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PUHEENVUORO 

Pal<olaistaustaisten 
nuorten miesten 
tulevaisuuden 
suunnittelu sosiaalisen 
ja henkilökohtaisen 
identiteetin ristipaineessa 
Kati Turtiainen 

Turvapaikanhakijoina Suomeen saapuneet nuoret 

miehet ovat olleet syrjivien ja rasististen mielipitei

den kohteena arkipäivän spontaaneissa tilanteissa 

ja julkisessa keskustelussa. Etnisiin vähemmistöihin 

kuuluvista nuorista käyty keskustelu yksinkertais

tuu usein siten, että tytöt nähdään uhreina ja pojat 

uhkina (Honka tukia & Suurpää 2009, 151). Nuoret 

miehet näyttäisivät jäävän yksin kamppailemaan 

etnisesti värittyvien maskuliinisuushierarkioiden 

ja arjen rasismikokemusten kanssa (emt., 150). Eri

tyisen leimaavaksi keskustelu yltyi vuoden 2015 suu

ren muuttoliikkeen jälkeen. 

Tässä puheenvuorossa pohdin pakolaisina ja tur

vapaikanhakijoina Suomeen saapuneiden nuorten 

miesten henkilökohtaisen ja sosiaalisen identitee

tin sukupuolittunutta positiota sukupolvien väli

maastossa. Tarkasteluni keskiössä on tulevaisuu

den suunnittelu lähinnä koulutukseen ja perheen 

perustamiseen liittyen. Tarkasteluni taustalla on ai

heeseen liittyviä kotimaisia tutkimuksia ja käytän

nön työkokemukseni maahanmuuttajien vastaan

ottopalveluissa 1990-luvun alkupuolelta vuoteen 

2014 saakka. Olen tuona aikana tavannut satoja pa

kolaisina ja muista syistä tulleita maahanmuutta

japerheitä ja nuoria, joiden kanssa olen pohtinut 

tässä puheenvuorossa tarkasteltavia asioita. Olen 

myös tutkinut pakolaisten ja viranomaisten välistä 

luottamusta ja tunnustussuhteita (Turtiainen 2012). 

Ulkopuolisten maahanmuuttaja- ja pakolais

taustaisiin nuoriin liittämät määritelmät ovat 

tulleet esille tutkimuksissa. Petri Hautaniemi (2004) 

on tutkinut sitä, miten somali pojat hakevat omaa 

toimijuuttaan suhteessa ulkopuolelta tuleviin kate

gorisoiviin ja jopa uhkaaviin määrittelyihin. Hauta

niemi pohtiikin, minkälaista on tulla ulkopuolisten 

taholta jatkuvasti määritellyksi vain oletetun kult-
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tuurin kautta, vaikka oman elämän kysymykset ovat 

aivan erilaisia; nuorten elämää saattaa esimerkiksi 

kehystää perheen ylirajaisuus (emt., 190; Toivonen 

2014). Tiina Sotkasiira (2016) puolestaan pohtii, mitä 

on olla nuori, jonka olemassaolon oikeutta arvioi

daan yhteiskunnallisessa keskustelussa jatkuvasti 

välineellisesti hänestä yhteiskunnalle koituvan hyö

dyn ja haitan kautta. Hän kuvaa, miten erityisesti 

väestökadosta kärsivät paikkakunnat suhtautuvat 

maahanmuuttajiin lähes yksinomaan taloudellises

ta näkökulmasta. Toisin sanoen maahanmuuttajien 

elämä "ekonomisoidaan". Jaana Vuoren (2009) ana

lysoimissa kotoutumiskoulutuksen oppaissa maa

hanmuuttajat nähdään tasa-arvon oppilaina, ei 

niinkään toimijoina, jotka itse määrittelevät erilai

sia tapoja muodostaa sukupuoli- tai sukupolvisuh

teita. Vuori on huomannut, että oppaiden taustalla 

on ajatus normatiivisesti määrittyvästä suomalai

suudesta, joka oppaiden perusteella puuttuu maa

hanmuuttajalta ja jota tulee siten opetella (myös 

esim. Tuori 2007; Turtiainen & Hiitola 2018). 

Työssäni ja tutkimuksessani olen huomannut, 

että uuden yhteiskunnan taholta tulevien välineel

listävien, syrjivien ja rasististen määrittelyjen lisäksi 

nuoriin miehiin kohdistuu osittain ristiriitaisia odo

tuksia oman taustayhteisön, erityisesti perheen ta

holta (mm. Turtiainen & Rezai 2018). Olen havain

nut, että pakolaistaustaisten nuorten miesten 

elämää määrittävät vahvasti erilaiset ylirajaiset ym

päristöt ja vapaaehtoiseen tai pakotettuun siirtolai

suuteen liittyvät kokemukset sekä lojaalius perhettä 

ja sukua kohtaan. Euroopan komission alaisessa tut

kimusprojektissa kysyttiin nuorten maahanmuut

tajamiesten kokemuksia, jotka tulevat esille maa

hanmuuttokontekstissa (Acik ym. 2015; Kivijärvi & 

Mathias 2015). Noissa tutkimuksissa nuorten mies

ten sukupolvikokemuksia läpäiseviksi osoittautui

vat lojaalisuus vanhempia kohtaan ja toive hyvästä 

tulevaisuudesta uusille sukupolville. 

KOULUTTAUTUMISTA VAI HUOLENPITOA 

PERHEESTÄ 

Ympäristö määrittää nuorten mahdollisuuksia siir

tyä työelämään ja valita heitä kiinnostava koulutus. 

Kalalahden ym. (2017) tutkimuksessa maahanmuut

tajataustaiset nuoret kuvaavat vastauksissaan so-

siaalisen ympäristön, erityisesti vanhempien ja si

sarusten, vaikutusta koulutusvalintoihinsa. Tämä 

erottaa heidät nuorista, joilla ei ole maahanmuut

totaustaa. Nuorten maahanmuuttajamiesten hy

vinvointitutkimuksessa puolestaan tulee esille, että 

vanhemmat ja nuoret odottivat sosiaalista nousua ja 

vanhemmat myös toivoivat, että nuorista miehistä 

tulisi laajennetun perheen elättäjiä (Acik ym. 2015; 

Karimi 2020). Pysyvästi maassa asuvat ja erityisesti 

vanhempiensa kanssa tulleet tai Suomessa synty

neet pakolaistaustaiset nuoret miehet ovat motivoi

tuneita kouluttautumaan ja saavuttamaan hyvän 

aseman yhteiskunnassa, mutta tähän tarvitaan ins

tituutioiden ja sosiaalisten verkostojen tukea (Kivi

järvi ja Mathias 2015). Nuoret miehet tarvitsevat 

aikaa ja usein kodin ulkopuolisia kontakteja tule

vaisuutensa pohtimiseen eivätkä nopeita, yksinker

taistettuja ratkaisuja ammatillisen koulutuksen va

lintaan (myös Turtiainen & Rezai 2018). Kalalahden 

ym. (2017, 42) mukaan maahanmuuttajataustaiset 

nuoret miehet suorittavat tavoitteitaan alempia tut

kintoja. Tutkijat kysyvätkin, onko koulutusjärjestel

mään vielä luottavien nuorten mahdollista säilyttää 

uskonsa koulutuksen luomiin mahdollisuuksiin. 

Yksin turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisi

na tulleiden nuorten miesten tilanne on vielä mo

nimutkaisempi kuin perheensä kanssa tulleiden. 

Työni kautta tiedän, että heille voi olla tärkeämpää 

huolehtia velvollisuuksistaan muualla asuvia per

heenjäseniään tai sukuaan kohtaan kuin suunni

tella omaa tulevaisuuttaan. Ylirajaiset moraaliset. 

emotionaaliset, sosiaaliset ja taloudelliset siteet luo

vat nuorille yhteenkuuluvuuden tunnetta, mutta 

usein vaikeissa olosuhteissa asuvien perheenjäsen

ten on mahdoton tietää odotuksista, joita heidän 

poikansa, veljensä tai muu sukulaisensa kohtaa uu

sissa olosuhteissa. Turvapaikan saaminen voi kestää 

vuosia, ja paineet saada työtä perheenjäsenten ela

tuksen turvaamiseksi voivat olla suuret. Mielenter

veys on kovilla, töitä on vaikea saada eikä todellista 

tilannetta välttämättä voi kertoa edes perheenjä

senille. Turvapaikan saamisen jälkeenkin voi olla 

mahdotonta suunnitella tulevia opintoja, mikä

li nuori kokee olevansa vastuussa perheensä toi

meentulosta. Nuori voi siksi pyrkiä työllistymään 

mahdollisimman nopeasti. Joskus nuori katsoo vel

vollisuudekseen huolehtia alaikäisistä sisaruksis-
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taan pyrkimällä tuomaan heidät Suomeen. Nuori 

saattaa joutua muuttamaan, jos hänen ei ole mah

dollista työllistyä paikkakunnallaan (Kivijärvi 2016, 

177). Nopealla työllistymisellä nuoret miehet takaa

vat läheisilleen paremman elämän ja itselleen va

kuutuksen siitä, että toimivat moraalisesti oikein. 

Nuorten miesten huolenpitovastuu ei rajoitu 

vain ylirajaisiin suhteisiin. Huolenpito luku- ja kir

joitustaidottomista vanhemmista tai pienemmis

tä sisaruksista saattaa ohittaa oman tulevaisuuden 

suunnittelun. Vanhemmat, usein yksinhuoltajaäi

dit, saattavat odottaa, että pojat huolehtivat heis

tä, mikä voi kääntyä poikien elämän kontrolloinnik

si. Jopa toiselle paikkakunnalle muutto esimerkiksi 

opiskelemaan saattaa olla vaikeaa, koska poikien voi 

olla hankala irrottautua äidin huolenpitovastuusta. 

Joskus vanhemmat muuttavat perässä tai nuoret 

miehet jäävät samalle paikkakunnalle sosiaalisten 

paineiden takia. Vaikka vanhemmat odottavat las

tensa kouluttautuvan ja hankkivan hyvin palkatun 

ammatin, ei tämä poista toiveita lähellä asumises

ta ja tiiviistä kontakteista (Turtiainen & Rezai 2018). 

PERHEEN PERUSTAMISEEN LIITT YVÄT 
YLIRAJAISET ODOTUKSET 

PUHEENVUORO 

pien vastustamisen mahdottomaksi esimerkiksi sik

si, että vanhemmat ovat tehneet uhrauksia lastensa 

pelastamiseksi pakolaisleireiltä tai muista epäva

kaista olosuhteista. Näille nuorille miehille parempi 

elämä ei tässä tapauksessa mahdollista omia valin

toja vaan se viittaa lojaaliuteen ja vanhempien pe

rinteisestä elämäntavasta kumpuavien näkemysten 

kunnioittamiseen. Odotukset huolenpidosta voivat

liittyä myös vanhempien vaikeuksiin löytää oma

paikkansa uudessa yhteiskunnassa (Turtiainen & 

Rezai 2018). 

Eurooppalaisessa nuorten miesten hyvinvointi

tutkimuksessa (Kivijärvi & Mathias 2015, 28-30) tuli 

esille, että maahanmuuttajataustaisten miesten ero 

valtaväestöön näyttäytyi juuri suhteiden ylirajai

suutena . Lisäksi miesten oli vaikeaa erottaa omia ja 

vanhempiensa odotuksia toisistaan. Nuoret miehet 

puhuvat kuitenkin vanhempiensa odotuksista pi

kemminkin tuen ja kiinnittymisen kautta kuin pai

neina ja pakkoina. Osa nuorista miehistä kuvaa van

hempien odotuksia myös kielteiseksi kontrolliksi. 

(Acik ym. 2015.) Nämä havainnot tukevat käytännön 

työssä muotoutunutta näkemystäni nuorten pako

laistaustaisten miesten sukupolvisuhteista. 

MITEN SÄILYTTÄ Ä OMAN ARVONTUNNE 
Julkisuudessa puhutaan usein siitä, miten vanhem- UHRAAMATTA TULE VAISUUTTAAN? 
mat tai yhteisöt voivat pyrkiä kontrolloimaan maa

hanmuuttajataustaisten nuorten naisten puolison 

valintaa. Harvemmin puhutaan nuoriin miehiin 

kohdistuvista perheen perustamiseen liittyvistä 

yhteisöllisistä odotuksista tai kontrollista. Nuorel

ta mieheltä saatetaan esimerkiksi odottaa vaimon 

valitsemista suvusta perinteiseen tapaan tai nuo

ren naisen pelastamista lähtömaan turvattomista 

tai epävakaista oloista. Toki puolison valitseminen 

ylirajaisesti voi myös olla nuorten tavoittelemaa ja 

perheen yhdessä sopimaa. Työni myötä tiedän, että 

avioitumisen jälkeenkin perheenjäsenet voivat pyr

kiä kontrolloimaan avioparin elämää. Esimerkiksi 

anoppi saattaa määritellä miniän kodin ulkopuo

lista elämää tai vaatia häntä osallistumaan kodin

hoitoon. Olen monissa keskusteluissa ihmetellyt, 

eikö nuoren miehen ole mahdollista vastustaa van

hempien puolison valintaa koskevaa mielipidettä 

tai myöhemmin omaan vaimoon kohdistuvaa kont

rollointia. Vastauksissaan miehet näkevätvanhem-

Erityisesti tiiviisiin sosiaalisiin yhteisöihin, kuten 

perheeseen, liittyy sosiaalisen kontrollin mahdol

lisuus, jossa yksilöllisille valinnoille ei ole tilaa. Li

säksi miehet joutuvat kohtaamaan syrjivää yhteis

kunnallista puhetta , välineellistäviä odotuksia ja 

kohtaamattomuutta sosiaali- ja hyvinvointi palve

luissa. Erityisesti miesten ylirajaiset suhteet ja vel

vollisuudet voivat palveluissa jäädä tunnistamatta. 

Kuten Jaana Vuori (2012, 259) toteaa, yhteiskunnan

monikulttuuristuessa myös kulttuuriset oletukset 

perheestä, sukulaisuudesta, sukupuolesta ja seksu

aalisuudesta ovat muutoksessa. 

Myös Kivijärvi ja Mathias (2015) toteavat, että 

nuoret miehet tulisikin nähdä heidän yksityisissä 

suhteissaan huolenpitäjinä, ei vain työntekijöinä tai 

kuten julkisissa keskusteluissa tulee esille, turval

lisuusuhkina. Nuorten miesten kamppailu positii

visen identiteetin muodostamiseksi voi olla vaike

aa, mikäli he epäonnistuvat yhteisön ja/tai omissa 
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odotuksissaan. Erityisen herkkiä voivat olla tilan

teet. joissa oma haavoittuva asema, kuten esimer

kiksi väkivaltakokemukset tai traumaattiset muis

tot. tulevat näkyväksi kohtaamisissa viranomaisten 

kanssa. (Emt.) Näissä tilanteissa myönteinen kohtaa

minen voi auttaa näkemään nuoren sekä yksilönä 

että hänelle tärkeiden ryhmäsidonnaisuuksien osa

na ylirajaisessa kontekstissaan. 

Sukupolvien välisen vuoropuhelun rakentami

nen on aikaa vievää ja vaativaa missä tahansa olo

suhteissa. Maahanmuuttajina tulleiden nuorten 

miesten hyvinvoinnin edistämiseksi kotouttamis

työssä olisi otettava huomioon nuorten ylirajaiset 

vastuut ja velvollisuudet, menneisyyden traumaatti

set kokemukset, sukupolvikokemuksiin ja lojaliteet

teihin kietoutuva sosiaalinen identiteetti sekä tule

vaisuuden mahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät ja 

odotukset. Näiden miesten itsekunnioituksen muo

dostumiseen ja sen säilyttämiseen voivat vaikuttaa 

muun muassa tulevaisuuteen suuntaamiseen liit

tyvät haasteet. huolenpidon, vapaaehtoisuuden ja 

pakon kysymykset, omien ja perheen tai yhteisön 
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