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Pro gradu-tutkielma tarkastelee Suomessa asuvia ulkomaalaisia tarkoituksena selvittää, kuinka 

maahanmuutto vaikutti heidän elämäänsä ja millainen on ollut heidän kotoutumiskokemuksensa. 

Suomalainen yhteiskunta ja Suomessa oleva ulkomaalaisyhteisö sekä henkilön aiempi kotimaa 

muodostavat ympäristön, jossa Suomeen muuttaneet henkilöt toimivat ja jossa heidän identiteettinsä 

joutuvat kyseenalaistetuiksi. Tutkielmassa olen käyttänyt aineistonkeruumenetelmänä tekemiäni 

haastatteluja. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu kirjallisuudesta maahanmuutosta, siirtolaisuuden 

historiasta suomessa ja pääosin vuonna 2011 ja alkuvuodesta 2012 tehdyistä haastatteluista, joihin 

osallistui kymmenen Suomeen muuttanutta ulkomaalaistaustaista henkilöä. He ovat muuttaneet 

Suomeen vuoden 1975 jälkeen. Varsinaisen tutkielma-aineiston lisäksi olen tutustunut median 

uutisoimiin maahanmuuttaja-artikkeleihin vuosilta 2011 -2016, joissa useissa ilmenee kärjistynyttä 

uutisointia. Nämä ovat mukana esimerkkeinä asenneilmapiirin muutoksesta Suomessa. Tutkielma 

on laadullinen tutkimus, jonka aineistoa analysoidaan sisällönanalyysille tyypillisten menetelmien 

kautta. Haastattelujen avulla olen pyrkinyt selvittämään haastateltujen omakohtaisia kokemuksia 

maahanmuutosta, työelämään sijoittumisesta ja kielitaidon tärkeydestä. Vain yksi haastatelluista oli 

muuttanut Suomeen turvapaikanhakijana.     

 

Tutkielman tulokset osoittivat, että tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ovat sopeutuneet hyvin 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkielman tulokset osoittivat, että kotouttamisen tavoitteet oli 

haastateltujen osalta suurelta osin saavutettu ja he olivat integroituneet hyvin suomalaiseen 
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yhteiskuntaan, kaikki olivat työelämässä, osa oli opiskellut ja valmistunut ammattiin Suomessa, 

heillä oli perhe ja ystäväpiiri, johon kuului kantasuomalaisia.  

 

Tutkielman avainsanat: maahanmuutto, integraatio, kotoutuminen, perhesiteet, monikulttuurisuus, 

etnisyys, diskurssi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

SISÄLLYSLUETTELO  

1. JOHDANTO  ........................................................................................................... 6 

2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 10 

2.1. Tutkimuskysymykset ja -ongelmat ............................................................................................. 13 

2.2. Aikaisempi tutkimus  ...................................................................................................................... 13 

2.3. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset  ..................................................................... 16 

3. MAAHANMUUTTO SUOMEEN ........................................................................ 17 

3.1. Suomen maahanmuuttopolitiikka .................................................................................................... 17 

3.2. Maahanmuuttajatilastoa .................................................................................................................... 18 

3.3. Vain viidennes maailman pakolaisista asuu kehitysmaiden ulkopuolella ................................. 19 

4. MONIKULTTUURINEN SUOMI  ...................................................................... 20 

4.1. Asenneilmasto Suomessa  .............................................................................................................. 20 

4.1.1. Konflikti- ja kontaktiteoriat ...................................................................................................... 21 

4.2. Eri kulttuurit .................................................................................................................................... 22 

4.2.1. Monikulttuurisuusideologia ja integraatiopolitiikka Suomessa ........................................... 23 

4.2.2. Käytännön kiistakysymyksiä .................................................................................................... 24 

4.3. Maahanmuuttoliike Suomeen....................................................................................................... 24 

4.3.1. Maahanmuuttopoliittinen keskustelu ...................................................................................... 25 

4.3.2. Miksi äärioikeisto saa kannatusta euroalueella? ..................................................................... 26 

4.3.3. Maahanmuutosta Euroopan laajuiseksi pakolaiskriisiksi ..................................................... 26 

4.3.4. Monikulttuurinen Suomi ........................................................................................................... 27 

4.3.5. Monikulttuurisuuden tulevaisuus? ........................................................................................... 28 

4.4. Yhteiskunta ilmansyrjintää ja rasismia ..................................................................................... 29 

4.4.1. Kieli siistitty – pinnan alla kuohuu .......................................................................................... 30 

5. RASISMI TEKI PESÄN SUOMEEN .................................................................. 31 

5.1. Suomi osaa säikäyttää – mediakatsauksia ................................................................................. 31 

5.2. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet koventuneet ................................................................ 39 

6. AINEISTO JA MENETELMÄT .......................................................................... 41 

6.1. Tutkielman aineiston esittelyä ...................................................................................................... 41 

6.2. Analyysimenetelmät  ...................................................................................................................... 42 

6.3. Tutkielman rajoitukset ja eettistä pohdintaa  .......................................................................... 43 

7. IDENTITEETTI ..................................................................................................... 45 

7.1. Mistä identiteetissä on kysymys? .................................................................................................. 45 

7.1.1. Staattinen ja dynaaminen identiteetti ....................................................................................... 45 



5 
 

7.1.2. Etnosentrismi  ............................................................................................................................. 46 

7.1.3. Perinnemanipulaatio .................................................................................................................. 47 

7.1.4. Perheen akkulturaatio ja sukupolvien väliset suhteet ............................................................ 48 

7.1.5. Myöhäismoderniteetissa tapahtuvien muutosten luonne ...................................................... 48 

7.1.6. Identiteetikeskustelun panokset ............................................................................................... 49 

7.1.7. Identiteetti on muotokuva ......................................................................................................... 50 

7.1.8. Kansalliset kulttuurit kuviteltuina yhteisöinä ......................................................................... 51 

7.1.9. Kuinka kansallinen kulttuuri kerrotaan?................................................................... ........ 52 

7.2. Eurooppalaiset integraatiopolitiikat ........................................................................................... 52 

7.3.1. Saksa on löytämässä uuden identiteetin – Suomi etsii vielä  ............................................... 53 

7.3.2. Stereotyyppistäminen ................................................................................................................ 54 

7.3. Identiteetti ja maahanmuuttajuus ............................................................................................... 55 

7.4.1. Kulttuurisesti määrittyneitä käsityksiä perheestä .................................................................. 55 

7.4.2. Muuntuvat ja monimuotoiset identiteetit ................................................................................ 55 

7.4.3. Poliittisen yhteisön jäsenyys..................................................................................................... 55 

8. MAAHANMUUTTAJANA SUOMESSA - KOTOUTUMINEN ...................... 57 

8.1. Tietoa Suomesta ............................................................................................................................... 57 

8.1.1. Millainen maa Suomi on kotimaana ........................................................................................ 58 

9. YHTEENVETO. ..................................................................................................... 63 

10.  JOHTOPÄÄTÖKSET. ....................................................................................... 66 

11. LÄHTEET. ............................................................................................................ 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. JOHDANTO 

 

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat ovat olleet jatkuva puheenaihe Suomessa jo useita 

vuosikymmeniä. Se on myös eräs kiistellyimmistä puheenaiheista. Emigraatio-keskustelua on käyty 

mediassa, eri keskustelu-foorumeilla, blogeissa ja myös eduskunnassa. Maahanmuutto nousi 

yhdeksi vaaliteemaksi vuoden 2008 kuntavaaleissa, se puhutti eduskuntavaaleissa vuonna 2011, ja 

se oli eräs teemoista myös vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Maahanmuuttokriittisiä henkilöitä oli 

viime eduskuntavaaleissa eri puolueissa. Maahanmuuttokriittisellä teemalla vaalimenestystä 

hankkineita ehdokkaita päätyi eduskuntaan.  Media edesauttoi asiaa tuomalla asioita vahvasti ja 

näkyvästi kaikkien tietoisuuteen.     

 

Suomessa hallitus on aiempia vuosia enemmän kiinnittänyt huomiota emigraatioon ja vuoden 2007 

alusta Suomella on ollut erillinen maahanmuutto- ja eurooppaministeri. Maahanmuuttoon liittyvät 

syyt ja tapahtumat sekä vilkkaat maahanmuuttokeskustelut ovat aina kiinnostavia ja se on yksi 

tärkeimmistä syistä tälle pro gradu-tutkimukselle.  

 

Maahanmuuttoon liittyvissä keskusteluissa puhutaan usein maahanmuuttajista, 

turvapaikanhakijoista ja pakolaisista yhtenä ryhmänä. Varsin harvoin itse maahanmuuttajat saavat 

ääntään kuuluville keskustelupalstoilla, mikä olisi tärkeää heidän maasta toiseen siirtymänsä ja 

tähän muuttokokemukseen liittyvien tapahtumien vuoksi.  

 

Hallitus esitti 15.12.2011, että tasavallan presidentti vahvistaisi ulkomaalaislain, ja siihen liittyviin 

lakeihin muutokset kolmansista maista tulevien erityisosaajien maahanmuuttoon liittyen. Muutokset 

perustuvat niin sanottuun erityisosaajadirektiivin vaatimuksiin1.  

 

Lainmuutokset tulivat Suomessa voimaan vuoden 2012 alusta. Erityisosaajalle voidaan jatkossa 

myöntää ns. EU:n sininen kortti. Oleskelun myöntäminen edellyttää, että henkilöllä on vähintään 

vuoden pituinen työsuhde erityispätevyydestä vaativaan työhön ja työstä maksetaan keskimääräistä 

korkeampaa 

                                           
1 Sisäasiainministeriö: Erityisosaajien maahanmuuttoa koskevat lainmuutokset voimaan vuoden 2012 alusta/tiedote 

15.12.2011.  
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palkkaa. Lisäksi edellytetään, että työsuhteen keskeiset ehdot vastaavat asianomaisia säännöksiä ja 

työehtosopimuksia. Nykyisten hakijatietojen perusteella voidaan arvioida, että EU:n sininen kortti 

myönnetään muutamalle sadalle henkilölle. Hallitus esitti myös, että tasavallan presidentti 

vahvistaisi 16.12.2011 kotoutumisen edistämisestä annetun lain muutoksen koskien valtion 

kunnalle maksaman laskennallisen korvauksen korvausaikaa. Lainmuutos tuli voimaan 1.1.2012. 

 

Valtio maksaa jatkossa kunnalle laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien 

henkilöiden vastaanotosta ja kotoutumistoimista pääsääntöisesti kolmen vuoden ajalta. 

Ulkomaalaislaissa tarkoitetussa pakolaiskiintiössä Suomeen otetuista henkilöistä maksettaisiin 

laskennallista korvausta kuitenkin neljän vuoden ajalta.       

 

Pakolaiskiintiöön kuuluvien henkilöiden valintaprosessin tekee YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja 

heidät sijoitetaan Suomeen suoraan ulkomailta, esimerkiksi pakolaisleiriltä. Aiempina vuosina 

pakolaiskiintiö on ollut 750 henkilöä, mutta lisääntyneet pakolaisvirrat Suomeen ovat lisänneet 

määrää. Vuoden 2015 tilasto on alla2.  

 

 

Haastatelluista henkilöistä vain yksi oli tullut Suomeen poliittisena pakolaisena Balkanin sodan 

aikana.  Kaikki muut henkilöt olivat muuttaneet Suomeen vapaaehtoisesti tai solmittuaan avioliiton 

                                           
2 Maahanmuuttovirasto, http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot. 
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suomalaisen kanssa tai nuorella iällä vanhempiensa mukana. Haastatellut venäläistä yhteisöä 

edustavat henkilöt kuuluvat Suomen viime vuosien suurimpiin maahanmuuttajaryhmiin.   

 

Sisäasiainministeriö tiedotti 21.12.2011, että valtioneuvosto on asettanut hankkeen Maahanmuuton 

tulevaisuus 2020-strategian laatimiseksi. Hallitusohjelmaan kirjatun strategian tavoitteena on 

arvioida Suomeen kohdistuvan maahanmuuton määrää sekä laatua tulevina vuosina sekä maahan-

muuton vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä hanke päättyi tammikuussa 20133 .  

 

Hallitusohjelman tavoitteeksi on asetettu, että Suomeen luodaan maahanmuutonpolitiikan linja, joka 

tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen yhteiskunnan rakentamista sekä lisää Suomen 

kansainvälistä kilpailukykyä. Keskeisenä pidetään hallittujen työmarkkinoiden ja työntekijöiden 

yhtäläisten oikeuksien turvaamista työntekijöille ja myös maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 

työllisyyden tehostaminen, vaikuttavampi kotouttamispolitiikka, turvapaikkahakemusten nopeampi 

käsittely ja syrjinnän torjuminen.     

 

Hankkeesta laaditaan maahanmuuton strategia hallituksen hyväksyttäväksi. Strategina laatimista 

varten on nimitetty hankeryhmä ja valmistelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa tutkimus- ja 

tilastotietoa. Strategian läpileikkaavana teemana ovat hyvät etniset suhteet ja rasismin torjunta. 

Hankkeen puheenjohtaja on ylijohtaja Pentti Visanen sisäasiainministeriöstä.   

 

Hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa linjattiin ensi kertaa vuonna 1992 ja sen jälkeen on laadittu 

kaksi hallituksen maahanmuuttopoliittista linjausta vuosina 1997 ja 2006. Vuoden 1997 ohjelmassa 

painottuivat edelleen pakolais- ja turvapaikkakysymykset, mutta vuonna 2006 otettiin ensimmäistä  

kertaa selkeä kanta lisääntyvään työperusteiseen maahanmuuttoon. Nykyään yleisimpiä Suomeen 

kohdistuvan maahanmuuton syitä ovat perhe, työ tai opiskelu.              

 

Viime vuosina on 2 300–2 500 pakolaista tullut vuosittain Suomeen, joko kiintiöpakolaisena tai 

muuta kautta turvapaikanhakijana. Suomen pakolaiskiintiö kuten aiemmin mainittu, on normaalisti 

750 vuosittain, mutta vuodeksi 2014 valtionhallinto päätti lisäkiintiöstä, joka oli 300 henkilöä, 

johtuen Syyrian tilanteesta. Kaksi miljoonaa syyrialaista on paennut maasta. Vuoden 2013 

pakolaiskiintiöön kuului 160 irakilaista, iranilaista, somalia ja afganistanilaista pakolaista, jotka on 

jo valittu Turkissa. Tämän lisäksi on Suomi ottanut vastaan 91 hätätilapakolaista. Vuoden lopussa 

                                           
3 Sisäasiainministeriö: Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategian valmistelu käynnistyy. Tiedote 15.12.2011. 
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tullaan valitsemaan 200 afganistanilaista, 150 kongolaista ja 150 sudanilaista pakolaista. 

Valintamatkaa Egyptiin siirrettiin myöhemmäksi turvallisuustilanteen vuoksi4.  

 

Turvapaikanhakijamäärät Suomessa ovat siis 2000-luvulla vaihdelleet noin 1 500 ja 6 000 hakijan 

välillä. Suomeen saapui kuitenkin vuoden 2015 aikana 32 478 turvapaikanhakijaa. Vuonna 2014 

turvapaikanhakijoita oli vain 3 651. Turvapaikkahakemusten määrän nopealle kasvulle Suomessa ei 

ole yksiselitteistä syytä. Suomessa ei ole muihin Länsi-Euroopan maihin verrattuna erityisen 

houkuttelevaa sosiaaliturvaa, työllisyystilannetta tai muita niin sanottuja vetotekijöitä – kenties pois 

lukien se, että Suomi on turvallinen ja hyvä maa asua. Ensisijaiset syyt turvapaikanhakijoiden 

määrän kasvuun ovat lähtö- ja kauttakulkumaissa.  

 

Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoille järjestetään välttämätön toimeentulo ja huolenpito. 

Heille järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja muuta toimintaa. Turvapaikanhakija voi 

myös tehdä työtä. Jos hakijan henkilöllisyys on selvä tai hän on auttanut viranomaisia 

henkilöllisyytensä selvittämisessä, hakija voi tehdä töitä kolmen kuukauden kuluttua 

turvapaikkahakemuksen jättämisestä. Mikäli hakija ei auta viranomaisia henkilöllisyytensä 

selvittämisessä, saa hän työnteko-oikeuden vasta kuuden kuukauden jälkeen5.  

 

Toimet turvapaikanhakijatilanteen hallitsemiseksi jatkuvat. Hallitus jatkaa toimia 

turvapaikanhakijatilanteen hallinnan edistämiseksi. Sisäministeriössä on asetettu 

poikkihallinnollinen työryhmä selvittämään turvapaikkaprosessin tehostamistarpeita. Työryhmän 

työ tukee sisäministeri Petteri Orpon perustaman asiantuntijaryhmän tehtävää 

turvapaikanhakijatilanteen kokonaiskuvan ylläpidosta. Nyt asetettu työryhmä tarkastelee 

turvapaikkaprosessia kokonaisuudessaan turvapaikkahakemusten jättämisestä maasta poistumiseen 

tai kuntaan sijoittumiseen asti. Työryhmä antaa raporttinsa syksyllä 20166.  

 

 

 

 

                                           
4 HBL 27.10.2013.   
5 Sisäasiainministeriö, https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto /turvapaikanhakijat. 

 
6 Sisäasiainministeriön tiedote, 15.2.2016. Toimet turvapaikanhakija-tilanteen hallitsemiseksi jatkuvat. 

 

https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto
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2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT  

 

2.1. Tutkimuskysymykset ja -ongelmat  

 

Tutkimusongelmani on suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva kokemus suhtautumisesta 

ulkomaalaisiin ja erityisesti se. miten haastatellut henkilöt kokivat muiden suhtautuvan heihin ja 

kotoutumisensa Suomessa.  

 

Pyrin haastatteluissa selvittämään sitä, millaisena ulkomaalainen henkilö kokee Suomen pysyvänä 

asuinmaana. Olen yrittänyt myös selvittää onko henkilöiden esteenä/tukena sellaisia taustatekijöitä, 

jotka vaikuttavat voimakkaasti heidän elämäänsä. Koulutustaustoiltaan haastatellut henkilöt 

poikkesivat toisistaan ja olen peilannut sitä kuinka suuri merkitys on ollut henkilön alkuperäisellä 

koulutuksella siihen, onko hän saanut Suomesta koulutustaan vastaavaa työtä vai onko hän joutunut 

mahdollisesti uudelleen kouluttautumaan.  

 

Muutin haastattelukysymyksiä useita kertoja sekä vaihdoin kysymyksiä. En halunnut myöskään 

erityisesti painottaa sanaa rasismi, mutta jotkut henkilöt käyttivät sitä itse haastattelutilaisuudessa.  

pyrin tuomaan esiin heidän aitoja, omia kokemuksiaan pitkältä aikaväliltä ja painotin tutkimuksen 

luottamuksellisuutta. Hahmotin myös ulkomaalaisten ulkopuolisuutta tai verkostoitumista uudessa 

kotimaassa sekä sitä kuinka he kokivat yhteiskunnan tukevan heitä. 

 

Tutustuin taustamateriaalina myös mm. lehtiartikkeleihin eri lehdistä (2011 -2016) ja pohdin niiden 

luomaa kuvaa suomalaisten suhtautumisesta ulkomaalaisiin sekä mahdollista asenneilmapiirin 

muuttumista. Lehdistä keräämäni artikkelit ja henkilöt niissä, eivät ole vertailukelpoisia 

haastattelemieni henkilöiden kanssa, sillä joidenkin henkilöiden kotimaa ja sen kulttuuritausta eroaa 

suuresti haastateltujen henkilöiden maahanmuuttokokemuksesta.    

 

Tutkimusaineisto koostuu Suomessa asuvien ulkomaalaisten haastatteluista sekä aiheesta löytyvästä 

kirjallisuudesta ja maahanmuuton sääntelystä Suomessa. Olen myös tutustunut lehtiartikkeleihin, 

joissa Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset kertovat kokemuksistaan ja kohtelustaan Suomessa.  
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Nauhoitetut haastattelut on kerätty syksyn 2011 ja alkuvuoden 2012 aikana muutamassa eri  

kaupungissa Suomessa. Haastattelin tutkielmaani varten kymmentä henkilöä ja joidenkin 

haastattelujen aikana oli läsnä myös muita henkilöitä kuten perheenjäseniä.  

 

Haastateltavat olivat tutkielman teon aikana 20 - 60 vuotiaita. Laajasta ikäjakaumasta seurasi, että 

osa haastateltavista on tullut Suomeen jo lapsena ja elänyt suurimman osan elämästään Suomessa, 

osa on tullut murrosikäisenä tai sitä myöhemmin. Kaikki haastateltavat ovat haastattelujen 

ajankohtana asuneet Suomessa useita vuosia ja muutamalla on nykyään Suomen kansalaisuus. 

Haastattelut tapahtuivat henkilöiden työpaikoilla ruokatunnilla tai kahvitauolla, kahviloissa tai 

haastateltavien kodeissa. Haastattelujen kesto vaihteli puolesta tunnista puoleentoista tuntiin.  

 

Tutkielmassa käytetty aineisto on melko laaja ja haastateltavan sekä haastattelijan suhde liittyy 

olennaisesti tutkimustulosten luotettavuuteen. Haastattelija ja haastateltava olivat joissakin 

tapauksissa toisilleen jossain määrin tuttuja ja vaikka haastatteluja tehtiin vain yksi jokaisen 

haastateltavan kanssa, haastateltavat antoivat täydentävää lisätietoa jälkikäteen sähköpostitse ja 

puhelimitse.  

 

Luottamuksellinen suhde haastateltavien ja haastattelijan välillä lisäsi haastateltavien henkilöiden 

avoimuutta ja johti totuudenmukaiseen lopputulokseen. Haastateltavat suhtautuivat tutkimukseen 

myönteisesti ja mielenkiinnolla. Tästä johtuen ja nauhoitettujen aineistojen perusteella voi sanoa, 

että haastattelutilanteissa keskusteltiin avoimesti, mikä on ollut tämän pro gradu-tutkimuksen 

kannalta avainasemassa. 

 

Ulkomaalaisten määrä Suomessa on niin suuri, että haastateltavien tunnistaminen tästä 

tutkimuksesta ei ole mahdollista. Olen myös harkiten poistanut sellaisia kohtia, joista haastateltavan 

voisi tunnistaa. Olen pyrkinyt tekstissäni säilyttämään haastattelujen alkuperäisen sisällön ja 

merkityksen. Haastattelut on toteutettu avoimina kysymyksinä (Liite 1), joihin haastateltavat 

vastasivat omin sanoin. Haastatteluissa oli mahdollista vastata myös vain kyllä tai ei, tai kertoa 

laajemmin omasta maahanmuutosta Suomeen. Nauhoitin kaikki haastattelut ja etsin haastattelujen 

sisällöstä eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä. Käytän haastatelluista henkilöistä nimitystä ulkomaalainen, 

riippumatta esimerkiksi siitä, onko haastateltava tällä hetkellä jo Suomen kansalainen. Haluan tällä 

painottaa haastateltavieni maahanmuuttajataustaa. Henkilöiden koulutustaustassa oli eroja.  

Haastateltavien henkilöiden taustat eroavat toisistaan myös siinä, kuinka maahanmuutto on 
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tapahtunut. Onko koko perhe muuttanut Suomeen vai onko henkilö muuttanut Suomeen avioliiton 

myötä ja minkä ikäinen hän on ollut ja onko iällä ollut erityistä merkitystä.   

 

Haastattelutyyppi, jota käytin on avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuoto. 

Haastattelurunko muistuttaa teemahaastattelua, vaikka osa kysymyksistä on tarkasti muotoiltu.  

Teemahaastattelussa on henkilöiden omat tulkinnat asioista ja heidän itsensä niille antamat 

merkitykset7. Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia 

tutkimistarkoituksen ja tutkimusongelman mukaisesti. Teemahaastattelussa haastattelu 

kohdennetaan ennakkoon valittuihin teemoihin, joista keskustellaan8. Pyrin muodostamaan 

haastattelut johtamalla kysymyksiä maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvästä 

taustakirjallisuudesta. Kysymykset on muotoiltu siten, että vastaajat voivat esittää omia tulkintojaan 

asioista.  

 

TAULUKKO 

Haastateltujen taustatietoja         

*) Yllä olevassa tilastossa on Ruotsin kansalainen, jolla on myös Suomen kansalaisuus.  

 

                                           
7 Hirsjärvi & Hurme, 2000, 48. 
8 Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75.   
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Haastatellut olivat Virosta, Ruotsista, Venäjältä, Kosovosta, Kreikasta ja Isosta-Britanniasta. 

Haastateltujen joukossa oli henkilöitä, joilla oli akateeminen loppututkinto, tradenomin tutkinto, 

insinöörin tutkinto, Suomen merkonomin tutkintoa vastaava tutkinto, automekaanikon tutkinto ja 

yhdellä henkilöllä oli hienomekaanikkotutkinto. Lisäksi yksi henkilö oli opiskellut kotimaassaan 

yliopistossa, mutta sodan puhjettua kotimaassa opinnot olivat jääneet kesken. Kaikki olivat 

työelämässä ja lähes kaikki olivat perheellisiä. He olivat olleet Suomessa 4-40 vuotta.  

 

Useimmat heistä olivat osallistuneet työantajan tarjoamaan koulutukseen. Akateemisesti koulutetut 

henkilöt olivat saaneet Suomessa koulutustaan vastaavaa työtä ja olivat tyytyväisiä urallaan. 

Ruotsista muuttaneista henkilöistä toinen oli toimitusjohtaja ja toinen suurehkon 

moottoriajoneuvoalan aluepäällikkö. Osa haastatelluista työskenteli varastotyössä tai muuten 

suorittavassa työssä. Osalla heistä oli jo Suomen kansalaisuus ja osa harkitsi sen hakemista. 

Ruotsista Suomeen muuttaneet eivät kokeneet tärkeäksi kumpaa kansalaisuutta olivat. Toiselle 

heistä, edustaessaan Suomea urheilukilpailuissa, oli kansalaisuudesta tullut este ja hän hakenut 

myös Suomen kansalaisuuden.   

 

2.2. Aikaisempi tutkimus 

  

Tutkimus pohjautuu monitieteelliseen tutkimuskenttään. Monikulttuurisuus on lisääntynyt 

Suomessa ja luonut tarpeen etnisten suhteiden tutkimukselle, monikulttuurisuus on myös 

tulevaisuutta. Maailmassa on vajaat 200 valtiota, mutta erilaisten kulttuurien määräksi on arvioitu 

noin 10 000. Valtioiden monikulttuurisuus on enemmän sääntö kuin poikkeus. Suomi on myös yhä 

monikulttuurisempi9.  

 

Kulttuurien kohtaaminen vaatii aina sopeutumista puolin ja toisin. Eri kulttuureissa on erilaisia 

kasvatusmenetelmiä ja arvoja. Kulttuurit kuitenkin muuttuvat kohdatessaan.  Tämä koskee myös eri 

kulttuureja edustavia ihmisiä, joiden uskomukset, tunteet, asenteet, arvot käyttäytyminen ja 

samaistumiskuviot muuttuvat jossain määrin monikulttuurisessa ympäristössä. Muutospaineet 

kohdistuvat yleensä voimakkaimmin vähemmistökulttuurien edustajiin. Jos muutosprosessi 

nähdään yksiulotteisena, vähemmistön odotetaan ajan myötä omaksuvan enemmistön arvot ja 

käyttäytymisen. Tämän odotetaan vähitellen johtavan alkuperäisen vähemmistökulttuurin 

häviämiseen. Kulttuurimuutoksen kaksiulotteisen näkemyksen mukaan kulttuurivähemmistöt ja 

                                           
9 Liebkind 2000, 171 -172. 
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niiden jäsenet säilyttävät vaihtelevassa määrin oman kulttuurinsa samalla, kun ne sopeutuvat 

enemmistöyhteiskuntaan. Tämän näkemyksen mukaan myös enemmistökulttuurilta odotetaan 

sopeutumista monikulttuurisuuteen. 

 

Maahanmuuttajien kulttuuri poikkeaa valtaväestön kulttuurista, joten hyvät kontaktit valtaväestöön 

tarjoaa mahdollisuudet uudessa kulttuurissa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen. 

Yhteiskunnan virallinen vähemmistö- ja maahanmuuttopolitiikka sekä varsinkin valtaväestön 

asenteet maahanmuuttajia kohtaan vaikuttaa ratkaisevasti näiden kontaktien 

onnistumismahdollisuuksiin.  Tämän vuoksi oma etninen yhteisö on tärkeä, se suojaa 

maahanmuuttajia useilta suorilta rasismin ja syrjinnän kokemuksilta sekä tarjoaa sosiaalista tukea 

epäedullisen aseman ja syrjintäkokemuksen hallinnassa.  

 

Suomalaiset suhtautuvat myönteisemmin inkerinsuomalaisten, anglosaksien ja pohjoismaalaisten 

maahanmuuttoon ja kielteisemmin venäläisiin, arabeihin ja somaleihin. Kielteinen suhtautuminen 

somaleihin ja venäläisiin on huolestuttavan yleistä. Kielteiset asenteet eivät perustu omakohtaisiin 

kokemuksiin. Kaikkein kielteisemmin maahanmuuttajiin suhtautuivat maaseudulla asuvat nuoret 

miehet, vaikka heillä oli vähiten kontakteja maahanmuuttajiin.  

 

Tutkimus on osoittanut, että alhainen koulutustaso ja vähäiset henkilökohtaiset kontaktit 

maahanmuuttajiin lisäävät eniten rasistisia asenteita. Saattaa olla, että kontaktit riittävän moniin 

maahanamuuttajiin osoittaisi omat ennakkoluulot vääriksi.  Mikä tahansa kontakti ei ehkä riitä, sillä 

että poliisi, lääkäri tai sairaanhoitaja tuntee edes yhden maahanmuuttajan hyvin, on myönteisiä 

vaikutuksia hänen asenteisiinsa, vaikka maahanmuuttaja on asiakas. Pintapuolisella tutustumisella 

ei ole tutkimuksen mukaan vaikutusta asenteisiin. Näin ollen kannattaisi tutustua paremmin myös 

asiakkaisiin.  

 

Ihmisten ennakkoluuloisuus johtuu myös muista tekijöistä. He, jotka ovat muita autoritaarisempia, 

ovat osoittautuneet olevan myös muita ennakkoluuloisempia maahanmuuttajia kohtaan. 

Autoritaarisuuteen liittyy usein kovuutta ihannoivia ja heikkoutta halveksivia arvoja.  

 

Tutkimuksen mukaan poliisit ovat selvästi lääkäreitä ja sairaanhoitajia autoritaarisempia. Kun 

autoritaarisuuden vaikutus vakioitiin, miespoliisit eivät olleet mieslääkäreitä ennakkoluuloisempia. 
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Ammattietiikka liittyy kiinteästi ammatinharjoittajan muuhun arvomaailmaan. Myötätunnon ei 

kuitenkaan pitäisi olla valikoivaa10.  

 

Sari Hammar-Suutarin (2009)11 tutkimuskohteena on ollut erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä 

olevat viranomaiset julkisella sektorilla sekä ulkomaalaistaustaiset henkilöt.  Väitöskirjassa 

tarkastellaan suomalaisen viranomaisen valmiuksia kohdata erilaisiksi kokemiaan asiakkaita sekä 

virkailijoiden sopeutumisprosessia työn muuttuessa ja asiakaskunnan monimuotoistuessa. 

Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on: Miten kulttuurinen monimuotoisuus vaikuttaa 

viranomaistyöhön Suomessa?   

 

Monikulttuurisuuteen liittyvään tutkimukseen luo näkökulmaa myös kirja Muuttajat, joka käsittelee 

kansainvälisen muuttoliikkeen vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntan ja kokoaa eri tieteenalojen 

asiantuntijoiden kirjoituksia muuan muassa kotouttamispolitiikasta ja maahanmuuttajien asemasta 

työmarkkinoilla ja koulutusjärjestelmässä12.  

 

Nuori maahanmuuttaja on erityisen haavoittuva. Tiedetään, että rasismin lisäksi puuttuva kielitaito 

ja huonot perhesuhteet vaikuttavat nuorten maahanmuuttajien hyvinvointiin kielteisesti. 

Suomalasisiin, kuten länsimaisiin arvoihin yleensä, kuuluu lapsen henkilökohtaisen 

riippumattomuuden ja itsenäisyyden korostaminen. Lapselta odotetaan jo nuorena itsenäisiä 

päätöksiä ja vastuun kantamista niistä. Sopeutuessaan suomalaiseen yhteiskuntaan nuoret 

maahanmuuttajat joutuvat arvioimaan uudelleen omien juuriensa, etnisyytensä ja perhearvojen 

merkitystä. Suomen maahanmuuton erityispiirteitä on, että neljännes kaikista maahanmuuttajista on 

Venäjältä, Virosta tai muualta entisestä Neuvostoliitosta tulevia paluumuuttajia ja heidän 

perheenjäseniään. Kysymys ”Keitä me olemme?”, askarruttaa monia Venäjältä ja entisestä 

Neuvostoliitosta tulleita.   

 

Suomen maahanmuuton erityispiirteitä on, että neljännes kaikista maahanmuuttajista on Venäjältä, 

Virosta tai muualta entisestä Neuvostoliitosta tulevia paluumuuttajia ja heidän perheenjäseniään. 

Kysymys ”Keitä me olemme?”, askarruttaa monia Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta tulleita.  

Kysymykseen ei ole helppo vastata: valtaväestön silmissä he ovat melkein poikkeuksetta venäläisiä, 

                                           
10 Liebkind 2001  
11 Sari Hammar-Suutari 2009. 
12 Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen ja Minna Säävälä, 2013.  
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mutta moni heistä pitää itseään hyvin suomalaisena puutteellisesta suomen kielen taidostaan 

huolimatta13.  

 

Suomi on valinnut poliittisen tien, jossa se on suorassa vuorovaikutuksessa muun Euroopan ja 

maailman kanssa. Rasismin aiheuttamien vaarojen ehkäisemiseksi Euroopan unioni perusti Wieniin 

rasismin vastaisen seurantakeskuksen, jonka tehtäviin kuuluu kaikkia EU-maita kattavan rasismin 

seuranta. Suomeltakin edellytetään luotettavan tiedon toimittamista tähän keskukseen14.       

 

2.3. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten Suomeen muuttaneiden haastateltujen ulkomaalaisten 

sopeutuminen yhteiskuntaan on onnistunut. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti kokemukset 

työelämässä, perhesuhteet, ystäväpiiri ja kuinka tärkeä kielitaito on ollut sopeutumisessa ja 

sosiaalisissa suhteissa. Tutkielmassa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Miten maahanmuuttaja kokee onnistuneensa Suomessa?  

2. Miten ympäristö on suhtautunut maahanmuuttajaan? 

3. Miten helppoa henkilön on ollut työllistyä ja olla työelämässä?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13 Liebkind 2006, 175 -176. 

                     e 

14 Liebkind 1999. 
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3. Maahanmuutto Suomeen  

 

3.1. Suomen maahanmuuttopolitiikka 

 

Maahanmuuttoon liittyviä asioita hoidettiin Suomessa vuoteen 1981 asti työministeriön 

alaisuudessa. Suomi poikkesi muista Pohjoismaista, koska päädyttiin hallintomalliin, jossa 

sisäasiainministeriön vastuulle tuli maahantulo- ja turvallisuusvalvonta ja työministeriön tehtäväksi 

tuli vastata maahanmuuttajien kotouttamista edistävistä toimenpiteistä.  

 

Ruotsissa maahanmuuttoasioita hoitaa Migrationsverket, joka toimii oikeusministeriön 

alaisuudessa. Migrationsverket on Ruotsin keskeinen ulkomaalaisvirasto, joka vastaa 

turvapaikoista, maahantulosta, asunnoista ja kansalaisuudesta. Viraston aiempi nimi vuoteen 2000 

oli Statens indvandrarverk 15.  Tanskan maahanmuuttoviranomaiset toimivat oikeusministeriön 

alaisuudessa16. Norjassa maahanmuuttoviranomainen on UDI, joka auttaa hallitusta luomaan 

maahanmuuttopolitiikkaa17.  

 

Suomessa mainittujen ministeriöiden lisäksi ulkoasiainministeriö on nykyisessä hallintomallissa 

keskeisessä asemassa. Maahanmuutto- ja pakolaisasioita on hajautettu kuuden eri ministeriön 

hallinnonaloille.  

 

Opetusministeriö vastaa maahanmuuttajien koukutuksesta ja kulttuuripalveluista, sosiaali- ja 

terveysministeriölle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen sekä työsuojeluasiat; 

oikeusministeriön hallinnonalalla toimivat hallinto-oikeudet ovat muutoksenhakuviranomaisina 

ulkomaalaisasioissa.  

 

Nykyinen hallintomalli on ollut periaatteessa toiminnassa jo vuosikymmenien ajan, sillä 

sisäasiainministeriön roolista päätöksentekoviranomaisena turvapaikkakysymyksissä (lausunnot 

ulkoasiainministeriöltä) säädettiin jo vuoden 1958 ulkomaalaisasetuksessa. Vaikka muita pysyväis- 

luonteisia säädöksiä ei eri viranomaisten tehtävä- ja vastuujaosta ollut 1970-luvulls olemassa, 

muotoutuivat viranomaisten keskinäiset vastuut käytännön kautta. Chilen pakolaisten 

                                           
15 http://www.migrationsverket.se 
16 http://www.udlst.dk 
17 http://www.udi.no 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.udlst.dk/
http://www.udi.no/
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vastaanottamista vuonna 1973 ja viranomaisten työn- ja vastuunjakoa pakolaisten 

vastaanottamiseksi ja sijoittamiseksi pidetään yhtenä tapahtumana, jolloin viranomaisten 

keskinäinen vastuunjako ja ulkomaalaisasioiden koordinointi muodostui18.  

 

Viranomaisten lisäksi monilla kansalaisjärjestöillä kuten Pakolaisneuvonta ry:llä, Suomen 

Pakolaisapu ry:llä, Suomen Punaisella Ristillä ja Amnesty International – Suomen osastolla on 

aktiivinen rooli maahanmuutto- ja ulkomaalaisasioissa. Esimerkiksi SPR ylläpitää kahta 

vastaanottokeskusta ja Pakolaisneuvonta ry antaa oikeudellista neuvontaa pakolaisille ja 

turvapaikanhakijoille. Järjestöt ottavat myös aktiivisesti osaa julkiseen keskusteluun ja pyrkivät 

vaikuttamaan Suomen maahanmuutto- ja ulkomaalaispolitiikkaan. Järjestöllä on edustajia 

viranomaisten koordinoimissa poikkihallinnollisissa työryhmissä.   

 

Vähemmistövaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain mukaisesti etnisen syrjimättömyyden 

toteutumista Suomessa. Vähemmistövaltuutettu toimii ja vaikuttaa eri keinoin etnisen syrjinnän 

ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä puuttuu lausunnoin ja kannanotoin 

syrjintään. Lainsäädännöllä vähemmistövaltuutetulle on turvattu itsenäinen ja riippumaton asema19. 

Hallinnollisesti vähemmistövaltuutetun toimisto on sijoitettu sisäasiainministeriön yhteyteen. 

 

3.2. Maahanmuuttajatilastoa 

 

Maahanmuuttajia on maailmassa noin 232 miljoonaa. Vuodesta 1990 määrä kansainvälisiä 

maahanmuuttajia on kasvanut maapallon pohjoisosissa 53 miljoonaa (65 %) ja maapallon eteläisissä 

osissa 24 miljoonaa (34 %) Tällä hetkellä kuusi kymmenestä kansainvälisestä maahanmuuttajasta 

asuu kehittyneissä maissa20.  

  

Vuonna 2009 Suomeen muutti 26 699 henkilöä, kun vuonna 2000 luku oli 16 895 ja vuonna 1990 

se oli vastaavasti 13 558 henkilöä. Luvut pitävät sisällään myös Suomen kansalaiset. Mikäli 

huomioidaan ainoastaan ulkomaan kansalaiset, niin luku oli vuonna 2009 yhteensä 18 087 henkilöä. 

Suomessa asui vuonna 2008 ulkomaan kansalaisia, mukaan lukien kaksoiskansalaiset, yhteensä 143 

256 henkilöä. 

                                           
18 Chilen pakolaiset. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013100517471238_ uu.shtml 
19 Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 660/2001, ja Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön 

voimaanpanosta  1347/2014 
20 World Migration in Figures, 2013 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013100517471238_
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Vuonna 2010 Helsingin alueella asui puolet koko Suomen ulkomaan kansalaisista, ulkomaalais-

syntyisistä ja muun kielisistä. Helsingin seudulla ulkomaan kansalaisia oli 75 596 eli 5,7 % 

väestöstä. Koko maassa asui yhteensä 155 705 ulkomaan kansalaista, eli 2,9 % koko Suomen 

väestöstä. 11 % helsinkiläisistä on muun kielisiä ja 7-15-vuotiaista helsinkiläisistä 14 prosenttia on 

muun kielisiä.  

 

Helsinkiläiset puhuvat äidinkielinään ainakin 150 kieltä ja kieliryhmistä suurin on venäjänkieliset, 

seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat vironkieliset, somalinkieliset sekä ruotsinkieliset. Helsingin 

muun kielisen väestön työllisyysaste oli 51 % vuodenvaihteessa 2007/2008. Kaikkien 

helsinkiläisten työllisyysaste oli 70,0 % vuodenvaihteessa 2007/2008. Työllisyysaste vaihtelee 

kieliryhmittäin. Syksyllä 2011 maahanmuuttovirasto julkaisi Perustietoa Suomesta -oppaan, joka 

vastaa maahan muuttavan moniin kysymyksiin arkielämästä suomalaisessa yhteiskunnassa21.  

 

3.3. Vain viidennes maailman pakolaisista asuu kehitysmaiden ulkopuolella 

 

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n raportin mukaan 80 prosenttia maailman pakolaista asuu 

kehitysmaissa. Maailmassa on lähes 44 miljoonaa pakolaista. Eniten heitä on Pakistanissa, Iranissa 

ja Syyriassa. Maailman pakolaisista 15 miljoonaa asuu kotimaansa ulkopuolella. Kaikkiaan 27,5 

miljoonaa ihmistä pakenee maan kotimaan rajojen sisällä. Noin 850 000 ihmistä on 

turvapaikanhakijoita. YK:n mukaan eniten pakolaisia on Pakistanissa, 1,9 miljoonaa. Iranissa on 1,1 

miljoonaa ja Syyriassa noin miljoona pakolaista. Saksassa asuu teollistuneista maista eniten 

pakolaisia, 594 000 ihmistä. 

 

Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Eva Lindberg on huolissaan viimeaikaisesta muutoksesta 

Suomalaisten asenneilmastossa. Hänen mukaansa suomalaiset suhtautuvat turvapaikanhakijoihin ja 

pakolaisiin kärkevämmin kuin ennen. Suomeen saapuu noin prosentti Eurooppaan tulevista 

turvapaikanhakijoista22.  

 

    

 

 

                                           
21 Sisäasiainministeriö 21.11.2011.  
22 Yle Uutiset 20.6.2011. 
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4. MONIKULTTUURINEN SUOMI  

 

Suomi on ollut moniin muihin Euroopan maihin verrattuna myöhäinen laajamittaisen 

maahanmuuton kohdemaa vaikka itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä Suomessa oli runsaasti 

ulkomaalaisia. Suomi vastaanotti pakolaisia Neuvosto-Venäjältä ja vuonna 1922 pakolaisjoukko 

nousi 33 500 henkilöön. Joukossa oli sekä niin kutsuttuja heimopakolaisia, että venäläisiä 

emigrantteja, joita molempia avusti nimenomaan heitä varten perustettu valtion pakolaishuolto aina 

1950-luvun lopulle asti. Venäläisemigranteista suurin osa siirtyi Euroopan suurkaupunkeihin. 

Vuosien 1917–44 välisenä aikana Suomeen tuli kaikkiaan noin 100 000 Neuvostoliiton tai entisen 

Venäjän kansalaista, joista osa jäi Suomeen pysyvästi23.  

 

Suomi oli toisen maailmansodan jälkeen 1970-luvulle asti maahanmuuttomaa, joka suojasi itseään 

tehokkaasti maahanmuutolta. Hyvin kauan sallittiin ainoastaan Suomen kansalaisten kanssa 

avioituneiden ulkomaalaisten maahanmuutto. 70-luvulla alkoi myös laaja ulkomaalaisväestön 

paluumuutto varsinkin Ruotsista. Tämä vaikutti myös ulkomaalaisväestön kasvuun. koska monet 

paluumuuttajat olivat solmineet avioliiton ulkomaalaisten kanssa24. Vuonna 1973 Suomi vastaanotti 

pakolaisia ensimmäistä kertaa sotavuosien jälkeen. Pakolaiset tulivat Chilestä, jossa tapahtui 

vallankaappaus. Chilen pakolaisten pääosa saapui Suomeen vuonna 1973, mutta heitä 

vastaanotettiin edelleen 70-luvun aikana, yhteensä vajaat 20025.  

 

4.1. Asenneilmasto Suomessa vuosina 1987–1999 

 

Vuonna 1987 Suomessa asui vajaat 18 000 ulkomaalaista, joista yli puolet Länsi-Euroopasta. 

Pakolaisia oli vähän. Vuoteen 1993 ulkomaalaisten määrä oli kolminkertaistunut ja pakolaisten 

määrä kymmenkertaistunut. Myös väestön etninen ja sosiaalinen rakenne oli muuttunut.  

 

Kosovon sodan aikana Suomi otti pakolaiskiintiön (650) lisäksi lähes tuhat Kosovon albaania. Osa 

heistä palasi Kosovoon sodan loputtua 199926.  

 

                                           
23 Kuosma 1994, 162; Fredman et al. 1989, 47–52. 
24 Laakkonen 1997, 124–125. 
25 Rinne 1989, 31, 36–37. 
26 Karmela Liebkind, 2000, 28–29. 
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Niin sanotun konfliktiteorian mukaan syrjintä ja ulkomaalaisvastaisuus lisääntyvät, kun eri ryhmät 

joutuvat tekemisiin toistensa kanssa, kun vähemmistön suhteellinen koko kasvaa ja kun enemmistö 

ja vähemmistö kilpailevat samoista rajallisista voimavaroista, esimerkiksi työpaikoista, 

sosiaalieduista tai vastakkaisen sukupuolen suosiosta27.  

 

4.1.1. Konflikti ja kontaktiteoriat  

 

Niin sanotun kontaktiteorian mukaan ennakkoluulot sen sijaan vähenevät, kun kontaktit 

enemmistön ja vähemmistön välillä lisääntyvät, tulevat monipuolisemmiksi ja 

henkilökohtaisemmiksi ja niitä solmitaan statukseltaan samanlaisten välillä. Sekä konflikti- että 

kontaktiteoriat ovat saaneet tukea sekä Pohjoismaissa että muualla Euroopassa tehdyistä 

tutkimuksista28.  

 

Laman aikana suomalaiset perustelivat suhtautumistaan pakolaisiin ja muihin ulkomaalaisiin 

aiempaa useammin kilpailulla työpaikoista ja sosiaalieduista. Niin sanotun konfliktiteorian mukaan 

syrjintä ja ulkomaalaisvastaisuus lisääntyvät, kun eri ryhmät joutuvat tekemisiin toistensa kanssa, 

kun vähemmistön suhteellinen koko kasvaa ja kun enemmistö ja vähemmistö kilpailevat samoista 

rajallisista voimavaroista, esimerkiksi työpaikoista, sosiaalieduista tai vastakkaisen sukupuolen 

suosiosta29.  

.           

”Jotain tragikoomista on siinä, että pakolaiskysymyksiä tarkastellaan pääasiallisesti 

rasitteena yhteiskunnalle ja että inkeriläiset sukulaisemme toivotetaan tervetulleiksi, 

mutta muita ei. Tämä saattaa antaa aiheen tulkintaan, jonka mukaan kuvitellut 

verisiteet ovat olennaisia ja miksipä ei myös tietty kielellinen yhteenkuuluvuus, kun 

taas muita pakolaisia ja maahan tulijoita tulisi käsitellä mahdollisimman ankarasti ja 

mieluummin käännyttää rajalta. Tämä on minusta selvää rasismia”, totesi Jörn 

Donner30. 

 

                                           
27 Lange & Westin 1981, 59–62; Hernes & Knudsen 1994. 
28 Trankell 1974; Westin 1987; Hernes & Knudsen 1994; Lange 1995; Gaasholt & Togeby 1995.  

 
29 Lange & Weestin 1981, 59–62; Hernes & Knudsen 1994. 
30 Donner - UL91, 1k. 
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Donnerin näkökulma lähetekeskustelussa 22.5.1990 oli poikkeuksellinen, hän on ainoa 

kansanedustaja, joka on tulkinnut Suomen harjoittaman politiikan rasistiseksi. Vuonna 1996 

käydyssä eduskuntakeskustelussa esitetty kritiikki lähti aivan toisista lähtökohdista. Ensimmäinen 

kritiikin aihe oli se, että oikeutta päästä Suomeen paluumuuttajana käyttävät sellaisetkin ihmiset, 

joille se ei kuulu.   

 

Suomi liittyi Euroopan neuvostoon 25 vuoden harkinnan jälkeen 1989. Euroopan neuvosto oli 

perustettu jo vuonna 1949. Liittymisestä keskusteltiin lähinnä ihmisoikeuskysymyksenä, mikä oli 

ymmärrettävää, koska Suomi osallistui  lähes kaikkeen EN:n toimintaan.  

 

Vuonna 1988 hallitus antoi esityksen31, joka tähtäsi vuodesta 1917 asti voimassa olleeseen, jo 

vuosikymmeniä aiemmin vanhentuneeseen yhdistyslain kokonaisuudistukseen. Puolueisiin 

liittymisoikeuden avaamista maassa pysyvästi asuville ulkomaalaisille ajaneet kansanedustajat,  

käyttivät aseena Suomi-kuvaa: Suomen oli syytä osoittaa olevansa demokraattinen yhteiskunta 

takaamalla ulkomaalaisille täydellinen yhdistymisvapaus ellei se halunnut maineensa 

vahingoittuvan.                                      

 

4.2. Eri kulttuurit       

 

Maahanmuuttopolitiikkaa koskevan julkisen keskustelun iskusanaksi on muodostunut 1990-luvun 

aikana monikulttuurisuus. Miltä monikulttuurisuus Suomessa näyttää? Miten se eroaa perinteisestä 

Suomi-kuvasta?  

 

Monikulttuurisen yhteiskunnan keskustelussa nousee esiin monet politiikan, oikeusjärjestyksen ja 

kulttuurin sekä valtion, yhteisöjen ja yksilöiden välisiin suhteisiin liittyvät kysymykset. 

Monikulttuurisuus ei välttämättä liity maahanmuuttoon. Matti Similän esittämän monikulttuurisen 

yhteiskunnan määritelmän mukaan yhteiskunta on monikulttuurinen, jos sen sisällä on mahdollista 

erottaa useita erillisiä kulttuureja ja jos yhteiskunta on organisoitunut näiden erojen pohjalta. 

Edellytyksenä on, että eri kulttuurit ovat institutionalisoituneita, osoittavat ajallista pysyvyyttä siten, 

että kulttuuriset erityispiirteet siirtyvät sukupolvelta toiselle ja että eri ryhmät voivat jossain 

laajuudessa hoitaa omia asioitaan itsenäisesti32.  

                                           
31 HE 64/1988.                                      
32 Similä 1995, 12–13. 
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Tällainen tilanne on nykyään Suomessa suomenruotsalaisten ja saamelaisten osalta ainakin jossain 

suhteissa.  Puhuttaessa monikulttuurisesta yhteiskunnasta voidaan tarkoittaa useita asioita, eikä 

julkisessa keskustelussa yleensä tarkasti määritellä, mitä tarkoitetaan. Käsitteeseen liittyy monia 

vaikeasti määriteltäviä asioita: Mitä tarkoitetaan kulttuurilla? Onko kulttuuri suppeasti esimerkiksi 

folklorea vai laajemmin kaikkea toiminta ja ajattelua ohjaavaa merkitysjärjestelmää? Liittyykö 

kulttuuri yksilöihin vai ryhmiin? Vai liittyykö se vähemmistöryhmiin? Mitkä ryhmät nähdään 

etsinisinä ja mitä etnisyydellä tarkoitetaan ja liittyykö joidenkin ryhmien jäsenyyteen eriarvoinen 

asema yhteiskunnassa? Miten eriarvoisuus ja erilaisuus liittyvät toisiinsa? Mikä on universaalin 

kansalisuuden ja partikulaarisen kulttuuri-identiteetin suhde? 

 

4.2.1.  Monikulttuurisuusideologia ja integraatiopolitiikka Suomessa 

 

Hallinnollisissa teksteissä käsitettä monikulttuurinen yhteiskunta käytettiin ensimmäisen kerran 

Suomessa vuonna 1990. Oikeusministeriön toimeksiannon mukaisesti, kansanryhmän jäsenyyteen 

perustuvaa syrjintää selvittänyt työryhmä selvitti ja väitti, että kehitys kohti monikulttuurista 

yhteiskuntaa on Suomessa alkanut.   

 

Työryhmä tarkoitti monikulttuurisuudella sitä, että maahanmuuttajien, eri maista peräisin olevien 

henkilöiden määrä Suomessa lisääntyy: monikulttuurisuus on ominaista maalle, jossa asuu ihmisiä 

monesta kulttuurista. Perinteiset vähemmistöt Suomessa mainitaan, mutta niiden olemassaolon ei 

katsota merkinneen sitä, että Suomi olisi jo aiemmin ollut monikulttuurinen maa.        

 

Neuvottelukunnan mukaan monikulttuurisuudessa on kysymys asenteesta ja politiikasta 

maahanmuuttajia kohtaan, siitä ettei maahanmuuttajien oleteta luopuvan omasta kulttuuristaan 

identiteetistään. Tämän vastakohta olisi yhteiskunta, jossa maahanmuuttajien odotettaisiin 

omaksuvan uuden asuinmaan kulttuuri, sulautuvan siihen. Tämän kaltainen vallitsee kulttuurista 

homogeenisuutta tavoittelevissa kansallisvaltioissa, jollaien Suomi on ilmeisesti ollut ennen 

kääntymistä monikulttuurisuusideologiaan.  

 

Oman kulttuurin säilyttäminen voisi tapahtua kontekstissa, jota tutkijat kutsuvat separaatioksi. 

Tämä tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajat muodostaisivat ryhmän tai ryhmiä, jotka eläisivät 

irrallaan muusta väestöstä, jonkinlaisessa ghetossa. Monikulttuurisen yhteiskunnan ideaalina ei ole 

kuitenkaan nähty tämän kaltaista tilannetta. Monikulttuurisen yhteiskunnan ideaalin mukaisesti 
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etniset ryhmät sekä säilyttävät oman kulttuurisperinteensä ja että sopeutuvat suomalaiseen 

yhteiskuntaan33.   

  

4.2.2. Käytännön kiistakysymyksiä 

  

Syvemmällä tasolla Suomen eduskunnassa on pohdittu vähemmistöryhmien poikkeavien tapojen ja 

Suomen lainsäädännön suhdetta, keskusteltaessa mm. naisten ympärileikkauksesta ja eläinten 

teurastamisesta juutalaisilla ja islamilaisilla tavoilla. Molemmat aiheet ovat ääriesimerkkejä. Monet 

muut ristiriidat ovat arkisempia ja niissä on helpompi tehdä kompromisseja. Toisaalta myös 

esimerkiksi vanhempien ja lasten suhteisiin on liittynyt asioita, joissa toisistaan poikkeavista 

periaatteista ja tottumuksista (viranomaiset/vanhemmat), on ollut vaikea saavuttaa 

yhteisymmärrystä.           

          

Mikäli vähemmistöryhmille myönnettäisiin jonkin asteinen päätöksenteko-oikeus niiden sisäisiin tai 

niille erityisen tärkeisiin asioihin nähden, alan teoreetikot ja kansanedustajat ovat sillä kannalla, että   

on asioita, joita edes vähemmistöautonomian nimissä ei voi sallia (Lepola, Ulkomaalaisesta 

suomalaiseksi 2000, 205 -270).         

 

4.3. Maahanmuuttoliike Suomeen 

 

Suomeen on suuntautunut vähän muuttoliikettä ja ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä on 

Euroopan alhaisimpia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 muutti Suomeen 31 510 henkilöä. 

Suomen kansalaisia oli maahanmuuttajista 7 860 henkilöä. Suomesta muutti ulkomaille 15 490 

henkilöä. Nettomaahanmuuttoa kertyi vuoden 2014 aikana yhteensä 16 020 henkilöä, mikä on 2 030 

vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2014 Suomessa asui 322 711 ulkomaalaista, mikä on 5,9 

% koko väestöstä. Suomen kansalaisuuden sai vuonna 2015 yhteensä 8 281 henkilöä34.  

 

Maahanmuuttovirasto myönsi ensimmäisen oleskeluluvan 20 709 henkilölle vuonna 2015. Suomen 

kansalaisuuden sai vuonna 2015 yhteensä 8 281 henkilöä35. 

                                           
33 Lepola, Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi 2000, 200–205.          
34 http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/muuttoliike_suomeen 
35 http://www.migri.fi/medialle/tilastot 

http://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/
http://www.migri.fi/medialle/tilastot
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Ruotsissa ulkomaalaistaustaisia on lähes kaksi miljoonaa ja heitä on maassa ylivoimaisesti eniten 

verrattuna muihin Pohjoismaihin, Tilastokeskus; Statistics Sweden; Statistics Denmark; Statistics 

Norway; Statistics Iceland36.  

 

Vertailutilasto ulkomaalaiset Pohjoismaissa vuonna 2013 

 

 

4.3.1. Maahanmuuttopoliittinen keskustelu  

 

Eurooppalaisen maahanmuuttopolitiikan olennaisimpia piirteitä on ollut se, että siitä ei käyty 

paljoakaan julkista keskustelua ennen 1990-lukua. Pakolaismäärät olivat myös pieniä, joten 

niistäkään ei käyty tai vastaanoton yhteiskunnallisista vaikutuksista ei käyty laajaa poliittista 

keskustelua. Maahanmuuttajan odotettiin muuttavan myöhemmin pois, ei katsottu olevan tarvetta 

puhua asiasta – mikään ei muuttuisi olennaisesti yhteiskunnassa.  

 

Maahanmuuttopolitiikka alkoi politisoitua vasta 1980-luvulla. Julkinen keskustelu aiheesta yltyi 

vuosituhannen lopussa. Monet Euroopan perinteisistä äärioikeistolaisista tai nationalistisista 

puolueista alkoivat vaatia maahanmuuton rajoittamista sellaisilla iskulauseilla kuin - oma kansa 

ensin. Alettiin väittää, että maahanmuuttajat vievät kantaväestön työpaikat tai että he saavat 

kohtuuttomia sosiaalisia etuja kantaväestön hyvinvointipalvelujen kustannuksella.  

 

                                           
36 http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/122/   
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Vakiintuneiden puolueiden rinnalle perustettiin maahanmuuttoa ja yhteiskuntien 

monikulttuurisuutta vastustavia uusia liikkeitä ja puolueita. Useiden näiden toimijoiden kannatus 

kasvoi. 1990-luvulla eurooppalaiset yhteiskunnat alkoivat sietää ilmaisuja ja perusteluja, jotka vielä 

joitakin vuosia aikaisemmin oli tuomittu fasismina, rasismina ja natsismina. 

Maahanmuuttopoliittisen keskustelun heikkoon tasoon voi etsiä selitystä suomalaisesta mediastakin. 

Viestintävälineet Suomessa ovat innokkaasti tehneet uutisia epätavallisista asioista, kun puolestaan   

kuvausta maahanmuuton ja maahanmuuttajien elämästä osana tavallista suomalaista arkea on 

laiminlyöty.    

 

4.3.2.  Miksi äärioikeisto saa kannatusta euroalueella? 

 

Keski-Euroopan äärioikeisto etsii nuoria äänestäjiä Facebookista, YouTubesta ja diskoista. He 

käyttävät sujuvasti sosiaalista mediaa ja tavoittavat nuoret äänestäjät.  

 

Suomessa äärinationalististen verkostojen vaikutusvalta on jäänyt vaisuksi, ainakin toistaiseksi. 

Paisutellaanko Suomessa äärioikeiston nousua? Suomessa toimii toisistaan irrallisia 

äärioikeistolaisia ryhmittymiä. Lukumäärää on vaikea arvioida. Esimerkiksi suojelupoliisi ei pidä 

liikehdintää lovin merkittävänä uhkana37. 

 

Tammikuun 24. päivä 2016 Helsingin sanomat uutisoi, että äärioikeisto suunnitteli Euroopan 

laajuisia mielenosoituksia ja että myös Suomessa marssitaan. Islamia ja pakolaisia vastustavat 

aktivistit 14 maasta suunnittelivat järjestävänsä mielenosoitusten sarjaneri Euroopan maissa. 

Lähteenä HS käytti tsekkiläistä Lidovky Noviny -lehteä38.  

 

4.3.3. Maahanmuutosta Euroopan laajuiseksi pakolaiskriisiksi 

 

Eurooppaan muodostui vähitellen pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Tammi-

kesäkuussa 2015 pakolaisia tuli 340 000. Heinäkuussa siirtolaisten määrä kohosi yli sadantuhannen 

ja vuoden lopussa ylittyi miljoonan pakolaisen raja. Kysymyksessä oli ensimmäinen kerta, kun 

Eurooppaan saapui näin paljon siirtolaisia. Pakolaisten määrä oli yli kolminkertainen edellisen 

                                           
37 http://yle.fi/uutiset/miksi_aarioikeisto_saa_kannatusta_euroalueella/6228041 
38 http://www.hs.fi/ulkomaat/a1453605776751 

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1453605776751
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vuoden lukuun verrattuna. Massiivinen siirtolaiskriisi kohdistuu suurelta osin Välimeren valtioihin, 

erityisesti Kreikkaan.  

 

Sota Syyriassa on jatkunut useita vuosia ja sodassa on kuollut neljännesmiljoona ihmistä. Yli 11 

miljoonaa on paennut kodeistaan. Turkkiin on pannut yli kaksi miljoonaa syyrialaista, viiden 

miljoonan asukkaan Libanonissa on yli miljoonaa syyrialaista pakolaista ja Jordaniassa heitä on yli 

puoli miljoonaa39.    

 

Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on vaihdellut 2000-luvulla noin 1500 ja 6000 hakijan 

välillä. Vuonna 2015 heitä tuli Suomeen lähes 32 50040.   

 

4.3.4. Monikulttuurinen Suomi  

 

Suomi on monikielinen yhteiskunta. Muuttoliike on lyhyessä ajassa muuttanut myös Suomen 

kielirakennetta. Vuoden 2010 lopussa Suomessa oli 31 vieraskielisten ihmisten ryhmää, joihin 

kuului tuhat henkilöä tai enemmän. Näistä kieliyhteisöistä suurin oli venäjänkieliset, lähes joka 

neljäs vieraskielinen puhui äidinkielenään venäjää.  

 

Suomi on myös moniuskoinen yhteiskunta. Vuoden 2010 lopussa kuului 78 prosenttia väestöstä  

evankelis-luterilaiseen kirkkoon, noin prosentti ortodoksiseen kirkkoon ja noin prosentti muihin 

uskontokuntiin.  

 

Suomalainen yhteiskunta on ollut jo hyvän aikaa monikulttuurinen, ja sen etninen ja kulttuurinen 

monimuotoisuus on lisääntynyt viimeisinä vuosikymmeninä. Suomen ruotsinkielinen vähemmistö 

sijoittuu eteläiseen ja läntiseen Suomeen rannikkoseudulle. Manner-Suomessa asuvista 

ruotsinkielisistä suunnilleen puolet asuu Uudellamaalla, ja noin kolmasosa Pohjanmaan 

maakunnassa ja noin kymmenesosa Varsinais-Suomessa. Heistä vain 20 prosenttia ilmoitti 

puhuvansa huonosti suomea.  

 

                                           
39 http://www.hs.fi/ulkomaat/a1440130669607 
40 https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/turvapaikanhakijat  

 

https://www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/
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Suomen saamenkielisistä neljä viidesosaa asuu Lapin maakunnassa. Joka kymmenes 

pääkaupunkiseudun asukas on vieraskielinen. Kaikista Suomessa asuvista vieraskielisistä yli puolet 

asui vuonna 2010 Uudellamaalla, somalinkielisistä jopa 77 %. Uudellamaalla vieraskieliset 

keskittyivät eniten Helsinkiin, seuraavaksi Vantaalle ja kolmanneksi eniten Espooseen.  Väkilukuun 

suhteutettuna eniten ulkomaalaisia asui Uudenmaan jälkeen Ahvenanmaalla ja vähiten 

Pohjanmaalla. Vuoden 2015 lopussa Suomessa asui 6 % äidinkielenään vierasta kieltä puhuvaa 

henkilöä, eniten venäjänkielisiä, toiseksi eniten vironkielisiä ja kolmanneksi eniten somalin 

kielisiä41,  42. 

 

4.3.5. Monikulttuurisuuden tulevaisuus? 

 

Sekä kielellinen että uskonnollinen yhteiskunta on kokenut mittavia muutoksia. 

Kulttuurimullistuksia on myös edessä tulevaisuudessa. Kansainvälisen muuttoliikkeen 

ennustaminen on erittäin vaikeaa.    

 

Suomi ei ole ollut milloinkaan suurten kansainvälisten muuttovirtojen kohteena. Todennäköisesti 

Suomen maantieteellinen asema ei tee siitä muuttovirtojen kohdemaata tulevaisuudessakaan. Osa 

kansainvälisestä muuttoliikkeestä köyhistä maista rikkaampiin suuntautuu varmasti suoraan tai 

muuta kautta kuitenkin myös Suomeen. Suomeen hankitaan lähivuosina luultavimmin myös 

ulkomaista työvoimaa, sillä työllinen työvoima Suomessa supistuu voimakkaasti.  

 

On varmaa, että Suomeen muutetaan myös tulevaisuudessa ja että Suomeen asetutaan pysyvästi 

asumaan. Maahanmuutto kasvaa ennemmin kuin vähenee. Tilastokeskus nosti vuonna 2012 arviota 

nettomuuttovoitosta 18 000 ihmiseen. Arvio on varovainen, ei rohkea. Jos ennuste toteutuisi, 

ulkomaalaisten määrä Suomessa kasvaisi nykyisestä noin kahdesta sadasta tuhannesta noin 

345 000:een vuonna 2010 ja yli puoleen miljoonaan jo ennen vuotta 2030.  

 

On kuitenkin epävarmaa mistä maista ja millä perusteilla muuttajat Suomeen tulevat. Suomen 

somaliyhteisö on syntynyt historiallisen sattuman seurauksen, ja vastaavaa voi tapahtua 

tulevaisuudessa. Pääasialliset lähtömaat ovat Suomen lähialueilla, kuten on ollut tähänkin asti. 

Oletettavaa on, että Suomeen muutetaan lähivuosina Somaliasta, Kiinasta, Irakista ja Thaimaasta. 

                                           
41 http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_fi.pdf 
42 http://www.stat.fi/til/vaerak/2015/vaerak_2015_2016-04-01_tie_001_fi.html 

http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011-09-30_fi.pdf
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Virosta ja Venäjältä muutetaan todennäköisesti myös Suomeen kuten tähänkin asti. Toisista Baltian 

maista kuin Virosta, ja Puolasta on muutettu vähän Suomeen.   

 

Kansainvälinen avioliitto oli pitkään yleisin Suomen muuttamisen peruste. Näitä avioliittoja 

solmitaan yhä enemmän, noin 45 000 suomalaista on naimisissa ulkomaalaisen kanssa. Vuonna 

2009 joka neljännessä Helsingissä solmitussa avioliitossa vähintään toinen osapuoli on ulkomaan 

kansalainen ja suomalaiset miehet ovat avioituneet eniten thaimaalaisten, venäläisten ja kiinalaisten 

naisten kanssa. Suomalaiset naiset puolestaan ovat löytäneet ulkomaalaistaustaisen aviomiehen 

useimmiten Turkista, Briteistä ja Ruotsista. Ulkomaalainen kumppani voi oppia suomalaiselta 

puolisoltaan kieltä omassa perhepiirissään. Samalla kaikki verkostot ovat jo olemassa suomalaisen 

kumppanin kautta43. 

  

Oman yhteisön sisäinen avioliiton solmiminen on yleistä esimerkiksi Pohjois-Afrikasta, Etelä-

Aasiasta ja Lähi-Idästä muuttaneille. Vuoden 2010 lopussa 87 prosenttia pareista, joiden toinen 

osapuoli oli somalinkielinen mies, oli niin, että myös nainen oli somalinkielinen. Kiinankielisten 

keskuudessa Suomessa oman yhteisön sisäinen avioituminen on yleistä, erityisesti miehillä. Yli 

neljällä viidestä, 82,8 %, on kiinankielinen puoliso. Suomessa asuu noin 7 000 kiinalaista ja suurin 

osa heistä asuu Helsingin seudulla44, 45.             

 

4.4.  Yhteiskunta ilman syrjintää ja rasismia  

 
Kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä ei ole samoja mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja saavuttaa 

tavoitteitaan. Asiaan on monia syitä, mutta yksi niistä on syrjintä. Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisten 

asettamista eriarvoiseen asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. Tällöin esimerkiksi työelämässä 

työntekijältä vaaditaan muutakin kuin työtehtävien suorittamisen kannalta merkityksellisiä 

ominaisuuksia.  

 

Ihmisiä voidaan syrjiä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai etnisen tai kulttuurisen 

taustan perusteella. Viimeksi mainitussa puhutaan etnisestä syrjinnästä46.   

 

 

                                           
43 http://yle.fi/uutiset/ulkomaalaiset_puolisot_loytyvat_thaimaasta_ja_turkista/6562925 
44 http://www.migri.fi/download/43811_43667_Maahanmuuton_tilastokatsaus2012_web.pdf?c9871b9022f2d088   
45 http://yle.fi/uutiset/kiinalaiset_ovat_sopeutuneet_suomeen_liiankin_hyvin/5509108 
46 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325 

http://yle.fi/uutiset/ulkomaalaiset_puolisot_loytyvat_thaimaasta_ja
http://www.migri.fi/download/43811_43667_Maahanmuuton_tilastokatsaus2012_web.pdf?c9871b9022f2d088
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Syrjintä on Suomessa lailla kielletty. Sen osoittaminen todeksi ei ole helppoa, koska 

julkilausuttuina perusteina voidaan käyttää esimerkiksi puutteellista koulutusta tai kielitaitoa, 

vaikka nämä eivät olisikaan olleet työhön valitsematta jättämisen varsinaisia syitä. Tutkimuksessa 

on osoitettu, että työnantajat tai välittäjät saattavat hylätä hakijoita sukunimen tai murteellisen 

puhetavan perusteella.  

 

Syrjinnästä on Suomessa tehty jonkin verran tutkimusta, mutta se on ollut melko hajanaista. 

Tulokset eivät näin ollen muodosta selvää ja johdonmukaista kokonaisuutta. Etninen syrjintä on 

tosiasia ja jotta siihen voidaan puuttua, pitäisi olla tarkempaa ja laajempaa tutkimusta, missä 

tilanteissa, laajuudessa ja muodoissa se ilmenee. Kaikki syrjintä ei ole rasismia. Klassisella 

rasismilla tarkoitetaan aatetta, ideologiaa tai ajattelutapaa, jonka mukaan ihmiset voidaan 

syntyperänsä perusteella jakaa rotuihin, joilla on sekä fysiologisia että sosiaalisia ominaisuuksia. 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi vuonna 1965 kaikkinaisen rotusyrjinnän 

poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Suomi ratifioi vuonna 197047. 

 

Tämän jälkeen harva ihminen on tunnustautunut enää julkisesti rasistiksi. Tutkijat ovat kiinnittäneet 

huomioita tosiseikkaan, että samankaltaista ajattelutapaa esiintyy yhä, mutta fysiologisten tai 

alkuperäerojen sijaan korostetaan nyt kulttuurieroja. Kaikki ennakkoluulot eivät ole rasismia. 

Kaikki ihmiset pelkäävät ja suhtautuvat itselle outoihin asioihin epäluuloisesti, kaikki eivät 

kuitenkaan luokittele jokaista tapaamaansa ihmistä sen perusteella, miltä hän näyttää tai mistä hän 

olettaa tämän olevan kotoisin. Syrjinnän ja rasismin vastaisessa taistelussa tulee keskittyä 

konkreettiseen toimintaan, ei ideologiseen paatokseen.        

 

4.4.1. Kieli siistitty – pinnan alla kuohuu 

 

Suomessa ei saa enää nykyään puhua neekereistä eikä Suomessa myydä neekerinsuukkoja. Myös 

monia muita sanoja on kielletty käyttämästä, sanoja, joita vielä muutamia vuosikymmeniä sitten 

pidettiin luonnollisena. Samaan aikaan, kun kieltä on siistitty, yhteiskunnallinen ilmapiiri on 

muuttunut päinvastaiseen suuntaan. Pinnan alla kytee edelleen vahva vieraan pelko ja jopa 

muukalaisviha ja ne toimivat käyttövoimana myös poliittisessa elämässä48.  

                                           
47 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=67849 
48 Savon Sanomat 19.2.2012.   
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5.  RASISMI TEKI PESÄN SUOMEEN 

 

Suomi on TNS Gallupin tekemän tutkimuksen mukaan melko rasistinen maa. Kaksi kolmasosaa 

suomalaisista ajattelee, että Suomessa ilmenee melko paljon tai paljon rasismia. Siitä huolimatta 

itsessään rasismia tunnistaa tai tunnustaa vain 2 % ja melko paljon 12 %.  

 

Suomalaiset suhtautuvat vähemmistöistä kielteisimmin somaleihin ja muslimeihin. Romaneihin 

suhtaudutaan vielä näitäkin kielteisemmin, 37 % suhtautuu romaneihin melko tai erittäin 

kielteisesti. Jotkut tutkimuksen vastaukset ovat lähellä vuonan 2007 tehtyä Suomen Punaisen Ristin 

tutkimusta.  Tuolloin 62 % ajatteli Suomessa ilmenevän paljon tai melko paljon rasismia, kun 

omalla kohdallaan sitä tunnisti vain 11 %49.  

 

”Suomessa 30 vuotta asunut henkilö uupui suomalaisiin ja muutti Amsterdamiin. 

Pieni tytär oli oppinut puhumaan ja kertoi, että hän vihaa mustaa ihoaan. Pienelle 

tyttärelle oli kirosanan vahvistamana huudettu neekeriä – huutaja oli ollut 80-vuotias 

suomalainen nainen. Henkilö muutti Suomeen Palestiinasta vuonna 1979. Hänen 

mielestään Suomi on muuttunut 30 vuodessa nationalistisemmaksi. Hän koki myös, 

että hänestä tuli Suomessa ahdasmielinen ja hän tuntee Amsterdamissa, että sekä hän, 

että tytär eivät siellä ole eksoottisia. Heidän on helppo sulautua ihmisjoukkoon. 

Suomessa hänen mielestään paluuhalukkuudesta kyseleminen kertoo valtiokoneiston 

piilorasismista. Etninen suomalainen on aito ja haluttu suomalainen”50.  

 

5.1. Suomi osaa säikäyttää 

 

Etnisten vähemmistöjen edustajilla on paljon kokemuksia rasismista Suomessa. Helsingin 

Sanomien sadan hengen katugallupissa vuonna 2011 kuultiin kuitenkin myös kehuja. 

 

 

 

 

                                           
49 Helsingin Sanomat 12.11.2011, http://www.hs.fi/kotimaa/a1305549205315 
50 HS 20.3.2011 
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”Ensin tuli kysymys ja sitten tuli nyrkki kertoo nepalilainen opiskelija tapahtumista 

Imatralla pankkiautomaatilla. Hän oli tuolloin asunut kolme viikkoa Suomessa.  400 

kilometriä länteen Turussa, 29-vuotias kurdisiivooja joutui koko perheensä kanssa 

kiusaajan silmätikuksi. Hän kohtasi rasismia ensi kertaa elämässään, vaikka oli 

asunut Iranissa, Irakissa ja Afganistanissa”.  

 

Vastaajista 43 kertoi joutuneensa rasistisen käytöksen kohteeksi, 57 sanoi, ettei ole kohdannut 

henkilökohtaisesti rasismia. Monilla maahanmuuttajilla oli hyvin myönteinen kokemus Suomesta.  

 

Aiemmissakin kyselyissä on ilmennyt, että suomalaiset suhtautuvat kielteisemmin somaleihin ja 

afrikkalaisiin. Espoolainen linja-auton kuljettaja ja tietoliikenneasentaja, kertoi artikkelissa 

vaimonsa joutuneen kahden suomalaiseläkeläisen kiusaamaksi51.  

 

”Keravalainen kirjailija piileskeli nuorena kurdisissien luolissa ja kirjoitti Saddam 

Husseinin vastaista propagandaa. Hän syntyi Etelä-Irakin Samawahissa. Hän 

kieltäytyi liittymästä Saddam Husseinin Baath-puolueeseen ja on asunut pakolaisena 

Kuwaitissa, Etelä-Jemenissä ja Venäjällä. Hän pääsi Suomeen pakolaiseksi vuonna 

1995 ja sai kansalaisuuden 2004. Hän on tunnetumpi arabimaissa kuin Suomessa. 

Hän on muslimi, mutta hän korostaa, että aito islam on ihmisen ja jumalan välinen 

asia. Ihmisen ja ihmisen väliset asiat ovat jo politiikkaa, eikä se sovi rauhan 

uskontoon”52.    

 

Venäläinen ihmisoikeusaktivisti ja toimittaja on vuodesta 2008 asunut PEN-

turvakaupunkikirjailijana Helsingissä. Ohjelma on perustettu auttamaan vainottuja kirjailijoita ja 

toimittajia. Suomesta turvapaikan saa yksi kirjailija kerrallaan. Alun perin hänen ei pitänyt jäädä 

Suomeen, hänet oli kutsuttu Prahaan ja Geneveen filmifestivaaleille, ja paluumatkalla hän pysähtyi 

Helsingissä. Lähtöpäivänä tuli tieto, että kymmeniä ihmisoikeusaktivisteja sekä oppositioväkeä oli 

pidätetty hänen kotikaupungissaan Nizni Novgorodissa. Hän päätti siirtää paluutaan. 

 

                                           
51 Lotta Haglund, HS, 23.10.2011 
52 HS 23.10.2011 
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”Aluksi kaikki sujui hyvin Suomessa, mutta sitten tapahtui outoja asioita. Hänen 

tyttärensä alkoi Venäjällä saada outoja puhelinsoittoja, jossa häntä kyseltiin, hänen 

vanhempiaan kuulusteltiin ja hänen passinsa varastettiin käsilaukusta”. 

 

Mitään muuta ei viety. Venäjän lähetystö ei ole myöntänyt uutta passia, mutta hän sai Suomesta 

muukalaispassin. Häntä kuvattiin bussissa ja hänen peräänsä kyseltiin, hänen oltuaan kirjakaupassa.   

Poliisi tuntuu ottaneen tapaukset vakavasti. Häntä on kehotettu etsimään uusi asunto ja liikkumaan 

jonkun seurassa, ei yksin. Uhkaa ei pidä yli- eikä aliarvioida, mutta jos tiedät jonkun lukevan 

henkilökohtaisen kirjeenvaihtosi ja häiritsevän perhettäsi, se ei voi olla kuin epämiellyttävää.  

 

”Tunnen kuitenkin itseni Suomessa aiempaa enemmän venäläiseksi. Olen ylpeä 

venäläisyydestäni, hän toteaa”53.         

 

”18-vuotias afganistanilainen on sitä mieltä, että turvapaikanhakijoiden on parempi 

asua Helsingin seudulla kuin muualla Suomessa. Pienet kunnat eivät hänestä ole 

oikeita paikkoja heidän majoittamiseensa. Asuin ensin Parikkalan 

vastaanottokeskuksessa. Kun keskus lopetettiin, pääsin Espooseen. En tutustunut 

Parikkalassa suomalaisiin, vaan vietin aikaa muiden ulkomaalaisten kanssa. 

Espoossa olen tutustunut moniin suomalaisiin ja minulla on suomalaisia kavereita”54.  

 

Hän sai vuoden oleskelun jälkeen oleskeluluvan Suomeen, opiskelee ammattiopilaitoksessa ja 

toivoo voivansa jatkaa opiskelua ammattitutkintoon. Hän toivoo voivansa jäädä Suomeen ja 

saavansa töitä. 

 

”Espoossa asuva lapsiperhe koki järkytyksen, kun kodin ovelle ilmestyi puolen yön 

aikaan kaksi miestä. He esittäytyivät poliiseiksi, mutta pian ilmeni, ettei se pidä 

paikkaansa. Irakilaistaustaisen lapsiperheen isä yritti vastustaa miehiä, mutta toinen 

miehistä kävi käsiksi äitiin ja riuhtaisi tämän helmoista 2-viuotiaan pojan irti. 

Yöllinen tunkeutuja myös repi naista hiuksista ja heitti tämän seinää vasten”. 

 

                                           
53 HS 18.11.2011 
54 HS 26.11.2011  
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Riidan syitä puitiin käräjäoikeudessa ja ulkomaalaistaustainen mies vapautettiin syytteistä55.  

 

”Vuonna 2004 Pietarissa syntynyt 34-vuotias nainen kertoo lopettaneensa 

työvoimakoulutuskurssin. Hän oli opiskellut kotikaupungissaan valtiotieteitä, mutta 

tutkinto ei avannut Suomessa ovia työmarkkinoille. Hän toimii huolinta-alalla. 

Maahanmuuttajat tekevät nyt haalarihommia. Vielä kymmenen vuotta sitten he 

sijoittuivat asiantuntijatehtäviin”.  

 

”Nigeriassa syntynyt opiskelija jakaa öisin lehtiä ja opiskelee päivisin Business 

information technology oppiainetta. Hän aikoo kertoa esimiehelleen kun valmistuu, 

ehkä löytyy töitä”.  

 

”Olen siivooja ja haaveilen kouluttajan paikasta. Työtoverit ovat Ghanasta, Virosta ja 

Venäjältä. Siivouspalveluja välittävän yrityksen siivoojista maahanmuuttajia on joka 

viides”56.  

 

Laivasta poistuneet matkustajat, jotka kuuluivat suomalaisen vähemmistövaltuutetun 

kampanjaryhmään, palasivat Ahvenanmaalta. He kertovat, että Helsingin nuorten ruotsalaisten 

alueen puheenjohtaja (ordförande för Svensk Ungdom i Helsingingfors), joka kuului heidän 

seurueeseensa, oli ainoa joka otettiin sivuun ja lopulta tarkastukseen takahuoneessa.  

 

”Seurueen odottaessa häntä, he huomasivat, että myös muut tummaihoiset henkilöt 

otettiin tullin tarkastukseen. Sivuun otettu henkilö kertoo, että hänen mielestään 

tullitarkastuksen tehneet henkilöt toimivat koko ajan epäammattimaisesti. Hän piti 

kokemusta todella epämiellyttävänä” 57.    

 

 

 

 

                                           
55 IL 30.11.2011       
56 Helsingin Sanomat 19.11.2011   
57 Hufvudstadsbladet 10.1.2012 
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”Olen Yhdysvaltalainen korkeasti koulutettu henkilö, joka muutti puolison perässä 

Suomeen. En saanut töitä Suomesta. Hain yhteensä 30–40 työpaikkaaja ja kävin 

viidessä haastattelussa. Useimmissa paikoissa kielitaito oli syy siihen, ettei minua 

palkattu. Palasin Yhdysvaltoihin hakemaan väliaikaista työtä, mutta haluaisin löytää 

työtä Suomesta ”58.  

 

Suomessa ei saa enää nykyään puhua neekereistä eikä Suomessa myydä neekerinsuukkoja. Myös 

monia muita sanoja on kielletty käyttämästä, sanoja, joita vielä muutamia vuosikymmeniä sitten 

pidettiin luonnollisena. Samaan aikaan, kun kieltä on siistitty, yhteiskunnallinen ilmapiiri on 

muuttunut päinvastaiseen suuntaan. Pinnan alla kytee edelleen vahva vieraan pelko ja jopa 

muukalaisviha ja ne toimivat käyttövoimana myös poliittisessa elämässä59. 

 

Suomessa elää noin 50 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa ihmistä, jotka muodostavat 

suomenvenäläisen yhteisön. Suurin osa on tullut maahan Neuvostoliiton hajottua, 1990-luvun 

alkupuolella. Suomenvenäläiset ovat sopeutuneet hyvin Suomeen.  

 

”Olen kuvittaja, joka muutti Suomeen 1990. Tunnen edelleen itseni vähän 

ulkomaalaiseksi Suomessa, mutta nykyään minulla on sama tunne, kun vierailen 

Venäjällä. Koti on siellä, missä perhe ja studio ovat, nyt se on ollut 20 vuotta 

Suomessa. Arjen ongelmissa suomenvenäläisten apu on ollut alussa arvokasta, 

etenkin vanhojen emigranttien apu”.  

 

”Olen venäjäksi ja ruotsiksi kirjoittava kirjailija, tuli suomeen vuonna 1991. Menin 

naimisiin suomenruotsalaisen miehen kanssa ja kuulun suomenvenäläiseen yhteisöön, 

koska mieheni kautta suomenruotsalainen yhteisö oli tärkeämpi sopeutumisen 

kannalta. Vaalin suhteitani Pietarissa asuviin ystäviini ja käy usein Pietarissa”.  

 

 

                                           
58 HS 15.1.2012  
59 Savon Sanomat 19.2.2012 
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”Työskentelen markkinointi-analyytikkona. Muutin Suomeen vuonna 2006. Ystävät 

ovat tärkeitä ja osa heistä kuuluu suomenvenäläiseen yhteisöön. En kuitenkaan valitse 

seuraa kielen tai alkuperän perusteella”60.  

 

”Kun tyttärien päälle alkaa sataa haukkumasanoja ihonvärin vuoksi, on aika ottaa 

esille maailmankartta ja etsiä parempi asuinpaikka. Hän muutti Suomeen viisi vuotta 

sitten yhdentoista vuoden jälkeen Berliinissä. Hän on syntynyt Lappeenrannassa ja 

lähti opiskelemaan kieliä Saksaan, mutta jäi sinne koska tapasi tulevan nigerialaisen 

puolisonsa.  

 

Muutto Suomeen lasten kanssa oli vaikea ja sai hänet miettimään, kuinka vaikeaa sen 

täytyy olla kieltä taitamattomalle maahanmuuttajalle. Hän sanoo, että suomalaisessa 

yhteiskunnassa hänellä on usein tunne, ettei hän kuulu enää tänne.  Hän toivoo 

näkevänsä Suomen, jossa eri ihonväriä edustavalta henkilöltä ei enää kysytä 

äidinkieltä ja alkuperää, vaan että olettamus olisi, että hän on suomalainen ja puhuu 

suomea. Suomi on hänen kotimaansa. Hän toivoo asuvansa edelleen Suomessa vielä 

kymmenen vuoden kuluttua” 61.  

 

”Olen kenties ensimmäinen somali, joka vetää puheohjelmaa valtakunnallisella 

radiokanavalla Suomessa. Hän on kotoisin Somalian Mogadishusta ja muutti 

Suomeen vuonna 1994.  Hän on tulkki ja yrittäjä sekä tekee töitä myös taksikuskina. 

Hän on Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja tasa-arvotoimikunnan 

jäsen. Pääkaupunkiseudun keskustanuorten puheenjohtaja 2007 -08, 

eduskuntavaaliehdokas 2011 ja kunnallisvaaliehdokas 2012. Hän sanoo, että 

maahanmuuttajana hänen täytyy tehdä työnsä vähintään kaksi kerta niin hyvin kuin 

kantasuomalaisen”.  

 

”Hän toteaa, että sanoo ihmisille somalien alistavan naisia, koska ei jaksa keskustella 

sellaisten ihmisten kanssa, joilla on jo valmis ennakkoluuloinen mielipide. Yleensä 

näin väittävä henkilö hämmentyy hetkeksi, ja keskustelu loppuu siihen tai alkaa 

puhtaalta pöydältä uudelleen. Hän sanoo, että jos hän kirjoittaa blogitekstiin 

                                           
60 HS 19.2.2012 
61 Hufvudstadsbladet, 13.1.2013    
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jalkapallosta, siihen tulee 2000 kysymystä, jotka koskevat lähinnä somalikulttuuria. 

Kun hän ajaa öisin taksia, hän tajuaa, kuinka paljon maahanmuuttajat tekevät yötyötä 

pakkasessa. Sellaista työtä, jota kantaväestö ei mielellään tee”.  

 

”Hän sanoo, että maahanmuuttajuus on tullut täysi-ikään Suomessa. Nyt Suomessa 

alkaa olla sanavalmiita, kielitaitoisia uussuomalaisia, jotka uskaltavat avata suunsa 

ja tuntevat yhteiskunnan”62.  

 

Muutos on tapahtunut niin hitaasti, että on vaikea sanoa milloin julkinen viha kasvoi. Se kasvoi  

asteittain, ja on nyt saavuttanut mittasuhteet, jolloin vihaa kohdistetaan tuntemattomiin 

kanssaihmisiin ja jonka kohteeksi voit joutua milloin vain, missä vain ja kenen hyvänsä taholta.    

90-luvulla rasismi oli konkreettisia tekoja.  

 

Pienet maahanmuuttajapojat pahoinpideltiin, kun he olivat menossa kotiin jalkapallokentältä. Tänä 

päivänä rasismi on abstraktimpaa, mutta läsnä olevampaa. Nyt aikuisena samaa pientä 

jalkapalloilevaa poikaa syytetään metrossa terroristiksi ja avustusten hyödyntäjäksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
62 HS 11.1.2013        
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”Somalisyntyinen mies kertoo, että hän istui Helsingin metrossa työpäivän jälkeen 

salkku sylissään, kun aivan tavallinen vanhempi rouva kysy häneltä, onko hänellä 

pommi salkussa. Samaa kertoo Tampereella asuva somalitaustainen opiskelijatyttö. 

He puhuvat oman kielensä lisäksi sujuvasti suomen molempia virallisia kieliä ja ovat 

vahvoja esimerkkejä suomalaisen koulusysteemin monikulttuurisesta tuotoksesta. 

Molemmat ovat tottuneet pitkiin katseisiin ja sanallisiin syytöksiin”63.  

 

 

Vuonna 2009 Suomessa toimi lähes 6 960 kokonaan tai vähintään puoliksi ulkomaalaisten hallussa 

olevaa yritystä. Vuodesta 2005 yritysten määrä oli kasvanut lähes tuhannella. Kasvu on 

odotettavissa myös tulevina vuosina. Monien ulkomaalaisten on vaikea työllistyä palkkatyön kautta, 

koska useimpien työnantajien asenne on nuiva. Toisaalta ulkomaalaisena voi olla vaikeaa saada 

lainaa yrityksen perustamista varten.   

 

Suomessa asuvien ulkomaalaisten työttömyystilanne on heikentynyt viime vuosien aikana. Vuonna 

2012 joka kolmas oli työttömänä. Samaan aikaan ulkomaalaisten yrittäjien määrä on noussut. 

Ulkomaalaiset ovat innokkaita yrittäjiä. He perustavat enemmän yrityksiä per henkilö kuin 

kantaväestö. Syyt yrittämiseen ovat kaksinaiset. He eivät helposti työllisty ja toisaalta omaan 

kulttuuriin kuuluu pienyrittäminen.      

 

”Australialainen toteaa, että hänen unelmansa toteutui, koska hän ei saanut töitä.  

Hän muutti Suomeen vuonna 2011 Kiinasta, missä hän asui suomalaisen 

tyttöystävänsä kanssa. Hän on koulutukseltaan kuntoutusspesialisti ja on valmistunut 

Melbournen yliopistosta. Hänellä oli työkokemusta yksityiseltä australialaisklinikalta. 

Hän etsi töitä Suomessa puoli vuotta, ennen kuin pääsi ensimmäiseen 

työhaastatteluun. Työpaikka luvattiin yksityiseltä lääkäriasemalta, mutta peruttiin 

viime hetkellä. Hän itse arvelee, että kielimuuri oli syynä”.  

 

”Vuoden 2013 alusta lähtien olen pyörittänyt yhdessä tyttöystäväni kanssa 

Helsingissä GrossFit-salia. Suurin haaste yrityksen perustamisessa oli oleskeluluvan 

puuttuminen. Pariskunta ei ole naimisissa, joten lupaa ei myönnetty suoraan. Hän 

kiittää, että saatuaan oleskeluluvan asiat lähtivät kuitenkin rullaamaan nopeasti 

                                           
63 Hufvudstadsbladet 22.9.2013 
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eteenpäin. Laina pankista irtosi myös vaivattomasti ja hänestä tuntuu nyt, että hän 

osui kultasuoneen. Salilla on laaja kävijäkunta ja sen rentoa tunnelmaa on kiitelty 

mediassa”64.    

 

Kongolainen nainen kertoo, että hänellä on afrikkalaisin vaatteisiin erikoistunut D&K –niminen 

verkkokauppa Tampereen Lielahdessa. Hän tuli Suomeen yhdeksän vuotta sitten ja on opiskellut 

Suomen kielen lisäksi liiketaloutta sekä Afrikassa että Suomessa.  

 

”En koulutuksestani huolimatta saanut työpaikkaa Suomesta ja päätin ottaa kohtalon 

omiin käsiini vuonna 2008 osallistumalla yrittäjäkurssille. Minulle ei kuitenkaan 

myönnetty rahoitusta yrityksen perustamista varten, vaikka suomalasille 

luokkatovereille myönnettiin. Minua kehotettiin perustamaan yritys yhdessä 

suomalaisen kanssa ja se oli minusta musertavaa. Sain rahat yrityksen perustamiseen 

lopulta suomalaiselta ystävältäni”.  

 

Tulevaisuudessa hänen tavoitteenaan on avata kivijalkamyymälä Tampereen keskustaan. Hänestä 

on sääli, ettei ulkomaalaisia oteta täysin mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Hänen mielestään 

maat, joissa rodut ovat sekoittuneet pärjäävät parhaiten esimerkiksi olympialaisissa65.  

 

Italialainen tuli suomeen viisi vuotta sitten Lontoosta. Muuttaessaan Lontooseen hän sai sieltä 

melkein heti töitä, vaikka ei kovin hyvin englantia puhunutkaan. Suomessa hän joutui etsimään 

kauan töitä, hän ei päässyt edes jakamaan postia.  

 

Hän työllistyi lopulta koulun ruokaloihin ja ravintoloihin, joista hänellä oli aikaisempaa kokemusta. 

Suuri haaste oli pätkätyöt.  

 

 

 

 

 

 

                                           
64 Iltalehti 15.11.2012 
65 Iltalehti 15.11.2012  
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”Työllistyin lopulta perustamalla Helsingin Katajannokalle herkkupuodin. Signora 

Deliziassa on kiirettä iltapäivisin, kun ihmiset jonottavat iltapäiväkahviaan. Olen sitä 

mieltä, että on tärkeää opettaa suomalaiset eurooppalaisille tavoille”66.  

 

5.2. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet koventuneet 

 

Asenteet ovat tiukentuneet viime vuosina. Yli 52 % on sitä mieltä, että ulkomaalaisten muuttamista 

tulee rajoittaa niin kauan kun Suomessa on työttömyyttä. TNS Gallup teki puhelinhaastattelun 

19.9.2013 iältään 15 -79 vuotiaiden keskuudessa. Puhelinhaastatteluja tehtiin 1 002. 

Maahanmuuttajat nähdään kulueränä ja koetaan, että se on pois valtaväestöltä. Noin 44 % vastustaa 

sitä, että Suomi ottaisi lisää maahanmuuttajia. Osuus on sama kuin vuonna 2011 tehdyssä 

tutkimuksessa. 43 % on toisaalta sitä mieltä, että Suomen pitäisi lisää maahanmuuttajia67.  
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6. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

6.1. Tutkielman aineiston esittelyä 

 

Haastattelutyyppi, jota käytin on avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuoto. 

Haastattelurunko muistuttaa teemahaastattelua, vaikka osa kysymyksistä on tarkasti muotoiltu.  

Teemahaastattelussa on henkilöiden omat tulkinnat asioista ja heidän itsensä niille antamat 

merkitykset. Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia 

tutkimistarkoituksen ja tutkimusongelman mukaisesti. Teemahaastattelussa haastattelu 

kohdennetaan ennakkoon valittuihin teemoihin, joista keskustellaan..   

 

Pyrin muodostamaan haastattelut johtamalla kysymyksiä maahanmuuttoon ja kotoutumiseen 

liittyvästä taustakirjallisuudesta. Kysymykset on muotoiltu siten, että vastaajat voivat esittää omia 

tulkintojaan asioista.  

 

Tutkielma on luonteeltaan puolistrukturoitu haastattelu, joka on avoimen haastattelun ja 

lomakehaastattelun välimuoto.   Haastattelurunko muistuttaa teemahaastattelua, mutta kysymykset 

ovat melko tarkasti muotoiltuja. Teemahaastattelu ei ole yhtä vapaa kuin syvähaastattelu, se on 

puolistrukturoitu menetelmä, koska haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat samat kaikille 

haastatelluille. Teemahaastattelussa on keskeisenä ihmisten omat tulkinnat asioista sekä heidän 

niille antamat merkitykset68. Teemahaastattelussa yritetään löytää vastauksia tutkimuksen 

tarkoitukseen ja tutkimusongelmaan. Haastattelu kohdennetaan ennakkoon valittuihin 

keskusteluteemoihin69. 

 

Muotoilin haastattelurungon kotoutumiseen liittyvästä lainsäädännöstä ja maahanmuuttajiin 

kohdistetuista palveluista. Kysymykset on muotoiltu siten, että haastateltavat voivat esittää omia 

näkemyksiään mahdollisesta osallistumisesta. Koska osa haastatelluista on kaksikulttuurisessa 

liitossa, pyrin selvittämään sen vaikutusta kotoutumiseen soveltaen aiempaa tutkimusta.   

 

Moni haastatelluista oli muuttanut Suomeen perhesiteen myötä. Perusteet ja syyt maahanmuutolle 

erosivat toisistaan. Maassa oleskelun mahdollistaa myönnetty oleskelulupa, syyt maahan tuloon 

                                           
68 Hirsjärvi & Hurme 2000, 48 
69 Tuomi & Sarajärvi 2009, 75 
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poikkeavat toisistaan70. Erityisesti perheessä, joka muutti Suomeen toisesta Pohjoismaasta, ei halu 

muutosta juuri Suomeen ollut muuton motiivina, vaan taustalla olivat perhesyyt. Haastatteluhetkellä 

kaikki haastateltavat asuivat Uudenmaan alueella. Yksi henkilöistä oli tullut Suomeen toisen EU-

maan kautta Balkanin sodan aikana. 

 

Haastattelut kestivät keskimäärin puolitoista tuntia, jotkut hieman kauemmin. Tein haastattelut 

nauhoituksina ja litteroin nauhat analyysia varten tarkasti sanasta sanaan. Haastattelukohteiden 

löytäminen oli helppoa ja käytin suurelta osin apuna henkilökohtaisia kontaktejani. Haastattelut tein 

haastateltavien työpaikalla, kotona ja kaksi haastattelua kahvilassa. Haastattelujen kieli oli yhtä 

haastattelua lukuun ottamatta suomi. Kaikkien suomea puhuvien haastateltujen oli helppoa vastata 

kysymyksiin suomeksi, vaikka se ei ollut kenenkään äidinkieli.  

 

Asuinpaikalla, pääkaupunkiseudun lähellä, saattoi olla kotoutumisessa merkitystä. Maaseudulla 

asuvalta henkilöltä olisi saattanut tulla saaduista poikkeavia vastauksia. Haastattelijan omat 

henkilökohtaiset ominaisuudet ja sukupuoli sekä etninen tausta voivat osaltaan vaikuttaa 

haastattelun onnistumiseen. Haastateltavat olivat minulle tuttuja, enkä huomannut että ikäni tai 

sukupuoleni olisi vaikuttanut haastatteluihin. Sekä miehet että naiset kertoivat hyvin avoimesti 

kokemuksistaan.   

 

Tutkimuksessa tulosten esittely tapahtuu tutkimustehtävän mukaan teemoittain, mikä on eettisesti 

huomioon ottavaa, koska se suojaa haastateltujen henkilöiden anonymiteettiä.   

 

6.2. Analyysimenetelmät  

 

Analyysimenetelmänä käytin haastatteluaineistooni sisällönanalyysiä, joka on perusanalyysi-

menetelmä laadulliseen tutkimukseen. Tuomi ja Sarajärvi erottavat toisistaan kolme laadullisen 

analyysin muotoa: aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialähtöinen. Aineistolähtöinen analyysi 

luodaan aineistosta ja aiemman tiedon tai teorian ei tulisi vaikuttaa analyysin toteutukseen. 

Teoriaohjaavassa analyysissä voi teoria olla apuna analyysin etenemisessä ja aikaisempi tieto ohjaa 

analyysiä sekä toimii apuna herättämässä uusia ajatuksia. Teoriaohjaavassa sisältöanalyysissä, kun 

luodaan pelkistämällä yleiskäsite, liitetään empiirinen aineisto teoreettisiin käsitteisiin, niitä ei luoda 

                                           
70 Säävälä 2013, 106–107 
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analyysin edetessä.   Teorialähtöinen analyysi on lähinnä luonnontieteisiin sopiva malli. Tällöin 

tutkittava ilmiö määritellään jo aiemmin tunnetun mukaisesti ja tutkimuksessa testataan teoriaa71.  

 

Tutkielmani on teoriaohjaava sisällönanalyysi. Aineistolähtöinen tutkimus on haastava toteuttaa, 

koska käsitteet ja menetelmät sekä tutkimusasetelma, vaikuttavat kaikki tulokseen, ja ne ovat 

tutkijan asettamia.  Teoriaohjaavassa analyysissä on pyrkimys ratkaista aineistolähtöisen analyysin 

ongelmia. Tällöin analyysistä on mahdollista tunnistaa aikaisemman tiedon vaikutus ja teoria 

saattaa toimia apuna analyysia tuotettaessa. Teoriaohjaavassa analyysissä aiempi tieto toimii uusien 

ajatusten herättäjänä sekä auttaa analyysin teossa72.    

 

Sisällönanalyysillä on tarkoitus kuvata tutkittava ilmiö tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Tämän 

tuloksena aineiston tulisi olla valmis johtopäätösten tekemiseen. Sisällönanalyysi on inhimillisiä 

merkityksenantoja tarkasteleva menetelmä, kuten esimerkiksi diskurssianalyysi. Näiden kahden 

analyysin lähtökohta aineistoon on tosin erilainen. Diskurssianalyysissä selvitetään miten 

merkityksiä tuotetaan, sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkitystä73.  

 

Analyysiprosessi eteni siten, että haastatteluaineistoa karsimalla poistin tutkimuksen kannalta 

epäoleelliset tiedot. Koostin yhtenevät kuvaukset ja ryhmittelin samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. 

Liitin empiirisen aineistoni teoreettisiin käsitteisiin, jotka tutkimuksessani ovat maahanmuutto, 

integraatio, kotoutuminen, perhesiteet, monikulttuurisuus, etnisyys ja diskurssi74.   

 

6.3. Tutkielman rajoitukset ja eettistä pohdintaa 

 

Koska useat haastattelemani henkilöt ovat olleet kauan Suomessa, mietin tutkimuksen edetessä 

olisiko jonkun haastatelluista henkilöistä pitänyt olla juuri maahan saapunut henkilö. Onko aika 

mahdollista ”kullannut muistot” Suomeen tulosta ja vastausten sävyn positiivisuus johtui osittain 

siitä? Aineisto on kuitenkin ollut valmiina ja työstettävänä jo pitkään ja omia resursseja 

säästääkseni uskoin aineiston olevan validi tähän tutkimukseen.  

 

                                           
71 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 95–99 
72 Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97, 117 
73 Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–104 
74 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–111, 117  



44 
 

Tutkielmassa noudatan tieteelliseen tutkimukseen kuuluvia eettisiä periaatteita. Kaikilta 

tutkimukseen osallistuvilta on henkilökohtaisesti pyydetty suullinen lupa haastattelujen tekemiseen, 

nauhoitukseen ja materiaalin käyttämiseen tutkielmassa.  Haastateltavilla on ollut oikeus kieltäytyä 

osallistumasta tutkimukseen. Haastatteludokumentit, nauhoitukset ja litteroinnit hävitän 

asianmukaisesti, kun niitä ei tarvitse enää säilyttää tutkimusta varten.  

 

Aihetta olisi voinut tutkia myös erilaisista näkökulmista, joten tiedostan että valitsemani näkökulma 

vaikuttaa siihen millaisia asioita tuon esille. Aineistoa työstäessäni ja analysoidessani olen pyrkinyt 

sulkemaan pois omat ennakkoasenteeni ja tutkimaan aineistoa neutraalisti.  

 

Arja Jokinen ja Kirsi Juhila75 toteavat, että vaikka analyysi olisi aineistolähtöistä, se ei voi toimia 

vain tietyn aineiston sisällä, sillä tutkijan oma positio määrittää aina tietyltä osilta tutkimuksen 

kulkua.  Omassa tutkielmassani omat kokemukseni, aiemmat opintoni, näkemykseni maailmasta ja 

maahanmuutosta sekä aikaisemmat tutkimukset vaikuttavat tutkimuksen kulkuun.  

 

Tutkielmassa tukeudun aineistoon ja olen sisällyttänyt tutkielmaani alkuperäisiä lainauksia 

haastatteluista. Jätän lukijalle mahdollisuuden tehdä omia tulkintoja, jotka voivat olla eroavia 

tulkinnoistani.  
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7. IDENTITEETTI        

 

7.1. Mistä identiteetissä on kysymys?   

 

Ryhmän jäsenille on ominaista, että he tuntevat samaistumista muita ryhmän jäseniä kohtaan ja 

samalla samaistumista ryhmään. Tätä samaistumishalukkuutta tai prosessia kutsutaan 

identifikaatiotarpeeksi ja -prosessiksi. Yksilöllä ryhmänsä jäsenenä on identiteetti, joka osoittaa 

hänen kuulumistaan ryhmään. ja jonka avulla hän vahvistaa ryhmään kuuluvuus tarvettaan. 

Identiteettikäsite pitää sisällään kaksi alakäsitettä.  

 

7.1.1. Staattinen identiteetti  

 

Staattisella identiteetillä tarkoitetaan lähinnä yksilön omanarvontunnetta. Staattiselle identiteetille 

on ominaista, ettei se välttämättä tarvitse yllykettä ollakseen olemassa. Se on tunne olla ryhmän 

jäsen ja mahdollisuus toimia vieraiden ryhmien jäsenten kanssa itsenäisenä olentona. Staattisen 

identiteetin vahvistamiseksi jäsentensä keskuudessa on ryhmällä yleensä kuitenkin erilaisia keinoja.  

 

Tällaisia keinoja ovat esim. jotkut ryhmän tunnusmerkit ja niiden käyttäminen kuten lippu, 

kansallislaulu, vaakuna, kansallispuku jne. Ryhmän kannalta kyseiset riitteihin verrattavat symbolit 

eivät ole sinänsä staattisia vaan aktiiveja76.  

 

Dynaamisella identiteetillä tarkoitetaan oman identiteetin osoittamista muille eri identiteetin 

omaaville. Sillä tarkoitetaan myös aktiivista toimintaa oman identiteetin vahvistamiseksi ja ryhmän 

identiteettikuvan korostamiseksi. Dynaamisen identiteetin alakäsitteistä voi mainita esim. uskonto, 

politiikka ja folklore, suullinen perinne, joita voi kutsua myös etniseksi folkloreksi.       

 

Folkloren erityispiirteisiin kuuluu, että se on sosiaalisesti kontrolloitua. Perimäviestinnän 

materiaaliin ei voi tulla selliasia elementtejä, jotka ovat ryhmän jäsenille vieraita. Kaikki uudet 

ainekset, jotka pyrkivät kulttuurikontaktien kautta yhteisön tietoisuuteen, käyvät 

sopeutumisvaiheessaan läpi sosiaalisen kontrollin siivilän, jossa erotetaan yhteisölle vaaralliset 

ainekset ja päästetään läpi perinteiseen arvojärjestelmään sopivat elementit, jotka muokataan 

yhteisön arvomaailmaa vastaavaksi ja kulttuurimiljööseen sopivaksi.  

                                           
76 Kulttuuri-identiteetin ongelmia: suomalaiset vähemmistöt, Suomen Unesco-toimikunnan julkaisu nro 14, 1977, s. 46 
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Tällainen kontrolli on yhteisön suoja liian voimakkaita tai erilaisia kulttuurielementtejä vastaan ja 

sillä pyritään turvaamaan perinteisten yhteisön arvomaailmana kuuluvien keskeisten käsitysten 

säilyminen. Yhteiskunta on rakentanut kyseistä kontrollia varten erilaisia arvoja vaativia 

instituutioita ja mahdollistaa myös ei-institutionalisoituneidenvaikuttajaryhmien vaikutuksen 

kontrollin. Normirikkomusten sanktiointiin on muodostunut omat koneistonsa77. 

  

7.1.2. Etnosentrismi 

        

Etnosentrismi on toinen folkloren peruskäsitteistä. Sillä tarkoitetaan suhtautumista muihin kuin 

oman ryhmän jäseniin alentuvasti, oman kulttuurin ja oman ryhmän korostamista ja kaiken muun 

aliarvioimista. Etnosentrismin tunnetuin esimerkki on kreikkalaisten näkemys heistä, jotka eivät 

puhuneet kreikkaa. Heitä sanottiin barbaareiksi, änkyttäjiksi.  

 

Etnosentrismi on luonteenomaista jokaiselle identiteettinsä tuntevalle, ainakin jossain määrin 

itsenäiselle ryhmälle. Etnosentrismin ilmenemismuodoista tunnettaneen konkreettisimpina rotuun 

tai uskontoon liittyvät käsitykset, jotka ovat johtaneet ja johtavat vieläkin erilaisten aliarvioimiseen 

ja fyysiseen väkivaltaan. 

 

Tunnemme suomalaisten käsitykset suomenruotsalaisista, ylpeitä, rikkaita, yläluokkaa. Käsitykset 

periytyvät varhaisemmilta vuosisadoilta, jolloin tällaiset käsitykset satoivat olla perusteltuja. Varsin 

perusteettomalta tuntuu kyseisen stereotypian sijoittaminen lounaissaariston kalastajan tai 

Pohjanmaan talonpoikaan. Stereotypian perussyynä on kielimuuri, joka estää kommunikoinnin 

erilaisten kanssa.  

 

Jokainen ryhmä stereotypisoi myös itseään. Jokaisella ryhmän jäsenellä on kuva itsestään ja 

ryhmästään. Useimmiten kuva on positiivinen, tunnetut heikkoudet ja negatiiviset piirteetkin 

leimataan hyväntahtoisella myhäilyllä positiivisiksi, esimerkiksi sopii suomalaisten suhtautuminen 

alkoholiin.    

 

                                           
77 Kulttuuri-identiteetin ongelmia: suomalaiset vähemmistöt, Suomen Unesco-toimikunnan julkaisu nro 14, 1977, s. 46 

–50.  
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Stereotypisointi ja etnosentristiset asenteet voivat kohdistua myös sellaisiin vieraisiin ryhmiin, 

joihin ei ole suorassa kontaktissa tai jotka eivät muodosta varsinaista erillistä 

kulttuurikokonaisuutta. Tällaisia ryhmiä ovat mm. värilliset ja juutalaiset. Länsimainen yhteiskunta 

on ottanut innokkaasti vastaan kulttuurivaikutteet ja innostunut mukaan etnosentristen vitsien 

muodostamaan perinnelajisikermään.     

 

Vitsit ovat olleet rasistisia eivätkä ole kaihtaneet ottamasta tematiikasta hirveimpiäkään 

historiallisia tapahtumia. Perinteen tuntijoita ovat etupäässä olleet 10–15-vuotiaat koululapset. 

Heistä on erään selvityksen perusteella todettu passiivisimman osan olevan aktiivisin perinteen 

tuntemuksessa ja myös käytössä. Miettimättä sitä, mikä merkitys neekeri-, juutalais- tai 

polakkivitseillä on Yhdysvalloissa, missä tämä perinne jälleen herätettiin, on huomattava 

etnosentristen asenteiden ja niiden verbaalin muodon esiintymisen koululaisten keskuudessa myös 

jonkinlaisena identiteettikriisin ilmaisuna78. 

     

7.1.3. Perinnemanipulaatio 

 

Perinnemanipulaatiolla tarkoitetaan sitä prosessia, jossa ryhmän jäsen saa ohjeelliset 

käyttäytymismallit ja arvomaailman perustan niin laadittuna, että se vastaa perinteisiä 

käyttäytymismalleja ja arvojärjestelmiä vaikka päämäärät ovat erilaiset kuin perinteinen 

arvojärjestelmä edellyttäisi.  

 

Yksilöä oppii yleensä ryhmän jäsenenä arvojärjestelmän perusmallin jo enkulturaatiovaiheessa. Hän 

oppii yhteisönsä arvot, rakenteen, tilanteenmukaiset käyttäytymisen peruskaavat jne. Yleensä 

prosessia on tarkkailtu positiivisena prosessina, kulttuurin jatkumisen kannalta välttämättömänä 

tiedon ja perinteen siirtämisvaiheena, jonka manipulatoorista vaikutusta ei korosteta.  

 

Perinnemanipulaation eroaa perinteisestä enkulturaatiokäsitteestä lähinnä siinä mielessä, että 

kulttuuriin kasvatetun ihmisen näkemyksiä maailmasta, hänen maailmankuvaansa ja 

havaintotasoaan pyritään muuttamaan siten, että hän yhteisön jäsenenä suhtautuu kritiikittömästi 

uusiinkin ilmiöihin. Useimmiten  

                                           
78 Kulttuuri-identiteetin ongelmia: suomalaiset vähemmistöt, Suomen Unesco-toimikunnan julkaisu nro 14, 1977, 50–

52).  
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kyseenalaisessa prosessissa on kyse autoratiivisesti johdetusta yhteisöstä, jossa vallanpitäjät 

käyttävät perinneaineksia poliittisen manipulaation välineenä.  

 

Yksilön identifioituminen ryhmäänsä ei prosessin aikana muutu, jos manipulaattorin on onnistunut 

kätkeä uudet poliittiset ajatukset ja käytänteet perinteisen arvomaailman käsitteistön sisään.  

 

Perinnemanipulaatio ei aina ole välttämättä negatiivinen ilmiö. Se on usein yhteisön ainoa 

mahdollisuus säilyttää identiteettinsä. Teknistyneenä aikakautena on perinteen kautta välitettävä 

mahdollisuus ryhmäidentiteettiin lähes ainoa keino ryhmän yhteneväisyyden säilyttämiseksi79.  

 

7.1.4. Perheen akkulturaatio ja sukupolvien väliset suhteet  

 

Antropologian klassisen määritelmän mukaan akkulturaatio on ilmiö, joka tapahtuu, kun erilaiset 

kulttuuriset ryhmät tulevat jatkuvaan, kontaktiin, jonka seurauksena toisen tai kummankin ryhmän  

alkuperäisessä kulttuurimallissa tapahtuu muutoksia80. Yhteisön sosiaaliset rakenteet, instituutiot, 

kulttuuriset käytännöt ja tavat joutuvat muutosprosessiin akkulturaation seurauksena81.  

 

Akkulturaatio on muutosvoima, joka vaikutta perheen sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin, 

vanhemmuuteen ja lastenkasvatukseen, perheenjäsenten hyvinvointiin sekä lasten ja nuorten 

kehitykseen82. Parhaimmillaan perhe muodostaa muuttaneille tärkeän puskurin ja tuen uudessa ja 

oudossa, joskus myös vihamielisessä ympäristössä. Akkulturaatiokokemus voi yhdistää ja vahvistaa 

perheen sisäistä koheesiota83.  

 

7.2.   Mistä siis identiteetissä on kysymys?   

 

Identiteetistä Hall84 erottaako kolme erilaista käsitystä a) valistuksen subjekti, b) sosiologisen 

subjektin ja c) postmodernin subjektin. 

                                           
79 Kulttuuri-identiteetin ongelmia: suomalaiset vähemmistöt, Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 14/1977, 53-56 
80 Redfield ym. 1936, 149 
81 Berry 1997  
82 
http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/monikulttuurinen_koulu/kulttuurien_valinen_vie

stinta/tavoitteena_integraatio 
83 Kulttuuri-identiteetin ongelmia: suomalaiset vähemmistöt, Suomen Unesco-toimikunnan julkaisu nro 14, 1977, 7, 13 
84 Stuart Hall 1999 
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Valistuksen subjekti perustui käsitykseen ihmisistä keskuksen omaavina, täysin yhtenäisinä 

yksilöinä, jotka oli varustettu järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä ja joiden keskus 

koostui sisäöisestä ytimestä, joka sai alkunsa samalla kun ihminen syntyi, minkä jälkeen se vain 

kehittyi auki pysyen kuitenkin olemukseltaan samana – jatkuvana tai itsensä kanssa ”identtisenä” – 

koko yksilön olemassaolon ajan. Tämä minän olemuksellinen keskus oli yhtä kuin ihmisen 

identiteetti.  

 

Sosiologinen subjektikäsitys heijasti modernin maailman mutkikkuutta sekä tietoisuutta siitä, että 

tämä subjektin sisäinen ydin ei ollut autonominen ja itseään kannatteleva, vaan muodostui suhteessa 

”merkityksellisiin toisiin”, jotka välittivät subjektille tämän asuttamien maailmojen arvot, 

merkitykset ja symbolit, - kulttuurin. Sosiologisessa käsityksessä identiteetti silloittaa ”sisäpuolen” 

ja ”ulkopuolinen” – henkilökohtaisten ja julkisten maailmojen välistä kuilua.  

 

Se, että projisoimme ”itsemme” näihin kulttuurisiin identiteetteihin ja samalla sisäistämme niiden 

merkitykset ja arvot, kun teemme niistä ”osan itseämme”, auttaa meitä liittämään subjektiivisesti 

tunteemme niihin objektiivisiin paikkoihin, joita asutamme sosiaalisessa ja kulttuurisessa 

maailmassa. Siitä identifikaatioprosessista, jolla projisoimme itsemme kulttuurisiin 

identiteetteihimme, on tulossa aiempaa avoimempi, mininaisempi ja ongelmallisempi.  

 

Tämä tuottaa postmodernin subjektin, jota on käsitteellistetty subjektiksi, jolla ei ole kiinteä, 

olemuksellista tai pysyvää identiteettiä. Identiteetistä tulee ”liikkuva juhla”, se muotoutuu ja 

muokkautuu koko ajan suhteessa niihin tapoihin, joilla meitä representoidaan ja puhutellaan meitä 

ympäröivässä kulttuurisissa järjestelmissä.  Se on määrittynyt historiallisesti, ei biologisesti. Täysin 

yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdonmukainen identiteetti on fantasiaa. Subjektikäsitykset 

ovat tietyssä määrin yksinkertaistuksia.  

 

7.2.1. Myöhäismoderniteetissa tapahtuvien muutosten luonne   

 

Modernit yhteiskunnat ovat jatkuvien, nopeiden ja pysyvien muutosten yhteiskuntia. Tämä on 

merkittävin ero traditionaalisten ja modernien yhteiskuntien välillä. Anthony Giddens85 väittää, että 

                                           
85 Anthony Giddens 1991 
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traditionaalisissa yhteiskunnissa menneisyyttä kunnioitetaan ja symboleja arvostetaan, koska ne 

sisältävät ja säilyttävät sukupolvien kokemusta.  

 

Traditio on väline, jolla käsitellään aikaa ja avaruutta ja joka asettaa minkä tahansa toiminnon tai 

kokemuksen jatkumoon menneisyyden, nykyisyyden ja tulvaisuuden kanssa, joita puolestaan 

strukturoivat toistuvat sosiaaliset käytännöt.  

 

Moderniteettia ei määritä vain kokemus elämisestä nopeiden, laajojen ja jatkuvien muutosten 

keskellä, vaan myös tavattoman refleksiivinen elämänmuoto, jossa sosiaalisia käytäntöjä jatkuvasti 

tutkistellaan ja uudistetaan saadun, samoja käytäntöjä koskevan informaation valossa, joka 

olennaisella tavalla muuttaa niiden luonnetta.    

 

7.2.2. Identiteetti on muotokuva 

 

Ensimmäinen tärkeä siirtymä liittyy marxilaisen ajattelun traditioihin. Ihmiset tekevät itse 

historiansa, mutta he eivät tee sitä mielensä mukaan, he eivät tee sitä omavalintaisissa, vaan 

välittömästi olemassa olevissa, annetuissa ja perinnöksi jääneissä olosuhteissa.    

 

Toinen 1990-luvun länsimaisen ajattelun tärkeistä ”hajakeskityksistä” lähtee Freudin86 työssä 

tapahtuvasta tiedostamattoman löytämisestä Freudin teorian mukaan identiteettimme, 

seksuaalisuutemme ja halujemme rakenne ovat muodostuneet tiedostamattomien psyykkisten ja 

symbolisten prosessien pohjalta, jotka toimivat järkeen verrattuna varsin erilaisen logiikan mukaan.    

 

Identiteetti on siis itseasiassa aikaa myöten muotoutuva, tiedostamattomissa prosesseissa, kuin 

jokin, mikä sijaitsisi syntyvässä tietoisuudessa. Meidän ei pitäisi puhua identiteetistä loppuun 

saatettuna oliona, vaan tarkastella identifikaatioita ja nähdä ne jatkuviksi prosesseiksi.       

 

Kolmas hajakeskitys liittyy strukturalistisen kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren87 työhön. Hän 

väitti, ettemme ole missään absoluuttisessa mielessä kielellisten lausumiemme tai ilmaisujemme 

merkitysten ”tekijöitä”. Voimme tuottaa merkityksiä kielen avulla vain asemoimalla itsemme osaksi 

kielen sääntöjä ja kulttuurimme merkitysjärjestelmiä. Kieli on sosiaalinen, ei yksilöllinen 

                                           
86 Sigmund Freud 
87 Ferdinand de Saussure 



51 
 

järjestelmä. Sen olemassaolo edeltää meitä. Emme siis voi missään yksinkertaisessa mielessä olla 

sen tekijöitä. Kielen ja identiteetin samankaltaisuus kannattaa panna merkille.  Tiedän kuka ”minä” 

olen suhteessa toiseen (esimerkiksi äitiini), joka en voi olla. Kuten Lacan88 sanoi, identiteetti on 

rakentunut kielen tavoin.      

 

Neljäs keskeinen identiteetin ja subjektiviteetin hajakeskitys ilmenee ranskalaisen filosofi ja 

historioitsija Michel Foucault’in89 työssä. Hän on tutkimuksissaan tuottanut eräänlaisen modernin 

subjektin genealogian. Hän hahmottaa uuden valtatyypin, joka kehkeytyy läpi 1800-luvun ja 

puhkeaa täyteen kukkaansa 1900-luvun alussa ja jota hän kutsuu ”kurinpitovallaksi”. Kurinpitovalta 

liittyy säätelyyn, valvontaan ja hallintaan, joka kohdistuu ensinnäkin kokonaisiin väestöihin ja 

toiseksi yksilöön ja ruumiiseen.  

 

Kurinpitovallan tavoitteena on saattaa yksilöiden elämät, kuolemat, teot, työt, vastoinkäymiset ja 

ilot samoin kuin heidän moraalinen ja fyysinen terveydentilansa, sukupuoliset käytäntönsä ja perhe-

elämänsä aiempaa tiukemman kurin ja valvonnan alaiseksi. Viides hajakeskitys on feminismi sekä 

teoreettisena kritiikkinä että yhteiskunnallisena liikkeenä. Feminismi kuuluu yhteiskunnallisten 

liikkeiden joukkoon, jotka nousivat esiin 1960-luvulla, myöhäismoderniteetin suuren vedenjakajan 

kuluessa. 

 

 

7.2.4. Kansalliset kulttuurit kuviteltuina yhteisöinä 

 

Syntymäkulttuurimme ovat modernissa maailmassa yhsi kulttuuristen identiteettien keskeisistä 

lähteistä. Kun määrittelemme itseämme sanomme olevamme intilalaisia tai jamaikalaisia. Tällainen 

puhe on metaforista. Tällaisia identiteettejä ei ole koodattu geeneihimme, vaikka itse aajttelemme  

kuin ne oolisisvat osa olennaista luontoamme.    

 

Hall käsittelee väitettä, jonka mukaan emme synny kansallisilla identiteeteillä vatustettuina, vaan ne 

muodostuvat ja muuttavat muotoaan osana representaatiota ja suhteessa siihen. Tiedämme mitä on 

olla englantilainen vain se nperusteella, mite nenglantilaisuus on representoitu tiettynä merkitysten 

joukkona englantilaisessa kulttuurissa. Ihmiset eivät ole vain kansakunnan kansalaisia, vaan he ovat 

                                           
88 Jacques Lacan 
89 Michel Foucault 
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myös osallisia kansakunnan ideaan, joka on representoitu se nkansallisessa kulttuurissa. Kansalliset 

kulttuurit ovat moderni ilmiö.      

 

Kansalliset kulttuurit koostuvat kullttuurisita instituuioista, symboleistaja representaatioista. 

Kansallinen kulttuuri o ndiskurssi – se on tapa rakentaa merkityksiä , jotka suunttaavat ja järjestävät 

sekä toimintaamme että käsityksiämme itsestämme. Kansalliset kulttuurit rakentavat identiteettejä 

tuottamalla mekityksiä kansakunnasta, johon voimem identitioitua. Merkitykset sisältyvät 

tarinoihin, joita kansakunnasta kerrotaan, muistoista, jotka yhdtistävät nykyhetken kansakunnan 

menneisyyteen, ja kuvista, joita siitä konstruoidaan.  

 

7.2.5. Kuinka kansallinen kulttuuri kerrotaan? 

 

On ensinnä olemassa kansakunnan kertomus, sellaisena kun sitä kerrotaan kansallisessa historiassa, 

kirjallisuudessa, mediassa ja populaarikulttuurissa. Toiseksi painotetaan alkuperää. jatkuvuutt, 

traditioita ja ajattomuutta.    

 

Kolmas diskursiivinen strategia on se mitä kutsutaan tradition keksimiseksi. Traditiot, jotka 

näyttävät vanhoilta tai väittävät olevansa vanhoja ovat monesti hyvin tuoreita ja toisinaan myös 

keksittyjä. Neljäs esimerkki liittyy perustamismyyttiin, tarinaan, joka paikantaa kansakunnan, 

kansan ja niiden kansallisten luonteen alkuperän varsinaiseen aikaan siten, että se katoaa todellisen 

ajan sijasta myyttisen kasvun usvaan. Viidennneksi kansallinen identiteetti perustetaan monesti 

symbolisesti ajatukseen puhtaasta, alkuperäisestä kansasta90.  

 

7.3.  Eurooppalaiset integraatiopolitiikat  

 

Eurooppalaisen kotouttamispolitiikan kehityksen tärkein yksittäinen piirre on se, että 

maahanmuuttajien integrointia edistäviin toimiin ryhdyttiin viiveellä. Kun kotouttamispolitiikkaa 

ryhdyttiin laatimaan, toisen  maailmansodan jälkeisen muuttoliikkeen ensimmäisen aallon ihmiset 

olivat jo asettuneet uusiin asuinmaihinsa.  Saksaan, Ranskaan, Britanniaan, Benelux-maihin sekä 

Skandinaviaan muuttaneita henkilöitä pidettiin pitkään vierastyöläisinä, jotka palaisivat 

kotimaahnasa, kun ulkoista työvoimaa ei enää tarvittaisi.  Näin olle nsujuvan paluun 

helpottamiseksi useissa maissa suosittiin vierastyöläisten omaa kielen  ja kulttuurin ylläpitoa. 

                                           
90 Hall 1999, 47–50 
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Maahanmuuttajille tarkoitetut asuinalueet ja niiden kehittäminen  tai kehittämättä jättäminen, 

kuvastivat ajatusta tilapäisyydestä91.  

 

Monet Etelä-eurooppalaiset muuttavatkin takaisin kotimaahnasa Saksasta ja  Suomesta Ruotsiin 

työhön muuttaneet palasivat kotimaahansa.  1970-luvulla useat muuttajista hyväksyivät kuitenkin 

jäämisen pysyvästi uuteen kotimaahan.  Poliitikot ja viranomaiset eri Euroopan maissa, joutuivat 

myöntämään tapahtuneen muutoksen. Jonkin verran kansallisia poikkeamia esiintyi, sillä 

esimerkiksi Ruotsissa maahanmuuttajia kohdeltiin alusta lähtien mahdollisina tulevaisuuden 

kansalaisina. Saksassa vastustettiin kauan ja kiivaasti  maahanmuuttomaa-nimitystä, koska 

vierastyöläisten jäämistä maahan ja uusien vähemmistöryhmien syntyä ei haluttu tunnustaa. Pysyvä 

muutos myönnettiin vasta hieman ennen vuosituhannen vaihdetta.  

 

Ranskaa pidetään sulauttamis eli assimilaatiopolitiikan selkeimpänä edustajana Euroopassa.  

Tasavaltalaisuusaatteen tärkeä ajatus on käsitys Ranskan valtion täydellisestä yhtenäisyydestä ja 

kaikkien kansalaisten keskinäisestä tasa-arvoisuudesta. Ranska ei ole tunustanut etnisten tai 

kulttuuristen vähemmistöjen olemassaoloa, ja maahanmuuttajiin on  kohdistettu ranskalaisuuteen 

sulautumisesta. Vastapainona Ranskan kansalaisuus on ollut melko helposti saatavissa92.  

 

7.3.1 Saksa on löytämässä uuden identiteetin, Suomi etsii vielä 

 

 Hyvä saksalainen tapa vaatii sitä, että on kriittinen omaa maataan kohtaan. Aihetta 

on, sillä viime vuosisadan sotien, leirien ja DDR:n ihmiskokeen jälkeen, välillä jopa 

hävetti olla saksalainen, kirjoittaa Suomessa asuva kirjailija Stefan Moster93.  

1990-luvulla Saksaan saapui enemmän pakolaisia ja siirtolaisia kuin koskaan ennen. 

Itä-Saksassa vastustettiin ulkomaalalisia, koska heitä ei DDR:ssä ollut. Henki on 

muuttunut Saksassa kahdenkymmenen vuoden ajan rajusti, sillä se miten Saksan 

päättäjät, media ja kansa suhtauvuat pakolaisiin, ei anna anna sijaa kriittisyyteen. 

Saksa on valmis ottamaan vastaan hädänalaisia ihmisiä, ja ilmiö on saanut nimen 

Willkommenstkultur – tervetulokulttuuri.  

 

                                           
91 Saukkonen 2013, 66–67 
92 Saukkonen 2013, 67 
93 Stefan Moster, HS 12.9.2015 
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Moster uskoo, että saksalaisten uudelle avokätisyydelle löytyy syy. Se on yritys rakentaa uutta 

identiteettiä, joka on vahvempi kuin maan pimeä puoli, joka tulee tässä tilanteessa näkyviin.  

 

Julkinen keskustelu tuke emielikuvaa avoimesta Saksasta, joka kantaa vastuuta. Avainasemassa 

ovat olleet johtavien poliitikkojen kannanotot. Valtiovarainministeri Schäuble totesi, että Saksa 

pystyy hoitamaan vaikean tilanteen. Liittokansleri Merkel sanoi, että Saksa on pakolaislle toivon ja 

mahdollisuuksien maa.  Nykyinen presidentti Gauck painotti, että pakolaiset ja siirtolaiset voivsat 

antaa paljon Saksalle. 

 

Lisääntyvä pakolaisten määrä saa muutoksia aikaan. Suomessa yhden kansanedusatajan ilmaisut 

saivat  Helsingissä tuhannet ihmiset kadulle. Pääministerin vaimo tarjosi pakolaislle talonsa, 

vapaaehtoiset auttavat vastaanottokeskuksissa, sosiaalisessa mediassa järjewtetään 

tukitoimenpiteitä. Suomen sisäministeri puhuu aiheesta joka viikko hieman järkevämmin.  

 

On mahdollista, että juuri pakolaiset saavat  suomalaiset miettimään uudestaan, millaisessa maassa 

he haluavat elää ja millaisia he haluavat olla itse94.  

 

7.3.2. Stereotyyppistäminen 

 

Stereotyyppistäminen on keskeinen merkityksellistämisen käytäntö rodullisten erojen esittämisessä. 

Kun stereotyyppistetään, pelkistetään kaikki kyseistä henkilöä koskeva muutamiksi piirteiksi, 

liioitellaan ja yksinkertaistetaan näitä piirteitä ja jähmetetään ne ikuisiksi ajoiksi ilman muutoksen 

tai kehityksen mahdollisuutta.  

 

Stereotyyppistämisessä käytetään hyväksi kahtiajakautumisen strategiaa. Siinä erotetaan normaali ja 

hyväksyttävä epänormaalista ja epämiellyttävästä. Tämän  jäkeen suljetaan pois tai karkotetaan 

kaikki, mikä ei ole sopivaa, kaikki mikä on erilaista. Streotyyppistäminen on osa sosiaalisen ja 

symbolisen järjestyksen ylläpitoa. Se pystyttää symbolisen rajan normaalin ja poikkeavan, 

normaalin ja patologisen, hyväksyttävän ja epämiellyttävän, johonkin kuuluvan ja ulkopuolisten, 

meidän ja muiden välille. Stereotyyppistäminen tapaa esiintyä käsi kädessä valtaan liittyvän suuren 

eriarvoisuuden kanssa95.  

                                           
94 HS 12.9.2015, C4 
95 Hall 1999, 189–192 
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7.4. Identiteetti ja maahanmuuttajuus  

 

7.4.1. Kulttuurisesti määrittyneitä käsityksiä perheestä 

 

Yksilön kehitys tapahtuu aina jossain kontekstissa. Useimmiten lähikehitysympäristönä on perhe, 

jota ympäröi ihmissuhteiden verkosto ja laajempi yhteiskunnallinen ja sosiokulttuurinen ympäristö. 

Perhe on perusta, jolta lapset ja nuoret ikänsä ja kulttuurinsa mukaisesti osallistuvat yhä laajempiin 

elinpiireihin., esimerkiksi ikätovereiden verkostoihin sekä erilaisiin yhteiskuntaa edustavien 

instituutioiden (varhaiskasvatus ja koululaitos) toimintaan.     

               

Kasvattaessaan lapsiaan vanhemmat ammentavat siitä kulttuurista ja arvomaailmasta, jonka he ovat 

itse omaksuneet. Yhteiskunta ei kuitenkaan ole muuttumaton, vaan kulttuuriset käsitykset ja arvot 

muuttuvat jatkuvasti ja se vaikuttaa myös perheisiin. Näin ollen vanhempien kasvatuskäsitykset 

muuttuvat ajan myötä ja vaihtelevat koulutustason, sosioekonomisen aseman Tai etnisen ryhmän 

mukaan96. Eroja eri maista muuttaneiden ryhmien lastenkasvatuksessa on tutkittu mm. 

tarkastelemalla eroja lasten ja vanhempien välisissä suhteissa Eroja on mm. siinä miten vanhemmat 

tukevat ja kontrolloivat sekä siinä, miten paljon ja millaiseen itsenäisyyteen ja eriytymiseen 

vanhemmat rohkaisevat97.   

 

7.4.2. Muuntuvat ja monimuotoiset identiteetit 

 

Globalisoituvassa maailmassa on identiteettien nähty muuttuvan aiempaa pirstaloituneemmaksi. 

Keskeiseksi nousee tarkastelu siitä, miten itseä esitetään. Liebkindin98 mukaan, käymme muiden 

ihmisten kanssa jatkuvasti identiteettineuvotteluja, ne tapahtuvat usein huomaamatta. Etnisyyden 

kannalta on olennaista, että samaistuu omaan ryhmään. Etnisyyden määrittelyssä on monesti tärkeää 

ajatus polveutumisesta, yhteisestä alkuperästä ja historiasta.   Kokemusta samaan etniseen ryhmään 

kuulumisesta voivat vahvistaa fyysinen samankaltaisuus, kulttuuriset piirteet, kieli, uskonto ja 

myytit99.  

 

                                           
96 Kagitcibasi 1996, 28–31 
97 Martikainen ja Haikkola 2010, 46 
98 Liebkind, 1998, 107, 109 
99 Liebkind 1998, 114; Verkuyten 2005, 74,75 
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Nuorten maahanmuuttajien kokemukset ja identiteetin kehitys voivat olla sukupuolittuneita100. 

Maahanmuuton yhteydessä monet perhesuhteisiin ja perinteisiin liittyvät arvot voivat tulla 

uhatuiksi, jos ne eroavat uuden asuinmaan arvoista. Niiden säilyttämisessä naisilla on keskeinen 

rooli, joten vanhemmat saattavat pyrkiä kasvattamaan varsinkin tyttöjä aiempien perinnearvojen 

mukaisesti101.      

 

Espiritu102 toteaa, että naisille voidaan sälyttää tärkeä rooli ryhmärajojen ja statuksen ylläpidossa 

suhteessa yhteiskunnan valtaväestöön, kun hänet mielletään kulttuuristen traditioiden säilyttäjäksi ja 

edustajaksi tai laajemmin etnisen autenttisuuden ylläpitäjäksi103.  

 

7.4.3.  Poliittisen yhteisön jäsenyys 

 

Kenellä Suomessa on oikeus vaikuttaa päätöksentekoon ja liittyykö tämä oikeus kansalaisuuteen? 

Jos poliittisten oikeuksien ajatellaan kuuluvan vain oman maan kansalaisille, ketkä ulkomaalaiset 

voivat saada kansalaisuuden ja mitkä ovat kansalaisuuden ehdot.  

 

Toisaalta toinen vaihtoehto voisi se, että poliittisia oikeuksia myönnettäisiinkin myös muille maassa 

asuville kuin suomalaisille. Millä kriteereillä näitä oikeuksia tällöin myönnettäisiin on ratkaisevaa. 

Kuitenkin molemmissa tapauksissa on kysymyksessä poliittisen yhteisön jäseneksi pääsemisestä. 

Tätä ennen on oleellista kysyä, ketkä yleensä pääsevät maahan ja millaisilla ehdoilla104.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                           
100 Suarez, Orozco ja Qin, 2006   
101 Dion ja Dion, 2001 
102 Espiritu 2001 
103 Dion ja Dion 2001; Dwyer 2000; Tuomas Martikainen ja Lotta Haikkola, 2010, 242.  
104 Outi Lepola, 2000, 271 
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8. MAAHANMUUTTAJANA SUOMESSA – KOTOUTUMINEN  

 

Tässä luvussa käsittelen haastateltavieni alkuvaiheita Suomessa ja heidän kotoutumistaan. 

Tutkimuksessa on aiemmin tullut ilmi, että kotoutumisen edistämiseksi on tehty toimenpiteitä sekä 

myös palveluita, jotka noudattavat maahanmuuttopoliittisista malleista muistuttavaa integraatiota 

(ks. luku 3.1).   Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategian mukaisesti kotoutumisen alkuvaiheen 

panostuksella nopeutetaan työllistymistä ja kotimaisten kielten opetus on nähty merkittävänä 

keinona ja tukena työllistymisessä105. Työ- ja elinkeinoministeriö on myös lailla säätänyt 

kotoutuksen edistämistä106. Keskeinen tavoite viranomaistoimenpiteillä ja lailla ovat 

maahanmuuttajan osallisuuden vahvistaminen yhteiskunnassa.       

 

8.1. Tietoa Suomesta   

 

Maahanmuuttajille annetaan oleskeluluvan myöntämisen tai väestörekisteriin rekisteröitymisen 

yhteydessä Perustietoa Suomesta -opas, joka löytyy 12 eri kielellä107.  Opas on ollut saatavilla 

vuodesta 2011 lähtien.  

 

Haastattelemani henkilöt ovat tulleet Suomeen ennen kuin nykyinen kotoutumislaki on julkaistu. 

Monille heistä hyvä ja tärkeä tietolähde on ollut puoliso, koska he ovat tulleet Suomeen solmittuaan 

avioliiton suomalaisen kanssa. Puoliso ja jossain tapauksessa vanhemmat, ovat olleet se taho, joka 

on ollut heille avuksi myös viranomaisviidakossa. Henkilöt olivat olleet itse aktiivisia tiedon 

etsimisessä. Suurin osa heistä oli työllistynyt nopeasti ja saanut näin tukiverkoston myös 

työtovereista, joista osalle oli tullut myös ystäviä. Osa henkilöistä löysi työyhteisöstä samaa 

kansallisuutta olevia henkilöitä tai muita maahanmuuttaja -taustaisia henkilöitä, joita oli helppo 

lähestyä ja joilta sai apua arjessa.  

 

Kaikki henkilöt, yhtä henkilöä lukuun ottamatta, puhuivat melko sujuvasti suomea. He pystyivät 

toimimaan arjessa suomen kielellä.   

 

                                           
105 http://www.intermin.fi/download/51686_Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_LOW-

res_FINNISH.pdf?5d7d3b9fd601d188 
106 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386 
107 Saukkonen 2013, Perustietoa Suomesta –opas, 

http://tem.fi/documents/1410877/2888440/SIS_MIN_FI_LoRes.pdf/91e21adf-75ff-4ebe-b733-0eb8194017fa 
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Haastattelussani mukana olleille henkilöille suomalaisuus oli turvallisuutta, suomen kielen 

hallintaa, perheen antamaa tukea ja työtä Suomessa. He kokivat Suomen ottaneen heidät hyvin 

vastaan, eivätkä myöntänet kokeneensa rasismia tai syrjintää Suomessa asuessaan. Kaikki olivat 

työelämässä ja lähes kaikki olivat perheellisiä. He olivat olleet Suomessa 4-18 vuotta.  

 

Haastateltujen joukossa oli henkilöitä, joilla oli akateeminen loppututkinto, tradenomin tutkinto, 

insinöörin tutkinto, muu keskiasteen tutkinto ja hienomekaanikkotutkinto. Lisäksi yksi henkilö oli 

opiskellut kotimaassaan yliopistossa, mutta sodan puhjettua kotimaassa opinnot olivat jääneet 

kesken. Yhdellä henkilöllä oli Suomen merkonomin tutkintoa vastaava tutkinto ja yksi oli 

automekaanikko. Useimmat heistä olivat osallistuneet myös työantajan tarjoamaan koulutukseen.    

 

Akateemisesti koulutetut henkilöt olivat saaneet Suomessa koulutustaan vastaavaa työtä ja olivat 

tyytyväisiä urallaan. Hieman erilaista urapolkua olivat kulkeneet Ruotsista muuttaneet henkilöt, 

joista toinen oli toimitusjohtaja ja toinen suurehkon moottoriajoneuvoalan liikkeen vetäjä. Osa 

haastatelluista työskenteli varastotyössä tai muuten suorittavassa työssä.  

 

Osalla heistä oli jo Suomen kansalaisuus ja osa harkitsi sen hakemista. Ruotsista Suomeen 

muuttaneet eivät kokeneet tärkeäksi kumpaa kansalaisuutta olivat, ainoastaan toisen heistä 

edustaessa Suomea urheilukilpailuissa, oli kansalaisuudesta tullut este.   

 

8.2.1. Millainen maa Suomi on kotimaana? 

 

Ovatko haastatellut kokeneet syrjintää tai kiusaamista? Miten he ovat kokeneet Suomen uutena 

kotimaanaan? 

 

Kaksi haastatelluista oli tullut Suomeen jo hyvin nuorena Etelä-Ruotsista ja he olivat oppineet 

Suomen kielen lähes täydellisesti, vaikka olivat käyneet alusta asti ruotsinkielistä koulua Suomessa. 

Toinen heidän vanhemmistaan oli Ruotsin kansalainen ja toinen oli Etelä-Euroopasta. Kun perhe 

muutti Suomeen, lapsille ei ollut löytynyt ruotsinkielisestä päiväkodista hoitopaikkaa, vaan he 

joutuivat suomenkieliseen päiväkotiin, missä leikkivät keskenään ruotsiksi.  

 

”Peruskoulussa ja yläasteella koimme jonkin verran koulukiusaamista oman koulun 

läheisyydessä olleen suomenkielisen koulun oppilaiden taholta. Olemme kuitenkin 
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kouluvuosien aikana luoneet läheisiä ystävyyssuhteita. Meille on jäänyt erittäin 

läheinen ja tiivis ruotsinkielinen ystävä- ja tuttavapiiri, joka tuntee laajasti toisensa ja 

toimii hyvänä verkostona. Nuoremmalla meistä on ystäväpiirissä huomattavasti 

enemmän suomenkielisiä ystäviä ja myös suomalaisen vaimon myötä suomalaisten 

ystävien piiri on laajentunut”.   

 

Nykyään lasten ja nuorten kotoutumiseen on omat suunnitelmat muuan muassa ”Tuumasta toimeen 

– lasten kasvatuksen tukemisen resurssit luovasti käyttöön” -hanke108.   

 

Kahdella naishenkilöllä oli suomalainen puoliso ja molemmat olivat sopeutuneet hyvin Suomeen. 

Heillä oli tiiviit kontaktit omaan kulttuuriinsa ja perheeseensä omassa kotimaassaan, mutta myös 

suurimmalla osalla muista haastatelluista oli säännöllinen yhteys kotimaahansa.   

 

”Pidän tiiviisti yhteyttä Virossa asuviin sukulaisiini, erityisesti äitiini. Perheessäni on 

haastattelun hetkellä yksi pieni lapsi ja perheeni on kasvamassa kaksilapsiseksi. Saan 

tukea suomalaisen puolisoni lisäksi äidiltäni, jolla on mahdollisuus auttaa 

vanhemman lapsen hoidossa ja viettää pitkiäkin aikoja Suomessa. Näin minulla on 

koko ajan ympärillään pieni turvaverkko”. 

 

”Sukuni on muuttanut Isoon-Britanniaan brittiläisestä siirtomaasta jo muutamia 

sukupolvia aikaisemmin. Lähisukuni asuu Isossa Britanniassa ja tapaamiset lähisuvun 

kanssa ovat säännöllisiä. Puolisoni on suomalainen ja perheessäni on yksi ala-aste 

ikäinen lapsi. Mielestäni erityisesti Suomen päivähoito- ja koulujärjestelmä ovat 

erinomaisia”.  

 

Haastateltujen Venäjältä Suomeen muuttaneiden henkilöiden työpaikalla varastotehtävissä 

työskenteli melko suuri venäläisten henkilöiden yhteisö. He viettivät paljon aikaa yhdessä 

työaikana, jopa siinä määrin, että Venäjältä Suomeen muuttaneet olivat suurimman osan ajastaan 

vain keskenään töidensä tauoilla. Ymmärrettävästi oli rikasta puhua ja selvittää työasioita omalla 

äidinkielellään ja osa heistä kertoi olevansa myös vapaa-ajallaan paljon yhdessä.  

 

                                           
108 http://www.kotouttaminen.fi/files/38937/LAPSEN_KOTO_suunnitelma25_10_2007.pdf 
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Venäläisestä yhteisöstä huokui vahva kansallinen ylpeys, joka näkyi rohkeutena ja ryhdikkyytenä. 

Heillä vaikutti olevan keskenään suomalaisia työtovereitaan kiinteämmät työtoveruus- ja 

ystävyyssuhteet. Myös yrityksen tapahtumissa, joissa he olivat läsnä, he mieluiten hakeutuivat 

toistensa seuraan. Naiset poikkesivat muista työtovereistaan siinä, että he olivat naisellisempia sekä 

käytökseltään että pukeutumiseltaan, kuin muut työyhteisön naiset. Monilla heistä oli myös puoliso, 

venäläinen tai suomalainen, tai oma aikuistunut lapsi, samassa työpaikassa. Läheisiä oli myös 

autettu työllistymään.  

 

Venäläisen yhteisön jäsenet olivat sitoutuneita tehtäviinsä ja hallitsivat työnsä vaikka suomenkielen 

taito ei kaikilla ollutkaan vahva. Pääasiassa englanninkielisten tietokoneohjelmien avulla he 

pystyivät hoitamaan tietoteknisiä työhönsä liittyviä tehtäviä.  

 

”Koemme Suomen turvalliseksi ja siistiksi maaksi. Olemme opetelleet Suomen kielen, 

kävimme useilla kursseilla ja hallitsemme kielen melko hyvin. Yleisesti olemme olleet 

erittäin tyytyväisiä Suomen selkeään byrokratiaan ja asioiden mutkattomaan 

hoitamiseen. Emme ole kokeneet ongelmia venäjänkielisyyden tai venäläisyyden takia 

Suomessa”.  

 

Yhdellä avioparilla oli insinöörin tutkintoa vastaavaa koulutus suoritettuna kotimaassaan. Mies oli 

työskennellyt pitkään varastotehtävissä ja vaimo oli tehnyt erilaisia siivousalan töitä sekä joitakin 

kielenkäännöstehtäviä 

 

Pietarista kotoisin oleva varastotöitä tekevä nainen oli työskennellyt kaikissa varaston työpisteissä 

menestyksekkäästi vuodesta 2004 lähtien. Aiemmin hän oli työskennellyt melkein 30 vuotta 

varastoalalla Venäjällä. Työ- ja koulutusnimikkeet ovat hieman erilaisia Venäjällä, mutta hän teki 

lähinnä merkonomin töitä. Hän oli haaveillut lapsena ompeluun ja suunnitteluun liittyvästä 

ammatista.  

 

”Nykyisessä työssäni toimin vuorotyössä ja viihdyn sekä olen tyytyväinen työhöni. 

Meillä on hieno työyhteisö ja minulle on mukavia työtovereita. Vuorotyö sopii 

minulle, koska lapset ovat jo aikuisia, olen myös palkkaani tyytyväinen. Olen leski ja 

iloinen siitä, että tyttäret asuvat lähellä. Mitään erityisiä harrastuksia minulla ei ole, 

mutta vietän mielelläni aikaa lastenlasteni kanssa, vielä nyt kun minulla on voimia”.  
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Yhdellä haastatellulla keskieurooppalaisella miehellä on suomalainen vaimo. Hän aloitti työt 

aikoinaan 11-vuotiaana kotimaassaan ja nyt hänestä tuntuu, että nykyinen työpaikka on paras 

työpaikka missä hän on koskaan ollut.  

 

”Suomeen muutto ei ole aiheuttanut elämääni suuria muutoksia. Suomi vastasi melko 

hyvin mielikuvaani. Olin kuullut, että Suomessa on rauhallista, ihmiset ovat 

rauhallisia ja että Suomessa on kylmä. Eroja alkoi kuitenkin löytyä vähitellen. Eroa 

on työelämässä, vapaa-ajassa ja kulttuurissa. Olen nyt asunut Suomessa niin kauan, 

että olisi ylivoimaisen vaikeaa palata asumaan pysyvästi omaan synnyinmaahani. 

Suomessa on hyvä asua, koska täällä on turvallista ja järjestelmä toimii. Kotimaassa 

minulla on kolme veljeä ja sisar sekä vanhemmat”.  

 

”Työtoverit ovat miellyttäviä ja he auttoivat minua paljon sekä tutustumisessa 

työpaikkaan, että uuteen työhön. Työtoverit ovat auliisti vastanneet kysymyksiini ja 

vähitellen on löytynyt myös saman henkisiä työtovereita, olen kuitenkin ainoa 

synnyinmaani edustaja työyhteisössä”.         

 

Yksi haastateltava mies kertoo, että 1980-luvun lopulla Kovossa syntyi levottomuuksia, kun 

albaaniopiskelijat vaativat maalle itsenäisempää asemaa. Kosovo oli kauan kuulunut Serbiaan ja 

ollut osa Jugoslaviaa. Tilanteet Kosovossa johtivat siihen, että tuhansia albaaneja joutui 

pakenemaan ulkomaille, kun heidän tilanteensa huononi ja he jäivät ilman työtä, koulutusta ja 

sairaanhoitoa. Vuonna 1996 alkoi sisällisota, joka laajeni Kosovon sodaksi.  

 

Vuonna 2006 Kosovon albaanien hallinto ja Serbia neuvottelivat YK:n johdolla Kosovon 

lopullisesta asemasta. Vuonna 2007 YK:n pääneuvottelija oli Martti Ahtisaari, joka esitteli 

suunnitelmansa, jossa Kosovo saisi valvotun itsehallinnon. Neuvottelut kariutuivat, ja Kosovo 

julistautui itsenäiseksi 17. helmikuuta 2008. Kaikkiaan 108 YK:n jäsenvaltiota109 on tunnustanut 

Kosovon itsehallinnon, joukossa mm. Suomi. Serbia ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä.  

 

”Olen Kosovosta Suomeen muuttanut albaani. Tulin Suomeen Saksan kautta, mihin 

vanhempi veljeni oli muuttanut joitakin vuosia aikaisemmin. Suomessa minulla ei ole 

muita lähisukulaisia, kuin vaimoni ja pieni lapsemme. Vaimoni on myös Kosovosta”.  

                                           
109 http://www.globalis.fi/Maat 
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”Kaikki haaveet elämässä eivät ole toteutuneet, mutta olen saanut Suomessa hyvän 

elämän. Solmin avioliiton joitakin vuosia sitten ja perheessämme on nyt pieni 

tarhaikäinen lapsi. Puhun melko hyvin suomea, mutta kotona vaimoni kanssa puhun 

vain omaa äidinkieltäni. Lapsellamme oli tarhaan mennessään hieman ongelmia, sillä 

hän oli ollut vain äidin kanssa kotona ja puhunut koko ajan äidin sekä isän kanssa 

omaa äidinkieltämme. Hän ei puhunut lainkaan suomea. Tilanne on korjautunut 

vähitellen ja lapsi on oppinut nopeasti päiväkodissa suomen kieltä sekä saanut 

kavereita”.  

 

Mies oli työssään erittäin tunnollinen ja hänet oli työpaikalla palkittu yhteistyökykyisenä, muut 

huomioivana ja arvostettuna työtoverina. Hän oli kotimaassaan opiskellut yliopistossa, mutta oli nyt 

vakituisessa työssä varastotehtävissä. Hän kokee Suomen turvalliseksi maaksi ja haluaa jäädä 

Suomeen. Hän on viime vuosina vieraillut entisessä kotimaassaan ja tavannut siellä sukulaisiaan, 

mutta ikävä Kosovoon ei ole saanut häntä harkitsemaan muuttoa takaisin.  

 

Perheissä haluttiin yleisesti säilyttää oma äidinkieli ja sitä puhui ainakin toinen vanhemmista 

lapselle, huolimatta siitä, että tarkoitus on jäädä pysyvästi Suomeen. Kielitaito luo siteen omassa 

aiemmassa kotimaassa asuvaan sukuun ja isovanhempiin. Kukaan haastatelluista ei ollut poliittisesti 

aktiivinen. Useimmat heistä kuuluivat ammattiliittoihin.  

 

Opetushallitukselta on ilmestynyt vuonna 2009 julkaisu ”Opas oman äidinkielin oppimisen 

tukemiseen” (http://www.oph.fi/download/121981_oma_kieli_oma_mieli_2009.pdf). Oma kieli, 

äidinkieli, on sydämen kieli, tunteiden ja identiteetin ja ajattelun kieli. Kieli vahvistaa kulttuurista 

identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta ja siteitä omaan kieliyhteisöön ja entiseen kotimaahan. 

Äidinkieli on myös jokaisen perusoikeus: kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä on oikeus kehittää ja 

ylläpitää omaa äidinkieltään (Suomen Perustuslain 17 §).        
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9.  YHTEENVETO KESKEISISTÄ TUTKIMUSTULOKSISTA 

 

 

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella jo pidemmällä aikavälillä Suomeen muuttaneiden henkilöiden 

maahantuloa ja heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan, työllistymistään ja kuinka 

ympäristö on suhtautunut heihin. Ajankohtaiseksi tuli myös pohtia onko vastauksissa sellaista 

tuntua, että ilmapiiri Suomessa olisi muuttunut heidän maassa olo aikanaan rasistisemmaksi tai 

vihamielisemmäksi. Viittaan tässä keräämiini lehtiartikkeleihin, joita on mukana tässä tutkielmassa, 

mutta joita en kuitenkaan ole käyttänyt vertailukohteena haastattelemiini henkilöihin. Mediassa 

esiintyvä kärkevä sävy ja vihamielisyys, joita artikkeleissa olevat henkilöt ovat kokeneet, 

ilmentänee kuitenkin yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta (ks. luku 5). Oman kokemukseni 

pohjalta ulkomaalaisuus on aiemmin ollut, silloin kun Suomessa on ollut erittäin vähän 

ulkomaalaisia, jokseenkin eksoottista ja kiinnostavaa. Olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, 

milloin käänne toiseen suuntaan on tapahtunut ja mikä on ollut suurin syy siihen, että 

ulkomaalaisuus ja maahanmuutto koetaan jopa uhkana. Tämän tutkielman pohjalta se ei ole 

mahdollista. 

 

Tutkimusongelma rakentui kolmen tutkimuskysymyksen pohjalle, joissa pohdittiin seuraavia 

asioita: miten maahanmuuttaja kokee onnistuneensa Suomessa ja miten ympäristö on suhtautunut 

maahanmuuttajaan sekä miten helppoa henkilön on ollut työllistyä ja olla työelämässä? Aineisto 

kerättiin teemahaastattelujen avulla ja aineistoa analysoitiin sisällönanalyysille ominaisten 

menetelmien kautta.           

 

Tutkielma osoitti, että kaikki haastattelemani Suomeen muuttaneet henkilöt yhtä lukuun ottamatta, 

olivat vähitellen sopeutuneet hyvin Suomen oloihin ja halusivat jäädä pysyvästi Suomeen. Moni 

heistä oli perustanut perheen, hankkinut omistusasunnon ja kaikki olivat työelämässä. Yksi henkilö 

kertoi haaveilevansa muutosta Yhdysvaltoihin. Henkilö oli perheellinen, korkeasti koulutettu ja 

johtavassa asemassa työskentelevä. Hän oli kielellisesti lahjakas, puhui oman äidinkielensä lisäksi 

3–4 kieltä sujuvasti ja koki haluavansa enemmän elämältä. Kuitenkin hänkin muiden henkilöiden 

tapaan, kertoi olevansa tyytyväinen Suomen yhteiskuntarakenteeseen, koulutusjärjestelmään ja 

lasten päivähoidon toimintamalliin.  

 

Suomalaisuus ei ollut ollut jokaiselle aluksi helppoa, ja osa heistä oli suomenkieltä taitamattomina, 

erityisesti jo aikuistuneet henkilöt, alussa kokeneet ulkopuolisuutta yhteiskunnassa ja myös 
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työyhteisössä. Kielitaidon karttuessa asiat helpottuivat ja sopeutuminen oli helpompaa. Monet 

heistä olivat käyneet järjestetyillä Suomen kielen kursseilla ja saaneet tätä lautta itsevarmuutta sekä 

uskallusta hakeutua työelämään. Kukaan ei arvostellut negatiivisesti viranomaistyötä, vaan he 

kokivat järjestelmän toimivan hyvin.  Pirkko Pitkänen110 on tutkinut viranomaistyön 

monimuotoisuutta etnisyyden ja monikulttuurisuuden pohjalta ja todennut, että julkisen sektorin 

työssä viranomiset kohtaavat asioita, joihin he itse eivät voi vaikuttaa. Näitä asioita ovat muun 

muassa työn organisointiin ja resursointiin liittyvät asiat, henkilöstöresurssit, taloudelliset resurssit 

ja toimintaohjeiden puute tai niihin liittyvät ristiriidat ohjeistuksen ja käytännön väillä.   

 

Tutkielmassa kaksi henkilöä oli tullut avioliiton kautta Suomeen ja heidän sopeutumisensa oli ollut 

joustavaa. Puoliso oli ollut suurena apuna kaikissa viranomaiskontakteissa ja puolison suku oli 

ottanut heidät avoimesti ja ystävällisesti vastaan, mikä oli erittäin paljon helpottanut sopeutumista 

uuteen kotimaahan. Työyhteisössä kukaan ei kokenut eriarvoisuutta, vaan kaikki kokivat, että heidät 

oli otettu hyvin vastaan ja he olivat sopeutuneet hyvin työyhteisöön. He kokivat, että heidän työtään 

arvostettiin samalla tavalla kuin kantasuomalaistenkin.         

 

Kaikilla oli sukulaisia entisessä kotimaassaan ja suurin osa heistä matkusti säännöllisesti loma-

aikoina vierailuille entiseen kotimaahansa sekä auttoi joko fyysisesti tai taloudellisesti entisessä 

kotimaassa asuvia läheisiä. Erityisesti suhteet omiin vanhempiin olivat läheiset ja haastatelluille 

tuotti mielipahaa se, etteivät he voineet vielä useammin matkustaa entiseen kotimaahansa. Osittain 

oman etnisen taustan ja kulttuurin säilyttäminen, liittyi näihin vierailuihin omaan kotimaahan.  

Vaikka synnyinmaa oli monesta alkanut tuntua enemmän entiseltä kotimaalta, jonne ei aiottu enää 

palata, oman maan kulttuuri kulki henkilöiden mukana ja he tiedostivat etnisen taustansa omien 

perinteidensä, perimänsä ja osittain luonnollisesti myös ulkoisten piirteidensä vuoksi.    

 

Liebkind käsittelee teoksessaan ”Monikulttuurinen Suomi” tätä asiaa, sillä kun kulttuurit kohtaavat, 

ihmiset joutuvat sopeutumaan muutoksiin. Ihmiskunnan kehitys on suuressa määrin seurausta 

tällaisesta muutosprosessista. Nykyään monikulttuurisuus on useimmissa maissa pikemminkin 

sääntö kuin poikkeus. Monikulttuurisuus sekä siihen liittyvät etninen identiteetti ja rasismi 

herättävät keskustelua ja poliittisia intohimoja. Harvemmin keskustelijat ovat paneutuneet siihen, 

mitä nämä ilmiöt ovat ja mitä niistä tiedetään. Kulttuurien kohtaamisesta aiheutuvaan 

muutosprosessiin liittyvät niin vähemmistöryhmien sopeutuminen kuin enemmistökulttuuriin kuin 

                                           
110 Pitkänen Pirkko, 2006, 114  
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enemmistön jäsenten suhtautuminen kulttuurivähemmistöihin. Tätä muutosprosessia voidaan 

kokonaisuudessaan nimittää akkulturaatioprosessiksi111, 112.      

 

Liebkind113 käsittelee teoksessaan myös tutkimusta maahanmuuttajien ja kantaväestön kontaktien 

laadusta. On väitetty että vaikka ennakkoluuloiset asenteet vähenisivät yksilöivien ryhmäkontaktien 

myötä, se ei vaikuttaisi paljoakaan ihmisten käyttäytymiseen maahanmuuttajia kohtaan.  Vaikka 

tutkimuksissa on havaittu selvä yhteys asenteiden ja käyttäytymisen välillä, se ei ole ollut kovin 

vahva. On kuitenkin mahdollista, ettei asenteiden ja käyttäytymisen välistä yhteyttä ole vielä 

kunnolla testattu. Vaikka yleistä asennetta maahanmuuttajia kohtaan ei pystyisi täsmälleen 

ennustamaan, miten joku tulee tietyssä tilanteessa käyttäytymään, se voi liittyä vahvasti 

käyttäytymistaipumukseen, joka on havaittavissa useita eri tilanteita ja ryhmiä kontakteja 

seuraamalla. Tämän näkemyksen mukaan ryhmien väliset asenteet ilmaisevat ihmisen yleistä 

taipumusta käyttäytyä joko suopeasti tai syrjivästi ulkoryhmien edustajia kohtaan114. Kun kyse on 

etnisten vähemmistöjen kanssa tekemisiin joutuvista eri ammattiryhmien edustajista, kielteiset 

asenteet saattavat pitkällä aikavälillä johtaa syrjintään         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
111 Liebkind 2000, 13. 
112 Liebkindin teoksen luku perustuu seuraavaan hyväksyttyyn artikkeliin: Liebkind, K Acculturation (2008), R.Brown 

& S. Gaertner (toim.), Intergroup Processes, Blackwell Handbook of Social Psychology, Volume 4, Oxford: Blackwell 

2000.      
113 Liebkind 2000, 62–63 
114 Duckitt 1992 
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10.  LOPUKSI  

 

Tämän tutkielman punaisena lankana on ollut pitkällä aikavälillä, 4–44 vuotta, Suomessa asuneiden 

henkilöiden maahantulo, kotoutuminen ja viihtyminen sekä työllistyminen Suomessa.  Asiaa olisi 

voinut tutkia muistakin näkökulmista, mutta valitsemani näkökulma on ajankohtainen ja ajatuksia 

herättävä, koska se pohtii asioita, joista viime vuodesta lähtien on kirjoitettu mediassa päivittäin. 

Luonnollisesti tälläkin hetkellä on monenlaisia maahanmuuttajia. On muun muassa paluumuuttajia, 

työn vuoksi Suomeen siirtyviä ulkomaalaisia ja pakolaisia. Pakolaisten asemaa Suomessa ei voi 

suoraan verrata haastattelemieni henkilöiden maahanmuuttoon, mutta osa heistä saa turvapaikan, jää 

Suomeen ja käy läpi saman kotoutumisprosessin kuin haastattelemani henkilöt. Asenneilmapiiri tai 

jokin suomalaisessa yhteiskunnassa on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Nyt on Suomessakin 

noustu barrikaadeille ja oltu pakolaisbusseja vastassa rajalla kylttien kanssa ”You are not 

welcome”.   Tässä voisi olla jälleen yksi tutkimuskohde: mikä Suomessa on muuttunut?  

 

Haastattelemani henkilöt kokivat poikkeuksetta Suomen maaksi missä on turvallista asua ja 

kasvattaa lapsia. Heidän näkemyksensä Suomesta oli positiivinen, kukaan ei arvostellut suomalaisia 

henkilöinä tai Suoimen viranomaisia. Työyhteisö oli kaikille tärkeä ja työssä oli koettu 

onnistumisen hetkiä sekä saatu kiitosta hyvin tehdystä työstä. Useimmat olivat saaneet 

kantaväestöstä itselle ystäviä ja joillakin oli vain suomalaisia ystäviä ja tuttavia. Saman etnisen 

ryhmän edustajat erosivat toisistaan yksilötasolla. Harrastusten parista oli myös saatu ystäviä 

kantaväestöstä ja moni oli halukkaasti mennyt mukaan harrastuksiin tutustuakseen paremmin 

suomalaisiin. 

 

Haastattelut olivat erilaisia keskenään ja joihinkin kysymyksiin ei haluttu vastata tarkasti. Monia 

yhdistäviä tekijöitä löytyi haastatteluista ja joissakin haastatteluissa koettiin, että korkeammin 

koulutettujen henkilöiden ja naisten oli helpompi hyväksyä ulkomaalaisuus. Mieshenkilöillä siihen 

meni hieman kauemmin. Kukaan ei kuitenkaan tuominnut asenteita. Tutkimuksessa ilmeni myös, 

että kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, johon vaikuttaa henkilökohtaiset ominaisuudet ja se 

kuinka henkilö kokee tulleensa vastaanotetuksi suomalaiseen yhteiskuntaan.      

 

Yhtä henkilöä lukuun ottamatta, kaikki Suomeen muuttaneet henkilöt olivat sopeutuneet hyvin 

Suomen oloihin ja halusivat jäädä pysyvästi Suomeen. Suomalaisuus ei ollut ollut heille aluksi 

helppoa, ja suomenkieltä taitamattomina, erityisesti jo aikuistuneet henkilöt, olivat alussa kokeneet 
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ulkopuolisuutta yhteiskunnassa. Kielitaidon karttuessa asiat helpottuivat ja sopeutuminen oli 

helpompaa.   

 

Haastattelujen tulos ja lehdistöstä lukemani artikkelit antavat ristiriitaisen kuvan siitä, mikä on 

totuus Suomessa asuvan ulkomaalaisen elämästä Suomessa. Lehdistön antama kuva vaikuttaa usein 

kärjistetyltä. Työttömyyden lisääntyessä ja jatkuessa Suomessa, koetaan ulkomaalaiset uhkana, 

joukkona ihmisiä, jotka vievät työpaikat ja nauttivat eduista Suomessa.    

 

Lehtiartikkelien tilastojen mukaan Suomi on muuttunut rasistisemmaksi kuin aikaisemmin. 

Suomessa 30 vuotta asunut henkilö, halusi muuttaa pois Suomesta, koska hän koki lapsensa 

puolesta uhkaa ja rasismia. Vaikka lehtilehtiartikkelit olivat joskus kärjistettyjä, niiden sanoma oli 

selvä, rasismia on olemassa, vaikka suomalaisten on vaikea myöntää sitä ilmenevän. 

Asenneilmapiiri on muuttunut.   

 

TNS Gallupin115 tekemän haastattelututkimuksen, otanta 1002 kpl kysymykseen pitäisikö Suomeen 

ottaa lisää maahanmuuttajia, vastasi vuonna 2007 haastatelluista 55 % kyllä. Haastatelluista 39 % 

vastasi ei ja 7 % vastasi ei osaa sanoa. Vastaavat luvut olivat vuonna 2013 seuraavat: 43 % vastasi 

kyllä, 44 % ei ja 12 % ei osannut sanoa.  

 

Kysymykseen siitä jos ulkomaalaiset jäävät Suomeen, pitäisikö heidän oman etunsa vuoksi tulla 

niin suomalaisten kaltaiseksi kuin mahdollista, vastattiin seuraavasti: vuonna 2006 täysin ja osittain 

samaa mieltä oli 25 % ja vuonna 2013 jo 53 %.     

 

Suomessa ei saa enää nykyään puhua neekereistä eikä Suomessa myydä neekerinsuukkoja. Myös 

monia muita sanoja on kielletty käyttämästä, sanoja, joita vielä muutamia vuosikymmeniä sitten 

pidettiin luonnollisena. Samaan aikaan, kun kieltä on siistitty, yhteiskunnallinen ilmapiiri on 

muuttunut päinvastaiseen suuntaan. Pinnan alla kytee edelleen vahva vieraan pelko ja jopa 

muukalaisviha ja ne toimivat käyttövoimana myös poliittisessa elämässä116. 

 

 

 

                                           
115 TNS Gallup 19.9.2013 
116 Savon Sanomat 19.2.2012 
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11. LIITTEET   

 

Haastattelukysymykset 

 

HENKILÖN TAUSTATIETOJA  

1.   Minkä ikäinen olet? 

2. Oletko naimisissa /avoliitossa / eronnut / leski? 

3. Onko perheessäsi tai sinulla lapsia? 

4. Milloin tulit Suomeen? 

5. Tulitko Suoraan Suomeen vai jonkin toisen maan kautta? 

6. Miksi tulit Suomeen? 

7. Mitä ennakkotietoa sinulla oli Suomesta? 

8. Mikä on koulutuksesi? 

9. Oletko työelämässä vai työtön? 

10. Jos olet työssä, millaisissa työtehtävissä toimit? 

 

ALKUVAIHEET SUOMESSA 

11. Saitko apua tullessasi Suomeen? 

a. työnhausta? 

b. yhteiskunnallisista palveluista? 

c. kotoutumisesta? 

12.  Osallistuitko kielikursseille? 

13.  Vastaako nykyinen työsi koulutustasi? 

14.  Millaista työyhteisössä on ollut?  

15.  Mitä työ sinulle merkitsee? 

 

KUN OLIT OLESKELLUT PIDEMPÄÄN SUOMESSA  

16. Oletko edelleen työelämässä? 

17. Onko sinulla harrastuksia? 

18. Oletko osallistunut poliittiseen toimintaan?  

19. Oletko hakenut kansalaisuutta? 
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20. Miten kotoutunut olet, viihdytkö Suomessa?  

KULTTUURI 

21. Oletko tutustunut hyvin kantaväestöön? 

22. Puhutko omaa äidinkieltäsi perheesi kanssa?   

23. Onko puoliso auttanut sinua kotoutumisessa? 

24. Oletko kokenut syrjintää ja jos olet oletko puhunut siitä perheesi ulkopuolella? 

25. Oletko edelleen oman maasi edustaja Suomessa vai suomalaistunut ulkomaalainen? 

 

TULEVAISUUS  

26. Onko sinulla henkilökohtaisia tavoitteita, joita haluat tulevaisuudessa saavuttaa? 

27. Haluatko uusia kokemuksia, onko sinulla opiskelutoiveita tai halu kouluttautua? 

28. Mitä toivot tapahtuvan tulevaisuudessa? 

29. Mitä odotat tulevaisuudelta? 

30. Uskotko jääväsi pysyvästi Suomeen?  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


