisvaarassa olevina, ja asettaa heidät 

sorretun asemaan, mikä asettuu diskurssissa suomalaisen vahvan naisen vastapäähän. 

Samalla he voivat kokea velvollisuudekseen pelastaa nuoria edistämällä koulutuksen ja työn 

merkitystä. Sama opettaja voi yhtä aikaa pitää kotitaloustyötä negatiivisena ja rajoittavana 

tekijänä ja käyttää itse ajatusta "huolehtivista maahanmuuttajakulttuureista" selittäessään, 

miksi nuorten somali- ja musliminaisten tulisi hakeutua hoiva-alalle. (Kurki ym. 2019.)  

Suomessa(kin) maahanmuuttajat ovat keskittyneet tietyille työmarkkinoiden alueille, tai 

heidät on suljettu kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle (Laurén & Wrede 2010). 

Työpaikkojen ulkopuolelle jättämistä voi myös tapahtua yhtenäisyyden ja samanlaisuuden 

paineen alla. Etninen syrjintä voi näyttäytyä työpaikassa, jossa valtaväestön työntekijä pitää 

tupakkataukoja vapaasti, mutta muslimityöntekijän rukoushetkeä ei suvaita. (Lasonen & 

Teräs 2013.) Usein syrjinnän kohteena on henkilö tai ryhmä, joka samanaikaisesti edustaa 

useaa stigmatisoitua tai heikossa sosioekonomisessa asemassa olevaa ryhmää. Tällöin 

kyseessä on moniperustainen syrjintä. (Seppälä ym. 2014.) Hoitajien kohdalla onkin usein 

mahdotonta erottaa toisistaan heidän mahdollisesti kokemiaan erilaisia alistamisen muotoja, 

kun on kyse maahanmuuttajataustaisen naisen alhaisen statuksen “likaisesta” ja 

“tuottamattomasta” työstä. On kuitenkin näyttöä siitä, että maahanmuuttajataustaiset 

lähihoitajat kohtaavat työn johtamisen käytännöissä institutionaalista rasismia. 

Institutionaalista rasismia edustavat käytännöt, joiden seuraukset ovat rasistisia. Huomio ei 

siis kohdistu yksilöiden tietoisiin tekoihin tai tahallisuuteen, koska institutionaalinen rasismi 

perustuu rakenteisiin. Institutionaalinen rasismi on organisaation sokeutta valtaeroille, jossa 

virallisen sääntelyn ulkopuolelle jää tilaa epätasa-arvoisille käytänteille. Sekä hoitajien että 

maahanmuuttajien työssä on perinteisesti ollut vahva hierarkia. Hoitotyön arjessa vallitsee 

kykenemättömyys tunnistaa valtaeroja, mikä on myös institutionaaliselle rasismille 

ominaista. (Laurén & Wrede 2010.) 
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2.2 Koulutus ja maahanmuuttajatausta 

Maahanmuuttajien kohdalla koulutuksen merkitystä yhteiskuntaan integroitumisen 

välineenä on korostettu (mm. Souto 2016). Maahanmuuttajien lasten opintietä vaikeuttaa 

huomattavasti heidän vanhempiensa vaikeudet suomalaisilla työmarkkinoilla. Onkin esitetty, 

että yksi parhaista tavoista auttaa toista sukupolvea on edistää heidän vanhempiensa pääsyä 

työmarkkinoille. (Kilpi 2010.) Maahanmuuttajavanhempien on monesti todettu kannustavan 

lapsiaan kouluttautumaan pitkälle. Taipumus voidaan tulkita pyrkimyksenä palauttaa 

perheen aikaisempi sosiaalinen asema. Samalla sitä voi selittää halu täyttää ”kunnon 

kansalaisen” ideaali, jonka voi tulkita myös vastapuheeksi maahanmuuttajiin liitetyille 

negatiivisille stereotypioille. (Peltola 2010.) Toinen sukupolvi haluaakin kantaväestöä 

enemmän jatkaa lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen (Kilpi 2010). 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutus on kuitenkin polarisoitunutta: yhtäältä heillä on 

taipumus kouluttautua valtaväestöä pidemmälle, toisaalta heitä on valtaväestöä enemmän, 

jotka jättävät koulutuksen kesken (Peltola 2014, 104). Suomessakin 

maahanmuuttajataustaiselle nuorelle koulutusvalintaan sisältyy ristiriita, jossa yhdistyy 

koulutusmyönteisyys ja oppimis- ja opiskeluvaikeudet (Kalalahti ym. 2017). 

Monille maahanmuuttajaopiskelijoille erityisesti ammatillisen koulutuksen teoreettinen 

raskaus on osoittautunut kompastuskiveksi. Ongelmia ovat tuottaneet myös kieliongelmat ja 

sopeutumisvaikeudet suomalaiseen koulujärjestelmään ja opetuskulttuuriin. (Antikainen 

2010, 156–157.) Suomessa kuitenkin maahanmuuttajien toinen sukupolvi menestyy koulussa 

lähes yhtä hyvin kuin kantaväestö, jos selittävät tekijät kuten aikaisempi koulumenestys ja 

kotitausta vakioidaan (mm. Kilpi 2010). Yksi pääsyy siihen, miksi 

maahanmuuttajataustaisten koulutuspolkuja on tutkittu enemmän viime aikoina, on tieto 

siitä, että he keskeyttävät toisen asteen koulutuksensa jopa kolme kertaa kantaväestöä 

todennäköisemmin (ks. Myrskylä 2011). Kouluttamattomuus Suomen kaltaisessa 

koulutusyhteiskunnassa katsotaan usein yksilölliseksi kyvyttömyydeksi tai 

kunnottomuudeksi (Antikainen 2010, 156). Toisen asteen tutkinnon suorittamisesta onkin 

tullut koulutuskeskeisessä suomalaisessa yhteiskunnassa eräänlainen 

(työmarkkina)kansalaisuuden ehto (Souto 2016). Samalla koulujärjestelmän pois 

putoamisesta on tullut huolen ja tutkimuksen aihe. Tämä huoli riskiryhmään kuulumisesta 
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liittyy laajempaan keskusteluun syrjäytymisen riskistä. Nuoret nähdään enenevissä määrin 

potentiaalisina riskeinä, joita täytyy hallita (ks. Harrikari 2008). Koulutuksen 

keskeyttämiseen on yhteydessä useiden opintojen keskeyttäminen ja uudelleenvaihto, 

mielenterveyden ongelmat sekä vanhempien koulutustaso (Nuorisobarometri 2017). Näiden 

lisäksi pelkän päättötodistuksen varassa olemista selittää koulumenestys ja perheen 

suhteellinen köyhyys. Nyttemmin tutkimuksessa on keskitytty mm. osallisuuden 

kokemukseen ja luokkatyörauhaan, jotka puolestaan suojaisivat lyhyeltä koulutuspolulta. 

(Merikukka ym. 2019.) 

Usein suurimman osan väestöstä käsitetään tekevän ammatti- ja koulutusvalintansa 

rationaalisesti ja yksilöllisesti, kun taas maahanmuuttajataustaisten valinnat nähdään sen 

sijaan kulttuuriin ja perinteeseen liittyvinä (Kurki ym. 2019 [Himanen & Könönen 2010, 

69].) Maahanmuuttajataustaiselle nuorelle koulutuksen valinta saattaa riippua nuoren 

koulumenestyksestä, suomen kielen ja kulttuurin hallinnasta, vanhempien 

taustakoulutuksesta, perheen tilanteesta, suomalaisten verkostojen ja sosiaalisten suhteiden 

laadusta, harrastuneisuudesta, koulun sosiaalisesti integroivista toimenpiteistä, 

koulutusjärjestelmän tuntemisesta ja maahanmuuttajille erikseen suunnatusta opinto-

ohjauksesta. Lisäksi nuoren koulutusvalintoja voi ohjata alat, jotka edustavat hänelle 

kansainvälisyyttä ja kosmopoliittisuutta, ja joissa hän odottaa tulevansa hyväksytyksi. Nuori 

saattaa myös jaotella koulutusaloja erilaisuuden sietokyvyn mukaan. Esimerkiksi Anne-Mari 

Souto (2016) haastatteli maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jotka jaottelivat koulutukset sen 

mukaan, olivatko ne erilaisuutta mukaan ottavia tai ulossulkevia. He olivat hakeutumassa 

oppilaitoksiin, joihin haki tai joissa tiedettiin opiskelevan muita opiskelijoita, joilla olisi 

myös riski tulla etnisesti erilaiseksi määritellyksi. Anna-Leena Riitaoja (2013) tutki 

toiseuksien rakentumista kahdessa helsinkiläisessä alakoulussa ja opetussuunnitelmissa. Sen 

lisäksi että kouluvalinnat suosivat keskiluokkaisuutta, myös oppilaan ihonväri, uskonto, kieli 

tai maahanmuuttajuus saattoivat Riitaojan mukaan vaikuttaa siihen, millaisia kouluvalintoja 

hänen on ylipäätään mahdollista tehdä. Koulutusvaihtoehtojen valinta ei ole yhdenvertaista 

kaikille nuorille. Kouluinstituutiot tuottavat etnisesti eroteltuja koulutuspolkuja. Toisen 

asteen koulutusreitit ovatkin etnistettyjä ja rodullistettuja ja edustavat siten institutionaalista 

rasismia (Souto 2016). Aikaisempi tutkimus maahanmuuttajataustaisten tyttöjen 

koulutuspoluista on tuonut esille somalityttöihin kohdistettuja kyseenalaistamattomia 
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odotuksia hoiva-alalle soveltuvuudesta (ks. Kurki 2008). Opettajat saattavat ohjata 

maahanmuuttajaopiskelijoita hoiva-alalle perustelemalla sen niin, että se on realistinen ja 

käytännöllinen valinta, joka voi pelastaa maahanmuuttajat työttömyydeltä. Samalla puhe 

heijastaa rasistisia käytäntöjä, joissa kuvitellaan, että rodullistetut ihmiset kykenevät vain 

tiettyyn osaamiseen. (Kurki ym. 2019.) Maahanmuuttotausta näyttää lisäävän nuoren 

todennäköisyyttä valita naisvaltainen hoiva-ala myös sukupuolesta riippumatta, mikä 

edelleen lisää epäilystä siitä, otetaanko mahanmuuttajataustaisten nuorten kykyjä riittävästi 

huomioon (Lahtinen 2019, 52). 

Ulkomaalaistaustaiset nuoret voivat huonommin koulussa kuin suomalaistaustaiset. He 

kokevat koulussa kantasuomalaisnuoria useammin ahdistuneisuutta, uupumista, kiusatuksi 

tulemista, fyysistä uhkaa ja työilmapiirin ongelmia. Syntymämaa ja Suomessa asuttu aika 

vaikuttavat merkittävästi maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvoinnin eroihin. 

Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuorten yleisimmät syntymämaat olivat vuonna 

2015 Venäjä, Viro, Somalia, Ruotsi ja Irak. Näistä erityisen paljon ongelmia kokevat somali- 

ja irakilaistaustaiset nuoret. (Matikka ym. 2015.) Koulutus voi näyttäytyä vahvana 

suomalaisuuteen kasvattajana, jossa muualta tulleen on opittava toimimaan maassa maan 

tavalla (Antikainen 2010, 123). Koulussa välittyvät tarvittavien tietojen, taitojen ja 

vallitsevien käytäntöjen lisäksi valtaryhmien kulttuuriset arvot ja symbolit, jotka ovat 

valtaryhmille itsestäänselvyyksiä (Teräs ym. 2010). Ina Juvan ja Gunilla Holmin (2017) 

tutkimuksessa koulun henkilökunta näkee hyvin käyttäytyvät maahanmuuttajataustaiset 

oppilaat enemmän poikkeuksena kuin normina. Opettajille huono käyttäytyminen on 

suomalaiselle oppilaalle yksilökysymys, kun taas maahanmuuttajataustaisena ongelman 

lähteenä nähdään koko kulttuurinen ryhmä (Juva & Holm 2017.) 

Ei ole olemassa yhtenäistä maahanmuuttajaopiskelijoiden joukkoa, ja erottautumista voi 

tapahtua moneen suuntaan. Esimerkiksi Maire Antikaisen (2010) väitöskirjassa 

virolaistaustaiset lähihoitajaopiskelijat peilaavat itseään somalitaustaisiin opiskelijoihin, 

joita he kuvaavat kriittisiksi, tyytymättömiksi ja vastuuntunnottomiksi. Näin 

somalitaustaisista opiskelijoista tulee toisia toisia. Erottautumalla somalitaustaisista 

virolaistaustaiset opiskelijat asettautuvat hierarkiassa korkeammalle, paremmiksi 

opiskelijoiksi ja siten paremmiksi kansalaisiksi. Vaikka suomalaisille tehdyissä 
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asennemittauksissa virolaisiin maahanmuuttajiin suhtaudutaan suopeimmin, opiskelijat silti 

pyrkivät vahvistamaan asemaansa, sillä he pelkäävät sen muuttumista: oman etnisen ryhmän 

hyväksytty tai ei-hyväksytty sosiaalinen asema ja sen kulttuurinen tila eivät ole 

muuttumattomia. Puheen somalitaustaisista opiskelijoista voi tulkita kertovan pelosta, että he 

tulisivat luokitelluiksi samanlaisiksi. Tämä pelko voidaan nimetä rasismin yhdeksi 

taustatekijäksi. (Antikainen 2010, 131–132.) 

Ammatilliseen koulutukseen on vaikuttanut reformi, joka astui voimaan vuonna 2018. Sen 

keskeisenä uhkana on nostettu esiin oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen määrällinen 

väheneminen, joka lisää opiskelijoiden itseohjautuvuuden vaatimusta osaamisen 

hankkimisessa. Uhaksi on nostettu myös työpaikkojen haluttomuus ottaa lisääntyvää 

opiskelijamäärää vastaan osaamista hankkimaan, koska se vaatii työpaikoille 

työpaikkaohjaajia ja vie siten työpaikkojen resurssia pois tuottavasta työstä. Myös 

esimerkiksi osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus sekä työpaikoilla 

annettavan ohjauksen riittävyys ja laatu ovat olleet huolenaiheita. (Tapani ym. 2019.) 

Sosiaali- ja terveysalalla tutkintokoulutuksessa työelämässä oppimisen osuus on jo useita 

vuosia ennen reformia ollut noin puolet koulutusajasta, joten tinkiminen teoriaperustan 

opiskelusta yhtään enempää on ollut erityisen arveluttavaa (Karoskoski 2020). Lisäksi työssä 

oppimisen voi olla työntekijälle kuormittavaa ja jopa hyvinvointia uhkaavaa. Jatkuvasta 

oppimisesta on jopa tulossa työterveysriski. Itseohjautuva työ voi lisätä luovaa toimintaa, 

mutta mm. organisaation puitteitten mukaan se voi myös ajaa työntekijät ahdinkoon. 

(Lemmetty 2020.) Reformin astuessa voimaan vuonna 2018 tehtiin kyselytutkimus (N=501), 

jonka aiheena oli mm. työpaikkojen valmiudet oppilaiden ohjaukseen. Kyselyllä enemmistö 

vastanneista koki, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjaamisen tuelle on 

tarvetta. Noin 40% vastaajista koki, että työpaikalla ei ole riittävästi resursseja opiskelijoiden 

ohjaamiseen. Kolmannes koki, ettei ohjaushenkilöillä ole riittävää ja ajantasaista osaamista 

ohjaustehtäviin. (Airila ym. 2019.) 

Lähihoitajaksi kouluttautumisen on haluttu olevan helppoa ja nopeaa maahanmuuttajille, 

mutta resursseja siihen ei ole varattu tarpeeksi. Näin myös sosiaali- ja terveysalan 

lähihoitajakoulutus osallistuu maahanmuutto- ja kielipoliittisten päätösten jatkumona 

eriarvostavien rakenteiden luomiseen. Puutteellisesta kielitaidosta johtuvien ongelmien takia 
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ammattioppilaitos ei pysty täysin hoitamaan sille asetettuja tavoitteita tuottaa työllistäviä 

tutkintoja kaikille. (Itkonen 2012.) Sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmissa 

ammattilaisista toivotaan kehittyvän toisaalta vastuullinen yksilötoimija ja toisaalta 

vastuullinen työyhteisössä toimija. Yksilöllisyyden korostus on kuitenkin kasvanut 

yhteisöllisyyttä korostavan näkökulman yli. Näin jopa yhteistoiminnallisen oppimisen malli 

perustuu käsitykseen itseohjautuvasta, autonomisesta oppijasta. (Antikainen 2010, 119–124.) 

Itseohjautuvuuden vaatimus on käsiteltävissä eri tavoin ja sen vaikeus voi vaihdella paljonkin 

taustan mukaan. Opetussuunnitelmassa yrittäjyys määritellään osana kansalaisvalmiuksia ja 

ammattisivistystä. Yrittäjämäisyydestä tulee ”hyvän ihmisen” synonyymi. 

Opetussuunnitelma painottaakin keskiluokkaisia ihanteita, joissa omaksutaan työnantajien 

näkökulmaa ja hyväksytään markkinavoimien ohjailu. Toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen opetussuunnitelmassa ideaalikansalainen on keskiluokkaan kuuluva siinä 

mielessä, että häntä ei rajoita kielitaito, perhesiteet tai niukat taloudelliset resurssit. 

Koulutuksen asiakirjoissa luodaan ajatus oppilaasta, josta koulussa kasvaa sosiaalisista 

kytköksistään, kuten esimerkiksi luokasta, sukupuolesta tai etnisestä taustastaan irrotettu 

abstrakti kansalainen. Opetussuunnitelmassa painotukset ovat kaikille aloille samat 

kontekstista riippumatta, mikä vähentää työväenluokkaisen ja ruumiillisen työn arvostusta. 

Näin hoiva-alankin ammattikoulutuksessa painottuu joustavuus, elinikäinen oppiminen ja 

yrittäjyyden eetos. (Lappalainen ym. 2010.) 

2.3 Lähihoitajaksi kiitos 

Lähihoitaja on hoivatyöläinen. Hoiva on feministisen tutkimuksen lanseeraama termi, jonka 

avulla voitiin tunnistaa naisten usein näkymätön ja arvostamaton työ, oli se palkattua tai 

palkatonta. Rajaton ja globaali hoiva on erityisesti naispoliittinen kysymys. Hoiva on ollut 

näkymätöntä ja aliarvostettua, vaikka se on koko yhteiskuntaelämän perusta. (Jokinen & 

Jakonen 2011.) Lähihoitajan työssä kaupallistetaan ihmisen tuottamat tunteet ja vaatii 

tunnetyötä, mikä on luonteeltaan kuluttavaa (Lehto 2015). Jussi Vähämäki (2011) esittää, 

että hoiva, kasvatus ja kulttuuripalvelut ovat käytännössä lähes yksinomainen vaihtoehto 

naisille palkkatyöhön. Juuri näitä aloja hallitsee epävarmuus, sekä jatkuvuuden että 

organisoinnin kannalta (Vähämäki 2011). Lähihoitajatutkinto on kuitenkin inhimillisesti ja 

yhteiskunnallisesti merkittävä tutkinto. Hoitajavajeen vaikutukset voivat muuttua 
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inhimilliseksi vajeeksi hyvinkin nopeasti. Lähihoitajalla on auttavat kädet, mutta myös 

inhimillinen läsnäolo. Palvelun arvo muodostuu vuorovaikutuksessa, mahdollisuudesta 

auttaa ja olla aidosti läsnä. (Vuorensyrjä 2006.) Beverley Skeggs (1997) tutki hoiva-alan 

koulutusta historiallisena jatkumona ja käsitti sen yhtenä ilmentymänä tarpeesta säädellä 

työväenluokkaa. Koulutuksessa keskiluokkaisen perhe-elämän ideaalit esitettiin tienä 

kunnollisuuteen. Työväenluokkaisen kodin hoivakäytännöt eivät vastanneet koulun 

opettamaa oikeanlaista hoivaa. Koulutus hoivatyöhön asetti naiset tietämään oman paikkansa 

yhteiskunnallisissa järjestyksissä ja tarjosi samalla jonkinlaisen mahdollisuuden ansaita 

arvostusta. (Skeggs 1997.) Lähihoitajat ovat Suomessakin perinteisesti olleet 

työväenluokkaisia naisia ja ammatti on alhaisessa asemassa koulutus- ja sosiokulttuurisissa 

arvojärjestyksissä (Laurén & Wrede 2010). Arvostusta ei helpota se, että perushoidon ja -

hoivan palveluvajeesta aiheutuvaa inhimillistä hävikkiä on vaikeata mitata (Vuorensyrjä 

2006). Lähihoitajien työnkuva on epämääräistä, työpaikkakohtaista ja rajoittuu usein 

raskaaseen, likaiseen ja epäkiitolliseen työhön (Laurén & Wrede 2010). 

Mikko Jakonen (2014) esittää, että työvoimapolitiikassa on otettu selvästi askeleita kohti 

uuden matalapalkkaluokan, siis prekaarin alaluokan luomista. Tämä on koskettanut aluksi 

erityisesti naisvaltaisia aloja sekä nuoria ja siirtolaisia (Jakonen 2014). Työmarkkinat ovat 

etnisesti eriytymässä samaan aikaan, kun ulkomaalaisten hoitotyöntekijöiden rekrytointi on 

nähty ratkaisuna uhkaavaan hoitajapulaan suomalaisessa politiikassa ja julkisissa 

keskusteluissa (Laurén & Wrede 2010). Julkinen valta pyrkiikin vastaamaan 

vanhustenhoidon kasvavaan työvoimatarpeeseen ainakin osittain ohjaamalla 

maahanmuuttajia vanhustenhoidon työpaikkoihin. Näin perinteisesti naisten töinä nähtyjen 

hoivatyö on muuttumassa ”maahanmuuttajatyöksi” muun muassa globalisaation 

seurauksena. (Wrede & Näre 2013.) Vuonna 2020 lähihoitajaksi valmistui reilu 6500 

äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea puhuvia, kun muita kieliä äidinkielenään puhuvia 

valmistui reilu 1200 (ks. Taulukko 1). Koko ammatillisen koulutuksen opiskelijoista alle 

13% ja kaikista perusasteen jälkeisistä opiskelijoista reilu 11% on muun kuin suomen-, 

ruotsin- tai saamenkielisiä, kun lähihoitajiksi opiskelevista osuus on noin 20%. Koko 

väestöstä muunkielisiä on noin 8%. (Opetushallinto 2022, Tilastokeskus 2022.) 
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Taulukko 1. Lähihoitajan ammatillinen perustutkinto: uudet opiskelijat, nykyiset ja tutkinnon 

suorittaneet vuonna 2020 äidinkielen mukaan.  

äidinkieli uudet 

opiskelijat 

nykyiset 

opiskelijat 

tutkinnon 

suorittaneet 

suomi/ruotsi/saame 8838 

(79,4%) 

26301 

(80,1%) 

6528 

(84,1%) 

muu 2289 

(20,6%) 

6522 

(19,9%) 

1230 

(15,9%) 

Yhteensä 

(100%) 

11127 

 

32823 7758 

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu vipunen.fi 

Ilman maahanmuuttajia terveydenhoitoala olisi tehotonta monissa Euroopan maissa (Kurki 

ym. 2019). Alalla podetaan työvoimapulaa. Kehitys koskee Suomea ja muita Pohjoismaita, 

sillä erityisesti tehokkuusvaatimusten lisääntymisen, julkisten palveluiden karsimisen sekä 

palveluiden ulkoistamisen myötä alan houkuttelevuus on kärsinyt. Alalle jo kouluttautuneet 

eivät välttämättä koe työtä mielekkääksi sen kuormittavuuden ja matalan palkkauksen takia. 

Tehostamisen myötä myös omaan työhön vaikuttamisen koetaan vähentyneen. (Hoppania 

ym. 2016, 99–119.) Työn ”hyvin” tekemisen mahdollisuudet ovat kutistuneet, sillä työhön 

pyritään sovittamaan lyhytkestoisista projekteista koostuvaa työnteon mallia, vaikka hoitotyö 

vaatisi pitkäkestoista osallisuutta ja läsnäoloa. Hoitotyössä tekijää on vaikea erottaa 

työsuorituksesta tai työn tuloksesta. Tässä käytännössä sekä työn sisällölliset vaatimukset 

että työläisen halu tehdä työ sen kutsumalla tavalla jäävät toistuvasti noteeraamatta. 

(Åkerblad 2014, 153.) Suomessa hoitotyöntekijän vastuulla on kaksinkertainen määrä 

potilaita muihin Pohjoismaihin verrattuna. Myös määräaikaisuudet ja ylityö ovat Suomessa 

yleisempiä, ja erityisesti sosiaali- ja terveysalalla määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen 
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on yleinen käytäntö (Åkerblad 2014, 105; Hoppania ym. 2016, 99.) Tätä tutkielmaa 

viimeistellessä hoitajat ovat olleet lakossa. Ammattijärjestöt Tehy ja Super kertoivat 

19.04.2022 suunnittelevansa joukkoirtisanoutumista vastakeinona potilasturvallisuuslaille, 

jonka avulla lakossa olevia hoitajia voitaisiin määrätä töihin sakon uhalla. (ks. Yle 2022.) 

Työvoimapulan ja työn houkuttelemattomuuden yhtenä seurauksena työvoiman 

rekrytoimisen paine on siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle: työolojen parantamisen sijasta 

on keskitytty maahanmuuttajien ohjaamiseen alalle (Hoppania ym. 2016, 99). Päivi 

Vartiainen (2021) kysyykin, onko hoiva-alalla pula työvoimasta yleensä vai vain riittävän 

joustavasta työvoimasta. 

Lena Nären (2013b) mukaan työnantajat tunnistavat maahanmuuttajatyöntekijät 

kaksijakoisesti. Esimerkiksi maahanmuuttajahoitajat nähdään monella tapaa 

ihannetyöntekijöinä: suomalaisiin verrattuna he ovat kunnioittavampia vanhoja ihmisiä 

kohtaan, heillä on parempi työetiikka, he ovat sopeutuvaisempia ja joustavampia. Toisaalta 

heidät nähdään epäilyttävinä: ammattitaidon ja pätevyyden oletetaan puuttuvan. Samalla 

työnantajat saattavat vedota tietynlaiseen aksenttiin määritellessään etnisesti suomalaista 

normia ja legitimoidessaan etnistä syrjintää. Näre esittää, että tämä kaksijakoinen 

maahanmuuttajatyöntekijöiden tunnistaminen on sosiaalisten eriarvoisuuksien syy ja 

seuraus. Samalla se auttaa luomaan työvoiman ylijäämää, jota voidaan käyttää ja hylätä 

tarvittaessa. Tämä osoittaa maahanmuuttajien eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Suvi Nieminen 

(2010) haastatteli maahanmuuttajasairaanhoitajia, joiden kokemusten perusteella 

maahanmuuttajakategoriaan kiinnittyminen liittyy ammatilliseen jäsenyyteen ennen kaikkea 

ammatillisen osaamisen ja tietämyksen kohdistuvina epäilyinä. Marginalisoituneen 

työntekijän työtä valvotaan, ja ammatillisia taitoja epäillään osana sairaanhoitajien yhteisön 

kamppailua ”oikeasta ammatillisuudesta”. Eeva Jokisen ja Mikko Jakosen (2011) 

tutkimuksessa on nimetty “lähihoitajaksi, kiitos” -mentaliteetti, jota leimaa seksistinen 

rasismi. Mentaliteetti tulee ilmi tutkimuksen Pohjois-Karjalan venäläisten naisten kohdalla, 

jotka ovat ikään kuin luonnostaan tai naiseuttaan ja venäläisyyttään sopivia hoivaajia, ja 

vieläpä kaikkein sopivimpia lähihoitajiksi. Kuva siirtolaishoitajan antamasta paremmasta 

hoivasta voi luoda tilanteita, jossa hän joutuu työskentelemään muita tunnollisemmin, 

hoitamaan muita enemmän, ja tekemään likaisempia tai raskaampia töitä (Hoppania ym. 

2016, 100). Vaikka maahanmuuttajan hoivatyöhön hakeutuminen on stereotyyppisesti 
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rodullistettua ja sukupuolitettua, voi sitä käyttää myös keinona päästä muuhun kuin siihen, 

mitä maahanmuuttajanaiselta odotetaan. Lisäksi maahanmuuttajat itse voivat myös käyttää 

stereotyyppisiä ajatuksia hoivalle sopivista kulttuurista. Mielikuvat sitoutuneista 

hoivaajamaahanmuuttajista julkisessa keskustelussa on potentiaalinen resurssi, jota voi 

käyttää työmarkkinoilla. (Kurki ym. 2019.) Hoivatyöntekijä voi käyttää etnisyyttään yhtenä 

osoituksena omasta sitoutumisestaan työhön. Ympäristö, joka korostaa työntekijöiden 

yksilöllistä toimijuutta, on altis tuottamaan diskurssia, jossa ongelmia tuottavat yksilölliset 

asenteet rakenteellisten puutteiden sijasta. Sitoutunut työntekijä, jolla on oikea etninen tausta, 

voi toimia rakenteellisista rajoituksista huolimatta, jolloin hänen toimijuutensa näkyy 

erottautumisena kantaväestön työntekijöihin. (Olakivi 2017.)  

Maahanmuuttajien pääsyä ammatilliseen koulutukseen on nopeutettu poistamalla yleinen 

kielitaitovaatimus sekä lisäämällä kieliopintoja ja ohjausta koulutuksen aikana (Huttunen 

2004). Virallisesti lähihoitajien koulutuksen rakenteet ja opetussuunnitelmat ottavat 

huomioon maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Lähihoitajakoulutusta miettivät opiskelijat 

voivat hakeutua maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan 

koulutukseen. Samalla koulutus korostaa kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja 

tukemista. Jo tehdyn tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että hoiva-alalle ohjataan 

perustuen ennakkokäsitykseen toisen sopivuudesta sukupuolen tai etnisen taustan 

perusteella, sen sijaan, että hänen henkilökohtainen tilanteensa arvioitaisiin. Kun koulutus 

esitetään kaikille tasa-arvoisina mahdollisuuksina, nähdään tukea tarvitsevien opiskelijoiden 

asema ongelmallisena. Samalla “oikeiden” koulutusvalintojen tekeminen oletetaan olevan 

heille liian vaikeaa. Näin koulutustoiveita voidaan realisoida ohjaamalla tukea tarvitsevat 

opiskelijat sellaisiin koulutuksiin, jotka katsotaan heille sopiviksi. (Niemi & Kurki 2013.) 

Sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöjen henkilöstöpolitiikassa näyttäisi vallitsevan 

assimilaation tähtäävä kulttuurisen sulauttamisen ideologia. Strategiassa korostuu 

samanlaisuuden odotus, jossa suomalainen työntekijä on olemassa olevan toimintakulttuurin 

standardi. Työskentelyssä tapa hoitaa ja viestiä mielletään itsestään selväksi. Vaikka 

olemassa oleviin käytäntöihin sopeutumisen uskotaan olevan edullista myös 

ulkomaalaistaustaisille, piilee siinä myös vaara, että he kokevat työyhteisön käytännöt 

itselleen vieraiksi tai jopa syrjiviksi. Assimilaatioon pyrkivä johtamistapa on 
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monikulttuurisissa työyhteisöissä ongelmallista siksikin, ettei se edistä sitä, että kaikkien 

työntekijöiden kyvyt ja osaaminen saataisiin käytettyä työyhteisön hyväksi. (Pitkänen ym. 

2017, 237–238.) Usein unohtuu, että maahanmuuttajien opiskelu suomalaista työelämää 

varten ei riitä, vaan monimuotoisessa toimintaympäristössä oppiminen on 

molemminpuoleista (Wilhelmsson 2004). 

Tässä luvussa on esitetty mitä jo tiedetään tutkimusaiheeseen liittyen. Maahanmuuttaja-

kategorian käyttäminen voi olla yhteiskunnallista vallankäyttöä, ja maahanmuuttajataustaisia 

yhdistääkin Suomessakin kokemus tietynlaisesta ulkopuolisuudesta. Suomalaisia 

työmarkkinoita ohjaa maahanmuuttajuus, sukupuoli ja luokka. Maahanmuuttajatausta 

kuitenkin näyttäytyy erilaiselta lähtömaan mukaan, ja somalitaustaiset ovat Suomessa 

erityisen huonossa asemassa, kun mitataan heihin kohdistuvia asenteita, heidän koulu- tai 

työmenestystään ja heihin kohdistuvaa syrjintää. Tutkimus antaa meille lisää tietoa siitä, 

minkälaista toimijuuden rajoittamista nais-, maahanmuuttaja- tai lähihoitajakategorioihin voi 

liittyä. Yksittäistä kategoriaa ei kuitenkaan voi nostaa ylitse muiden moniperustaisessa 

syrjinnässä ja alistamisessa. Somalitaustaisen naisen ohjaaminen lähihoitaja-ammattiin on 

tästä hyvä esimerkki. Vaikka syitä ei olisi mahdollista eritellä, on kuitenkin syytä tutkia, 

minkälaisin tavoin institutionaalinen rasismi näyttäytyy, ja siihen tämä tutkimus ottaa osaa. 

Vaikka maahanmuuttajataustaisten on todettu suhtautuvan kouluun myönteisesti, on heillä 

myös valtaväestöä useammin vaikeuksia kouluttautua, he voivat valtaväestöä huonommin 

koulussa ja keskeyttävät heitä useammin koulunkäynnin. Samaan aikaan koulutus on 

Suomessa eräänlainen kansalaisuuden ehto. Maahanmuuttajataustaisten koulutusvalinnat 

saatetaan käsittää ”kulttuurisina” valintoina, jolloin heidät ohjataan helpommin sellaiselle 

alalle, joka käsitetään heidän kulttuurilleen sopivaksi. Maahanmuuttajataustaiset voivat 

valita koulun sen perusteella, mikä oppilaitos edustaa kosmopoliittisuutta, eli paikkaa, jossa 

heidät hyväksytään todennäköisemmin. Samalla koulussa voi tapahtua erottautumista etnisen 

hierarkian mukaan. Vaikka muodollisesti maahanmuuttajat on otettu huomioon 

lähihoitajaksi kouluttautumisessa, heidän oikeanlaiseen tukemiseensa ei kuitenkaan ole 

varattu tarpeeksi resursseja. Huolta on nostattanut myös ammatillisen koulutuksen reformi. 

Lisäksi koulutuksessa painottuva itseohjautuvuuden ja yrittäjyyden painotus on osin huonosti 

toimiva hoivalogiikan kanssa. Tätä ei kuitenkaan ole otettu huomioon, sillä hoiva-ala on ollut 
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historiallisesti arvostamatonta työtä. Maahanmuuttajataustaiset naiset nähdään toisaalta 

luontaisesti hoivatyöhön sopivina, toisaalta epäilyttävinä. Näin heistä tulee helposti 

vaihdettavaa työvoimaa, prekaaria ja alasarvotettua luokkaa työmarkkinoilla. Hoiva-alalla 

vallitsee sulautumisen ideologia, jossa suomalainen on oikean mitta. Myös 

koulutusideologia, joka painottaa tasa-arvoisia lähtökohtia muodostaa yrittäjäminää, jättää 

huomiotta tukea tarvitsevat opiskelijat. 

2.4 Tutkimusasetelma 

Tutkimusta taustoittaa tutkimuskirjallisuus, jossa on keskeistä hoivan ja tunnetyön käsitteet, 

sekä rodullistamisen ja institutionaalisen rasismin ilmenemismuodot. Tutkimus antaa meille 

tietoa siitä, minkälaista sijaa koulutus- ja työmarkkinat antavat sellaiselle somalitaustaiselle 

naiselle, joka kouluttautuu lähihoitajaksi näissä olosuhteissa. Ensimmäisenä 

tutkimuskysymyksenä on siis se, minkälaista lähihoitajaksi opiskeleminen on 

somalitaustaisena naisena. 

Toiseksi, tutkimus vastaa kysymykseen siitä, mitä opiskelijat itseasiassa oppivat 

kouluttautumisen aikana opetussuunnitelmankin ulkopuolelta. Kysymys on yhteydessä 

kasvatussosiologiseen näkökulmaan, jossa kouluinstituutiolla on kaksinaisluonne ja piilo-

opetussuunnitelma. Koska kouluinstituution tarkoituksena voi olla ohjata oppilas sisälle 

vallan- ja työnjaon yhteiskunnallisiin hierarkioihin (Antikainen ym. 2021), vastaa tämä osa-

alue myös kysymykseen siitä, minkälaiseen sosiaaliseen asemaan tutkimuksen 

somalitaustaisia lähihoitajaksi opiskelevia kannustetaan tai työnnetään. Tutkimus antaa 

meille tietoa myös siitä, kuinka hyvin autonomisen oppijan malli toimii, kuinka 

itseohjautuvuuden vaatimus näkyy erilaisissa ihmisissä ja elämäntilanteissa sekä siihen, mitä 

tukea ylipäätään on saatavissa. Opiskelijalla, joka ei tule luokitelluksi valtaryhmään, voi olla 

arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat valtaryhmille itsestään selvät asiat. Siksi tämä tutkimus on 

yhteiskunnallisesti merkittävä. 

Tutkielma avaa maahanmuuttajataustaisten lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia, joita on 

huomioitava pyrkiessämme koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon. 

Koulutuspolitiikka asettaa maahanmuuttajataustaiset naiset interventioiden kohteeksi eikä 

toimijaksi, ja siksikin heidän näkemyksiään on tärkeää tuoda esiin. Lisäksi rodullistaminen 
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ja syrjivät käytännöt ovat aikaisemman tutkimuksen mukaan läsnä etenkin somalitaustaisilla, 

myös institutionaalisessa kontekstissa. Kolmas tutkimuskysymys on se, milloin etnisyydellä 

on merkitystä lähihoitajaksi tulemisessa. Tutkimuksen vahvuutena on se, että tutkittavilla on 

erilaiset elämäntilanteet, mutta heitä yhdistää sama koulu ja etninen tausta. Kaksi naisista on 

Suomessa syntyneitä ja kolme Suomeen muuttaneita. Vaikka haastateltavien kokemukset 

ovat erilaisia, voi heistä johtaa johtopäätelmiä lähihoitajaksi tulemisesta ja koulutuksesta. 

Toisen sukupolven maahanmuuttajat eivät ole varsinaisesti maahan muuttaneita, mutta 

etnistäminen ja rodullistaminen koskee myös heitä (Haikkola 2012, 81). 

Vaikka tutkimuksen tulokset antavat meille viitteitä siitä, minkälaista lähihoitajaksi 

kouluttautuminen on somalitaustaisille naisille, ovat tulokset kuitenkin yhteydessä kaikkiin, 

joiden kouluttautumisvaikeuksia ei kuunnella tarpeeksi. Lisäksi tulokset ovat merkittäviä 

koko suomalaiselle koulutuskentälle. Koska maahanmuuttajataustaisten määrä 

koulutuksessa kasvaa, tulee heidän koulutuksensa lopulta olemaan myös suomalaisen 

koulutuksen mitta. Maahanmuuttajataustaisten työmarkkinat näyttävät erilaiselta kuin 

valtaväestön, ja tähän johtavat mekanismit on syytä tunnistaa niin aikaisin kuin mahdollista. 

Työmarkkinoiden eriytyminen on huolestuttavaa epätasa-arvon lisäksi siksi, että se voi olla 

väylä madaltaa työehtoja, aluksi tietyissä ryhmissä ja sitten laajentaa sitä, tai pitää työehdot 

huonoina, niin kuin hoiva-alalla näyttää tapahtuvan. Hoivapula ja siihen liittyvä 

joustavuuspakko toimivat viitekehyksenä viimeiselle tutkimuskysymykselle eli siihen, mistä 

haastateltavat muodostuvat lähihoitajaidentiteettinsä. 

3. Aineisto ja menetelmät 

Esittelen seuraavaksi aineiston ja sen analyysin syntymistä. Aloitan esittelemällä, kuinka 

päädyin haastatteluihin ja miten ne syntyivät ja sujuivat. Pohdin sitten tiedonkeruuseen ja 

haastattelutilanteeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tämän jälkeen selitän aineiston 

analyysimenetelmää, jota tein grounded theory -henkisesti, kuitenkin käyttäen hieman 

luovuutta ratkaisussa, jossa käytin jäsenkategoriavihjeitä. Lopuksi esittelen vielä analyysin 

kolme suurta kategoriaa ja sitä, millä tavoin ne näkyvät analyysiluvuissa.  
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3.1 Aineiston tuottaminen 

Olen tutkielmani kautta mukana hankkeessa, joka käsittelee maahanmuuttajien koulutusta. 

Hankkeen tarkoituksena on kannustaa maahanmuuttajanuoria toisen asteen koulutukseen ja 

saada lisää tietoa siitä, kuinka maahanmuuttajanuorten opiskelumenestystä voisi edistää. 

Vaikka hankkeella on omat päämääränsä, on minulle tutkielmantekijänä annettu vapaus 

muodostaa tutkimusongelmani itse, ja tarjottu vaihtoehtoja koulun 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tutkimukseen. Järjestö, jonka hankkeessa olin 

mukana tutkielmani kautta, lainaa tilojaan somalitaustaisille lähihoitajaopiskelijoille, jotta ne 

voisivat opiskella omalla äidinkielellään. Tästä kehittyi ehdotus, että heidän kokemuksiaan 

voisi tutkia. Tutkimusprosessin alussa muodostui siis aikomus tutkia lähihoitajaksi 

opiskelevia tai opiskelleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Koska tutkimuksen 

painotus oli ymmärtää paremmin opiskelijoiden vaikeuksia ja jopa koulun keskeyttämiseen 

johtavia prosesseja, oli selvää, että tutkimuksesta oli tulossa kvalitatiivinen tutkimus, joka 

pyrkii toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 22). Tarkemmin 

ilmaistuna tutkimuksessa halusin selvittää opiskelijoiden käyttäytymisen merkityksen ja sen 

kontekstin, tuoden esille tutkittavien havainnot tilanteista ja samalla heidän omien 

tilanteidensa erityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2008, 27).  

Päädyin teemahaastatteluun, sillä tutkittavista tiesin jo, että heitä yhdistää sama kokemus: 

lähihoitajaksi opiskeleminen samassa koulussa. Selvitin mitä maahanmuuttajataustaisten 

lähihoitajien kouluttautumisesta jo tiedettiin. Laadin haastattelurungon osittain pohjautuen 

tutkimuskirjallisuuteen ja myös sen perusteella, mitä puhuimme, kun kävin järjestössä 

puhumassa kahdelle lähihoitajaksi opiskelevalle. Teemahaastattelussa huomio suunnataan 

tutkittavien subjektiivisiin kokemuksiin tilanteista, joita tutkija on jo analysoinut. Vaikka 

teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua, on se 

puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelujen aihepiirit, teema-alueet, ovat kaikille 

samat. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47-48.) 

Yleinen tutkimuskysymys oli tutkimuksen aikana: Minkälaisena lähihoitajakoulutus 

näyttäytyy näille somalitaustaisille naisille?  Alussa käytin tarkentavina kysymyksinä 

seuraavia:  
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1. Minkälainen polku heillä on ollut lähihoitajakouluun?  

2. Minkälaisia kokemuksia heillä on lähihoitajaksi opiskelusta?  

3. Mitä mahdollisuuksia he näkevät alalla ja tulevaisuudessa? 

Muodostin haastattelurungon alustavia tutkimuskysymyksiä mukaillen seuraavanlaisesti: 

Taustatiedot: nimi, ikä, opiskeluvuodet, asumistilanne 

1. Menneisyys: 

(koulutus)valinnat, koulutuskokemukset, opiskelun aloittaminen, matka 

lähihoitajaksi 

2. Nykyisyys: 

Kokemukset koulusta, arjesta, tuesta, työn merkitys, elämäntilanne koulun 

ulkopuolella 

3. Tulevaisuus:  

Suunnitelmat ja toiveet 

Aineistoni koostuu viidestä somalialaistaustaisen naisen haastattelusta, joiden tyypillinen 

kesto oli reilu tunti (noin 70, 80, 70, 100 ja 40 minuuttia). Haastattelut suoritettiin sen 

yhdistyksen tiloissa, jolle teen toimeksiantona tutkielmaa. Tilat ovat haastateltaville 

tutummat kuin minulle, mikä sopii mielestäni tutkimusasetelmaan. Ne eivät kuitenkaan ole 

liian henkilökohtaisia, ja liittyvät teemaan sikäli, että yhdistyksessä pyritään helpottamaan 

maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. Siellä on erillisiä huoneita, joihin voi mennä 

puhumaan ilman taustamelua. Kaikki haastateltavat puhuivat paljon, ja yksikin heidän 

puheenvuoroistaan saattaa kestää muutaman sivun. Oletusasetuksilla tekstiä on yhteensä 108 

sivua. Haastateltavat tulivat yhdistyksen kautta, minä en itse rekrytoinut heitä. Järjestön 

koordinoija laittoi sanan kiertämään opintopiirin kautta, jossa autetaan lähihoitajiksi 

opiskelevia omalla äidinkielellä. Sain henkilöiden yhteystiedot ja sovimme heidän kanssaan 

suoraan haastattelut ilman, että tiesin heistä sen enempää. Haastateltavat olivat eri ikäisiä 

(20–42v.) somalitaustaisia naisia. Kaksi heistä oli asunut Suomessa koko ikänsä, ja loput 
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vähintään kymmenen vuotta. He olivat kaikki käyneet saman lähihoitajakoulun. Heistä kaksi 

oli jo valmistuneita lähihoitajia ja muut koulussa viimeistä vuotta (ks. Liite 1: Haastateltavien 

profiilit). 

Aloitin haastattelut muistuttamalla haastateltavia vapaaehtoisuudesta ja tutkimuksen 

teemasta. Lisäksi annoin allekirjoitettavaksi kaikille haastateltaville paperin, jossa he 

suostuvat tietojensa käyttämiseen tämän tutkimuksen rajoissa (ks. liite 2). Jokaisen 

haastateltavan kohdalle tuli kaksi paperia, toinen minulle ja toinen haastateltavalle. Paperilla 

on muistutus tutkimuksen teemasta, vapaaehtoisuudesta, anonymiteetin suojelusta, sekä 

yhteystietoni, jos haastateltavilla tulee tilanteen jälkeen kysyttävää tai sanottavaa. Kerroin 

myös haastateltaville, etten ole liiaksi rajannut kysymyksiä, koska haluaisin kuulla heidän 

näkemyksiään. Jos siis heille tulee asioita mieleen, joita en kysy, niitä voi tuoda esiin. 

Haastattelut sujuivat hyvin. Haastateltavilla oli paljon asiaa, ja minulle tuli pian sellainen olo, 

että tutkimuskysymyksiini on vuolaasti vastattu. Haastattelujen edetessä omakin 

luottamukseni teeman tärkeyteen voimistui entisestään, kun haastateltavillani oli painavaa 

asiaa. Viimeisen haastattelun jälkeen totesin, ettei enempää tarvitse. Tämä liittyi siihen, että 

haastateltavalla oli tähän asti myönteisin asenne koulunkäyntiä ja lähihoitajuutta kohtaan. 

Kun totesin, että tämänkin haastattelun teemoja voi sovittaa jo muodostuvaan kuvaan 

tutkimustuloksista, päättelin, että tämän täytyy olla jo tarpeeksi rikas aineisto. Lisähavainnot 

eivät siis tuoneet tarvetta muuttaa tähän asti muodostettua teoreettista mallia, eli koin 

saavuttaneeni empiirisen saturaatiopisteen (Luomanen 2010). 

Kuunteluni nousi sikäli tärkeäksi, että haastateltavilla oli paljon tunnepitoisia puheenvuoroja. 

Haastatteluissa nousi tapahtumia esiin, jotka olivat jääneet haastateltavien mieleen, ja joita 

he eivät ole päässeet riittävästi tuomaan esille tunnepitoisesta latauksesta päätellen. Kuten 

haastattelurungosta näkyy, minulla ei ollut tarkoin määriteltyjä kysymyksiä, vaan olin 

sensitiivinen ja pyrin kysymään lisää aiheista, jotka tuntuivat sillä hetkellä haastateltaville ja 

itselleni merkityksellisiltä. En halunnut määritellä mitkä luokittelut tai substanssiteoriat 

tulisivat osaksi tutkielmaani grounded theory’a soveltavien tutkimuksen mukaisesti 

(Alasuutari 2005). Samalla myös omat oletukseni vaikuttivat siihen, mihin suuntaan ohjasin 

haastateltavaa kysymyksilläni ja sanattomalla viestinnälläni. Huomasin esimerkiksi 
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keskeyttäväni erään haastateltavan siksi, ettemme millään olisi muuten ehtineet käydä 

teemoja läpi. 

3.2 Eettisyys 

Käytän keräämäni aineistoa vain osana tätä maisterintutkielmaa. Näiden valmistumisen 

jälkeen tuhoan aineiston. Mukautan aineistoa niin, ettei siitä voi saada henkilötietoja tai 

muutakaan arkaluonteista tietoa haastateltavista. Lisäksi olen muokannut otteissa jonkin 

verran kieltä, jotta ne olisivat paremmin ymmärrettäviä, mikä ajaa haastateltavienkin etua. 

Nimesin haastateltavat numeroimalla heidät, ja he esiintyvät tässä tutkielmassa vain 

numeronsa perusteella, esimerkiksi H1. Puhun tutkimuksessa hankkeesta, yhdistyksestä ja 

ammattikoulusta pääkaupunkiseudulla, koska muuten tutkittavat olisivat tunnistettavissa 

tutkielman eri osuuksia yhdistämällä. Tutkielmasta ja liitteistä on siksi poistettu yhdistyksen 

ja koulun nimi. Tutkimuslupa on saatu sekä opiskelijoiden koululta että yhdistykseltä (ks. 

liite 3). 

Olen pohtinut ja yrittänyt ottaa tutkimuksen aikana huomioon sitä, kuinka erityinen suhde 

haastattelijan ja haastateltavan välillä on. Haastateltavat ovat usein luokiteltuja 

maahanmuuttajanaisiksi. Taustani saattoikin vaikuttaa haastateltavien mielipiteeseen siitä, 

voinko ymmärtää kokemuksia rasismista tai ammattikoulusta. Toisaalta jo nimestäni herää 

yleensä epäilys, etten ole vain suomalainen, ja muutaman haastateltavan kanssa oli puhe 

kansainvälisestä taustastani. Mieleeni painui haastateltavan maininta siitä, että minä 

ymmärrän, kun kyse oli suomalaisista tavoista toimia, joissa sanallinen kommunikointi on 

minimoitua. Samalla haastateltava varoi sanomasta sellaista, jonka voisi tulkita 

suomalaisuuden arvosteluksi, painottamalla vaikka sitä, että on erilaisia tapoja tehdä, eikä 

ole siitä kiinni, ovatko ne parempia vai ei. 

Asemani saattaa näyttäytyä sellaisena, josta voi helpommin tulla kuulluksi kuin 

haastateltavien asemasta. Haastateltavat kokivat koulunkäynnin ongelmien olevan sen verran 

merkittäviä, etteivät siksi epäilleet tutkimuksen tärkeyttä. Negatiivisten kokemusten 

kuuleminen vaikutti minuun suuresti, ja jopa vaikeutti analyysia, jossa oli karsittava 

sellaisiakin asioita pois, jotka tuntuivat olevan haastateltaville tärkeitä. Kuunnellessani 

haastatteluja huomasin myös, että emmin hieman vähemmän haastateltavien kanssa, joille 
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suomi oli äidinkieli, koska en jäänyt miettimään sanojen käyttöäni. Näin saatoin muodostaa 

jopa helpommin ymmärrettäviä kysymyksiä suomea äidinkielenään puhuville. Tämä on 

mielestäni hyvä esimerkki siitä, kuinka aineisto muodostuu haastattelijan ja haastateltavan 

monenlaisten taustojen välille. 

Seuraavaksi kerron, miten analyysiprosessi eteni, ja kuinka analyysiluku 4 on muodostettu. 

3.3 Analyysimenetelmä 

Analyysin alussa keskityin aineiston pelkistämiseen ja kategorioiden luomiseen, mitä pidin 

hyvänä lähtökohtana aineiston hahmottamiseksi. Koodasin aineistosta kaiken paitsi 

analyysin kannalta turhat kommentit, esimerkiksi alun selostus tutkimuksen aiheesta tai 

välikommentit vaikkapa siitä, ottaako sokeria kahviin. Kävin aineistoni läpi grounded theory 

-henkisesti, paloitellen aineistoa osiin ja muodostamalla niistä luokkia. Tässä ensimmäisessä 

vaiheessa eli avoimessa koodauksessa muodostuivat merkityskokonaisuudet samalla kun 

hahmottelin, miten eri kategoriat liittyvät toisiinsa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 165). Syötin 

asiakokonaisuuden perusteella koodeja Atlas.ti -ohjelmaan aineistolähtöisesti. Koodeja oli 

alussa 514. Tyypittelin koodeja, eli ryhmittelin niitä yhteisten piirteiden perusteella (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 174). Monen ryhmittelyn jälkeen teemoja eli toistuvia piirteitä, jotka olivat 

yhteisiä monelle haastateltavalle, oli enää tusina, ja ne järjestivät teemahaastatteluaineiston 

(Eskola 2007, 169; Hirsjärvi & Hurme 2008, 173). Koin, että tämä menettelytapa auttoi 

minua hahmottamaan paremmin mitä kaikkea aineistoni sisältää. Tässä vaiheessa totesin 

jälleen, että aineisto on rikasta. Haastattelukysymykset olivat avoimia ja olin antanut 

haastateltavien puhua niistäkin asioista, jotka eivät vastanneet mihinkään ennalta miettimääni 

kysymykseen. Haastateltavani olivat myös kaikki hyvin puheliaita ja olin itse äänessä vähän. 

Tämä oli mukavaa haastattelutilanteessa, mutta analyysia aloittaessa rajaaminen oli työlästä. 

Näin tarkasteltuina kiinnostavia seikkoja yhdisti seuraavat teemat: 

• tie lähihoitajan etappiin 

• maahanmuuttajien vertaistuki, apu ja kannustus 

• tuki opetuksessa: esim. selittämisen tärkeys 

• vaikeudet koulun huonosti toimivan kommunikaation takia 
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• toimijuuden rajoittaminen 

• huonon ilmapiirin organisaatiot ja motivaation putoaminen 

• työn vakaumus: ihmisten auttaminen vs. muiden asenteet 

• rasismin kohtaaminen 

Tämä vaihe vastasi hyvin alkuperäiseen kysymykseeni siitä, minkälaisena 

lähihoitajakoulutus näyttäytyy haastateltaville.  

Seuraavaksi poimin kiinnostavat kohdat ja päättelin, mikä niitä yhdistää. Tätä voi kutsua 

grounded theoryn toiseksi vaiheeksi, akselikoodaukseen, jossa valitaan tiettyjä kategorioita, 

joihin syvennetään. Samalla luodaan yhteyksiä abstraktimman kategorian ja aiemmin 

syntyneiden merkityskokonaisuuksien välille (Hirsjärvi & Hurme 2008, 165.) Pertti 

Alasuutarin mukaan analyysin tavoitteena on löytää paradoksit, järjettömyydet ja 

epäjohdonmukaisuudet, jotka eivät välttämättä nouse itsekseen aineistosta. Käsittelemässäni 

aineistossa olikin eri mielipiteitä ja ristiriitaisuuksia, vaikka en kokenut, että sillä olisi ollut 

sisäisiä ristiriitoja.  Tehtäväksi ”jäi” paikallinen selittäminen. Vertailin aineistossa 

muodostuvaa kuvaa siihen, mitä tutkimuskirjallisuudessa jo tiedettiin, sekä siihen kuvaan, 

mitä julkisuudessa esitetään. Etsin näiden välisiä yhteneväisyyksiä ja ristiriitoja. (Alasuutari 

2011.) Lisäksi kiinnitin huomiota siihen, kuinka ihmiset tietävät, tuntevat ja rakentavat 

yhteiskunnan sisältäpäin (Juhila ym. 2012). 

Totesin kuitenkin tässä vaiheessa, etteivät teemat antaneet mielestäni tarpeeksi hyvää 

käsitystä siitä, mikä aineistossa oli itse asiassa kiinnostavaa. Epäilin, olinko pelkistänyt 

teemoja väärällä tavalla, sillä analyysi oli vielä sekava, ja huomasin, ettei se johtunut vain 

kokemattomuudestani, vaan myös siitä, että tämä menettelytapa ei tuonut tarpeeksi esille 

aineiston sisällä olevia eri tasoja. Tähän liittyi pieni “kaikki liittyy kaikkeen” -paniikki, jota 

siivitti pelko siitä, että vääristäisin haastateltavieni sanomisia yhdistelemällä niitä liikaa 

sellaisiin asioihin, joihin he eivät itse liittäneet sanomisiaan. Haastateltavani olivat puhuneet 

minulle avoimesti ainakin osittain siitä syystä, että toisin heidän kokemuksiaan ja 

näkemyksiään esiin. Aloin epäillä, voiko aineistolähtöinen koodaaminen olla hedelmällinen 

tapa lähestyä tutkimusaihetta, jos ei ole kokemusta näin laajan haastatteluaineiston ja 

tutkimusteorian operationalisoinnin yhteydestä. Esimerkiksi kokemukset 
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maahanmuuttajuudesta olivat aivan erilaisia jo siitäkin syystä, että vain osa haastateltavista 

identifioitui maahanmuuttaja -käsitteeseen. Piti etsiä tapa, joka esittäisi selvemmin sekä 

haastateltavia yhdistävät että niiden erilaisuutta käsittelevät “mielenkiintoiset asiat” (edellä 

mainitun määritelmän mukaisesti, eli ristiriidat ja yhteneväisyydet jo tiedetyn kanssa ja 

kuinka haastateltavat ”tuntevat” yhteiskunta). 

Jo tehdyn akselikoodauksen perusteella analyysi oli kouluttautumiskokemusten lisäksi 

suuntautumassa siihen, miten haastateltavat konstruoivat toimijuuttaan instituutioiden 

luomien kategorisointien sisällä. Palasin siksi jälleen tiivistettyihin merkityskokonaisuuksiin, 

joihin jokaiseen lisäsin jäsenkategoriavihjeen. Näin analyysi vastaisi enemmän 

haastateltavien positioita puheenvuoroissa. Tarkoituksenani ei ollut tutkia kategorioiden 

luomista, vaan selventää aineistoa, jossa oli niin monia jäsenkategoriapäällekkäisyyksiä. 

Tämä auttoi siinä, että tiesin puhuuko haastateltava itsestään opiskelijana, 

maahanmuuttajana, työharjoittelijana, … Jäsenkategorioita lisäämällä pääsisin myös 

lähemmäksi kasvatussosiologista näkökulmaa, jossa tarkastellaan sitä, mitä opiskelijat itse 

asiassa oppivat lähihoitajaksi kouluttautumisen aikana. Tässä tarkoitan opetussuunnitelman 

ulkopuolisiakin asioita, mitä haastateltavat tuovat ilmi. Kategoria-analyysin kautta on 

mahdollista paneutua instituutioille erityisiin luokittelutapoihin toimintana, liikkeessä 

olevina rakenteina (Juhila ym. 2012). Jäsenkategoriamääreiden lisääminen mahdollisti 

paremman työkalun tutkimaan, kuinka kouluinstituutionkin käyttämistä kategorioista 

hienovaraisesti neuvotellaan, ja tavoittaa vuorovaikutuskäytäntöihin liittyvä valta, joka 

saattaa olla vaikeasti havaittavissa (Jokinen 2012). 

Koska olin jo hahmotellut mitä ilmiöitä aineistossa käsitellään, jäsenkategorian lisääminen 

jo olemassa oleviin luokitteluihin liittyi siis tässä vaiheessa enemmän tulosten esittämiseen, 

eikä ajatuksena ollut lähteä tutkimaan sitä, miten kategoriat tuotetaan. Jos esimerkiksi 

tapahtuman kuvauksen tiivistys olisi jotain, mikä liittyy lukemisen vaikeuteen, olisi tässä 

vaiheessa selvää, onko haastateltava puhunut asiasta kontekstissa, jossa on kyse lähihoitajan 

työnkuvasta, tai itsestään ihmisenä, joka ei puhu äidinkielenään suomea, tai opiskelijana. 

Varoin kuitenkin käyttämästä tutkimuksessa kategoriaa, johon haastateltavat eivät itse 

vihjanneet. Kun joku asetetaan kategoriaan, häntä kuullaan ja tulkitaan helposti laajemman 

ryhmän edustajana (Juhila 2012.) Lopulta etnisyyskategorian alle tuli sellaisia 
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puheenvuoroja, jossa keskiössä oli esimerkiksi erilaisena nähdyksi tuleminen. Tämä 

muistuttaa Anna Rastaan (2010) tekemää listausta haastateltavien erilaisuuden 

kokemuksista: erilaisuuden kokemusta, joka rakentuu kohtaamisissa ympäristön kanssa, 

voidaan käyttää tutkimaan rasismia silloinkin, kun sitä ei suoraan mainita.  

Lopulta koko aineisto jakautui kolmeen laajaan kategoriaan, jotka toistuivat läpi aineiston: 

opiskelijuus, etnisyys ja lähihoitajuus. Toistuvuus myös osaltaan varmisti sen, että kategoriat 

olivat itse haastateltavien tuomia. Vertaan tätä prosessin kohtaa grounded theoryn 

selektiiviseen tai valikoivaan koodaukseen, jossa integroidaan koko materiaali ja josta 

nousee tutkimuksen ydinkategoria (Hirsjärvi & Hurme 2008, 166). Tässä kohtaa analyysin 

kirjoittaminen, selittäminen ja tieteellisen kirjallisuuden laajempi sovitus olivat keskiössä. 

Sen mukana tutkimuskysymykset tarkentuivat ja aiheen rajaus tekeytyi ikään kuin itsekseen: 

ideana oli selittää paikallisesti niin, että selitysmalli pätee mahdollisimman hyvin empiiriseen 

aineistoon. Tutkimuskirjallisuus rajautui sen mukaan, kuinka hyvin se selittää ne kulttuuriset 

ja yhteiskunnalliset reunaehdot, jotka vaikuttivat haastateltavien kokemuksiin. 

Tutkimustuloksiin suunnatessa tutkimuskirjallisuudenkin oli tarjottava 

säännönmukaisuuksia, jotka pätevät koko aineistoon. (Alasuutari 2011.) 

3.4 Lähihoitajuus, opiskelijuus, etnisyys 

Aineiston kolme eri kategorisointia ja niihin liittyvät tutkimuskysymykset on esitetty alla. 

Suluissa on esimerkkejä teemojen tyypillisistä jäsenkategorioista. Analyysi on esitetty näihin 

kolmeen jakolinjaan perustuen, jotka kuitenkin käytännössä limittyvät toisiinsa jatkuvasti. 

1. Lähihoitajuus 

Mistä haastateltavien lähihoitajaidentiteetti rakentuu? Tämä kysymys on läsnä varsinkin 

analyysin alussa, kun käsittelen lähihoitajaksi päätymistä, sekä lopussa, kun on kyse koulusta 

selviytymisestä, mikä tuntuu vaativan erityistä motivaatiota päästä lähihoitajaksi. 

Lähihoitajuus on kantava tausta, joka on läsnä jokaisessa tutkimuskysymyksessä ja 

laajemmassa teoreettisessa viitekehyksessä. Grounded theoryn mukaan lähihoitajuus voisi 

olla ydinkategoria, johon kaikki muut luokittelut liittyvät (Hirsjärvi & Hurme 2008, 165). 

Alkuperäinen tutkimuskysymys olikin se, minkälaisena lähihoitajaksi tuleminen näyttäytyy 

haastateltaville. 
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2. Opiskelijuus & kouluinstituutio (opiskelija, opettaja, työharjoittelu) 

Minkälaista lähihoitajaksi opiskeleminen on? Mitä haastateltavat oppivat kouluttautumisen 

aikana? 

3. Etnisyys (maahanmuuttaja, ulkomaalainen, erilainen, suomalainen) 

Missä asioissa etnisyydellä on merkitystä lähihoitajaksi tulemisessa? 

Analyysi ei erottele selvästi lähihoitajaksi tulemisessa koulua ja työtä, sillä ne liittyvät 

toisiinsa vahvasti. Haastateltavien puheenvuoroissa työ ja koulu sekoittuvat jatkuvasti. 

Opiskelun aikana työssäoppimisen painotuksen lisäksi monet tekevät samalla työtä kun he 

opiskelevat. Seuraavissa luvuissa kerron analyysini tuloksia käyttäen menetelmissä esitettyjä 

kategorisointeja. Ensimmäisenä painopisteenä on lähihoitajuus, sitten opiskelijuus, ja sen 

jälkeen etnisyys. Viimeisessä kappaleessa palaan jälleen aineiston kantavaan kategoriaan eli 

lähihoitajuuteen, kun on kyse selviytymisestä eli siitä, minkälaisia tapoja haastateltavilla on 

kaikesta huolimatta päästä lähihoitajiksi. 

4. Analyysi 

Analyysi jakautuu neljään osaan. Ensimmäinen osa, ”lähihoitajuus”, käsittelee lähihoitajaksi 

tulemista, eli sitä, miten haastateltavat ovat päätyneet alalle, ja mitä tulevaisuuden 

suunnitelmia ja merkityksenantoja heillä on lähihoitajan työlle. 

Toinen osa, ”opiskelijuus”, käsittelee kouluttautumisen aikana syntyneitä kokemuksia 

opiskelijana olemisesta, sekä sitä mitä haastateltavat oppivat kouluttautumisen aikana. 

Tiedonpuute tai ristiriitainen tieto vaatii opiskelijoilta vahvaa toimijuutta. Itseohjautuvuuden 

vaatimus näyttäytyy haastateltaville niin, että heitä pidetään vastuussa sellaisistakin asioista, 

joihin he eivät voi vaikuttaa. Tällaiset käytännöt, jotka voidaan nimetä institutionaalisen 

rasismin ilmentymiksi, heikentävät opiskelijan tunnetta siitä, että heitä arvostetaan ja että he 

voivat luottaa kouluinstituutioon. 

Kolmas osa, ”etnisyys”, käsittelee sitä, millä tavoin etninen tausta näkyy kouluttautumisen 

aikana. Eri kielitaidot vaikuttavat siihen, että haastateltavat hyväksyvät 

ymmärtämättömyytensä eivätkä pyydä apua. Vaikenemisen ohella täytyy kuitenkin 

rohkaistua puhumaan. Samalla aineistossa näkyy, että maahanmuuttaja on instituutioiden 
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määrittelyissä tukea tarvitseva taakka.  Työelämässä etnisyys näkyy ennakkoluuloissa ja 

rasismin kohtaamisina, joihin ei kuitenkaan puututa, vaan selviämistä varten täytyy jälleen 

rohkaistua puhumaan vääryyksistä ja painottaa omia oikeuksia. 

Neljäs osa, ”selviytyminen”, käy läpi haastateltavien tapoja valmistua vaikeuksista 

huolimatta. Oman tukiverkoston lisäksi haastateltavat joustavat, raatavat, poissulkevat, ja 

hakeutuvat paikkoihin, joissa he voivat tehdä töitä yksin tai hyväksyvässä työympäristössä. 

4.1 Lähihoitajuus 

Kun varmuus kohtaa arvostuksen puutteen 

Haastattelujen alussa kysyin haastateltavien menneisyydestä ja heidän päätymisestään 

lähihoitajakouluun. Alalle päätyminen oli hyvin tilannesidonnaista eikä vaikuttanut olevan 

siinä mielessä kutsumukseen perustuva valinta, vaikka haastateltavat antoivatkin työlleen 

tärkeän merkityksen. Lähihoitajaksi päätymisen tilannesidonnaisuus näkyy siinä, kuinka 

haastateltavat päätyivät kouluun: tuttujen kautta tai siksi, että he halusivat tehdä töitä lasten 

kanssa. Tämä on linjassa sen kanssa, että ihmiset hakeutuvat alalle, joka on heille jo 

entuudestaan tuttu tai emotionaalisesti tärkeä (Hodkinson & Sparkes, 1997). Kaksi 

haastateltavista hakeutui koulutukseen siksi, että he olivat kuulleet hyvää tutuilta, jotka 

opiskelivat lähihoitajiksi. Maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot voivatkin auttaa töihin 

pääsemisessä, mutta ne saattavat myös rajoittaa ammatillisia saavutuksia (Ahmad 2011). Ala 

oli yhdelle haastateltavalle tuttu myös ysiluokan kesätyöstä. H3 halusi nuorten ja lasten 

kanssa tekemisiin, ja lähihoitajakoulu oli “tuttu ja turvallinen”. Samalla H3:lle koulun tuttuus 

muodostui jopa inhottavaksi: 

H3: Se koulu on niinku monel tasol vaikee (…) ku mä oon tottunu olee koulus vaan 

mun ikästen kaa (…) ja siel istuu yhes kulmas sun äitin kaveri ja toises kulmas sun 

isän kaveri ni, sit tiätsä ku somalikulttuuriki vaik mun vanhemmat ei oo tämmösii 

ihmisii mut on ihmisii jotka ei usko siihen poika ja kaveri pystyy olee kavereit. Ni sit 

seki et sä saat ahistavii katseit siel koulussa tai joku sanoo sulle jotain. 
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H3 aloitti koulun alaikäisenä, ja hän on asunut koko elämänsä suhteellisen lähellä koulun 

sijaintia. Hänelle somalitaustaisten opiskelijoiden yleisyys koulussa näyttäytyy toisinaan 

ahdistavalla tavalla, kun kokee olevansa tuttujen aikuisten katseen alaisena koulussa. Tämä 

on suuri muutos verrattuna yläasteeseen: ennen hän mielsi koulun paikaksi, jossa voi olla 

oman ikäistensä kanssa omine juttuineen. Lähihoitajakoulutus on kuitenkin jollain tasolla 

tuttua haastateltaville jo ennen koulun aloittamista. Se näyttäytyy haastateltaville 

käytännöllisenä valintana. Esimerkiksi se, että tietää työllistyvänsä jo koulutuksen aikana voi 

olla tärkeä turva. Tässä yksi vastaus kysymykseen, miksi haastateltavan mielestä on niin 

paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelemassa lähihoitajaksi: 

H5: Ihmiset voi opiskella vaikka käyt, keikkaa teet vielä opiskelun aikana. Koska 

sillon kun mä oon opiskeluaikana, mulle sanottiin lainaa saa ottaa, mä sanoin et mä 

en halua ottaa. (…) Mut mä sain sitte avustajan työt. Sun omalla alalla saat helposti 

työtä, siks se on hyvä must tuntuu. 

Otteessa H5 esittää, että se, että tietää saavansa töitä jo varhaisessa vaiheessa on pääsyy sille 

miksi maahanmuuttajataustaiset hakeutuvat alalle. Työn saamisen ja kouluun pääsemisen 

helppous tulevat mainituiksi aineistossa muutamaan otteeseen. Tällä tavalla lähtökohtaiset 

pääomat vaikuttavat kouluttautumisvaihtoehtoihin, vaikka periaatteessa voisi hakeutua 

muuallekin. Vaikka henkilöllä siis olikin muita toiveita, on lähihoitajaksi kouluttautuminen 

yksinkertaisesti varmin vaihtoehto. (ks. luku ”Hoivapula ja maahanmuuttajat”). 

Vaikka lähihoitajaksi kouluttautuminen on tuttu ja varma vaihtoehto, haastateltavilla on laaja 

kirjo siitä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Tähtäimenä on jatkokouluttautuminen 

sosionomiksi tai terveydenhoitajaksi, töihin meneminen neuvolaan tai sairaalaan, oman 

firman tai yhdistyksen perustaminen. Samalla jatkuva kouluttautumisen suunnittelu voi 

kertoa maahanmuuttajataustaisen henkilön tavasta varmistua pärjäävänsä epävarmuuden 

keskellä. Sen taustalla voi olla epäily yhden tutkinnon riittävyydestä työmarkkinoilla. 

(Antikainen 2010, 155.) H2:lle tulevaisuus ei liity lähihoitajuuteen juurikaan, sillä hän aikoo 

hakea muoti- ja tapahtuma-alalle ulkomaille opiskelemaan. Lähihoitajan tutkinto on hänelle 

käytännöllinen vaihe matkalla muuhun: 
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Haastattelija: Mm. No mut mikä sua sitte – tai mikä syy sulla on kuitenki jatkaa sitä 

kouluu jos sä oot päättäny et se ei oo sun juttu? 

H2: Mun on vaa pakko. Omien tilanteiden takii. Mun pitää saada tutkinto et mä saan 

käytyy töissä ja päästä sitte sinne minne mä haluun. Siihen mä ainaki ite uskon. 

H2 käyttää lähihoitajatutkintoa pakollisena etappina tuomassa turvaa, jonka avulla voi edetä 

kohti sitä mitä hän tosissaan tahtoo tehdä. Lähihoitajatyön tilannesidonnaisuus näkyy 

siinäkin, että alalla on suuri työntekijöiden vaihtuvuus. Vuonna 2015 kerätyn kyselyn 

mukaan laitos- ja kotihoidossa työskentelevistä hoitajista kaksi viidesosaa harkitsi nykyisen 

työnsä lopettamista. Osuus on nousussa ja entistä korkeamman tuntuinen, kun otetaan 

huomioon, että Suomessa hoiva-alan työntekijät ovat investoineet usean vuoden elämästään 

alan koulutukseen. (Kröger ym. 2018.) Tämä voi osaltaan valottaa sitä, miksi haastateltavilla 

on vahvoja tunnereaktioita, kun kouluttautumisessa on vaikeuksia. Jos tähtäimenä on jo 

seuraava askel, mutta edelliseen tulee jatkuvasti esteitä, voi motivaatio olla hankala ylläpitää 

tai jopa vaipua epätoivoon ja lopettaa. Tunnetyö onkin välttämätöntä yksilöiden ja 

instituutioiden neuvotteluissa luottamuksen herättämisestä (Ilmonen & Jokinen 2002, 239). 

Lähihoitajuus itsessään on työ, jossa kaupallistetaan ihmisen tuottamat tunteet, eli työ vaatii 

jo luonteeltaan tunnetyötä ja on siksi kuluttavaa. Hoivatutkimuksissa on painotettu hoivaan 

liittyvää ”tuottamatonta” työtä, joka mielletään maksuttomaksi. Tunnetyön käsittäminen 

maksuttomana liittyy myös määrittelyihin siitä, mistä hoivatyössä maksetaan. (Lehto 2015.) 

Koska tunnetyö liittyy lähihoitajan työhön, ei ole yllättävää, että haastateltavat 

lähihoitajuuteen liittyvät puheenvuorot ovat tunnepitoisia. Toisaalta haastateltavat 

suhtautuvat lähihoitajuuteen kunnioittavasti. Halu olla lähihoitaja esiintyy haastatteluissa 

yhdessä muiden ihmisten auttamisen tahdon kanssa. Eräs haastateltava kertoo, että on nähnyt 

sotaa ja on tykännyt auttaa siitä asti. Toisilla halu auttaa kohdistuu eniten lapsiin, ja 

somalialainen kulttuuri, jossa on suuria perheitä, tuodaan esille. Osa haastateltavista on 

kuitenkin sitä mieltä, ettei lähihoitajia arvosteta yhteiskunnassa työn tärkeydestä huolimatta, 

ja se näkyy esimerkiksi palkassa. 

H1: Lähihoitaja on kuitenkin semmoinen ammatti missä ihmiset, mehän kaikki 

tarvitaan joskus apua elämässä. Joku kerta varmasti jokainen tarvitsee. Sitten kun 
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lastenhoitajat esimerkiksi, suurin osa on lähihoitajia. Sen tietää sitten, mun lapset on 

päiväkodis, mitä työtä siel tehdään nii joo... Eli kyllä yhteiskunnan pitää enemmän 

arvostaa. 

H1:n mukaan jokainen ihminen jossain kohti elämässään tarvitsee apua, jonkalaista 

lähihoitaja tarjoaa. Sama haastateltava toteaa myöhemmin, että hän haluaisi silti omien 

tyttöjensä opiskelevan ”jotain muuta yhteiskuntaan liittyvää ammattia”. Tässä tiivistyy 

mielestäni se, että haastateltavat haluaisivat lähihoitaja-ammatin olevan tärkeä, mutta jokin 

työssä kuitenkin estää heitä pitämästä sitä täysin mielekkäänä. Haastateltavat kokevat, että 

yleensä asiakkaat kyllä arvostavat lähihoitajia. Työstä saatu hyvä palaute ja ilo siitä, että saa 

asiakkaalle paremman olon motivoi haastateltavia jatkamaan ponnisteluja koulunkäynnin 

kanssa. Haastateltavat tuntuvat puheenvuoroissaan painottavan tekevänsä työtään asiakkaan 

vuoksi. Tämä voi johtua siitä, että organisaation tavat järjestää työtä ja työyhteisö ei ole heille 

mieluisaa (ks. seuraavat luvut). Lähihoitajan työn vakaumuksellisuus vaikuttaa toimivan 

eräänlaisena vastapainona työtä alas arvottaviin asenteisiin: 

H3: Joten sen takii mä aina, aina ku kertoo vaik jolleki muulle et joo mä teen 

lähihoitajahommii. “Ai pesetsä kakkaa?” -Joo pesen. Tiätsä niinku se ei oo mun 

mielest mikää asia mitä häpee tai, mikään asia mist ollaa silleen et hyi koska päivän 

lopuks niinku toi ihminen, sä teet sille jotain mitä se ei ite pysty ite tekee mikä on 

niinku parempaa maailmas ku se et sä voit auttaa jotakuta? Nii mulle työ ja se mitä 

mä teen on tosi tärkeetä ja mä en koskaan tekis mitään mistä mä en tykkäis koska sit 

sä et tee sitä periaattees sydämel. Tai siihen mä ainaki uskon.  

H3 kertoo otteessa, että ihmisten asenteet lähihoitajan ammattia kohtaan rajoittuvat 

mielikuviin kakanpesusta, vaikka hänelle se tarkoittaa sitä, että tekee arvokkainta 

maailmassa, kun auttaa toista ihmistä. Työlle haettava tunnustus onkin myös itsen 

tunnustamista, koska affektiivinen työ on henkilökohtaistunutta ja vaikeasti itsestään 

etäännyttävää (Julkunen 2008, 286). Itsen tunnustus on kuitenkin haastateltavien 

puheenvuoroissa vaikeasti nähtävissä kouluttautumisen aikana. Esittelen seuraavassa 

”opiskelijuus”-teemassa syitä siihen, miksi näin on. 
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4.2 Opiskelijuus 

Tiedonkulun puuttuminen 

Tiedonkulun vaikeus ja siitä johtuva epävarmuus tulevat mainituiksi aineistossa yhdessä 

haastateltavien toimintamahdollisuuksien rajautumisen kanssa. Monet haastateltavat 

kokevat, etteivät he saa ääntänsä kuuluviin koulussa. Turhautumista on. Tiedon 

kantautumisen työläisyys opiskelijasta henkilökunnalle näkyy siinä, että esimerkiksi 

opettajiin on vaikea olla yhteydessä: heitä ei löydä, he ovat kiireisiä, he eivät vastaa 

viesteihin. H4 kertoo, että työpaikasta ei ollut kuulunut mitään, silloin kun kaikki muut olivat 

lähteneet jo työssäoppimisjaksolle. Haastateltavan oli mahdotonta rentoutua monen päivän 

ajan, koska hän ei tiennyt mitä tapahtuu, ja opettaja neuvoi vain odottamaan: 

H4: He kertoo milloin alkaa työharjoitus. Ja sitten ei tullu mitään. Muut mun luokalla 

on aloittanu. (…) Opettaja sanoo koko ajan odota (…) keskiviikkona soitin [että] 

minun piti aloittaa toi maanantaina, joo, ja mitä tapahtuu. Se oli pomo. -Nonni! hän 

sanoi, hyvä että sinä soitit, meillä oli niin kiire, mutta nyt hyvä että sä soitit koska tää 

on aikuinen tapa toimia (…) ja maanantain mä menin sinne. Viikko meni pilalle 

tiedätkö. Ja sitten vielä viis viikkoo jäljellä. Ja yks viikko piti näyttöviikko. Toi mun 

ohjaaja (...) sanoi minä en ole varma, että hän ei usko että minä voin osata kaikki. 

Mä sanon odota ensin katotaan (...) miksi sinä päätät nyt [on] ensimmäinen päivä, 

miksi sinä kerrot mulle, että sinä et voi opiskella viidessä viikossa (…) miten vaa sinä 

teet hyvin ja hyvin ja minä olen päättänyt jo, sä oot huono ihminen, tiedätkö, koska 

hän on päättänyt jo, että minä en voi opiskella. Ja minä yritin ja teen ja kaikki olin 

tehnyt hyvin. 

Lopulta haastateltava sivuutti opettajan neuvot odottaa ja soitti itse työpaikkaan. Soiton 

ansiosta hän pääsi aloittamaan työt, kuitenkin viikkoa muita myöhemmin. Työpaikasta ei oltu 

soitettu ajanpuutteen takia, mikä kertoo jo alan vaikeuksista. Samalla ohjaaja päätti ettei 

haastateltava voi millään oppia kaiken, kun hän on jo viikon myöhässä. Haastateltava kokee, 

että sai siksi tästä työharjoittelusta huonomman arvosanan kuin muista. Tiedonkulkuun 

luottaminen voi siis aiheuttaa opiskelijalle ongelmia, joilta välttyminen vaatii vahvaa 
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toimijuutta, sellaista joka sietää ristiriitaista tietoa ja pystyy kiertämään ohjeita. Koulunkäynti 

ei olekaan ennakoitavissa: välillä on hoidettava enemmän kuin mitä oli odottanut. 

Aineistossa on monia kokemuksia, joissa koulunkäynti kärsii ristiriitaisesta tiedosta, jolle ei 

ikinä saatu selitystä. Haastateltavan ohjaaja kehui häntä työharjoittelussa, minkä jälkeen 

opettaja soitti perään ja torui opiskelijaa: ”ei noin voi tehdä töissä”. Jopa oma suoriutuminen 

on siis asia, josta tulee ristiriitaista tietoa. Jääminen ilman olennaista tietoa on lähihoitajan 

ammattia aloittelevalle yleistä. Niukat resurssit ja huono organisointi liittyvät riittävän 

perehdyttämisen ja ohjaamisen puutteeseen, mutta sillä voi olla vakavampia seurauksia 

maahanmuuttajatyöntekijöille. Maahanmuuttajien erityistarpeiden laiminlyönti on 

institutionaalisen rasismin piirre, joka ilmenee erityisesti tiedon puutteessa. (Laurén & Wrede 

2010.) 

H5 muodostaa poikkeuksen muihin haastateltaviin verrattuna, koska hän ilmaisee olevansa 

tyytyväinen lähihoitajakouluun. Hän itse painottaa puheenvuoroissaan sitä, kuinka hyviä 

ohjaajia tai opettajia hänellä oli, jotka auttoivat. H5 on myös käynyt koulunsa selvästi muita 

haastateltavia aiemmin, ja hän ehti valmistua jo ennen ammatillisen koulutuksen reformin 

voimaantulemista. Hän oli tietoinen tukipajasta, jossa hän sai apua. Tämä asetti hänet jo 

lähtökohtaisesti eri asemaan kuin muut, tässä vertailukohtana H1: 

Haastattelija: Oliksit vaikeeta saada siellä koululla tukea?  

H1: On vaikea koska opettaja tulee selittää, ja iso luokka, sitten opettaja lähtee pois 

(…) sitten sinun pitää osata sitä, nämä tehtävät.  

Haastattelija: Ei oo mahdollisuutta kysyä sitten vaikka tunnin ulkopuolella  

H1: M-m.  

Haastattelija: Joo. Ooksä kuullu et ois ollu vaikka, joku tukiryhmä tai jotain?  

H1: En oo.  

H1:llä ei ole tietoa, että koulu järjestäisi tukea opiskelijoille tuntien ulkopuolella. 

Tiedonpuutteesta huolimatta opiskelijan silti odotetaan tietävän mitä hänen täytyy tehdä. 
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H2 ei ole päässyt etenemään opinnoissaan halutussa tahdissa ja kokee ettei häntä 

kuunnella:  

H2: Sit ne huomas sen tilanteen vähä niinku sillä tavalla et hei, tää tyttö ei tee mitään 

se vaan istuu. Okei no, ei se oo sillee. Mä käyn töissä koska te ette vastannu 

puhelimeen, enkä mä tiedä mistä päästä eteenpäin, ja sit mä kysyn muilta nii mut 

heitellään vähä niinku toiselle opettajalle ja toiselle opettajalle, kysy häneltä, hän 

tietää paremmin, mee hänen luo. Mikä pallo mä oon?  

Haastateltava ei tiedä mitä pitäisi tehdä, ja turhautumista lisää se, ettei kukaan muu tunnu 

tietävän asiaa tarpeeksi hyvin. Hän kokee lisäksi, että häntä syytetään, kun hän ei tiedä mitä 

tehdä, ja että monesti koulussa tuhlataan hänen aikaansa. Koulussa oleminen ei olekaan 

aineistossa aina hyödyksi tiedon saamisen kannalta. Esimerkiksi luokka, jossa tarjotaan apua 

tehtävien tekemisessä, koetaan turhana, kun opiskelijoita on liikaa opettajaan nähden. 

Itseohjautuvuus ilman riittävää tukea 

Hallitsevan koulutuspolitiikan ideaalisubjektiksi asettuu itsenäistä vastuuta 

koulutusvalinnoistaan ja opinnoistaan kantava opiskelija. Opiskelijalta odotetaan yhtäältä 

vastuunottoa opintojensa ja osaamisensa rakentumisesta, toisaalta hänelle tarjotaan 

mahdollisuus edetä yksilöllisesti, omien valintojensa mukaisesti. (Niemi & Jahnukainen 

2018.) Opiskelija, joka ei tiedä mitä täytyy tehdä, ei siis ole koulutuspolitiikan 

ideaalisubjekti. Aineistossa käy ilmi, että opiskelijan toivottaisiin ymmärtävän esimerkiksi 

tehtävänanto vain lukemalla mistä on kyse. Haastateltavat haluaisivat enemmän suullista 

viestintää opetuksessa erityisesti sellaisille maahanmuuttajille, joille on vaikeaa lukea 

paperista mitä täytyy tehdä. Aineistossa opiskelijalta odotetaan, että hän osaisi tehdä tehtävät 

kysymättä lisää, vain sen perusteella, mitä opettaja on tunnilla sanonut. Myös työpaikalla 

saatetaan kuitata sääntöjen läpikäyminen sillä, että ne vain on luettava jostain. Tekstien 

painoarvoa lisää se, että niillä on vahva seurauksia tuottava luonne: niistä tulee helposti 

totuuksia (Jokinen 2012). Itseohjautuva työssä oppiminen onkin sosiokulttuurinen ilmiö, 

jolle organisaatio voi asettaa puitteet. Nämä osaltaan vaikuttavat siihen, onko itseohjautuvuus 

luovaa toimintaa vai ahdinkoa tuottavaa (Lemmetty 2020.) 
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Haastateltavat eivät pysty tai oleta, että he olisivat täysin itse vastuuta opinnoistaan ottava 

ideaaliopiskelija. Aineistossa hyvä ohjaaja tulee määritellyksi sitä kautta, että hän ei toimi 

sillä oletuksella, että opiskelija olisi täysin itseohjautuva: 

H5: Hän on auttanut justiin. Ja sit jos jossain kokeessa meni huonosti tai niinku 

poissoloo et se soittaa ja huolehtii niitä mikä sun tilanne ja näitä. Must tuntuu meill 

oli hyvä ryhmänohjaaja silloin kouluaikana.  

Otteessa H5 kertoo, että hänellä oli hyvä ohjaaja, joka huolehti oppilaista ja soitteli heidän 

peräänsä, eikä olettanut opiskelijoiden ohjautuvan yksin esimerkiksi huonon arvosanan tai 

poissaolon yhteydessä. Samalla H5 oli haastateltavista selvästi kouluun myönteisimmin 

suhtautuva, ja ainoa, joka oli valmistunut jo ennen vuotta 2018, jolloin ammatillisen 

koulutuksen reformi astui voimaan. Sen uhkana on nähty oppilaitoksessa tapahtuvan 

lähiopetuksen määrällinen väheneminen, joka lisää opiskelijoiden itseohjautuvuuden 

vaatimusta (Tapani ym. 2019). Reformin haasteena voidaan nähdä opintojen eteneminen 

niillä, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja vaativat siten enemmän ohjausta (Niemi & 

Jahnukainen 2018). 

Ohjaamista olisi lisättävä siihen nähden, että opiskelijoilla on monenlaisista taustoista. 

Esimerkiksi suomea äidinkielenään puhuva, suoraan yläasteelta kouluun tullut haastateltava 

pitää aloittamista vaikeana, kun ympäristö on tuntematon ja kanssaopiskelijat ovat vieraita, 

vanhempia ja puhuvat eri kieliä. Ero on suuri verrattuna yläasteeseen. Ensimmäistä kertaa 

täytyy puhua englantia ja tehdä kaikki yksin, ilman että tietää mistä pyytää apua. Se, että 

luokkahenkeä ei ole, eikä koe tuntevansa muita opiskelijoita, voikin vaikuttaa kokemukseen 

siitä, että asiat täytyy vain hoitaa itse. Institutionaalisen tuen ja ohjauksen puute on asia, mitä 

haastateltavat peräänkuuluttavat ja joka saa heidät puhumaan tunteellisesti kokemuksistaan. 

Se näkyy esimerkiksi siinä, että tukea on haettu koulun ulkopuolelta. Osa haastateltavista on 

saanut koulutehtäviinsä apua muilta somalinkielellä. Eräs jo valmistuneista haastateltavista 

auttaa säännöllisesti tuttuja, jotka opiskelevat vielä. Vertaistuen tarve korostuu erityisesti, 

kun maahanmuuttajaopiskelijoille ei tarjota mallia menestyneestä 

maahanmuuttajaopiskelijasta. H1 kertoo, minkä hän haluaisi muuttuvan oppilaitoksessa: 
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H1: [Että] olisi olemassa apua, jos joku asia on sinulla vaikea. Se kertoo paljon että, 

silloin et helposti sano että en mene kouluun tai et luovuta vaan sitte tiedät että sinä 

jatkat, sinä saat apua, sinä pärjäät, se on se tärkeä. Enemmän 

maahamuuttajataustaset mun mielestä tarvitsee rohkaisua, tarvitsee... että 

ammattikoulussa ja kaikissa että sinä- vertais niinku, että kyllä hän, jos hän on 

opiskellu, hän ymmärtää, minä ajattelen että minäkin pystyn tekemään sen. 

Haastateltava toteaa, että maahanmuuttajataustaiset tarvitsisivat vertaistukea, jossa 

rohkaistaan ja kerrotaan että voi pärjätä. Otteen jälkeen keskustelu kääntyy siihen, kuinka 

monia lähihoitajakoulunsa lopettaneita H1 tuntee, etenkin sellaisia, joilla on lapsia. 

Maahanmuuttajataustaiset äidit voivatkin kokea väsymystä, joka liittyy hoivaan ja vaikeaan 

työmarkkinoille pääsyyn: myös se, että on ”pakko” olla kotona hoivaamassa, voi olla 

väsyttävää. Paineet voivat käydä liian koville, kun on oltava hyvä opiskelija ja hyvä 

työntekijä, jolla on myös oikeanlainen koti ja oikeanlainen äiteys. (Pöllänen 2015.) 

Myös työssäoppijoilta odotetaan aiemman tutkimuksen mukaan itseohjautuvuutta ja 

aloitteellisuutta ohjaustilanteissa (Rintala ym. 2015). Eräs haastateltavista kertoo, että hän 

nimenomaan työharjoittelun aikana ymmärsi, ettei tämä ole hänen alansa, vaikka hän 

aikookin valmistua, jotta voisi jatkaa seuraavaan asiaan. Työharjoittelujen aikana hänestä 

tuntui pahalta olla alalla, jossa hän ei pärjää. Tämä pohjautui kokemuksiin työpaikoista, 

joissa ei selitetä asioita, vaan hermostutaan. Haastateltavalle ei kuitenkaan ollut 

pyydettäessäkään tuen saanti varmaa. Toinen haastateltava kertoo keskeytyneestä 

työharjoittelustaan, jossa hän ei tiennyt asiaa, jonka hänen oletettiin tietävän: 

H2: Se oli niin ahdistava tilanne (…) Mä olin tota, harjottelussa palvelutalossa (…) 

oli jotain lääkkeitä mitä oltiin opetettu koulussa, mut sit mä en muistanu niitä koska 

ne oli just silleen suullisesti piti kuunnella ne (…) Ku piti jakaa niit dosettii niit 

lääkkeitä, öömm... Sit mä kysyin et mikä lääke tää on. Sä selität, mä oon opiskelija, 

mä oon harjottelija, sä kerrot mulle tiätsä et hei, tää lääke on tää ja tää, koita pitää 

mielessä, se näyttää tältä. Ei, vaan heti (…) toinen menee kertoo toiselle ohjaajalle 

ja (…) se tulee sit se sanoo et joo, tuu mukaa. Mä en tienny mist on kyse. Mä lähin 

osastolt sen mukaan, se vie mut toimistolle, heittää tuolin siihen mun eteen “istu 



38 
 

siihen”. Mä menin istuu. “Kerro mulle mikä tää lääke on.” Se laitto koneelt päälle 

sen kuvan. Mä oon et en mä tiedä, “Mm. Tälleen sä oot opiskelija. Et tiiä mikä tää 

lääke on!” [naputtaa samalla rytmikkäästi ja vihaisesti pöytää] Mä olin vaa et mistä 

mä voin tietää jos mä en tiedä ni mä en tiedä, mä en muista. Sit tota me otettiin siit 

yhtee ja sit mä sain, siitki harjottelust mä en saanu jatkaa. Mä en saanu jatkaa siihen 

se jäi sitte nii... Toi oli vähä niinku paskat niskalle sä et tiedä miks mä en oppinu sitä, 

miks mä en muistanu sitä, jos mä en muistanu nii mä oon ihminen. Siit asiast vaa 

pitää jatkaa eteenpäin tiätsä. Koitat nyt oppii täs on tää tiätsä, mut ei silleen et a, no 

sitte sä et voi jatkaa voivoi.  

Haastateltavan työharjoittelu keskeytyi yhteenoton takia, joka syntyi, kun hän kysyi mikä 

lääke oli kyseessä. Opiskelun aikana sanktioita voi tulla silloinkin, kun ei ole tehnyt mitään 

väärää - tähän sopii edellinen esimerkki haastateltavasta, jonka ohjaaja ei uskonut hänen 

oppivan kaikkia asioita työharjoittelussa, kun työpaikka ei ollut tarpeeksi ajoissa yhteydessä. 

Yksi haastateltavista toteaa: ”se tuntuu aina siltä et mus on se vika”. Ammatillisessa 

koulutuksessa oleville nuorille itseohjautuvuuden kääntöpuoli onkin se, että heitä voidaan 

pitää vastuussa sellaisissakin kouluun tai työhön liittyvissä ongelmissa, joihin he eivät voi 

vaikuttaa (Niemi & Jahnukainen 2020). Lisäksi huonot kokemukset työpaikoista, joissa olisi 

vain tarvinnut selitystä, voivat jopa rohkaista olemaan näyttämättä, jos jotakin ei osaa. 

Kouluttautumisen aikana vallitsee siis ajatus siitä, että asiat täytyisi osata itse. Kun kysyn 

mitä koulutuksessa voisi olla paremmin, vastaa haastateltava:  

H1: sellanen ilmapiiri että kaikki maahanmuuttajat esimerkiksi voi haav- ajatella että ne voi 

hakee helposti ammattia. Että opiskelu ei oo vaikeaa. Että kaikki on... Rohkaistaan että voi 

hakee ja että on sellanen ilmapiiri et se on tervetullut, kaikki erilaiset ihmiset (…) ja sitten 

annetaan apua (…) Kysyy mitä sinä teet ja miten opiskelu menee.  

Otteessa haastateltava kertoo, että kouluttautuminen olisi parempi, jos ilmapiiri olisi 

sellainen, että kaikki ovat tervetulleita, apua annettaisiin ja opiskelijoilta kysyttäisiin 

enemmän, miten opiskelu sujuu. Samalla ote viittaa siihen, että tervetullut olo ja tuen 

saaminen eivät haastateltavan mielestä toteudu. Ajatus siitä, että selviytymisen täytyisi 

tapahtua ilman muiden tukea on yhteydessä siihen, etteivät opiskelijat uskalla kysyä ja pyytää 
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apua. Samalla tilanne voi jatkua niinkin pitkälle, että esimerkiksi työharjoittelu keskeytyy, 

kun ei osaa jotakin asiaa. Suomea huonommin osaavat opiskelijat eivät uskalla kysyä sen 

oletuksen vuoksi, että suomea äidinkielenään puhuvat ovat jo tajunneet asian. Aineistossa 

molemmat Suomessa syntyneet puolestaan kokivat, että heidän kuuluisi tietää miten asiat 

hoituvat, koska he puhuvat suomea äidinkielenään. Kun opiskelijat eivät uskalla kysyä 

koulun henkilökunnalta, voivat he turvautua toisiinsa: 

H3: Ni seki oli tosi vaikeet koska tuntu et siel koulus, periaattees varmaa joka kerta 

ku mä oon koulus ni joku pyytää jotai apuu johonki tehtävää tai pyytää et tiedätsä 

tästä ja tästä asiasta jotain (…) et siel on tosi vaikee olla.  

Otteessa Suomessa syntynyt haastateltava kertoo, että hänellä menee koulussa aikaa siihen, 

että selittää muille kouluasioita ja se vaikeuttaa hänen omaa koulunkäyntiään. Tietämys siitä, 

että muut tarvitsevat apua vaikuttaa omaankin koulunkäyntiin: 

H2: Meiä luokas oli tosi paljon niitä, jotka tota, jotka muutti hetki sit tyylii Suomee 

(…) ne tarvii enemmän apuu ku mitä mä tarviin. Nii mitä kysyy niiltä ku sä ite tiedät 

enemmän ja sun pitäs ite yrittää ja just olla se joka pystyy auttaa enemmän. 

Haastateltavalla on tunne, että hänen täytyisi Suomessa syntyneenä olla se, joka pystyy 

auttamaan, eikä se joka pyytää apua. Tietämys opettajien ajan puutteesta yhdistettynä 

tuntemukseen siitä, ettei itse tarvitse yhtä paljon apua kuin muut, nostaa kynnystä kysyä 

jotakin koulun henkilökunnalta. Avun pyytäminen vaatiikin uskaltamista. Vaikka opiskelu 

on vaikeaa, haastateltavat kokevat, että siitä voi selvitä, jos on rohkea ja etsii apua:  

H1: Mä nään että kyllä haasteita on (…), mutta ei ehkä kannata niin helpost luovuttaa 

että etsiä apua ja olla rohkea itse. 

Otteessa haastateltava painottaa opiskelijan velvollisuutta etsiä apua ja olla rohkea koulusta 

selviämiseen. Rohkeus on läsnä myös Marja Katiskon (2011) tutkimuksessa, jossa hän 

tarkastelee maahanmuuttajien työelämäkokemuksia kertomusten kautta. Monissa 

puheenvuoroissa esiintyy kohtia, joissa maahanmuuttajatyöntekijä joko uskaltaa puhua tai 

vaikenee. Vaikka joskus puhumisen rohkeudella on tekemistä kielitaidon kanssa, se liittyy 

enemmän rohkeuteen tulla nähdyksi ja olla osa suomalaista työyhteisöä. Suomessa 
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työskentely vaatii ensin rohkeutta, jotta voisi siirtyä havaitsijan roolista sanojan rooliin sekä 

suhteessa esimieheen että kollegoihin. Siirtymisen aikana myös maahanmuuttajien toimijuus 

kasvaa. Tätä voi peilata H1:n puheenvuoroon, jossa koulunkäynti vaatii sitä, että on rohkea 

ja etsii apua. Jotta opiskelijan toimijuus kasvaisi, täytyy hänen oppia pois havaitsijan roolista 

ja itse ottaa vastuu opinnoistaan. Lähihoitajaksi aikovan on opittava vaatimaan itselleen, mitä 

hänelle ilman muuta kuuluisi. Aineistossa tätä edustaa vaikka haastateltavan turhautuminen, 

kun hän puhuu kuukausien odotuksesta ja oppilaitoksen henkilökunnan perään 

juoksemisesta, jotta saisi opintopisteet rekisteriin. Samalla se, että kysyminen ja avun 

pyytäminen vaatii rohkeutta, kielii siitä, että institutionaaliset käytännöt eivät 

lähtökohtaisesti ota huomioon opiskelijoiden tarpeita. Tiedonkulkukin liittyy olennaisesti 

muihin kappaleessa esitettyihin ongelmiin, joita voi myös pitää institutionaalisen rasismin 

ilmentyminä: tuen, kielitaidon ja ajanpuute yhdistettynä kokemuksiin koulun ja sen 

henkilökunnan välinpitämättömyydestä voivatkin vaikuttaa siihen, että kouluinstituutioon on 

vaikea luottaa. 

Epäluottamus kouluun 

Lähihoitajaksi kouluttautumisessa on myös kyse oppimisesta itsenäiseksi toimijaksi, joka on 

mahdollisimman riippumaton. Jussi Vähämäki (2011) toteaakin, että ”itsenäisyyden 

korostaminen ei ole yksinkertaista hyvinvointivaltion jälkeistä tai ”postsosialistista 

individualismia” vaan ennen muuta epäluottamusta rakenteisiin ja viranomaisiin, vaikka sitä 

ei välttämättä suoraan sanottaisi”. Yksilöä arvioidaan entistä enemmän hänen 

henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella, jossa psyykkinen kestävyys ja 

emotionaalinen itseohjautuvuus ovat arvostettuja. Nämä ominaisuudet myös vahvistavat 

luottamukselle keskeistä tulevaisuudenuskoa. Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen 

vaatii kognitiivisen työn lisäksi onnistunutta tunnetyötä, joka on välttämätöntä yksilöiden ja 

instituutioiden neuvotteluissa luottamuksen herättämisestä. (Ilmonen & Jokinen 2004, 222–

239.) Aineistossa näyttääkin siltä, että keskeneräinen tunnetyö liittyy kykenemättömyyteen 

luottaa (koulu)instituutioon. Itsenäisyyden velvoite näyttää menneen niin pitkälle, että se on 

ristiriidassa oman tavoitteensa eli itsenäisten toimijoiden kouluttamisen kanssa. Vaikka 

toisaalta opiskelija oppii, että täytyy itse ahkeroida, hänen kokemansa vääryydet täytyy 



41 
 

kuitenkin nostaa esille: sitä kautta hänen on ehkä mahdollista saada opiskelunsa tehtyä 

haluamallaan tavalla. 

Haastattelija: Tuleeks sul niinku jotain mieleen mikä vois, mitä vois muuttaa tossa 

koulutukses mikä vois auttaa, mikä ois auttanu sua esimerkiks?  

H2: Öö, auttanu mua. Emmä osaa sanoo. Ainoo mikä mua auttaa (…) et mä vaan 

ite ahkeroin ja ite teen just sen mitä mä niinku mun osalt mä pystyn tehä, ja sit ku 

mulle (…) raivotaan tai sanotaan hei sä et saa tätä pistettä koska sä et tehny tätä 

tällee ja tällee ja mä en oo vaikka tienny, ni kyl mä aion puhuu emmä aio olla hiljaa 

tiätsä, et hei tän takii mä en saanu tähä tehtyy tätä, mut voinksmä tehä sen viel 

toisin. (…) Ei ne voi vaa sivuuttaa aina ja nähä sen asian just ja olettaa sen asian 

just niinku ne haluu. Se tuottaa just sen vaikeuden, et sit ei oo tullu ymmärretyks, 

sua katotaan vääräl tavalla et sä teet asiat väärin. En tiedä.  

Otteessa näkyy, että opiskelijoilla on toisinaan sellainen olo, etteivät kouluinstituutio ja -

henkilökunta olleet heidän puolellaan, eivätkä ymmärtäneet heitä. Yksin yrittäminen onkin 

asia, mitä lähihoitajakoulun käynyt oppii. Opiskelijan on yritettävä uudestaan ja uudestaan, 

vaikka epäonnistumisia kasaantuisi. Samalla motivaatio laskee epäonnistumisten 

myötä. Opiskelija voi pyrkiä sanojan rooliin, joka liittyy vahvaan toimijuuteen (Katisko 

2011, 78). Samalla opiskelijan toimijuus voi olla rajoitettua siksi, ettei sen status ole varmaa. 

Koulunkäynnin epävarmuudesta kielii se, ettei koulun lopettaminen ole aineistossa tavaton 

asia. Kahdelle aineiston haastateltaville on ehdotettu koulun jättämistä tai tauon ottamista. 

Yksi haastateltavista mainitsee tuntevansa monia koulunsa lopettaneita. Tätä voi peilata 

tietoon siitä, että somalitaustaisilla on maahanmuuttajista lähtömaan perusteella kaikista 

eniten toisen asteen koulutuksen keskeytyksiä (Malin & Kilpi-Jakonen 2019). Opiskelun 

päättyminen siihen, että valmistuisi, ei siis ole haastateltaville itsestään selvää. H3 kertoo 

kokemuksestaan koulusta erottamisesta: 

H3: (…) Sit mä olin et miten mut on nähty eronneeks, tottakai siin vaan viha valtaa 

sua, sua alkaa ärsyttää, sit se [opettaja] on et mä en tiedä täst hirveesti (…) mä otin 

yhteyt mun opinto-ohjaajaan, mul oli kuulemma ollu joku kuuleminen, mistä mä en 

ollu tienny yhtään mitään, mul ei oo tullu kotii kirjettä ja mä en oo saanu puhelun 
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puheluakaan. (…) Sit se oli et mä en itseasias tiedä et miten me tehään tälle asialle 

et koulutuspäällikölle sun pitää soittaa. (…) Koulutuspäällikkö periaattees niinku 

nauraa siin puhelimes mulle et joo et hän ei voi asialle mitään, ja sit sellane tosi tyly 

vastaus et nyt sä kuuntelet mua etkä puhu mun päälle koko ajan, sit mä olin et sun 

pitää itseasias nimenomaan kuunnella mua ku mä oon se jol on se ongelma tai sit, 

ethä sä mulle kerro et sut on nähty eronneeks. Sit se oli et joo et, mä otan suhun 

yhteyttä tötötötöö ja sit se ei ottanu mitään yhteyttä muhun. Mä näin sinä saman 

päivän mun yhen toisen kaverin sielt koulust ni hän sano et hänel oli käyny tää sama 

juttu et oli ollu kuuleminen mut se ei ollu saanu siit kirjettä. (…) mä itseasias otin 

yhteyttä meiän koulun rehtoriin kans koska asiat ei nimenomaan menny mihinkään 

suuntaa (…) siit oli sillon jo kuukaus ku mä sain sen tapaamisajan. Ni silleen et 

venytellään näit asioit ja sit lopult sanotaan et opiskelija on se joka ei haluu opiskella 

(…) Vähintää mitä sä oisit voinu tehä on laittaa tekstiviesti et hei, opo tässä et voitko 

ottaa muhun mahdollisimman nopeesti yhteyttä. Se ois riittäny mut mä en saanu 

mitää tollast ku mä tuun kouluu (…), mut on erotettu. 

Otteessa haastateltava kertoo koulusta erottamisesta, jonka syynä oli suoritusmerkintöjen 

puuttuminen. Haastateltava ei kuitenkaan ollut saanut tietää asiasta kuin vasta toista asiaa 

hoitaessa, jolloin selvisi, ettei hän ole kirjoilla koululla. Hän oli selvittelyn jälkeen saanut 

tapaamisajan kuukauden jälkeen tapahtuneesta. Tiedon puute voi siis mennä niinkin pitkälle, 

ettei edes koulussa kirjoilla oleminen ole varmaa. Haastateltavan puheenvuorossa koulun 

henkilökunta ei ole auttamassa opiskelijaa valmistumaan, vaan ehdottamassa helpointa tietä 

itselleen, eli tapaa josta seuraa vähemmän työtä, vaikka se ei olisi opiskelijalle hyödyksi. 

Tämä liittyy vahvasti opiskelun motivaatioon. H3 kertoo harkinneensa monta kertaa 

lopettamista, ei siksi etteikö saisi opiskeltua, vaan siksi että asiat eivät mene niin kuin niiden 

hänen mielestään pitäisi. Samalla tavalla kuin työntekijä, jonka asema on organisaatiossa 

toistuvasti vaakalaudalla, myös opiskelijan statuksen epävarmuus osittain mitätöi hyvän 

palautteen ja muut arvostuksen osoitukset (vrt. Åkerblad 2014, 129). H3 toteaakin: ”Etteks 

te halua et mä valmistun, se on mun kysymys päivän lopus”. 

Haastatteluissa on paljon tunnepitoisia puheenvuoroja, jotka kielivät luottamuksen 

särkymisestä: koulutuksen aikana instituutioista ei saa välttämättä tarpeeksi apua, niiden 
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käytänteitä ei ymmärretä, eikä niihin voi aina luottaa. Toisinaan haastateltavat ovat kokeneet, 

että koulu suoranaisesti laittaa heille kapuloita rattaisiin, kun he yrittävät saada asiat 

hoidettua. H3:n otteessa näkemys on vahva, ja luottamuksen puute näkyy siinä, että hän 

kokee koulusta selviämisen eräänlaisena taisteluna, jossa koulun henkilökunnalle täytyy 

painottaa omia oikeuksia. Myös H2:n kohdalla epäluottamus kouluinstituutiota kohtaan on 

niin suuri, etteivät sen tarjoamat mahdolliset avut enää edes kelpaa: kun opiskelijalle 

ehdotetaan kuraattoria tai psykologia, jolle voisi jutella, hän torjuu ehdotuksen: ”miksi kerron 

kerron valitan valitan, jos ei oo apua tai vastausta?” Lähihoitajaksi opiskeleminen horjutti 

monella haastateltavalla luottamusta instituution käytäntöjen toimimiseen. Jotkut 

vaikeuksista syntyvät siitä, etteivät haastateltavat ymmärrä koulun tai työpaikan käytäntöjä. 

Eräs haastateltavista esimerkiksi edelleen ihmettelee, miksei koulu ollut hyväksynyt hänen 

ehdottamaansa työharjoittelupaikkaa. Ihmettelyä aiheuttaa sekin, että työharjoittelun 

ongelmissa koulu on suoraan yhteydessä työpaikan ohjaajaan ja kuuntelee häntä, sen sijaan 

että kysyisi opiskelijalta mitä kävi. 

Kokemusta on tehtävien katoamisesta, kurssien tekemisestä uudelleen ja työharjoittelujen 

loppumisesta kesken. Tähän liittyy se, että opettajat vaihtuvat koko ajan, joten jos asioita ei 

hoida ajallaan, ne täytyy aloittaa alusta. Kun opettajiin ottaa yhteyttä, he saattavat vedota 

kiireisiinsä ja olla ottamatta yhteyttä, vaikka niin on sovittu. Eveliina Heinon ja Annika 

Lillrankin (2020) tutkimuksessa maahanmuuttajataustaisten vanhempien epäluottamus 

syntyy riippuvaisuudessa ja hierarkkisessa suhteessa ammattilaiseen. Näkisin, että myös 

kouluinstituutiossa epäluottamus voi syntyä ammattilaisen ja oppilaan välille suhteen 

hierarkkisuuden ja riippuvuuden vuoksi. Riippuvuudessa ei ole mahdollista lakata 

käyttämästä ammattilaisen tarjoamaa palvelua. Sen sijaan ammattilaisella nähdään olevan 

valta ja tieto, ja hänen tekemät päätöksensä on hyväksyttävä ymmärtämättömyydestä 

huolimatta. Oma toimijuus on siis rajoitettu, kun ei ole varaa valita luottamusta. (Heino & 

Lillrank 2020.) Aineistossa riippuvuus muodostuu, kun haastateltavilla ei ole tarpeeksi tietoa 

koulun käytännöistä, eivätkä he koe, että oma toiminta välttämättä edes vaikuttaisi 

lopputulokseen. Tämä voi osaltaan ajaa haastateltavia siihen, ettei instituutioon ole 

luottamista. Kokemus siitä, ettei epätoimiville käytänteille tai virheille ikinä löytynyt 

selitystä, liittyy keskeneräiseen tunnetyöhön, mikä vaikeuttaa luottamuksen syntymistä. 

Lisäksi hierarkkisessa ja mahdollisesti epädemokraattisessa yhteiskunnassa kasvaneen voi 



44 
 

olla vaikea luottaa koulun edustajiin, jotka edustavat ennen kaikkea valtaa käyttäviä 

viranomaisia. Tämä voi näyttäytyä siinäkin, että maahanmuuttaja suostuu viranomaisen 

ehdotteluun, vaikka ei ymmärrä sitä. (Säävälä 2013.) 

Riippuvuussuhde on myös yhteydessä hierarkiaan, joka kulkee aineistossa yhdessä 

lähihoitajaksi kouluttautumisen kanssa. Opiskelija oppii olemaan tentattava, läksytettävä tai 

osapuoli, joka tekee töitä muita enemmän. Haastateltavat vaikuttavat opiskelijoina olevan 

riippuvaisia opettajan tai ohjaajan suhtautumisesta heihin, jotta pääsevät edes läpi tai 

eteenpäin. Kouluttautumisen aikana he oppivat, että yhden ihmisen mielivaltainen käsitys 

vaikuttaa heidän suoriutumiseensa. Tietämättömyyden lisäksi opiskelijana on hyväksyttävä, 

että työharjoittelija on ohjaajan armoilla, vaikka ohjaaja tekisi jotain asiaan kuulumatonta, 

esimerkiksi kyselee termejä, vaikka se ei kuulu työharjoitteluun. H4 kertoo ohjaajasta, joka 

haluaisi, että opiskelija puhuisi koko ajan kuin hän, tai pitää omaa tapaansa ainoana oikeana, 

vaikka muut kollegat tekisivät eri lailla. Anna-Leena Riitaojan (2013) mukaan prekaari 

työntekijä on lähtökohtaisesti riittämätön suhteessa arvioijaansa. Jatkuvan arvioinnin 

alaisena työntekijän on osoitettava osaamisensa ja ahkeruutensa yhä uudestaan ilman 

minkäänlaisia takeita siitä, että se on riittävää. Aineistossa on monia kokemuksia siitä, ettei 

opiskelijan mielipiteellä ole merkitystä koulun henkilökunnalle. Kouluttautumisen aikana 

voikin oppia tuntemaan hierarkian ja sen, että oma paikka sijoittuu alempaan ryhmään. 

Hierarkia kuitenkin koskee tämän tutkimuksen haastateltavia erityisesti heidän etnisyytensä 

perusteella, mikä on analyysin seuraava teema. 

4.3 Etnisyys 

Kielitaito vai puhuminen? 

Lähihoitajaksi kouluttautuva kohtaa alusta asti erikielisiä opiskelijoita, joiden suomenkielen 

taso vaihtelee suuresti. Kuten aiemmin totesin, osa haastateltavista on selvinnyt koulusta 

juuri sen avulla, että heillä on tuttuja, jotka pystyivät selittämään heille omalla äidinkielellä 

koulutehtäviä. Hakeutuminen koulun ulkopuoliseen tukeen on merkki siitä, ettei koulu ota 

tarpeeksi kielitaitoa huomioon kouluttautumisessa. Haastateltavista suomenkieltä 

heikommin osaavat haastateltavat kertovat, että opetus menee ohi, kun eri kielitaidoilla 
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varustetut opiskelijat laitetaan kaikki samaan luokkaan ja opettaja antaa papereita selittämättä 

mitä täytyy tehdä: 

H4: Opettaja puhuu paljon, ja heti suomalainen tietää mitä hän puhuu, ja minä en 

uskalla sanoa että, ujo tiedätkö, ei vaan minä, minä luulen kaikki mun 

opiskelijakaverit oli sama, me vaan katsotaan toisiamme (…) mutta joskus myös minä 

päätin että ei haittaa, kotona sinä luet, tai minä sain sieltä apua tai jotain.  

Otteessa jo valmistunut haastateltava kertoo, kuinka hänen oli joskus vain hyväksyttävä, ettei 

vain toistaiseksi ymmärrä. Lähihoitajaksi kouluttautuminen vaikuttaakin aineiston 

perusteella prosessilta, jossa on toisinaan hyväksyttävä ymmärtämättömyytensä. 

Vaikeneminen oli H4:lle tietoinen valinta: hän puhuu itsestään ja muista 

maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista, joilla kaikilla oli sama ymmärtämättömyyden 

katse, joka ei kuitenkaan yltynyt kysymykseksi. Vaikeneminen on myös tulkittavissa 

vastapuheeksi. Äänettömyys liittyy marginaaliin luokiteltuihin ihmisiin, joiden ääntä ei 

kuulla yhteiskunnassa. Heidän voi siksi olla vaikea edes löytää sanoja, millä kuvata 

marginaalissa olon kokemusta. Vastapuheena vaikeneminen voi olla kieltäytymistä 

sellaisesta vuorovaikutuksesta, jossa tulee asetetuksi vähempiarvoisen keskustelukumppanin 

osaan. (Jokinen ym. 2004, 12.) Vaikeneminen voi olla marginaaliin asetettujen ihmisten tapa 

toimia, mikä liittyy kulttuuriseen skriptiin, eräänlaisen ”hyvän toimimisen mallin” siitä, kuka 

voi olla puhujan roolissa (Katisko 2011, 52, 143). Vaikeneminen liittyy koulussa myös 

siihen, ettei pyydä apua, vaikka sitä tarvitsisi. Opiskelija voi joko kokea perusteluksi sen, että 

hän ei vain ymmärrä, koska hän ei puhu yhtä hyvin suomea kuin muut, tai että hänen täytyisi 

ymmärtää, koska hän puhuu suomea muita paremmin. 

Samassa luokassa saattaa siis olla sekä opiskelijoita, joiden täytyy vaieta siitä, että he eivät 

ymmärrä, ja opiskelijoita, jotka puhuvat suomea äidinkielenään ja kuuntelevat uudestaan 

asiaa, jonka he ovat jo ymmärtäneet. Näin syntyy tilanne, jossa kaikki opiskelijat 

suomenkielestä riippumatta ovat sitä mieltä, ettei luokassa käytetä aikaa tehokkaasti 

opiskeluun. H3 puhuu siitä, kuinka vaikeaksi äidinkielen kurssin suorittaminen kävi, kun 

hänet laitettiin alussa tuntemattomasta syystä suomi toisena kielenä -ryhmään: 
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Haastattelija: Onks sun mielestä, tai onks koulunkäynti muuttunu siitä mitä se oli 

sillon alussa, ja mitä se on nyt? 

H3: Joo, on (…) vuosi vuodelta se motivaatio alkaa katoo (…) meil oli esim sellanenki 

tilanne [koulun nimi]:n ekal, ku me tultiin tota sinne, ni sit oli äikkää ja meil oli S2:st, 

ja mä en oo koskaan ollu S2:sen opiskelija mä oon aina opiskellu normiäidinkieltä. 

Ni sitte me mentiin sinne S2:sen tunneille, sit meiät vähä niinku heitettii sielt pois (…) 

Haastattelija: Eiks teil sit ollu äidinkielen tunteja? 

H3: Ei, tai siis meil ei koskaan annettu siihen mitää koska mun mielest jos sä heität 

mut tunnilt pois ni sun pitää antaa mulle myös jotain mitä mä teen siin välis. Koskaan 

saatu sitä, se opettaja lähti eläkkeelle ja nyt mä teen neljäntenä vuonna äidinkielt 

kokonaan uudestaan. 

H3 oli laitettu suomi toisena kielenä -ryhmään, vaikka hän on aina puhunut suomea 

äidinkielenään. Kun hän lukujärjestyksen mukaisesti meni tunnille, hänelle sanottiin, ettei 

tämä ole paikkasi, mutta toista vaihtoehtoa ei annettu. Kielikysymys näyttäytyy H3:n 

puheenvuorossa asiana, jota täytyy erikseen ja vaivoin selvittää. Tämä on prosessi, jota 

valtaväestön edustajan ei olisi tarvinnut käydä läpi. 

Kielitaito nousee erityisen ajankohtaiseksi kouluttautumisessa työharjoittelujen aikana, 

jolloin suomea heikommin osaaville on näytön paikka, kun kaikki tapahtuu suomeksi. 

Suomalaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä on toimintatapoja, jotka 

mielletään tarkemmin määrittelemättömästi ”suomalaisiksi” ja joista halutaan pitää kiinni; 

suomalaisuus on muuttumaton asia, johon kaikkien tulisi sulautua. Ulkomaalaistaustaisiin 

kohdistuu vahva suomalaiseksi muuttumisen vaatimus, oletuksena on, että hän oppii kieltä 

ja työyhteisön tapoja. Muiden tehtäväksi jää odottaa, milloin hän on valmis: ”ei kai meidän 

tarvitse oppia” on työpaikoilla usein käytetty ilmaus. Tähän suomalaisuuden vaateeseen 

liittyy vaatimus lähes täydellisestä suomen kielen taidosta. (Vartiainen 2021, ks. myös Näre 

2013b.) Kielitaitoa pidetään itsestään selvänä, mikä ilmenee sillä, että kieleen kiinnitetään 

huomiota tyypillisesti vasta ongelmien ilmaantuessa (Virtanen & Raitaniemi 2019). 

Kielitaidon arviointi toimiikin usein työmarkkinoiden portinvartijana (Huhta & Askola 
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2020). Työnantajat näkevät suomenkielen taidon luotettavuuden merkkinä ja osoituksena 

siitä, että maahanmuuttaja on valmis mukaantumaan paikallisiin työtapoihin. Samalla 

työnantajat voivat syrjiä työntekijöitä suomenkielen riittämättömien taitojen vuoksi 

silloinkin, kun niitä ei vaadittaisi työssä. (Heikkilä 2017.) H5 kertoo, että juuri työelämässä 

oppii kieltä: 

H5: Oli hyvä ensimmäinen ohjaaja koska se painosti (…) että jos et puhu kielii niin 

et koskaan opi, sun pitää rohkeasti sanoo, vaikka se menee väärin. (…) Ja mä muistan 

ku lapset on niin tota uteliaita, nii mun täytyy selittää mitä ruokaa tänään, nii mä 

selitin smoothie mä sanoin väärin ja ne nauroi silloin muistan ja [naurua] nyt tää, 

mulla jäi [mieleen] smoothie. (…) Että jos oot hiljaa nii et yhtään nii opi, ja se on 

totta oikeasti. Työelämällä oppii vähä enemmän kielii. Mut ennen en osannut yhtään. 

Työelämässä täytyy uskaltaa puhua. Rohkeuden kerääminen tulee todellakin tarpeeseen, kun 

tietää tekevänsä virheitä. Tämä liittyy siihen, ettei lähihoitajakouluun pääsemiseksi vaadita 

kielitaitoa. Opiskelijoiden puutteellinen kielitaito aiheuttaa ahdinkoa myös koulun 

henkilökunnassa, joka joutuu moraalikonfliktiin painiskellessaan kielitaidon eettisissä 

ristiriidoissa (Itkonen 2012, 55). Esimerkiksi H4 ei ole ikinä päässyt opiskelemaan 

suomenkieltä kunnolla. Hän sai TE-toimiston kautta kolmen kuukauden kurssin, eikä ikinä 

ole päässyt sen pidemmälle suomenkielen kurssille, jossa opeteltaisiin kielioppia. 

Lähihoitajaopintojen ensimmäisenä vuonna oli tarjolla suomenkielen tunteja, mutta siellä 

käytiin koulunkäyntiin vaadittavaa sanastoa, eikä kielioppia, mitä H4 toivoo vieläkin 

oppivansa jonain päivänä, vaikka on jo valmistunut lähihoitajaksi. Hän kertoo valvoneensa 

ja tekevänsä kolmelta aamuyöstä näyttösuunnitelmaa etsien mitä sanoja ja ilmaisuja voi 

käyttää. Samalla työharjoittelun aikana ohjaaja olisi halunnut, että H4 puhuu yhtä paljon kuin 

hän. Aikaisempi tutkimus onkin osoittanut, että myös hoitoalalla vastuu kielitaidon 

riittävyydestä ja sen kehittämisestä ymmärretään olevan nimenomaan yksilöllä (Virtanen 

2017). 

Kielikysymys näkyy työelämässä yhtenä ominaisuuksista, joiden perusteella hierarkia 

muodostuu. H5 kertoo esimerkiksi, että hän tietää, että hänen ystäviään on kohdeltu 

huonommin heidän kielitaitonsa takia, vaikka ei ole sitä itse kokenut. H4:n mukaan kielitaito 
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vaikuttaa siihen, että voi puhua paljon, tulla toimeen esihenkilön kanssa, ja kokea 

ylemmyyden tunnetta: 

H4: Me maahanmuuttajat teemme töitä mutta emme puhu, vaan teemme töitä töitä, 

jotkut puhuu paljon, jotkut ei, tiedätkö. Siellä meitä oli paljon, ja joku tyttö, nuori 

tyttö 20 vuotta (…) ja hän on pomon ystävä koska hän puhuu paljon ja hän menee ja 

sanoo toi on istunut siellä ja toi on tehnyt noin ja toi on tehnyt noin... Sinä olet 

tupakoinut koko aika ulkona! Mutta hän on, luulen että hän on [käsiele: 

korkeammalla], minä ymmärrän, mutta (…) hän oli uusi ja vielä luulen että olimme 

samaan aikaan opiskelijoita, mutta, kun hän osaa paremmin suomea, hän luuli että 

hän osaa niiiiin paljon [enemmän] kuin me.  

Otteessa H4 kuvailee juuri valmistunutta suomea hyvin puhuvaa lähihoitajaa, joka ei tee 

paljoa töitä, mutta puhuu paljon ja arvostelee muiden toimintaa. Koska maahanmuuttajia oli 

työpaikassa monia, kollega koki haastateltavan mukaan olevansa ”korkeammalla” ja 

osaavansa muita paremmin työnsä.  

Maahanmuuttaja-kategoria instituution käytänteissä 

Lähihoitajakoulutus näyttäytyy vahvana suomalaisuuteen kasvattajana huolimatta siitä, että 

se korostaa kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja tukemista. Opetussuunnitelmassa 

korostuu muualta tulleen toiminta kuuliaisena kansalaisena, maassa maan tavalla. 

(Antikainen 2010, 124.) Opiskelun aikana lähihoitajat oppivat, että maahanmuuttaja on muita 

todennäköisemmin taakka. Haastateltavat näyttävät oppineen kouluinstituutiolta sen, että 

opiskelu tapahtuu valtaväestön edustajalle suotuisalla tavalla, ja että maahanmuuttaja 

tarvitsee muita enemmän tukea. Tätä voi peilata aikaisempiin kohtiin analyysista, jossa 

maahanmuuttajalle kysyminen vaatii rohkeutta, kun oletuksena on, että asia pitäisi jo tietää 

tiedonpuitteista huolimatta, tai että asiat ymmärretään paperista lukemalla, kysymättä lisää: 

H1: Ehkä se [lukeminen] toimii suomalaisille paremmin. Mut se ei ehkä toimi 

maahanmuuttajille et heidän pitää vähän niinku ymmärtää. Sen takia monet 

maahanmuuttajat esimerkiks nyt, tämä koulu, lähihoitaja, se jää, tehtävät jää 
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tekemättä, ne kasaantuu. Opettajat vaan antaa papereit, ei selitä mitään mitä tämä 

on (…) sitten ei tiedä mitä pitää tehdä.  

H1 selittää otteessa, että maahanmuuttajat eivät välttämättä voi tehdä tehtäviään, jos niitä ei 

ole aiemmin selitetty. Hän liittää tietämättömyyden siitä mitä täytyy tehdä siihen, että 

tehtävät kasaantuvat ja koulu lopulta jää kesken. Haastateltava sanoo, että nykyisenlaisessa 

koulutuksessa on asioita, jotka eivät “toimi maahanmuuttajille”. Koulutus näyttää suosivan 

valtaväestön edustajaa silloinkin, kun kielitaidossa ei ole ongelmaa. Koulutuksen aikana 

etnisyys saattaa muodostua jopa perusteluksi toiminnalle:  

H2: Mut sit tuntuu et koulussa nää opettajat, niil on vieläki se sama entinen 

mentaliteetti, et ulkomaalaset, tummaihoset (…) emmä voi koskaa tietää et onks ne 

sit rasistei tai jotai. (…) tuntuu sua pidetää just tyhmempänä ja sä et ymmärrä jostai 

asiast ni sua koitetaan jotai, pistää läpi asiat.  

Haastateltava kertoo, että hänelle tulee koulussa sellainen tunne, että häntä pidetään 

ihonvärinsä vuoksi muita tyhmempänä. Opettaja voi vedota suomalaiseen paremmuuteen 

yhtä aikaa, kun hän mieltää itsensä puolueettomaksi toimijaksi, ja sitä kautta heikentää 

maahanmuuttajataustaisen oppilaan toimijuutta ja taitoja. Maahanmuuttajuus voidaan 

koulutuksessakin nähdä kategoriana, jota epäillään kyvyttömyydestä. (Itkonen ym. 2015.) 

Aikaisempikin tutkimus on osoittanut, että Suomessa voi tulla kohdelluksi 

maahanmuuttajakategorian edustajana, johon liittyy oletus alhaisesta koulutus- ja 

sivistystasosta. Esimerkiksi maahanmuuttajavanhemmat voivat kokea, että ammattilaiset 

sivuuttavat heidän asiantuntemuksensa lapsensa vammasta ja kehityksestä (Heino & Lillrank 

2020.) 

Kokemus instituution edustajien huonoista neuvoista saattaa syntyä jo ennen koulua. 

Esimerkiksi H4:lla lähihoitajaksi päätyminen oli TE-toimiston työntekijän painostamaa, 

mihin hän suostui koska pelkäsi, saako merkonomialalta töitä hänen muslimihuivinsa vuoksi: 

Haastattelija: Nii miks halusit sinne [lähihoitajakouluun]? 

H4: En halunnut. [naurua] 



50 
 

Haastattelija: Et halunnut! 

H4: Mä halusin mennä merkonomiksi, ja pitkään olin lastenhoitajakeikalla koko 

ajan. Mä olin kymmenen vuotta keikalla koko ajan, ja sen jälkeen mä hain (…) 

merkonomikouluun, (...) ja sitte yhtäkkiä TE-toimisto soitti mulle, ja hän sanoi että 

hei miksi sinä haluat muuttaa sun ammattii? Mä sanoin mul ei oo ammattii. Ja hän 

sanoi että eei sä oot kymmenen vuotta ollut lastenhoitaja. Sanoin tää on tuo vain, 

mutta (...) minä tykkään olla, toi merkonomi. Hän sanoi ootko varma. Mä sanoin o-, 

olen, (...) hän sanoi hän ei auta koska kun nyt minä lopetan töissä (...) tossa on 

lähihoitaja ootko kiinnostunut. (...) Ja sitten mun epäily ja hän puhuu noin ja minä 

tiedän huomenna päättyy [haku] ja sanon okei tiedätkö mitä, nyt lopeta minä haen 

lähihoitajaksi (...) minä päätin sen, koska hän puhui koko ajan ootko varma, minä en 

ole varma koska mulla on huivi, ja merkonomin jälkeen saanko töitä tai ei, (...) mutta 

lähihoitaja olen varma, että töitä on, ja sanoin okei, you know what, anna olla minä 

haen. -Aa se on hyvä! sanoi hän, oli iloinen. 

Otteessa TE-toimiston työntekijä soittaa haastateltavalle ja sanoo, ettei sieltä tueta hänen 

päätöstään kouluttautua merkonomiksi. Ehdotuksena on sen sijaan lähihoitajakoulutus. 

Paineita lisää se, ettei aikaa ole, sillä hakuaika umpeutuu, ja se, ettei haastateltava tiennyt, 

saako hän merkonomina töitä, koska hänellä on muslimihuivi. Nyt hän kuitenkin ajattelee, 

että hän vielä päätyy merkonomiksi. Työvoimatoimisto ei välttämättä ohjaa maahanmuuttajia 

heidän osaamistaan vastaaville aloille. Kuntien ylläpitämät työvoimapalvelut voivat palvella 

enemmän valtion kuin maahanmuuttajien etuja ylläpitämällä jo olemassa olevaa 

yhteiskuntajärjestystä, ohjaamalla maahanmuuttajia työmarkkinoiden alemmille tasoille ja 

kuvaamalla maahanmuuttajia heidän puuttuvien taitojensa kautta. (Chang & Holm.) 

Viranomaiset saattavat lisäksi tehdä päätöksiä perustuen “musliminaisen” kategoriaan, 

esimerkiksi ohjata muslimitaustaisia naisia koulutuksiin, joiden tiedetään olevan 

muslimikulttuurissa naisille sopivia ja kunniallisia, kuten sairaanhoito- ja opetusalat 

(Hirsiaho 2007). Lisäksi visuaalista näkyvyyttä pidetään Suomessa usein epäilyttävänä. 

Suomalaisen keskiluokan määrittelemissä hyvissä käytöstavoissa ja asianmukaisessa 

pukeutumisessa vaatimattomuus ja halu olla kiinnittämättä huomiota itseensä ovat tärkeitä. 

Itsensä peittävät musliminaiset siis joutuvat epäilyn kohteeksi rikkoessaan 
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pukeutumissääntöjä. Musliminaisten näkyvyys on ristiriidassa huomaamattomuuden normin 

kanssa, ja hijabin korostama sukupuoliero rikkoo toisen tärkeän, sukupuolittomuuden 

kulttuurisen hegemonian muodon. (Almila 2019.) Instituutioiden edustajien epäilys voi 

näkyä vuorovaikutustilanteissa ja vaikuttaa luottamukseen tai sen puutteeseen. Sekä 

sosiaalinen että kulttuurinen läheisyys on luottamuksen tärkeä taustatekijä (Ilmonen & 

Jokinen 2002, 204). Muslimihuiviin perustuvaa syrjintää on, ja Suomessa asuvien 

musliminaisten itsensä mukaan huivia käytetään rodullistavan segregaation välineenä 

(Tokola ym. 2019). Vaikka stereotypian mukaan lähihoitajuus ”sopii musliminaiselle”, 

voivat instituutioiden edustajat silti epäillä lähihoitajaksi opiskelevaa ja vaikuttaa siltäkin 

osin luottamuksen rakentumiseen tai sen epäonnistumiseen. Kun kysyn H1:ltä, minkälaista 

lähihoitajakoulu on ollut odotuksiin verrattuna, hän nostaa huiviin liittyvät epäilyt esille:  

H1: Joo, on vähän kun on erilainen tai siis (…) uskonto, ja huivi, ja sitten... Vähän 

eri ihmiset suhtautuu eri tavalla. Jotkut on tosi, semmosia, hyväksyy, että sinä olet 

erilainen, toiset on vähän semmosii, katsoo vähän niinku eri tavalla. Että... Se on 

myös opettaja, työ, harjoittelupaikat. Jotkut opettajat voi sanoo että sinulla vähän 

isompi huivi ja sinulla on tää ja ei oo hyvä (…)   

H1 kertoo, että koulunkäynnin aikana on ollut katseita, puheita ja kokemuksia muiden 

suhtautumisesta häneen ennakkoluulojen perusteella. Hän kertoo myös opettajien ottaneen 

kantaa hänen huivinkäyttöönsä. Instituutioiden edustajien maahanmuuttajiin liittyvät 

käsitykset siis selvästi vaikuttavat siihen, minkälaista lähihoitajaksi tuleminen on. 

Räikeimmät esimerkit ennakkoluuloista ja rasismista tulevat aineistossa esiin työelämässä, 

mitä käsittelen seuraavaksi. 

Etninen hierarkia 

Suomalaisten hyvinvointiorganisaatioiden henkilöstöstrategiassa työntekijöiltä odotetaan 

samanlaisuutta, jossa suomalainen työntekijä on standardi. Assimilaation pyrkivässä 

johtamistavassa on ajatus, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja integroituminen edistyy 

sen kautta. Tasavertaisuuden nimissä kaikkien henkilöstön jäsenten odotetaan sopeutuvan 

olemassa olevaan toimintakulttuuriin, joka mielletään itsestään selväksi ja alaa määrittävien 

lakien mukaiseksi ja toisaalta suomalaiseksi tavaksi työskennellä, hoitaa ja viestiä. Jos 
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suomalainen työntekijä on oikean mitta, tulee maahanmuuttajataustaisesta väistämättä vaje. 

Vaarana onkin, että Suomeen muuttaneet kokevat työyhteisön käytännöt vieraiksi ja 

syrjiviksi. (Pitkänen ym. 2017.) Tämä edustaa institutionaalista rasismia (Laurén & Wrede 

2010). 

Osa haastateltavista tuo itse rasistisia kokemuksiaan esille. H1 tajusi ensimmäisen 

työharjoittelun aikana, että ”kohtelu voi olla erilaista kun näkee että olet erilainen”. Siellä 

oli ollut ohjaaja, joka ei aikonut päästä häntä läpi, vaikka hän oli tehnyt työnsä hyvin. Kävi 

ilmi, että ohjaaja olisi halunnut, että H1 jäisi sinne tekemään töitä vielä toiset kuusi viikkoa. 

Tämä on jo itsessään huolestuttava esimerkki resurssi- ja työvoimapulasta. Työharjoittelu 

kuitenkin meni läpi ensimmäisellä yrittämällä, kun H1 sai opettajan selvittämään asiaa. 

Ennakkoluulot ovat yksi esimerkki siitä, ettei alempi paikka hierarkiassa ole yhteydessä 

omaan suoriutumiseen, sillä haastateltavat on toisinaan tuomittu ennen työn näkemistäkään. 

Tätä voi tapahtua työpaikalla: 

Haastattelija: Onks sit niin et sul ei töissä oo ollu mitään ongelmia   

H4: Eei, ei ole.   

Haastattelija: Ei ikinä.   

H4: Okei, voi olla (…) ihmiset koska työntekijät ei hyväksy sinua kun sinä olet sel- 

(…) ja asiakkaan kanssa, asiakas joskus oli rasisti ja noin mutta ei ole paljon, että 

minä muistan kerran, mä olin lastenhoitaja (…) äiti tuli ja sanoi mitä hän tekee täällä. 

Ja toinen mun työkaveri sano, hän on työntekijä, mikä, mikä - Joo ei, eei tuollaisia 

ihmisiä sais olla täällä.  

Kun kysyn yleisesti, onko töiden aikana ollut ongelmia, H4 nostaa esille kohdatut 

tuntemukset siitä, etteivät muut hyväksy häntä (tummaihoinen, muslimihuivia käyttävä 

nainen). Lähihoitajaksi opiskeleva kohtaa siis toisten erilaisuuden katseita ja tuomitsemista 

sekä epäoikeudenmukaista kohtelua. Samalla H4:n puheessa on havaittavissa vähättelyä: 

rasismia on koettu ”mutta ei paljoa” – aineistosta ei selviä, mihin vertailu perustuu: pitäisikö 

siis iloita siitä, ettei rasismia ole kohdannut lisää. Vähättely kuitenkin mahdollistaa rasismin 

ohittamisen, mikä voi tunnetasolla olla helpompaa kuin sen sietäminen. 
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Aineistossa työpaikoilla on etniseen alkuperään liittyviä hierarkioita. Ihmisten 

luokitteleminen ja arvottaminen ulkonäköön tai luonnollistettuun kulttuuriin perustuen ovat 

rodullistamisen tunnusmerkkejä (Rastas 2005). Etnisyys on yksi kriteeri sille, kelpaako 

töihin, sillä esimerkiksi asiakkaat saattavat haluta tiettyä alkuperää edustavaa työntekijää:  

H1: Yks rouva sanoi että onko aina vain ulkomaalaistaustasia hoitajii. Se nauratti 

minua niin paljon (…) pitää vähän arvostaa et ihmisten ammattitaito eikä vain sillee 

et se mistä minkä näköinen olet, mistä maasta olet tullut ja mikä uskonto sinulla on, 

koska ne ei mitenkään liity ihmisten työhön mun mielestä (…) Et ihmisten 

ennakkoluulot on just tässä just vähän... Ärsyttävii välillä.  

H1 on kokenut, että ihmisten ennakkoluulot vaikuttavat heidän arvioonsa siitä, kuinka hyvä 

työntekijä on kyseessä. Ammatillisen koulutuksen työelämäpainotteisuus ei koskekaan 

opiskelijoita samalla tavalla: työpaikoilla tapahtuvaa oppimista määrittää esimerkiksi 

jäsenyyden ja mukaan kuulumisen kokemukset (Niemi & Jahnukainen 2018). Samalla 

marginaalinen asema työyhteisössä tai työtehtävissä voi johtaa matalampaan autonomiaan ja 

estää haastavimpien tehtävien suorittamisen, mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti 

oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun (Rintala ym. 2015). Toinen haastateltava kertoo, 

kuinka työntekijöiden mielipiteillä oli työpaikoilla eri arvot:  

H4: Muiden maahanmuuttajien mielestä hän [pomo] vain kuuntelee suomalaisia eikä 

kuunnellut ulkomaalaisia (…) siellä tarvii paljon suomalaisia, koska asiakkaat on 

suomalaisia. Sitten minä luulen (…) kun [pomo] haluaa työntekijöitä sinne, [hänen] 

piti ottaa kiinni suomalaisetkin koska ei voi olla vaan maahanmuuttajat, ja sitten (…) 

hän kuuntelee heitä enemmän.  

Otteessa H4 kertoo työpaikasta, jossa on puolet maahanmuuttajia ja puolet suomalaisia. 

Haastateltava uskoo, että pomo kuuntelee suomalaisia enemmän ja perustelee sen sillä, että 

suomalaisia tarvitsee työpaikalla enemmän, johtuen taas siitä, että asiakkaat ovat 

suomalaisia. Asiakkaiden vanhuuden korostaminen suomalaisten hoitajien palkkaamisen 

yhteydessä voikin olla tapa perustella syrjintää ulkomailla syntyneitä hoitajia kohtaan 

asiakkaiden rasismilla (Näre 2013b). Asiakkaiden itsemääräämisoikeus ja 

maahanmuuttajahoitajien oikeus syrjimättömyyteen aiheuttavat arvovalintaongelmia ja 
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organisatorisia haasteita. Etnisyys vaikuttaa työn jakamisen käytäntöihin, mutta yhtenäiset, 

viralliset käytännöt puuttuvat. Epävirallisten työn johtamisen käytänteissä 

maahanmuuttajataustaiset lähihoitajat ovat vaarassa joutua epätasa-arvoisen työn jakamisen 

kohteiksi. (Laurén & Wrede 2010.) Lähihoitajaksi kouluttautumisen aikana voi tulla selväksi, 

että joidenkin mielipiteellä on enemmän merkitystä kuin toisten, määrittyen muun muassa 

etnisyyden perusteella. Lähihoitajan työpanos itsessään ei ole aineistossa välttämättä 

arvokas. Kun kysyn kuinka H2 näkee, että lähihoitajiin suhtaudutaan tässä yhteiskunnassa, 

hän vastaa:  

H2: Mä nään niin monta sellast puolta et vitsin hyvä et niitä on olemassa, mut samaan 

aikaan taas on silleen onks tää tiätsä kaiken sen arvosta (…) vanhus vaikka suuttuu 

jostain ja se on vanhus, sil on nimenomaan se vuonna nakki ja muussi -mentaliteetti. 

“Vitun [n-sana]” sulle sanotaan, onkse kiva? Sä autat sitä ihmistä, kaiken sun 

voimalla, sä haluut et sil on paras fiilis maan päällä, et se vähän niinku tuntee (…) 

et sä autoit sitä, se on puhdas, sä vaihdoit just sen vaipat, ei, saat vastaukseks vitun 

[n-sana]. Mitä sä siin tapaukses teet. Sit sä oot silleen ähh, en mä jaksa jatkaa (…) 

Sit on taas se, ku sä saat just hyvää palautetta, sä näät et sä autoit.  

H2 kuvailee otteessa sitä, kuinka vaikeaa on haluta tehdä työtään, jossa on kyse muiden 

auttamisesta, kun palautteeksi voi saada jopa rasistista nimittelyä. Motivaatiota on vaikeaa 

pitää yllä, kun muut eivät arvosta tehtyä työtä. Hyvä palaute taas auttaa motivoitumisessa. 

Asiakkaat voivat olla tärkeä motivaation lähde jo siitäkin syystä, että se muodostaa 

haastateltaville syyn toimia lähihoitajana silloinkin, kun organisaation käytännöt eivät toimi. 

H2 on kokenut töissä nimen vääntelyä, kiusaamista tai suoranaista halveksuntaa esimerkiksi 

tilanteessa, jossa uusi kollega ei halunnut kätellä häntä: 

H2: Se näkee et mä pyyhin pöydän, se lähtee huoneeseen sen omaisen luo se tulee 

takas, yhtäkkii “kyl nää pöydät näyttää vähä likaselt, mitäs jos, hei anteeks mikäs sun 

nimi oli?” [hihitystä] jonku toisen työntekijän kans siin vieres. Mä olin et ”[oma 

nimi]”. -“[toistaminen väärin lausuttuna].” Ne muunteli mun nimee hetken ja kääns 

ja vääns mä olin et [oma nimi, tavuttaa nimen]. Sit ne sano sen nimen, mä olin joo. 

“no, voiksä tulla pyyhkii nää pölyt?” Mä olin vaa mä pyyhin nää äsken. “Aijaa.” 
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Käänty, sit yhtäkkii puhuu sille työntekijälle joka on kans, se on varmaa rasisti sen 

huomaa, mä kättelin se oli iha sillee [käsiele] Mä olin et millast niinku henkee tääl 

on.  

Haastattelija: Ei halunnu koskee vai.  

H2: Joo! Mä olin et... ihan omituist.  

Haastattelija: Nii se oli sen paikan työntekijä.  

H2: Joo. 

Otteen kuvailemassa tapauksessa esihenkilö vain siirsi haastateltavan osastoa ja ongelma 

”ratkaistiin” sillä. Tämä menettelytapa voikin vahvistaa mentaliteettia, jossa rodullistettu 

työntekijä on taakka, joka aiheuttaa ongelmia. Syrjitty osapuoli vaihdetaan osastosta pois, 

eikä syrjintään osallistunut työntekijä. Samanlainen ongelmanratkaisu oli H4:n työpaikalla, 

jossa hänen kollegansa pomotteli häntä jatkuvasti:  

H4: Hän tuli sieltä sanoi “Onko [H4] sul ei oo mitään tekemistä? (...) NYT, lähde, 

hshhh, sinne asiakkaan luo, ei voi istua!” (...) Voi ei minä olin niin vihainen. Olenko 

minä koira, että hän sanoo hys hys hys. (…)  Joo, mutta hän, he luulee että kun me ei 

puhuta suomenkieltä hyvin me emme osaa mitään, tiedätkö. Ja minä kirjoitin pomolle, 

ja toinen työntekijä kuka on maahanmuuttaja mun kanssa hän sanoi [kuiskaten] “(…) 

älä nyt, tämä on Suomessa, sinä et saa töitä kun sinä puhut noin, joka paikka on 

sama…”  

Otteessa H4 kuvailee tilannetta, jossa nuori valtaväestöön kuuluva kollega käskee 

haastateltavaa tekemään töitä, kun hän hetken lepää paljon voimia vievän asiakkaan jälkeen. 

Komento tulee niin epäkunnioittavalla sävyllä, että haastateltava vihastuu ja itkee. Kun 

haastateltava haluaa puhua pomolle asiasta, maahanmuuttajakollega sanoo, ettei pitäisi, 

koska kaikkialla suomalaiset ovat samanlaisia, eikä töitä pian enää saa jos valittaa. 

Haastateltava kuitenkin määrätietoisesti ilmoittaa pomolleen, ettei jatka enää heillä 

työskentelyä, jos tilanne jatkuu. Lopuksi haastateltava siirretään eri osastolle, jossa hänen ei 

tarvitse tehdä töitä halveksivan kollegan kanssa. Työyhteisössä monimuotoistuminen voi 
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herättää vastarintaa siitäkin syystä, että uudet tulokkaat häiritsevät vakiintuneiden 

toimintatottumusten vaivattomuutta. Totutun järkkyessä selviytymiskeinoksi voidaan valita 

vanhasta ja turvallisesta kiinni pitäminen. Muutosvastarinta voi johtaa asenneilmapiirin 

kiristymiseen ja kehittymisen estymiseen. Tähän vaikeuttaa myös sote-alan uudistukset sekä 

henkilöstö- ja aikaresurssien niukkeneminen. Kiire rajoittaa mahdollisuuksia keskustella 

työtoverien kanssa ja vähentää halukkuutta selvittää eteen tulevia haastavia tilanteita. 

Yksittäisen henkilöstön jäsenen kielteisiä asenteita ulkomaalaistaustaisia kohtaan voi olla 

merkki siitä, että henkilö tarvitsee apua ja tukea vuorovaikutukseen. Syrjinnän kohteena 

olevan siirtämistä pitkäkestoisempia ratkaisuja voisivat olla esimerkiksi koulutukset, joiden 

tiedetään olevan yksi keino muuttaa suhtautumista kulttuurien väliseen työhön ja 

eritaustaisiin työtovereihin myönteisemmäksi. (Pitkänen ym. 2017.) 

Aineiston perusteella näyttääkin siltä, että työnsä hoitaminen ei riitä lähihoitajan työssä 

pärjätäkseen, vaan maahanmuuttajataustaisen täytyy rohkaistua siinä määrin, että hän voi 

puhua työssä kohtaamistaan vääryyksistä ja taistella seurausten puolesta. Kuva 

maahanmuuttajahoitajan antamasta paremmasta hoivasta voi luoda tilanteita, jossa hän 

joutuu työskentelemään muita tunnollisemmin tai hoitamaan muita enemmän, likaisempia tai 

raskaampia töitä (Hoppania ym. 2016, 100). Esimerkiksi Marja Katisko (2011) näyttää 

tutkimuksessaan, miten maahanmuuttajataustainen työntekijä sairastuu uupumukseen, kun 

hän toimii toisenlaisten odotusten ja käsikirjoitusten varassa kuin muu työyhteisö, eikä siksi 

uskalla sanoa, ettei hän jaksa. Tässäkin aineistossa lähihoitajan työssä täytyy asettaa itse rajat 

tekemälleen työlle, ettei käy niin kuin eräälle kollegalle, jonka H4 näki itkevän: 

H4: Mä sanon miksi sinä itket ja hän sanoo, koska hän on ahkera hän ei istu – minä 

joskus sanon että hei se on mun oikeus. Mutta toi se filippiläinen se ei istu, koko ajan 

tekee töitä koko ajan (…) 

Otteessa haastateltava kertoo, että hänen filippiiniläinen kollegansa itki, koska hän ei ikinä 

“istunut” töissä - eli pitänyt taukoa. Samassa haastateltava toteaa, että hän joskus pitää taukoa 

painottaen sitä, että se on hänen oikeutensa. Työpaikalla tauonkin pitäminen saattaa olla asia, 

jota täytyy perustella, ja oma jaksaminen on omalla vastuulla. Useissa tutkimuksissa 

aasialaiset hoitajat ovat saaneet länsimaissa esihenkilöiltään kiitosta siitä, että he ovat ahkeria 
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ja hyväksyvät valittamatta annetut työtehtävät. Monet Suomessa hoiva-avustajina 

työskentelevät filippiiniläistaustaiset sairaanhoitajat ovat kertoneet tekevänsä sellaisia 

tehtäviä, jotka eivät yleensä kuulu hoiva-avustajille, ja jotkut kokevat joutuvansa tekemään 

palkatonta ylityötä. (Vartiainen 2021.) Vaikka etninen hierarkia varjostaa lähihoitajaksi 

kouluttautumista, on aineistossa myös tapoja selviytyä ja vastustaa asemaa, johon ympäristö 

haastateltavia työntää. Käyn seuraavaksi läpi, minkälaisia koulusta selviytymisen tapoja 

aineistossa esiintyy. 

4.4 Selviytyminen 

Koska instituutioihin ei aina voi kääntyä, jotta selviytyisi, haastatteluista on löydettävissä 

muita keinoja lähihoitajaksi valmistumiseen. Monet ovat saaneet apua omalla äidinkielellään 

muilta somalinkielisiltä, jotka ovat olleet lähihoitajakoulussa pidempään tai jo valmistuneet. 

Myös yhdistyksen kautta järjestetty apu on ollut joillekin haastateltaville tärkeässä asemassa. 

Yhdistys se voi mahdollisesti auttaa laajemminkin maahanmuuttajanuoria apuverkostojen 

rakentamisessa, sosiaalisten suhteiden solmimisessa, työllistymisessä sekä 

yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa (Pyykkönen 2003.) Jotkut haastateltavista tuntuvatkin 

oppineen koulutuksen aikana, että omasta viiteryhmästään saa enemmän tukea kuin 

instituutiolta. Tämä voi olla huolestuttavaa, jos siihen turvautuminen yhdistettynä syrjinnän 

kokemuksiin vahvistavat erottelua ”meidän” ja ”muiden” välille. Esimerkiksi koulussa 

maahanmuuttajataustaisia tyttöjä tutkinut Anne-Mari Souto (2011) havaitsi, että 

venäläistaustaisilla tytöillä oli tarve vetäytyä omiin oloihinsa, minkä hän näki reaktiona 

negatiivisiin asenteisiin venäläistä naiseutta kohtaan.  

Muuten jäljelle jäävä vaihtoehto valmistumiseen on ajan henkeen sopiva individualistinen 

puurtaminen, rohkaistuminen, tekeminen itse ja korkea työmoraali, raataminen. Jopa 

koulutuksessa opittu pärjääminen voi edustaa valtaväestön perinteistä suomalaisuutta: Matti 

Kortteisen (1992) mukaan suomalaisille työntekijöille on ominaista kollektiivinen tajunta, 

joka korostaa itsellisyyttä ja pärjäämistä. Tämä suomalainen selviytymisen eetos 

konkretisoituu koulutuksen itseohjautuvuuden vaatimuksessa. Koulutuksen vaatima 

ydinkompetenssi on velvoite ottaa vastuu omista valinnoistaan. Tämä vastuu on siirtynyt 

enenevässä määrin yhteiskunnasta yksilölle. Yksilöllisyyden ja sisäisen yrittäjyyden 

ominaisuudet ovat keskenään yhdenmukaisia. Sisäisen yrittäjyys voi tapahtua missä tahansa 
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organisaatiossa, ja sillä viitataan piirteisiin kuten joustavuuteen, päättäväisyyteen ja vastuun 

kantamiseen. (Antikainen 2010, 119.) Seuraava ote kuvastaa ainakin joiltain osin opittua itse 

pärjäämistä: 

Haastattelija: Miten sitte, no ilmeisesti sun läheiset kuitenki yrittää kannustaa sua 

kouluun  

H2: Joo. Kyl mä välil luovutan ja mä oon sillee en mä jaksa mä oon yrittäny, 

voimat vaa loppuu, mut sit pakko vaa ryhtyy hommii ku ite tarvii vaa jotain ja et sä 

voi aina oottaa ihmisii. Sun pitää saavuttaa asioit ite, menestyy ite, saada mitä sä 

haluut ite. Sit nähää jos sä saat jostai tukee jostai apuu, jostai jonku lahjan jotain 

mitä sä oot halunnu. Et sä aina voi oottaa ihmisii. Et aina pitää toimia jos joku 

pitää. 

H2 kokee, että koulunkäynnistä selviämiseen täytyy tehdä asioita odottamatta tukea. 

Otteessa on nähtävissä tahdonvoima, joka sisältää tunnetyön, jossa yrittävä minuus on 

kasattava joka epäonnistumisen jälkeen uudestaan. Koulusta selviytyminen näyttää olevan 

myös kiinni siitä, pääseekö juttusille sellaiselle henkilökunnan edustajalle, joka on valmis 

auttamaan: 

Haastattelija: Mist sä oot siin saanu tukee, sen kestämisen kans?  

H3: (...) On ollu pari opettajaa sinne tänne joiden kaa on ollu (...) et on päässy 

keskustelee vähän ja näi. (...) En mä haluu pistää mun opiskeluu tai mun 

tulevaisuutta paussille vaan sen takii et mä en kestä ihmisii ketä koulus on tai mä en 

kestä opettajii ketä siel on koska päivän lopus mä en nimenomaan tullu tekee sinne 

kavereit mä tulin sinne opiskelee itteni kannalt nii sit se on vaa pakko periaattees. 

Tehä. 

H3 mainitsee kestämisen kannalta olennaisena muutaman opettajan, joiden kanssa on voinut 

jutella. Koulun kestäminen liittyy puheenvuorossa nimenomaan siellä toimiviin ihmisiin. H3 

mainitsee myös työpaikan, jossa hän on ollut vuoden verran, jossa hän poissulkee ”draamat” 

ja ongelmat ja käyttää työtä juuri paikkana, jossa pääsee pakoon sosiaalisia suhteita. Huonon 

ilmapiirin organisaatiosta selviäminen voi siis tapahtua sitä myötä, että ohittaa niissä 

esiintyvät sosiaaliset ongelmat. 
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Vaikka itseohjautuvuutta opitaan ainakin osittain arvostamaan, jää kyseenalaiseksi, onko se 

toivottua vain kompromissina, paremman puutteessa. Tämä näkyy esimerkiksi seuraavassa 

otteessa, jossa haastateltava selittää miksi hän pitää työstä, jossa on paljon itsenäistä 

työskentelyä:  

H: Miks sä tykkäät [kotihoidosta] sitte?  

H4: Koska kun olin muiden kanssa töissä koko ajan joku [työntekijä] puhuu (...) On 

hyvä että on asiakas ja sinä, voi puhua rohkeasti hänen kanssa, mutta kun toinen 

[työntekijä] katsoo sinne ja hän on eri mieltä ja kertoo pomolle että hän tekee noin 

ja koko ajan tiedätkö. Ei ole hyvä. Se on hyvä että aamulla tulet, otat listat ja lähdet 

asiakkaan luo (...), mutta joo huonoa kokemusta.  

Otteessa H4 kertoo, että kotihoito sopii hänelle, koska asiakkaan kanssa voi olla kahdestaan 

ja puhua hänelle rohkeasti ilman, että toinen työntekijä arvostelee toimintaa, mistä 

haastateltavalla on huonoja kokemuksia. Lähihoitajan työnkuvan ollessa epämääräinen ja 

jatkuvan neuvottelun alla, voi työtehtävien suorittaminen ja jakaminen noudattaa hierarkian 

vakiintuneita logiikoita, jossa neuvottelussa esimerkiksi valtaväestön edustaja sanelee 

toimintaa, vaikka hän olisi muuten virallisesti samanarvoisessa työroolissa (Laurén & Wrede 

2010). Myös H5 ilmaisee tekevänsä kotihoitoa siksi, että asiat voi ”tehdä omalla ryhdillä”. 

Se, että voi olla kahdestaan asiakkaan kanssa, voi olla keino lisätä omaa liikkumavaraa 

työssä, jonka ideaaliin kuuluu ammatillinen etäisyys potilaisiin, jota rajoittaa henkilökunnan 

niukkuus ja kiire, samalla kun tehtävänä on myös tunnetilojen, kuten turvallisuuden ja 

luottamuksen luominen potilaissa (Julkunen 2008, 149). Tämän tunnetyön onnistuminen voi 

olla helpompaa, kun voi fyysisesti irtaantua työyhteisöstä. 

Haastateltavat ilmaisevat halunsa tehdä tulevaisuudessa työtä, jossa voisi olla enemmän 

”itsensä pomo”. Ideoina on esimerkiksi oma lähihoitajien keikkatyöfirma tai päiväkotiyritys. 

Suomessakin on ollut näyttöä siitä, että maahanmuuttaja voi ajautua yrittäjäksi siksi, että 

työllistyminen on muuten vaikeaa (ks. Fornano 2018, Vorobeva 2019, Wahlbeck 2007). 

Yrittäjyys ei koske kuitenkaan maahanmuuttajia samalla tavalla, ja rodullistamisella on 

tässäkin ratkaiseva rooli. Suomessa maahanmuuttajayrittäjyyteen vaikuttaa rakenteelliset 

esteet. Maahanmuuttajia ei oteta huomioon elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa, ja heidät 

on jätetty ulkopuolelle valtion yrittäjyyselimistä, joissa on harvoin edustajia etnisistä 
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vähemmistöryhmistä. Myös sosiaaliset rakenteet, joissa yrittäjien vuorovaikutus tapahtuu, 

kärsivät tiedonpuutteesta, niukoista kontakteista ja suoranaisesta disinformaatiosta koskien 

afrikkalaisia. Valtaväestön yrittäjä saattaa esimerkiksi kieltäytyä yritysyhteistyöstä 

tummaihoisen afrikkalaisen kanssa vähentääkseen riskejä, jotka ovat kuitenkin kuvitteellisia. 

Tummaihoiset naiset suljetaan usein pois tasavertaisten taloudellisten toimijoiden rooleista 

ja yrittäjyydestä. (Vorobeva 2019.) 

Sisäisen yrittäjyyden osoittamisen vaatimus liittyy työhön liittyvään epävarmuuteen ja 

epäjatkuvuuteen, jota on kuvattu palkkatyön prekarisoitumiseksi. Prekaarin työntekijän on 

jatkuvasti kehitettävä itseään ja osoitettava osaamisensa ja kykynsä samalla kun niitä 

kyseenalaistetaan (Åkerblad 2011). Tässä kontekstissa ei ole yllättävää, että haastateltavat 

miettivät yrittäjyyttä. Antero Olakivi (2018) on tutkinut hoitajien diskursseja pakotetusta 

yrittäjyysminästä, joka hoitaa tehokkaasti ja on vastuussa itsestään ja asiakkaistaan. 

Toimiminen rakenteellisista rajoituksista huolimatta on luonnollista yrittäjähenkisessä 

ympäristössä, jossa korostetaan hoivatyöntekijöiden yksilöllistä toimijuutta. Tulevaisuuden 

ajatukset omasta yrityksestä ovat kuitenkin myös esimerkki siitä, kuinka työntekijät voivat 

aktivoida toimijuuttaan prekaarissa työssä. Muita keinoja olisi esimerkiksi työhön kuuluvan 

joustavuuden hyväksi käyttäminen tai työn vaatimuksista irtaantuminen. H5 puhuu hyvästä 

vuorovaikutuksesta ja liittää sen moneen otteeseen työpaikkoihin, joissa on maahanmuuttajia 

töissä: 

Haastattelija: Onks sulla, ooksä ollu nyt tyytyväinen 

H5: No joo tota kotihoidossa mä oon tyytyväinen (…) Ja mä oon tyytyväinen meiän 

työpaikassa nyt koska vuorovaikutus on aika hyvä, että työntekijät, aika hyvä on. Että 

viihdytään siellä. Ja aika paljon maahanmuuttajia on nyt töissä, ku ennen verrattuna. 

H5 sanoo olevansa tyytyväinen työpaikan vuorovaikutukseen, missä on paljon 

maahanmuuttajiakollegoja. Samalla tavalla kuin koulutusvalinnat (ks. Souto 2016), voi 

työpaikan valintakin ohjautua työpaikkojen erilaisuuden sietokyvyn mukaan. Haastateltavat 

käyttävätkin lähihoitajan työhön kuuluvaa vaihtuvuutta myös hyväkseen etsimällä 

joustavasti työpaikan, joka sopii heille parhaiten. 
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Esittelemäni tavat selviytyä koulusta noudattavat melko hyvin Leena Åkerbladin (2014) 

määrittelemiä keinoja selviytyä prekaariudesta. Hän kutsuu eksymiseksi sellaista 

toimintatapaa, jossa toimintaa ohjaavat normit ovat ristiriitaisia tai törmäävät työelämän 

käytäntöihin. Aineistossa tämä näkyy monin tavoin. Olettamukset ja normit hieroutuvat 

käytäntöihin tavalla, joka vaatii ponnistusta haastateltavista. Kun suunnistamista vaaditaan 

ilman karttaa, toimitaan yrittämällä ja sietämällä. Sietäminen toimii muutoksiin sopeutuvan, 

niistä selviytyvän tai jopa niistä nauttivan yrittäjätyöläisen ideaalin varassa. Omien 

vaikutusmahdollisuuksien minimaalisuus hyväksytään, tilannetta siedetään ja olosuhteisiin 

tyydytään. Sietäminen auttaa pysymään toimintatuntoisena ja suojelee riittämättömyyden 

tunteelta. Yrittämisessä taas ennakoidaan tulevaisuutta aktiivisesti, arvioidaan ja huolletaan 

omaa työllistettävyyttä. Yrittämistä ei kuitenkaan aina palkita, jolloin yrittäminen tapahtuu 

oman hyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden kokemuksen kustannuksella. Ideaalin 

emotionaaliset riskit liittyvät riittämättömyyden tunteeseen ja väsymiseen. 

Henkilökohtaisten valintojen ja vastuun maailmassa on vaikea tietää, milloin on yrittänyt 

tarpeeksi ja mihin asti täytyy kestää. (Åkerblad 2014.) Aineistoa läpäisee vahvasti 

haastateltavien pyrkimykset tuoda esiin omia negatiivisia kokemuksia ja omia yrityksiään 

selviytyä, siitä huolimatta, että he ovat kestäneet sellaistakin, jonka he hahmottavat 

vääryydeksi. Vaikka koulussa toivotaan opiskelijan ottavan itse selvää, opiskelijan toimijuus 

kuitenkin saatetaan sivuuttaa. Haastateltavaa voi ärsyttää vielä kauan tilanteen jälkeen 

vaikkapa se, että koulu oli yhteydessä vain työpaikan ohjaajaan ongelmatilanteessa 

työharjoittelussa, eikä hänen mielipidettään kuunneltu. Tunteelliset puheenvuorot liittyvät 

sen käsityksen vahvistumiseen, että ihmisen täytyy hoitaa asiansa yksin, mutta häneen ei 

luoteta. Sisäisen yrittäjyyden vaatimus onkin nähdäkseni ristiriidassa sekä koulunkäyntiin 

että työelämään, jossa hierarkia ei välttämättä salli sitä, että työntekijä olisi itsensä pomo. 

Koulun- ja työssäkäynnin aikana lähihoitaja oppii olemaan asemassa, jossa hän on ”vain” 

työn suorittaja, jonka ei ole tarkoitus tietää tai saada selitystä käytänteille. Lisäksi 

molemmissa kasvatetaan sen sietämistä, etteivät käytänteet toimi odotetulla tavalla. Koulutus 

vaatii valtavan tunnetyön, jossa on punnittava, jaksaako rohkaistua, selvittää, puhua, ja tuoda 

esille omia oikeuksia, vai antaako asian olla, ohittaako, vaikeneeko, jättääkö myöhemmäksi. 

Siinä mielessä koulutus voikin valmentaa opiskelijoita työhön, jossa täytyy punnita 

samankaltaisia asioita. Selvityminen vaatii vahvaa toimijuutta, rohkeutta, jotta pystyy 



62 
 

kiertämään ohjeita ja oletuksia siitä, kuinka asioiden pitäisi olla, samalla kun sietää 

epävarmuutta ja ristiriitaista tietoa tai sen puutetta. 

5.Johtopäätökset ja pohdinta 
Tämän tutkimuksen valossa lähihoitajaksi kouluttautuminen on ennen kaikkea epävarmaa. 

Vaikka lähihoitajakouluun hakeudutaan tuttuuden perusteella, käytännöllinen ja varma 

valinta voi olla vaikea tie. Koulu näyttäytyy instituutiona, joka opettaa oppiaineiden ja 

sisältöjen lisäksi sietämään jatkuvaa, henkilökohtaista epävarmuutta ja jopa koettua 

vääryyttä. Vaikka institutionaalista rasismia kohdatessa ei ole välttämättä mahdollista puhua 

rasismista, voivat haastateltavat kuitenkin vaatia itselleen parempaa kohtelua sen mukaan, 

miten he mieltävät, että asioiden pitäisi olla. Puhumisen rohkaistuminen vaatii kuitenkin 

sinnikkyyttä ja valtavan määrän tunnetyötä. Koska lähihoitajan työ vaatii jo itsessään samaa 

tunnetyötä, ei ole ihmeellistä, että paineet käyvät välillä koviksi. 

Ristiriitainen tai puutteellinen tieto kulkee yhdessä toimintamahdollisuuksien rajautumisen 

kanssa ja edustaa myös institutionaalista rasismia. Kommunikaatio-ongelmista on koitunut 

suoraan haastateltaville haittaa, kuten se, että joutuu tehdä kurssin uudestaan, tai ettei tiedä 

milloin työharjoitteluun saa mennä. Tiedonpuutteeseen liittyy myös tunne siitä, että 

opiskelijan pitäisi tietää, ja että häntä syytetään tietämättömyydestä. Opiskelijan odotetaan 

tietävän mitä täytyy tehdä myös esimerkiksi niin, että ohjeistus annetaan kerran odottamatta 

lisäkysymyksiä. Tukea tarvittaisiin enemmän niin tehtävien teossa kuin työharjoitteluissakin. 

Opiskelijoita on monesta eri taustasta. Osa näkee, että muut tarvitsevat enemmän apua tai 

päinvastaisesti kokee, että nämä asiat täytyisi jo tietää, eikä kysyminen koulun 

henkilökunnalta tule aina kuuloon. Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat joko vaikenemaan 

tai olemaan tarpeeksi rohkeita, että voisi pyytää apua tai haastaa ohjeistusta ja selviytyä.  

Haastatteluissa on paljon tunnepitoisia puheenvuoroja, jotka kielivät luottamuksen 

särkymisestä: koulutuksen aikana instituutioista ei saa välttämättä tarpeeksi apua, niiden 

käytänteitä ei ymmärretä, eikä niihin voi aina luottaa. Toisinaan haastateltavat ovat kokeneet, 

että koulun henkilökunta suoranaisesti estää heitä saamasta asiat hoidettua. Itsenäisyyden 

velvoite näyttää menneen niin pitkälle, että se on ristiriidassa oman tavoitteensa eli 

itsenäisten toimijoiden kouluttamisen kanssa. Kokemuksia instituutioiden edustajien 

huonoista neuvoista saattaa olla jo ennestään, ja koulun viranomaiset ja käytännöt ovat 
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vahvistaneet osalla haastateltavista epäluottamusta. Tämä syntyy osittain siitä syystä, että 

instituution edustaja tekee päätöksiä maahanmuuttaja -kategoriaan perustuen (ks. myös 

Itkonen ym. 2015, Heino & Lillrank 2020).   Aineiston perusteella lähihoitajaksi 

kouluttautuminen näyttää tapahtuvan valtaväestöä suosivalla tavalla, mikä on linjassa 

aiemman tutkimuksen kanssa (Antikainen 2010). Luottamuksen puutteeseen liittyy 

epävarmuuden lisäksi tietoinen vaikeneminen ja riippuvuus, jossa ei voi valita luottamusta. 

Lähihoitajaksi kouluttautuva oppii myös hierarkian, jossa muiden mielivaltainen käsitys voi 

vahvasti vaikuttaa omaan suoriutumiseen. 

Hierarkia koskee haastateltavia erityisesti etnisyyden vuoksi. Haastateltavat näyttävät 

oppineen kouluinstituutiolta sen, että opiskelu tapahtuu valtaväestön edustajalle suotuisalla 

tavalla, ja että maahanmuuttaja tarvitsee muita enemmän tukea. Ennakkoluulot, rasismi ja 

syrjintä ovat vaikeuttaneet koulunkäyntiä ja muodostaneet tunteellisesti voimakkaita 

tilanteita, joiden käsittelyä instituutioiden osalta ei ole tarjottu. Lähihoitajaksi 

kouluttautumisen aikana voi siis tulla selväksi, että joidenkin mielipiteellä on enemmän 

merkitystä kuin toisten, määrittyen muun muassa etnisyyden perusteella. Työnsä hoitaminen 

ei riitä lähihoitajan työssä pärjätäkseen, vaan maahanmuuttajataustaisen täytyy rohkaistua 

siinä määrin, että hän voi puhua työssä kohtaamistaan vääryyksistä. Haastateltavat ovat 

selvinneet koulunkäynnistä omilla sosiaalisilla verkostoillaan tai koulutuksen suosimalla 

individualistisella puurtamisella. Koulutus korostaa sisäistä yrittäjyyttä, joka viittaa tiettyihin 

psykologisiin piirteisiin, kuten joustavuus ja päättäväisyys (Antikainen 2010, 119.) 

Joustavuus on vaadittua niin koulutuksessa kuin lähihoitajan työssäkin. Ristiriitojen ja 

epävarmuuden sietämisen voi laskea osaksi tätä joustavuutta. Lisäksi on näyttöä siitä, että 

ulkomailla syntyneiden hoitajien odotetaan joustavan valtaväestön edustajaa vielä enemmän 

(Näre 2013b). Opittu yrittäjyysasenne näyttää pysyvän valmistumisen jälkeenkin osalla 

haastateltavista selviytymiskeinoksi. Joustamisen oppimisen kääntöpuolena voi olla 

aineiston perusteella se, että työntekijä vaihtaa helposti työpaikkaa tai jopa alaa. 

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että lähihoitajaksi kouluttautuvalle ei ole tarjolle 

tarpeeksi tukea sekä sitä, että opiskelijalle annetaan vastuu asioista, joihin he eivät voi 

vaikuttaa (ks. Niemi & Jahnukainen 2020). Tutkimukseni viittaa muidenkin tutkimusten 

tapaan siihen, että maahanmuuttopoliittisen järjestelmän sisältyvänä nykyinen koulutus 
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tuottaa myös sivuvaikutuksena pysyviä eriarvoisuutta ja rodullistettuja rakenteita 

työmarkkinoille (Himanen & Könönen 2019, Itkonen 2012). Työmarkkinoiden sisällä on 

etninen hierarkia eli jako maahanmuuttajien ja valtaväestön töihin (Wrede ym. 2010, 275). 

Lukiessani tuloksia läpi mietin, olisiko joitakin ilmiöitä voinut taustoittaa vielä lisää: 

esimerkiksi haastateltavien näkemyksiä opettajien välinpitämättömyydestä olisi voinut 

peilata jo tehtyyn tutkimukseen siitä, mitä vaikeuksia opettajat kohtaavat. Tuija Itkosen 

(2012) mukaan lähihoitajia kouluttavat opettajat joutuvat olemaan mukana luomassa 

eriarvoisuutta ja kestämättömiä rakenteita suomalaiseen yhteiskuntaan, samalla kun heiltä 

odotetaan osallisuuden mahdollistamista ja työllisyyden ylläpitoa. Tärkeämpää oli kuitenkin 

nostaa haastateltavien näkemyksiä, jotka kuitenkin kertovat siitä, millä ehdoin koulusta voi 

selviytyä. Tutkimus rajautui senkin mukaan, että se oli sosiologian tutkielma, jolloin jätin 

tietoisesti pois sellaisia asioita, jotka olisivat vieneet tutkimusta kasvatustieteellisempään 

suuntaan. Jatkotutkimuksia ajatellessa olisi tärkeää nostaa myös instituutioiden kohtaamat 

velvoitteet ja ristipaineet. 

Koska lähihoitajien työnkuva on epämääräistä, työpaikkakohtaista ja rajoittuu usein 

raskaaseen, likaiseen ja epäkiitolliseen työhön (Laurén & Wrede 2010), on lähihoitajan 

kyettävä olemaan itse aktiivinen ja neuvottelemaan itse työstään. Analyysissa ongelmien 

kanssa esiintyvät myös haastateltavien näkemykset siitä, kuinka täytyy olla rohkea, puurtava 

ja itsenäinen. Ilman näitä ominaisuuksia koulun lopettaminen ei vaikuta ihmeellistä, sillä sitä 

jopa suositellaan koululla. Analyysissa vaikeneminen ja sietäminen käyvät jatkuvaa 

vuoropuhelua puhumisen ja yrittämisen kanssa. Tämä kitka liittyy moniin haastateltavien 

tunnepitoisiin puheenvuoroihin, kun he jakavat kokemuksiaan lähihoitajaksi 

kouluttautumisesta. Jo koulutuksen aikana alkavat työelämän ongelmat viestinnästä 

rasismiin vaikuttavat haluun olla lähihoitaja ja saattavat jopa aiheuttaa hakeutumisen muihin 

töihin. Siitä huolimatta, että lähihoitajuus on yksi niistä ammateista, joita poliittiset päättäjät 

ovat pitäneet sopivina integroimaan yhteiskuntaan ja työelämään (Laurén & Wrede 2010, 

173–175), koulutuspolitiikka yhdessä institutionaalisen rasismin kanssa evää joiltakin 

pääsyn lähihoitajaksi, ammattiin, jossa olisi juuri tarvetta työntekijöille. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Haastateltavien profiilit 

H1 

35-vuotias, kolmas vuosi koulussa 

asuu kolmen lapsen ja miehen kanssa 

Asunut 18v. Suomessa, käynyt Suomessa aikuisperuskoulun 

H2 

21-vuotias, neljäs vuosi koulussa 

asuu äidin, isäpuolen ja sisarusten kanssa 

Asunut aina Suomessa 

H3 

20-vuotias, neljäs vuosi koulussa 

asuu äitinsä kanssa, 5 muuta lasta kotona 

Asunut aina Suomessa 

H4 

42-vuotias, valmistunut 2019 

asuu miehensä ja lastensa kanssa 

Asunut 23v. Suomessa 

H5 

24-vuotias, valmistunut jo 2017 

asuu pienen lapsensa ja miehensä kanssa 

Asunut 10v. Suomessa, käynyt silloin yläasteen 
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Liite 2: Haastattelulupa 

 

Tukimuksen kuvailu  

  

Tutkin osana [järjestön nimi]:n [hankkeen nimi] -hanketta 

lähihoitajaopiskelijoiden kokemuksia. Kirjoitan myös tutkimuksesta 

maisterintutkielman valtiotieteellisen tiedekuntaan. Haastatteluun käytetty aika 

riippuu haastateltavasta, kuitenkin niin, että siihen menee maksimissaan kaksi 

tuntia. Äänitän haastattelut, ja pidän nauhoitukset turvassa siihen asti, kunnes 

opinnäytteeni on hyväksytty, jonka jälkeen tuhoan ne. Tutkimuksessa pidän 

huolen siitä, ettei henkilöitä voi tunnistaa tekstistä. Tämä tarkoittaa sekä nimen 

että muiden tietojen häivyttämistä, joiden perusteella henkilöiden identiteetti 

selviäisi. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja sen voi perua milloin vain. Myös 

haastattelutilanteessa on mahdollista kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, jos 

siltä tuntuu.  

  

Minuun voi ottaa yhteyttä haastattelunkin jälkeen, jos on kysymyksiä:  

[tutkijan sähköposti] 

[tutkijan puhelinnumero] 

  

Suostumus haastattelutietojen tutkimuskäytöstä  

  

Annan suostumukseni siihen, että Lucie Hanse saa käyttää haastatteluani yllä 

mainitussa tutkimustarkoituksessa.  

  

Nimi:  

Allekirjoitus:  

Paikka ja aika:  
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Liite 3: Koululta saatu tutkimuslupa 
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