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Kuka on maahanmuuttaja? Englannin
osaamisen rooli asiakkaiden
kategorisoinnissa neuvolan
terveydenhoitajien puheessa

Ovatko kansainväliset yliopisto-opiskelijat tai yliopistoon töihin tulleet ihmiset
maahanmuuttajia? Entä Suomeen töihin tulleen ulkomaalaisen henkilön
perheenjäsenet? Tai syntyperäisen suomalaisen ulkomaalainen puoliso?
Väitöstutkimukseni keskittyy selvittämään, millainen rooli kielitaidolla
(erityisesti englannin kielen osaamisella) on Suomeen kotoutumisessa.

Julkaistu: 11. syyskuuta 2019 | Kirjoittanut: Päivi Iikkanen

Englannin kielellä on tärkeä asema globaalistuvassa maailmassa: se on kansainvälisen
talouden kieli, joka mahdollistaa mm. koulutuksen hankkimisen omaa kotimaata laajemmilta
markkinoilta sekä paremman yhteiskunnallisen aseman tavoittelemisen (Park & Wee 2012,
Dong 2016). Vaikka englannin kielellä ei Suomessa ole virallista asemaa, se on meillä
ylivoimaisesti eniten opiskeltu ja käytetty vieras kieli (Leppänen, Pitkänen-Huhta, Nikula, Kytölä,
Törmäkangas, Nissinen, Kääntä, Virkkula, Laitinen, Pahta, Koskela, Lähdesmäki & Jousmäki
2008). Englannin kielen lisääntynyt käyttö kertoo paljon sen asemasta itsestään selvänä
yhteisenä kielenä sekä ns. lingua francana (Leppänen & Nikula 2007: 336), yleiskielenä, jota
käytetään yhä lisääntyvässä määrin myös muiden kuin syntyperäisten englannin puhujien
kesken (Seidlhofer 2011), eli tilanteissa, joissa englanti ei ole puhujien äidinkieli. Kouluopetus
nojaa kuitenkin edelleen vahvasti syntyperäisten englannin puhujien mukaisiin malleihin, ns.
standardikieli-ideologiaan (Milroy 2001, Seidlhofer 2011). Nämä mallit näyttävät myös olevan
kaikkein arvostetuimpia (Holliday 2009; Leppänen ym. 2008). Miten tämä sitten heijastuu
muualta Suomeen muuttaneiden kokemuksissa? Arvioidaanko heidän kielitaitoaan myös
syntyperäisten englannin puhujien mallin mukaisesti vai ovatko myös muunlaiset tavat puhua
englantia hyväksyttäviä? Ja kuinka tämä näkyy näiden ihmisten asioidessa kunnallisissa
palveluissa?

https://www.kieliverkosto.fi/fi
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Haastattelin väitöskirjaani varten kahdeksaa siirtolaistaustaista vanhempaa, jotka hoitivat
lapsiaan kotona. Haastattelemani vanhemmat tulivat eri puolilta maailmaa: Aasiasta,
Australiasta, Euroopasta, Lähi-idästä ja Pohjois-Amerikasta. He olivat tulleet Suomeen työn,
opiskelun tai avioliiton vuoksi. Kaikki heistä olivat hyvin koulutettuja: neljällä oli ammatillinen
tutkinto, kolmella yliopistotutkinto ja yksi heistä oli väitellyt tohtoriksi. Hyvän koulutuksen
lisäksi - ja osittain myös sen ansiosta - heitä yhdisti englannin kielen taito. Puhunkin
väitöskirjassani mieluummin siirtolaisista (engl. migrant) kuin käytän Suomessa yleisemmin
tunnettua termiä ’maahanmuuttaja’, sillä siirtolainen-termi kuvaa mielestäni paremmin
henkilöitä, jotka ovat muuttaneet toiseen maahan omasta tahdostaan. Lisäksi
maahanmuuttaja-sana synnyttää helposti harhaanjohtavia tai jopa kielteisiä mielikuvia (esim.
Duchêne, Moyer & Roberts 2013, Wrede 2010) varsinkin sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka
ovat tulleet Suomeen vapaaehtoisesti ja jäädäkseen. Edellä mainittujen vanhempien lisäksi
haastattelin neuvolan terveydenhoitajia, joiden vastaanotolla nämä vanhemmat olivat käyneet
lastensa ja puolisoidensa kanssa. Haastattelin myös kolmea osastonhoitajaa, jotka olivat
tutkimukseen osallistuneiden terveydenhoitajien esimiehiä. Tämä artikkeli keskittyy
terveydenhoitajien ja osastonhoitajien haastatteluista saatuihin tuloksiin (aiheesta laajemmin
artikkelissa Iikkanen 2019). Vanhempien haastatteluista raportoin tarkemmin toisessa
artikkelissa (Iikkanen 2017).

Halusin haastattelujen avulla selvittää, miten terveydenhoitajat luokittelivat puheessaan
asiakkaita, jotka eivät puhu suomea, ja mikä rooli asiakkaiden oletetulla englannin kielen
taidolla oli tässä luokittelussa. Tutkimusmenetelmänä käytin jäsenkategoria-analyysiä (Sacks,
Jefferson & Schegloff 1992; Schegloff 2007). Kategorioilla viitataan ihmisten usein
tiedostamattomaan tapaan jäsentää kulttuurisidonnaista arkipäivän tietoa mm. siitä, millaisia
ihmiset ovat ja miten he käyttäytyvät. Kategorisointi on yksilön tapa järjestää kulttuurista
todellisuutta (Douglas ym. 2000; Lilja & Vaarala 2015), mutta siitä saattaa olla haittaa niille
henkilöille, jotka sijoitetaan tiettyihin kategorioihin. Jäsenkategoria-analyysi soveltuu hyvin
tutkimukseen, jossa pyritään kuvaamaan sitä, miten tutkimukseen osallistuneet
terveydenhoitajat ja osastonhoitajat puhuvat asiakkaistaan ja millaisia luokitteluja tästä
puheesta on mahdollista havaita (vrt. esim. Lilja & Vaarala 2015). 

Maahanmuuttostatus asiakkaiden luokitteluperusteena
Terveydenhoitajien haastatteluissa kävi ilmi, että asiakkaiden oletetulla englannin kielen
osaamisella näytti olevan erittäin suuri vaikutus siihen, miten terveydenhoitajat luokittelivat
ulkomailta Suomeen muuttaneita henkilöitä. Englantia puhuvat asiakkaat olivat
terveydenhoitajien puheessa yliopistoihmisiä, puolisoita tai avioliiton kautta tulleita muuttajia,
mutta eivät maahanmuuttajia. Tämä käy hyvin ilmi seuraavassa keskustelussa
terveydenhoitaja Leenan kanssa. Esimerkeissä esiintyvien terveydenhoitajien nimet on
muutettu.

Esimerkki 1.
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Aikaisemmin Leenalla oli maahammuuttaja-asiakkaita. Nykyään on myös joitakin, mutta ne on,
toki on tämmösiä yliopistoihmisiä, jotka sit puhuu englantia. Terveydenhoitajien arjessa
maahanmuuttajat ja englannin kielen taito eivät siis näytä kuuluvan yhteen. Marjan puheessa
on samoja piirteitä, kuten seuraava esimerkki osoittaa.

Esimerkki 2.

Kun kysyin Marjalta asiakkaista, jotka eivät puhu suomea, hän mainitsi ensimmäiseksi
yliopiston. Tarkentaessani vielä tarkoittaako hän opiskelijoita ja/tai työntekijöitä, hän
myöntelee, mutta lisää vielä ja sit om maahammuuttajia. Eli Marjan puheessa yliopisto-
opiskelijat ja yliopiston työntekijät sekä maahanmuuttajat kuuluvat eri kategorioihin.

Maahanmuuttostatus näyttää olevan usein määräävä tekijä siinä, miten siirtolaisia luokitellaan
suomalaisissa palveluissa. Kategorioihin varastoitunut kulttuurinen tieto näyttäytyykin erityisen
vahvasti lainsäädännön perusteella tehtävissä luokituksissa (Juhila 2004: 22). Tutkimuksessa
haastatellut terveydenhoitajat olivat havainneet, että englantia puhuvat yliopistoihmiset eivät
sopineet heidän aikaisemmin muodostamaansa maahanmuuttajakategoriaan, johon kuului
pääasiassa pakolaistaustaisia ja ihmisiä, joilla on usein vähäinen koulutustausta.  Tähän
kategoriaan ei sopinut myöskään asiakkaiden englannin kielen taito, joka usein yhdistyi
muutenkin totuttua korkeampaan koulutustaustaan. Niinpä terveydenhoitajat olivat joutuneet
muodostamaan uuden, erillisen englantia puhuvien asiakkaiden kategorian, joka muistuttaa
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aiemmassa tutkimuksessa mainittua “eliittisiirtolaista”, jolla yleensä viitataan korkeasti
koulutettuun ulkomailla työskentelevään henkilöön (joka on useimmiten mies) (Leinonen
2012). Tämä viittaa siihen, että maahanmuuttajakategoriaan sisältyy etnisen taustan lisäksi
kytköksiä henkilöiden yhteiskuntaluokkaan ja sosiaaliseen asemaan (Huttunen 2002).

Standardikieli-ideologia asiakkaiden luokitteluperusteena
Maahanmuuttostatuksen lisäksi standardikieli-ideologia eli syntyperäisen kielenpuhujan malli
(mm. Milroy 2001) oli tärkeässä roolissa siinä, miten terveydenhoitajat luokittelivat
asiakkaitaan. He näyttivät olevan sitä mieltä, että oli huomattavasti vaivattomampaa
kommunikoida syntyperäisten englannin puhujien kanssa.

Esimerkki 3.

Sarin mielestä syntyperäisten englannin puhujien kanssa kommunikointi on helpompaa, koska
he pystyvät myös auttamaan terveydenhoitajaa, esim. jos jossain tilanteessa oikeaa sanaa ei
tahdo löytyä. Jos sitä vastoin ollaan tilanteessa, jossa käytetään kummallekin vierasta kieltä,
lingua franca -englantia, ois järkevämpää, että se tulkki ois apuna. Sarin mukaan hänelle,
oletettavasti kouluopetuksen ja median kautta tutuimmiksi tulleet englannin muodot, Kanadan,
USA:n ja Englanni englanti, ovat helpoimpia ymmärtää, mutta Australian englanti voi jo tuottaa
hieman vaikeuksia, Intian englannista puhumattakaan.
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Terveydenhoitaja Anne pohdiskelee seuraavassa katkelmassa, miten neuvolassa asiointi sujuu
eri maista tulevien asiakkaiden kanssa.

Esimerkki 4.

Annella näyttää olevan hyvin vahva käsitys siitä, että esim. Afrikasta, Iranista, Irakista ja
Thaimaasta tulevien asiakkaiden englannin kielen taito voi olla puutteellinen neuvolassa
asioimiseen, mikä yleensä tarkoitti tulkin käyttöä. Toisaalta taas voi olla Euroopan maista
tulevia, joilla on hyvä englanti ja he toivovat sillä englannilla sitä asiointia. Välillä
terveydenhoitajat joutuivat miettimään, onko vaadittava [asiakkaan] oman kielen tulkki, vaikka
hän ei sitä halunnut vaiko hyväksyttävä se, että me pärjätään sitten välttävästi englannilla.
Osastonhoitajat korostivat haastatteluissa sitä, että tulkin tilaaminen on aina terveydenhoitajan
päätös. Lähtökohtana oli se, että viestien pitää välittyä ymmärrettävästi asiakkaan ja
terveydenhoitajan välillä. Toisaalta osastonhoitajat olivat myös kehottaneet terveydenhoitajia
käyttämään olemassa olevaa kielitaitoaan, millä yleensä tarkoitettiin englantia.

Annen puheessa englannin kielen osaaminen näytti yhdistyvän myös siihen, että asiakkaalla on
jotenki eri lähtökohat ja perusasiat aika hyvin. Englantia osaavat asiakkaat eivät myöskään ole
olleet kuormittava asiakaskunta ja sillä englannilla on hyvin pärjätty. Tämä katkelma antaa
viitteitä siitä, että maahanmuuttajan kategoriaan liitettyjä ominaisuuksia englannin
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osaamattomuuden lisäksi olivat ei-länsimainen tausta ja ’kuormittavan asiakkaan’ määritelmä.
Tällä viitattiin siihen, että asiakkaat saattoivat tulla hyvin erilaisista oloista ja heillä saattoi olla
puutteita esim. tieto- ja hyvinvointiyhteiskunnassa tarvittavissa taidoissa.

Kaaviosta 1 käy ilmi, että terveydenhoitajien tärkein luokitteluperuste vieraskielisten
asiakkaiden kohdalla näytti olevan se, oliko heillä yhteisiä kieliresursseja asiakkaiden kanssa.
Yleensä tämä yhteinen resurssi tarkoitti lingua franca -englantia. Seuraavaksi piti ratkaista,
oliko asiakkaan englanti terveydenhoitajan mielestä tarpeeksi hyvätasoista. Mikäli asiakas ei
puhunut lainkaan englantia tai terveydenhoitajat olettivat hänen englannin kielen taitonsa
heikoksi, he luokittelivat asiakkaan maahanmuuttajaksi. Mikäli terveydenhoitaja oletti
asiakkaan englannin olevan riittävän hyvätasoista, hänet luokiteltiin yliopistoihmiseksi ja
neuvolakäynnin aikana käytettiin englantia.

Kaavio 1. Terveydenhoitajien päätöksentekoprosessi sellaisten asiakkaiden kategorisoinnissa,
jotka eivät puhu suomea.

Lyhyesti sanottuna sellaisille asiakkaille, joiden terveydenhoitajat olettivat puhuvan sellaista
englantia, joka oli riittävän lähellä syntyperäisen kielenpuhujan mallia (Dewey 2012; Seidlhofer
2011), annettiin mahdollisuus asioida neuvolassa englannin kielellä. Sitä vastoin, mikäli
terveydenhoitajat olettivat asiakkaan englannin osaamisen ”poikkeavan” riittävästi
syntyperäisen englannin puhujan mallista, käytettiin yleensä tulkkeja. Syntyperäisen
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kielenpuhujan mallista poikkeavan englannin käyttöä siis vierastettiin kovin, eikä erilaisia
englannin puhetapoja välttämättä hyväksytty (vrt. Guido 2012: 223). Avainasemassa
terveydenhoitajien tekemissä tulkinnoissa näytti siis olevan se, millaista englantia he olettivat
asiakkaan syntyperänsä ja maahanmuuttostatuksensa perusteella puhuvan. Nämä oletukset
asiakkaiden englannin osaamisen tasosta näyttivät liittyvän vahvasti asiakkaiden (oletettuun)
etniseen, koulutukselliseen ja sosioekonomiseen taustaan (vrt. Huttunen 2004, Seidlhofer
2011).

Kaaviossa 1 kuvatut taustatekijät – kuntien taloudelliset haasteet, esimiesten kehotukset
hyödyntää olemassa olevaa kielitaitoa sekä lakiin perustuvat velvoitteet tulkkauksen
järjestämisestä (Oikeusministeriö 2003) – vaikuttivat kaikki omalta osaltaan terveydenhoitajien
päätöksentekoprosessiin. Esimerkiksi asiakkaan maahanmuuttostatuksella on myös
taloudellisia vaikutuksia terveydenhoitajien työhön, sillä valtio korvaa ainoastaan
pakolaisstatuksella maahan tulleiden tulkkikulut kotoutumisaikana (Sisäasiainministeriö
2010). Muussa tapauksessa tulkkikulut jäävät kuntien maksettaviksi. Kuntien kiristyvässä
taloustilanteessa tämä saattaa luoda terveydenhoitajille paineita ”pärjätä” ilman tulkkeja, mikäli
asiointi on mahdollista hoitaa englannin kielellä, kuten osastonhoitajat myös olivat kehottaneet
heitä tekemään.

 

Kirjoittaja Päivi Iikkanen, M.A., työskentelee soveltavan kielitieteen yliopistonopettajana
Jyväskylän yliopistossa ja viimeistelee väitöskirjaansa englannin kielen roolista kotoutumisessa
Suomeen.
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