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ABSTRACT 
 
Mammon, Reet 
The integration process of three ethnic groups in Finland  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2010, 142 p. 
(Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 
ISSN 0075-4625; 403) 
ISBN 978-951-39-4112-3 
English summary 
Diss. 
 
Expanded immigration over the past few years has increased the topicality of 
the integration of immigrants into Finnish society. In this study, integration was 
approached through immigrants’ sense of coherence and experienced adapta-
tion. Mixed methods were applied at the various stages of the study, e.g. in data 
collection, result analysis and interpretation. The quantitative follow-up study 
was based on Aaron Antonovsky’s (1979, 1987b) sense of coherence theory; in 
the study, the sense of coherence was evaluated using a 13-itemquestionnaire. 
The aim was to find out how three ethnic immigrant groups’ sense of coherence 
and its changes promote adaptation during the integration process. The objec-
tive of the qualitative adaptation study was to investigate – using the method of 
phenomenological psychology – the experiences and adaptation of immigrants 
during the integration process. The data for the follow-up study were collected 
in seven localities based on availability and voluntary participation. The cohort 
(n = 302) included representatives of three ethnic groups: Afghans, Kurds, and 
Russians. They were either ’young’, aged 18–29, or ’adults’, over 30 years of 
age. The interviewees (n = 12) of the adaptation study also participated in the 
follow-up study. According to the results of factor analysis, the 13-item ques-
tionnaire used in the follow-up study to measure the sense of coherence func-
tioned one-dimensionally, and the sub-areas of the measured sense could not be 
examined closer. The increase in the women’s sense of coherence was statisti-
cally significant in the observation period, whereas it remained constant among 
the men. On the whole, individual changes were detected in the sense of coher-
ence, both increasing and decreasing. The adaptation study highlighted nine 
areas in which the immigrants had to adapt during the integration process. The 
immigrants had both positive and negative experiences within the key areas of 
Finnish language studies, adaptation to Finnish society, and work and educa-
tion. The results showed variation among different ethnic groups in terms of 
their adaptation to Finnish society and suggested that this is affected by their 
cultural background. The results can be utilised in labour administration, in 
creating integration plans for immigrants, and in integration training and coun-
selling. 
 
Keywords: integration, immigrant, ethnic group, sense of coherence, adaptation, fol-
low-up study, quantitative research, qualitative research, phenomenological psychol-
ogy 
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1 JOHDANTO 

 
 

Globalisoituvassa maailmassa ihmiset muuttavat kotimaastaan muihin maihin 
eri syistä, kuten työn, uusien elämänkokemusten tai naimisiin menon vuoksi. 
Kriisitilanteet eri puolilla maailmaa ovat synnyttäneet pakolaisuutta, ja toiseen 
maahan muutetaan turvallisuussyistä. Suomi on alkanut vasta 1970-luvun al-
kupuolella ottaa vastaan pakolaisia, ja paluumuuttajia on vastaanotettu 1990-
luvun alusta lähtien. Vaikka eri etnisten ryhmien edustajien määrä lisääntyy 
jatkuvasti, on Suomessa kuitenkin vähän maahanmuuttajia verrattuna moniin 
Euroopan maihin: vuonna 2009 maahanmuuttajia oli noin 2,8 % väestöstä (Vä-
estörekisterikeskus, 2009).  

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta tuli Suomessa voimaan 1.5.1999. Lain mukaan käsitteellä maahan-
muuttaja tarkoitetaan ihmistä, joka on muuttanut Suomeen pysyvästi asumaan 
ja joka on kotouttamislain piirissä. Maahanmuuttajalla itsellään on vastuu osal-
listumisesta kotoutumisprosessiinsa. 

Itse muutin Suomeen vuonna 2000, jolloin aloitin Jyväskylän yliopistossa 
syventävien kurssien opiskelun ensin kasvatustieteiden tiedekunnassa ja myö-
hemmin psykologian laitoksella. Opiskelun ohella työskentelin nuorten sekä 
aikuisten maahanmuuttajien parissa koulussa ja eri projekteissa. Aloitin jatko-
opiskelun vuonna 2001. Silloin myös omat mahdollisuuteni Suomessa mietityt-
tivät. Toisaalta elämääni vaikutti asemani siirtolaisena ja toisaalta taas työni 
kautta maahanmuuttajien sopeutumisen ongelmat herättivät erilaisia ajatuksia 
ja tarpeita sekä kehittyä itse että kehittää työtäni maahanmuuttajien kotoutu-
miskoulutuksen projektissa. Opiskelun ja työn kautta vieraan kielen opiskelu, 
sopeutumisen ongelmat ja oman aseman löytäminen sekä siihen liittyvien on-
gelmien ratkaiseminen olivat minulle sekä henkilökohtaisesti että työn vuoksi 
tärkeitä ja jokapäiväisiä. Erilaisia kysymyksiä tuli mieleeni. Mihin ihmisen täy-
tyy sopeutua vieraassa kulttuurissa, joka poikkeaa hänen omasta kulttuuris-
taan? Mistä löytyvät maahanmuuttajan sisäiset ja ulkoiset voimavarat? Millaista 
tukea hän saa kotoutumisen alkuvaiheessa heikolla tai olemattomalla suomen 
kielen taidollaan?  
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 Postmodernissa yhteiskunnassa elämä monimutkaistuu, riskit ja sattu-
manvaraisuus lisääntyvät samaan aikaan kun turvallisuus, pysyvyys ja ennus-
tettavuus vähenevät. Kun sattumanvaraisuus ja ennustamattomuus lisääntyvät, 
tulisi myös yksilön epävarmuuden sietokyvyn lisääntyä. Minua kiinnosti se, 
mikä on toisesta kulttuurista ja toisesta maasta Suomeen muuttaneen ihmisen 
voimavarana kulttuurimuutoksen sietämisessä ja hyväksymisessä sekä siihen 
sopeutumisessa. Löysin mielenkiintoisen teorian, koherenssin tunteen teorian, 
josta oletin löytäväni vastauksia kysymyksiini. Aaron Antonovskyn (1979, 
1987a) koherenssin tunteen teoria kertoo ihmisen yksilöllisten sisäisten voima-
varojen olemassaolosta ja siitä, miten nämä voimavarat auttavat ihmistä selviy-
tymään menestyksellisesti erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Seurantatut-
kimuksessani halusin tarkastella ensisijaisesti Jyväskylän kolmen suurimman 
etnisen ryhmän maahanmuuttajien koherenssin tunnetta kotoutumis- eli integ-
raatioprosessissa. Toiveenani oli selvitellä teorian avulla, johtaako muutos ja 
epävarmuus elämässä matalaan koherenssin tunteeseen vai heikentävätkö nä-
mä vain väliaikaisesti yksilön koherenssin tunnetta. Vai käykö päinvastoin niin, 
että muutos vahvistaa yksilön koherenssin tunnetta? Mitkä tekijät vaikuttavat 
koherenssin tunteeseen ja miten, heikentäen vai vahvistaen sitä?  

Maahanmuuttajan sopeutumisen kuvaamiseksi heidän omien kokemus-
tensa perusteella hyödynsin kvalitatiivista fenomenologisen psykologian mene-
telmää. Tämä metodi edellytti minulta oman luonnollisen asenteeni ja esiym-
märrykseni pohtimista. Tutkijana toin esille omat kokemukseni maahanmuutta-
juudesta, johon liittyviä merkityksiä ja kokemuksia olin tutkimassa. Tarkastelin 
omaa esiymmärrystäni maahanmuuttajien kokemuksista suomalaiseen yhteis-
kuntaan sopeutumisessa, ja ennakkokäsityksiäni, joita tunnistin ennen empiiris-
tä analyysia sekä henkilökohtaisella että yleisellä tasolla.   

Sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan on yksilöllinen ja mahdollisesti pitkä 
prosessi, johon vaikuttavat yksilön itsensä lisäksi hänen kulttuuritaustansa sekä 
suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevat asenteet. Koherenssin tunteen teorias-
sa sanotaan, että selviytyäkseen yksilö tarvitsee omien sisäisten voimavarojensa 
lisäksi sosiaalista tukea.  

Oma esiymmärrykseni sopeutumisesta on muodostunut lapsuudessa ja 
nuoruudessa henkilökohtaisten kokemusteni, koulutukseni sekä työkokemuk-
seni kautta. Lapsuuteni ja nuoruuteni kokemukset ovat peräisin 1950–1970-
luvuilta monikulttuuriselta alueelta Virosta, jossa vallitsi tuolloin etnisten ryh-
mien sekä eri kielten ja kulttuurien moninaisuus. Silloin oli tärkeää oppia yh-
teinen kieli ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa monikulttuurisessa ym-
päristössä sekä kotona, koulussa että työpaikalla. Kokemukseni ovat auttaneet 
toisaalta ymmärtämään, sietämään, arvostamaan, arvioimaan ja kunnioitta-
maan sekä omia että eri etnisten ryhmien edustajien kulttuuritapoja. Toisaalta 
kokemukset ovat kehittäneet myös kriittistä suhtautumista erilaisiin asioihin. 
Yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet osaamiseni kehittämiseen ja ke-
hittymiseen, jotta tulisin toimeen muutosten aiheuttamien haasteiden kanssa. 
Olen käynyt läpi sopeutumisprosessin kolmeen erilaiseen yhteiskuntaan.  
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Tutkimuslupa tämän tutkimuksen tekemiseen hyväksyttiin silloisessa 
työministeriössä 27.2.2004 (liitteet 1 ja 2). Maahanmuuttajien vastaanotto, kou-
lutus ja työllistyminen kuuluivat vielä tuolloin työministeriön alaisuuteen, mut-
ta nykyisin ne kuuluvat sisäasiainministeriöön. Tutkimus liittyi Keski-Suomen 
työ- ja elinkeinokeskuksen (1.1.2010 alkaen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus) hallinnoiman maahanmuuttajille kotoutumiskoulutukseen 
rinnastettavia toimenpiteitä tarjoavan Palapeli-projektin kehittämis- ja tutki-
mustavoitteisiin. Palapeli-projekti alkoi elokuussa 2001 ja on jatkunut 1.8.2008 
alkaen Palapeli2-projektina Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston alaisuudessa.  

Maahanmuuttajien koherenssin tunteen seurantatutkimus aloitettiin 
vuonna 2004. Väestörekisterin (Väestörekisterikeskus, 2003) mukaan 31.12.2003 
Suomessa asui vakinaisesti 28000 venäläistä, 3800 irakilaista ja 1800 afganistani-
laista. Nämä olivat kasvavat maahanmuuttajaryhmät myös Jyväskylässä. Tut-
kimukseen otettiin mukaan ei-satunnainen maahanmuuttajaryhmä heidän 
oman kiinnostuneisuutensa ja saatavuuden mukaan Jyväskylästä ja muualta 
Suomesta sellaisilta paikkakunnilta, joilla asui kyseisten etnisten ryhmien edus-
tajia. Tutkimuksessani oli vapaaehtoisesti mukana työikäisiä nuoria ja aikuisia 
maahanmuuttajia, jotka tutkimusaineiston keräämisen hetkellä olivat työvoi-
mapoliittisessa kotoutumiskoulutuksessa tai osallistuivat rinnasteisiin toimen-
piteisiin. Tutkimukseen osallistui kolme heterogeenista ryhmää venäläisiä, kur-
deja ja afganistanilaisia, jotka ovat kotoisin lähtömaansa eri alueilta ja edustavat 
siten erilaisia etniskulttuurisia ryhmiä. Joukkoon kuului paluumuuttajia, pako-
laisia ja perhesyistä Suomeen muuttaneita. Afganistanilaiset ja kurdit olivat 
muuttaneet Suomeen pakolaisina. Kvalitatiivisen tutkimuksen haastateltavat 
olivat syksyllä 2006 seurantatutkimuksen toiseen vaiheeseen osallistuneita 
maahanmuuttajia näistä kolmesta etnisestä ryhmästä.        

Maahanmuuttajien kotoutuminen on monitahoinen prosessi ja tutkimuk-
sessani kotoutuminen, sopeutuminen ja koherenssin tunne olivat keskeisiä kä-
sitteitä, joiden keskinäisiä suhteita voidaan kuvata seuraavan kuvion avulla 
(kuvio 1). 
    

KOTOUTUMINEN 
maahanmuuttajan yksilöllinen kehittyminen, 

tavoitteena työelämään ja yhteiskunnan toimintaan 
osallistuminen omaa kieltä ja kulttuuria säilyttäen 

 
 
SOPEUTUMINEN      KOHERENSSIN TUNNE 
muutokset asenteissa, arvoissa,          elämän johdonmukaisuuden ja 
uskomuksissa, tunteissa,                hallittavuuden tunne, joka 
minäkäsityksessä ja käyttäytymisessä        sisältää ymmärrettävyyden,  
         hallittavuuden ja mielekkyyden 
         osa-alueet 
 
 
KUVIO 1 Tutkimuksen käsitteiden rakenne 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
 

2.1 Kotoutuminen  
 
 
Kotoutumista vastaava kansainvälinen käsite on integraatio, joka on johdettu 
latinan sanasta integer, joka puolestaan tarkoittaa eheää. Integroituminen mer-
kitsee eheytymistä, kokonaistumista ja yhdentymistä (Pyykkönen, 2007). Käsite 
kotoutuminen on vakiintunut suomen kieleen 1.5.1999 voimaan tulleen kotout-
tamislain (493/1999) myötä, ja siinä määriteltiin ensimmäisen kerran tavoit-
teeksi kaikkien maahanmuuttajien joustava ja tehokas kotoutuminen suomalai-
seen yhteiskuntaan ja työelämään. Kotouttamislain tavoitteena on edistää maa-
hanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä, 
jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen saavuttamista. Oh-
jelman lähtökohtana oli, että maahanmuuttajien yksilöllinen kehittyminen on 
sekä heidän oman että suomalaisen yhteiskunnan edun mukaista. Tavoitteena 
on työelämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistuminen omaa kieltä ja kult-
tuuria säilyttäen. Lain voimaantulon jälkeen vuonna 1999 aloitettiin Suomessa 
säännöllinen kotoutumiskoulutus maahanmuuttajille. Se sisältää muun muassa 
suomen kielen opetusta ja suomalaiseen kulttuuriin perehdyttämistä sekä val-
mennusta työelämään. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta järjestetään 
sekä työvoimapoliittisena, rinnasteisena että omaehtoisena koulutuksena. 

 Kotouttamislain taustamateriaalina oli Eurooppa-neuvoston julkaisu 
Measurement and indicators of integration (1997), jonka tavoitteena oli tutki-
musten ja eri maiden käytänteiden vertailtavuuden parantaminen. Teoksessa 
käsitellään integraation arvioimista eri osa-alueiden kautta. Siinä integraatio 
jaetaan neljään ulottuvuuteen, jotka ovat sosiaalinen, taloudellinen, kulttuuri-
nen ja poliittinen ulottuvuus. Integraation tason arvioiminen yhteiskunnallisten 
suhteiden ja niissä tapahtuvien muutosten vuoksi on vaikeaa. Mitään yhtä ja 
selkeää eri maihin sekä eri etnisten ryhmien sopeutumiseen sopivaa arviointi-
muotoa ei ole löytynyt eri maiden tutkimuksista.  

Agerin ja Strangin (2004) raportin mukaan kotoutumisen kriteereinä ovat 
maahanmuuttajan perusoikeudet (Foundation), kulttuurispesifiset taidot (Faci-
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litators), sosiaaliset suhteet (Social Connections) ja elämänarvot (Means and 
Markers) uudessa yhteiskunnassa. Raportin tavoitteena oli yhtenäistää integ-
raatio-käsitteen käyttö Euroopassa, jotta se olisi toimiva myös YK:n alueella ja 
jotta se antaisi kehykset, puitelait ja toimintaperiaatteet paikallisille hankkeille 
ja viranomaisille pakolaisille suunnattujen toimenpiteiden suunnitteluun ja ke-
hittämiseen. Raportin mukaan maahanmuuttajan perusoikeuksiin kuuluvat 
työllisyys, asuminen, koulutus ja terveys. Sosiaaliset suhteet verkostona ovat 
tärkeitä maahanmuuttajan kotoutumisprosessissa, ja ne sisältävät oman etnisen 
ja uskonnollisen identiteetin määrittelyn, vuorovaikutuksen valtaväestön sekä 
muiden etnisten ryhmien kanssa sekä yhteydet viranomaisiin eri instituutioissa 
ja yhteiskunnassa yleensä. Kulttuurispesifiset taidot maahanmuuttajan näkö-
kulmasta tarkoittavat paikallisen kielen osaamista ja kulttuurituntemusta sekä 
turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Nämä ovat myös olennaisia tekijöitä 
sopeutumisessa uuteen yhteiskuntaan. Elämänarvot tarkoittavat maahanmuut-
tajan näkökulmasta sitä, miten hän pystyy sopeuttamaan omat elämänarvonsa 
uuteen maahan ja millainen tulee olemaan hänen tai hänen perheensä taloudel-
linen tilanne. 

Kotouttamislakiin on sen 10 vuoden voimassaolon aikana tehty kymme-
nen kertaa muutoksia eri syistä. Vuoden 2006 alusta voimaan tulleessa kotout-
tamislain muutoksessa (1215/2005) otettiin huomioon aikaisemmin vuonna 
2002 selonteossa olleita muutostarpeita. Muutosten tavoitteena oli, että kotout-
tamistoimenpiteet olisivat mahdollisimman laajasti osa normaaleja yhteiskun-
nan palveluja. Valtioneuvoston vuonna 2006 hyväksymän periaatepäätöksen 
perusteella maahanmuuttoa tarkasteltiin ohjelmassa kokonaisvaltaisesti. Kes-
keiset teemat olivat työperusteisen maahanmuuton kehittäminen, kotouttamis-
järjestelmän ohjauksen tehostaminen sekä väestöryhmien välisten etnisten suh-
teiden parantaminen. Linjauksena oli, että kotoutuminen on kaksisuuntaista, 
että se huomioidaan eri valtakunnallisissa ohjelmissa ja strategioissa ja että eri 
sektorit sisällyttävät strategiaansa kotoutumista edistävää toimintaa.  

 Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten toimia kotoutumisen edistä-
miseksi ja tukemiseksi (Forsander, 2001). Kunnat, työ- ja elinkeinotoimistot ja 
järjestöt auttavat muuttajia kotoutumisen alkuun laissa mainittujen toimenpi-
teiden tuella. Kotouttamisella ilmaistaan maahanmuutto- ja vähemmistöpoliitti-
sessa keskustelussa tilaa tai prosessia. Ideaalitapauksessa vähemmistön vuoro-
vaikutus enemmistökulttuurin kanssa on molemminpuolista arvojen, ajatusten 
ja tapojen oppimista ja vaihtoa, jolloin käytännön tasolla on kyse vähemmistön 
tulemisesta osaksi yhteiskuntaa (Pyykkönen, 2007).  

Kotoutuminen on prosessiluonteista; se on käytännön prosessi, jossa maa-
hanmuuttaja pyrkii asettautumaan uuteen kotiyhteiskuntaansa. Kotoutumiseen 
liittyy etninen tasavertaisuus, koska siinä on kyse myös vallan ja hyvinvoinnin 
jakautumisesta eri etnisten ryhmien välillä (Ekholm, 1994). Kotoutuminen voi-
daan jakaa kahteen osaan, joista toinen on rakenteellinen integraatio ja toinen 
etnisen ryhmän sisäinen integraatio. Rakenteellisella integraatiolla tavoitellaan 
maahanmuuttajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen elämään. Etnisen ryhmän sisäinen 
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integraatio edesauttaa samasta etnisestä ryhmästä tai kulttuurisesta taustasta 
tulevien maahanmuuttajien asettumista yhteiskuntaan yhteisönä, joka voi tais-
tella omasta asemastaan yhteiskunnassa ja vastustaa syrjintää (Forsander, 2001; 
Pyykkönen, 2007; Suurpää, 2002). Toisaalta etninen ryhmä voi olla sisäisesti 
hyvin yhtenäinen, mutta silti syrjässä kantaväestön hallitsemasta yhteiskunnas-
ta. Kotoutumiskysymykset ovat siksi keskeinen osa maahanmuuttajayhdistys-
ten toimintaa (Pyykkönen, 2007). Yhdistykset toimivat maahanmuuttajille väy-
linä osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan yleisesti hyväksytyllä ta-
valla. Yhdistykset ovat myös tiloja, joissa etniskulttuurisia identiteettejä tuote-
taan, muutetaan ja niistä kiistellään.  

Maahanmuuttajan kotoutumista tukee sosiaalisen tuen saanti verkostossa, 
varsinainen saatu tuki tai koettu monipuolinen sosiaalinen tuki (vrt. Uutela, 
1998; Myren, 1999). Kotoutumisprosessissa eri etnisten ryhmien maahanmuut-
tajien on tärkeää voida luottaa siihen, että asiat järjestyvät elämässä. Toisaalta 
maahanmuuttajien on myös hyvin tärkeää ymmärtää oma elämäntilanteensa 
kokonaisuutena, jotta he itse voisivat tehdä päätöksiä siitä, miten toimia ja ta-
voitella mielekkyyttä elämässä (vrt. Antonovsky, 1979).   

 Lain mukaan maahanmuuttajan kotoutumisaika on kolme tai viisi vuotta 
ja kotoutumisaikana taataan opiskelun tai työelämävalmennuksen ajalta kotou-
tumistuki ja ylläpitokorvaus. Maahanmuuttajalle laaditaan kotoutumissuunni-
telma parin kuukauden sisällä Suomeen muuton jälkeen. Kotoutumissuunni-
telmassa sovitaan erilaisista kotoutumiseen liittyvistä toimenpiteistä, joista ko-
toutumiskoulutus on olennainen osa. Suunnitelmassa tuetaan suomen kielen 
koulutukseen hakemista ja selvitetään, miten muualla hankittu ammatillinen 
osaaminen tai tutkinto voidaan saada suomalaisen työelämän vaatimuksia vas-
taavaksi (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka, 2006; Suokonautio, 2008). Mahdol-
lisuuksien mukaan maahanmuuttajalle tarjotaan pitkäjänteistä ohjausta ja ura-
suunnittelua, jolloin mahdollisuudet elämän järjestymiseen Suomessa selkiyty-
vät (Matinheikki-Kokko, Koivumäki & Kuortti, 2003; Suokonautio, 2008). 

On olemassa sekä objektiivisia että subjektiivisia indikaattoreita, joiden 
perusteella voidaan arvioida kotoutumisen tasoa. Objektiiviset indikaattorit 
liittyvät yhteiskunnan ilmapiiriin sekä maahanmuuttajien sosioekonomiseen 
asemaan. Niitä ovat maahanmuuttajaväestön rakenne, koulutus, yhteiskunnal-
linen osallistuminen, työllisyys, asuminen, laillinen asema ja valtaväestön asen-
teet maahanmuuttajia kohtaan. Subjektiiviset indikaattorit kuvaavat maahan-
muuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, yksilöllistä kehittymis-
tä sekä heidän kokemuksiaan henkisestä hyvinvoinnista, sosiaalisen vuorovai-
kutuksen laadusta, yhteiskunnan arvojen hyväksymisestä ja syrjinnästä (Jasins-
kaja-Lahti, Liebkind & Vesala, 2002). Kotoutuminen on loppumaton prosessi, 
joka ei ole kaikille samanlainen, eikä lopputuloksena ole välttämättä samanlai-
nen sopeutuminen (Bhatia, 2003; Huttunen, 2002). 

Valtonen (1999) käyttää tutkimusteoriansa taustana Pierre Bourdieun pää-
oman käsitettä, jota hän laajentaa kuvaamaan yhteiskunnallista pääomaa. Val-
tosen mukaan se koostuu yksilön erilaisista tiedoista ja taidoista, jotka auttavat 
häntä tekemään päätöksiä ja toimimaan yhteiskunnassa. Maahanmuuttajille 
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yhteiskunnallinen pääoma on olennaista kotoutumisen kannalta. Valtonen ker-
too myös monikulttuurisesta pääomasta, jolla hän tarkoittaa kykyä hyväksyä, 
ymmärtää, arvostaa ja elää kulttuurien moninaisuudessa. Institutionaalinen 
pääoma muodostuu Valtosen mukaan työssä tietyssä organisaatiossa hankituis-
ta ansioista, henkilökohtaisista yhteyksistä ja arvonannosta. Suomessa maa-
hanmuuttajien kotoutumista ja kotouttamista pidetään poliittisena tavoitteena, 
jonka esteeksi ovat nousseet työttömyys ja heikot työllistymisnäkymät. Salmi-
sen (1997) mukaan maahanmuuttajien taustatekijöistä kotoutumiseen vaikutta-
vat eniten ikä, sukupuoli ja koulutus, ja etenkin miehet kärsivät työttömyyden 
aiheuttamasta tyhjiöstä ja turhautumisesta. Kotoutumisen onnistumista on tar-
kasteltu maahanmuuttajien selviytymiskeinojen kautta, minkä perusteella voi-
daan arvioida myös hyvinvointia ja onnistunutta kotoutumista, jota osoittavat 
esimerkiksi työ- ja opiskelupaikka, tunne sosiaalisen liikkuvuuden mahdolli-
suudesta, perheen yhdistäminen ja perheen suhteet, sukulaisten turvallisuus 
lähtömaassa ja toisen sukupolven menestyminen (Valtonen, 1999). Epäonnistu-
neen kotoutumisen merkkejä ovat perheen hajoaminen, työttömyyden jatkumi-
nen, syrjäytyminen ja rikollisuus. Suomessa on käytetty myös toisenlaista tapaa 
arvioida kotoutumisprosessin tasoa. Salmisen (1997) mukaan maahanmuuttajat 
voidaan jakaa neljään ryhmään kotoutumisen vaiheen suhteen. Nämä ryhmät 
ovat menestyjät, sinnittelijät, hengissä pysyttelijät ja varsinaiset eristäytyjät.  

Valtioneuvoston selonteossa (2002) todettiin, että kotouttamislailla voi-
daan kuitenkin vain osittain vaikuttaa maahanmuuttajan hallittuun ja tasapai-
noiseen kotoutumiseen; toinen osapuoli kotoutumisessa on maahanmuuttaja 
itse. Miten maahanmuuttaja sitten selviytyy muutoksista kotoutumisprosessis-
sa? Erilaisten selviytymiskeinojen rinnalla on viime vuosikymmeninä tutkittu 
persoonallisuuden pysyviä taipumuksellisia piirteitä, jotka suuntavat ihmisen 
menestyksellistä käyttäytymistä elämän eri tilanteissa (Feldt & Mäkikangas, 
2009). Yhtenä tällaisena suuntaajana on tutkittu koherenssin tunnetta, joka on 
melko pysyvä persoonallisuuteen liittyvä taipumus, ja sen on katsottu olevan 
ihmisen käyttämien selviytymiskeinojen keskeinen taustatekijä ja avain menes-
tyksekkääseen stressin hallintaan (Antonovsky, 1987a; Feldt & Mäkikangas, 
2009).  
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2.2  Kulttuuri, etnisyys ja etninen ryhmä sekä etninen identiteetti 

 
 
Etnisyys ja kulttuuri ovat vakiintuneet suomalaiseen kotoutumiskeskusteluun 
toisiinsa kytkeytyvinä käsitteinä, joiden avulla puhutaan ryhmien välisistä suh-
teista ja viime aikoina erityisesti maahanmuuttajien ja niin kutsuttujen perin-
teisten vähemmistöjen suhteesta muuhun yhteiskuntaan (Huttunen, 2005). Pit-
känen (2006a) käsittelee kulttuuria koko elämäntapaa jäsentävänä asiana. Kult-
tuurisilla ja historiallisilla olosuhteilla tarkoitetaan kulttuurin piirteitä (Talib, 
Löfström & Meri, 2008), jotka ovat kehittyneet historian kuluessa. Etnisyyden 
käsitteellä viitataan yleensä kulttuuriin perustuvaan erontekojen systeemiin 
(Huttunen, 2005). Erilaisissa kulttuureissa kasvaneille kehittyy omanlaisensa 
persoonallisuuden rakenne (Talib, Löfström & Meri, 2008). Vakaa, johdonmu-
kainen ja normeiltaan selkeä kulttuuri mahdollistaa yksilön sekä yleisten hallin-
taresurssien että koherenssin tunteen kehittymisen (Antonovsky, 1979, 1987b, 
1990).  

Tutkimuksissa käsitellään kulttuuria pohjimmiltaan sellaisena, kuin se on 
yleisesti määritelty antropologiassa ja sosiologisessa tutkimuksessa, joissa kult-
tuuri on tietojen, uskomusten, moraalisääntöjen, lakien ja tapojen muodostama 
monimutkainen kokonaisuus, joka opittuna ja sisäistettynä määrittää ihmisyksi-
lön toimintaa (Pyykkönen, 2007). Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä etni-
nen ryhmä kuvattaessa erilaisten maahanmuuttajaryhmien sopeutumista suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Tutkimuksessani lähestyn kulttuuria maahanmuutta-
jien vuorovaikutuksessaan tuottamien merkitysten verkostona. Teresa LaFrom-
boise työtovereineen esitti kulttuurin omaksumisen muuntelumallin, jonka 
mukaan yksilö voi vaihtaa kulttuuri-identiteettiään tilanteen mukaan (Lieb-
kind, 2000a). Kulttuurin omaksumisen muuntelumallin mukaan yksilö voi 
omaa kulttuuri-identiteettiään vaarantamatta tuntea yhteenkuuluvuutta kah-
teen eri kulttuuriin, mikä aiheuttaa myös vähemmän stressiä, kun yksilö käyt-
täytyy tilanteessa tiettyjen kulttuuritapojen mukaan. Tämä muistuttaa kaksikie-
lisyyttä, jossa toinen kieli omaksutaan ensimmäisen lisäksi. Mallin mukaan yk-
silön kaksikulttuurisuus on kompetenssia eli kykyä toimia eri kulttuureissa, ja 
se on yksi sopeutumisen tärkeistä kriteereistä.  

Aiempiin tutkimuksiin viitaten Alitolppa-Niitamo (1994) määrittelee etni-
sen ryhmän joukoksi ihmisiä, joilla on joitakin yhteisiä normatiivisen käyttäy-
tymisen malleja. Hänen mukaansa etniset ryhmät ovat osa laajempaa populaa-
tiota ja ne ovat vuorovaikutuksessa muihin ryhmiin kuuluvien kanssa sosiaali-
sen systeemin määrittelemissä rajoissa. Etnisyyden aste voi vaihdella siten, että 
normatiivisia tapoja velvoitetaan tai pakotetaan noudattamaan vaihtelevasti ja 
tapauskohtaisesti. Etnisyystutkimuksissa on esimerkkejä siitä, kuinka monissa 
tilanteissa eri etnisiin ryhmiin lukeutuvilla ihmisillä on useita yhteisiä käytäntö-
jä tai tietyt piirteet tulevat esiin etnisyyden merkkeinä tai rajan tuottajina. Viime 
aikoina lähestymistavat ovat olleet muuttumassa. Nykyisin korostetaan sitä, 
että etnisyys on kulttuurin lailla historiallista ja muuttuvaa, ihmisten sosiaali-
sissa suhteissa ja käytännöissä tuottamaa eikä ”luonnosta” kumpuavaa (Huttu-
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nen, 2005). Kulttuurin ymmärtäminen muuttuvana, prosessimaisena ja uusia 
elementtejä itseensä sulauttavana on antoisa lähestymistapa ymmärtää etnisyyt-
tä ja sen eri muotoja globaalissa maailmassa.  

 Kulttuuri ja uskonto ovat voimakkaita piirteitä, jotka vaikuttavat valta-
kulttuuriin sopeutumisessa. Niiden vaikutuksesta sopeutumiseen on erilaisia 
havaintoja. Kun uskonto rajoittaa etnisen ryhmän sopeutumista, etnisyys voi 
tällöin toimia sosiaalisen hajaannuksen ja vieraantumisen vastavoimana (Ek-
holm, 1994). Uskonto voi toimia myös yksilöllisiä voimavaroja ja sopeutumista 
tukevana ja ongelmia lievittävänä tekijänä (Sundararajan-Reddy, 2005).  

Suomen kotouttamispolitiikassa etnisyys saa merkityksensä hyvinvointi-
valtion kontekstissa, jossa etninen ja siihen liittyvä kulttuurinen hahmottuvat 
yksityisen alueelle rajautuvaksi tapakulttuuriksi (Huttunen, 2005). Etnisyyttä 
pidetään luonnollisena ilmiönä, ja ajatellaan, että maahanmuuttajien käyttäy-
tymistä voidaan selittää heidän kulttuurinsa ja etnisyytensä avulla. Myös maa-
ilmanpolitiikan konfliktien voidaan ymmärtää ja selittää kumpuavan etnisyy-
destä tai kulttuurisista eroista (Huttunen, 2005). Huttunen kuitenkin suosittelee 
pohtimaan etnisyyden käsitteen merkitystä, kun käsitettä käytetään tutkimuk-
sessa. Etnisyyden käsitteellä on paikkansa maailman monimuotoisuuden hah-
mottamisessa.  

Tutkijoiden (Forsander, 2001; Huttunen, 2005; Jasinskaja-Lahti, 2000; Lieb-
kind, 2000a) mukaan Suomesta puhutaan nykyisin monikulttuurisena tai moni-
kulttuuristuvana yhteiskuntana, ja tällä viitataan useimmiten etnisten ryhmien 
määrän kasvuun. Suomessa käsitteet monikulttuurisuus ja etnisyys ovat tulleet 
osaksi yhteiskunnallista keskustelua 1980-luvun lopulla, jolloin maahan tulevis-
ta ryhmistä alettiin puhua etnisinä vähemmistöinä tai etnisinä ryhminä.  

Toiseuden käsitteen avulla ilmaistaan suhdetta tutun ja vieraan tai normin 
ja poikkeuksen välillä, ja sen avulla voidaan analysoida myös suomalaisten nä-
kemystä maahanmuuttajista (Löytty, 2005). Toiseudessa ilmenee näkemys, että 
oman identiteetin luomiseen tarvitaan toinen ja että se toinen on olennainen osa 
itseä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kansallinen identiteetti ei olekaan mono-
liittinen, kun ”muista” tulee osa ”meitä”. 

Maahanmuuttajan etninen identiteetti on yksi akkulturaatioon ja myös 
psykologiseen sopeutumiseen eniten vaikuttavasti tekijöistä (Iwamasa & Ya-
mada, 2001; Kim, 2000; Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti, 2000; Phinney, 
1990). Etnisellä identiteetillä tarkoitetaan sitä osaa ihmisen minäkuvasta, joka 
kertoo hänen kuuluvan tiettyyn etniseen ryhmään tai ryhmiin niihin liittyvine 
arvo- ja tunnemerkityksineen. Erityisen tärkeää etnisen identiteetin kehittymi-
nen on lapsille ja nuorille, jotta he tietäisivät, mihin etniseen ryhmään he kuu-
luvat, miten heidän on asennoiduttava uuden yhteiskunnan kulttuurimuutok-
siin ja miten voimakkaasti heidän on sitouttava sosiaalisen ympäristön tapoihin 
ja arvoihin (Alitolppa-Niitamo, 1994; Arroyo, 1995; Liebkind, Haaramo & Ja-
sinskaja-Lahti, 2000; Talib & Lipponen, 2008). Etninen identiteetti on myös alati 
muuttuva prosessi ja yksi lukuisista ihmisen identiteeteistä. Maahanmuuttajat 
etsivät aina paikkaansa suhteessa sekä menneisyyden että nykyisyyden        
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maisemiin, ja ihmiset suuntautuvat siihen, missä hyvä elämä on mahdollista 
(Huttunen, 2002). 

 
 

2.3  Suomalaisesta monikulttuurisuudesta  
 
 
Monikulttuurisuutta voidaan yksinkertaisesti käsitellä sanana, joka tarkoittaa, 
että yhteiskunnassa elää rinnakkain useita kulttuuriltaan toisistaan poikkeavia 
ryhmiä. Kulttuurin tavoin myös monikulttuurisuus on kuitenkin käsitteenä 
monimerkityksinen, ja sitä käytetään yhtäältä kuvaamaan tilannetta, jossa esiin-
tyy rinnakkain useita eri kulttuurisia, kielellisiä ja etnisiä ryhmiä (Pitkänen, 
2006a). Toisaalta monikulttuurisuutta käytetään usein normatiivisena ja poliitti-
sena käsitteenä, jonka tavoitteena on määritellä eri ryhmien välisiä suhteita. 
Suomessa monikulttuurisuudella tarkoitetaan sekä erilaisten ihmisten ja ryhmi-
en elämistä samassa tilassa ja ajassa että monenlaisia ihanteellista yhteiskuntaa 
sekä erilaisten ryhmien välistä yhteiseloa koskevia käsityksiä (Huttunen, 2005). 
Sillä tarkoitetaan yleensä myös sitä, että etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat 
ovat tasavertaisia valtaväestön kanssa ja että maahanmuuttajilla on oikeus säi-
lyttää omaa kieltään ja kulttuuriaan.  

Monikulttuurisuusideaali on kytketty kaikkia koskevan tasavertaisuuden 
periaatteeseen. Maahanmuuttajilla ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla tulisi 
olla yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnan eri 
osa-alueilla. Yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta haavoittuvimman 
ryhmän muodostavat pakolaiset, sillä he ovat selkeimmin sosiaalipoliittisten 
tukitoimien sekä valtaväestön hyvän tahdon varassa (Pitkänen, 2006b).     Suo-
messa monikulttuurisuuden ajatellaan kuitenkin koskevan erityisesti maahan-
muuttajia. Sen katsotaan olevan seurausta heidän läsnäolostaan, ja heidän teh-
täväkseen sälytetään toisaalta suomalaisten toimintatapojen ja suomen kielen 
oppiminen, toisaalta ”oman kulttuurinsa” säilyttäminen (Lepola, 2000). Moni-
kulttuurisuusmallilla ei ole pitkäaikaisia perinteitä Suomessa, joka on käytän-
nössä varsin assimiloiva maa, koska odotetaan, että yksilön kannalta on help-
poa ja realistista sulautua yhteiskuntaan (Pitkänen, 2006a, b; Ylänkö, 1997). 
Suomalaiset yleisesti ja monet ihmisryhmät erikseen on todettu nihkeiksi su-
vaitsemaan etnistä erilaisuutta ja tällä erilaisuudella perusteltuja toimintatapoja 
tai instituutioita (Forsander, 2001; Jaakkola, 2005; Lepola, 2000; Ylänkö, 1997). 

Viranomaisnäkökulmasta monikulttuurisuus tarkoittaa erilaisten palvelu-
prosessien hallintaa. Helmikuussa 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki 
(20.1.2004/21) velvoittaa viranomaisia edistämään etnistä yhdenvertaisuutta 
kaikissa toiminnoissaan, jotta toteutuisi pluralismin tavoite: ihmiset ovat erilai-
sia mutta samanarvoisia (Pitkänen, 2006b). 

Viimeaikaiset tutkimukset kertovat viranomaisten asenteista maahan-
muuttajia kohtaan ja maahanmuuttajan kohtaamisesta. Enemmistö viranomai-
sista tuntuu uskovan, että jos kulttuurien välistä kanssakäymistä ja dialogia 
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lisätään, voidaan välttyä monelta ongelmalta ja kriisiltä (Brewis, 2008; Matin-
heikki-Kokko, 1997; Pitkänen, 2006a, b).  

Monikulttuurisuutta voidaan tarkastella yksilön näkökulmasta. On tar-
peen kiinnittää huomiota muuttuviin asenteisiin yhteiskunnassa (Jaakkola, 
2005) sekä yksilöiden psykologiseen sopeutumiseen ja identiteetin muutoksiin 
muuttuvissa olosuhteissa (Liebkind, 1994, 2000a, b). Monikulttuurisuus kosket-
taa siis koko yhteiskuntaa sekä kaikkia yksilöitä. Monikulttuurisuutta pidetään 
paikallisena ja tässä tapauksessa suomalaisena, koska suomalainen yhteiskunta 
tuottaa omaa erityistä monikulttuurisuuttaan, joka tarkoittaa uudenlaisia konk-
reettisia arkipäiväisiä haasteita. Monikulttuurisuus kulttuurisen monimuotoi-
suuden merkityksessä ei kerro mitään kulttuuristen ryhmien välisistä suhteista, 
vaan se toteaa vain yhteiskunnan tilan, koska ihmisen katsotaan kuuluvan yh-
teiskunnassa erilaisiin etnisiin sekä erilaisiin alakulttuurisiin ryhmiin (Pitkänen, 
2006a).  

Suomessa monikulttuurisuus näyttää rakentuvan usein yksityisen ja julki-
sen selkeälle erottelulle. Yksityinen on silloin oman kulttuurin toteuttamisen 
aluetta ja julkinen puolestaan neutraalia ja kulttuuritonta yhteistä aluetta, jolla 
tavoitellaan yhteiskunnan kaikkien jäsenten yhdenvertaisuutta. Kotouttamisla-
ki (1.5.1999) ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset (1.1.2006) sisältävät näke-
myksiä maahanmuuttajuuteen liittyvistä yhteiskunnallisista toimenpiteistä ko-
toutumisprosessissa. Siitä johtuen monikulttuurisuus ylittää yksityisen ja julki-
sen rajat. Maahanmuuttajien kotoutuminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa 
on erityisesti julkista aluetta, jotta yhteiskunta toimisi. Toisaalta maahanmuut-
tajien täytyy integroitua taloudellisesti, poliittisesti ja oikeudellisesti osaksi val-
litsevaa järjestelmää siten, että he työelämässä ja koulutuksessa jakavat ja hy-
väksyvät täysipainoisesti yhteiskunnassa hyväksytyt normit (Forsander, 2001).       

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa täytyy olla mahdollista puhua myös 
vaikeiksi koetuista asioista, jotka koskevat esimerkiksi tasa-arvoa, yhdenvertai-
suutta, ihmisoikeuksia ja uskontoja. ”Oikeus omaan kulttuuriin” on ymmärret-
ty hyvän monikulttuurisen yhteiskunnan peruskiveksi. Aina ei päde suomalai-
nen sanonta ”maassa maan tavalla”, joten tarvitaan laajaa keskustelua maan 
tavoista. Suomalaisten asenteista riippuu monikulttuurisen Suomen tulevaisuus 
(Jaakkola, 2005; Liebkind, 1994). Kulttuuri on interaktiivista ja kulttuurisilla ra-
japinnoilla tapahtuvasta on aina neuvoteltava, vaihdettava kokemuksia ja kes-
kustelua täytyy käydä myös vaikeiksi koetuista asioista (Huttunen, 2005).  
Maahanmuuttajiin avoimesti suhtautuvat suomalaiset korostavat kulttuurista 
identiteettiä ja pitävät statuksellista suomalaisuutta vähemmän merkitykselli-
senä kuin maahanmuuttajiin negatiivisesti suhtautuvat. Maahanmuuttajille on 
tärkeää toisaalta integraatio vastaanottavaan väestöön, toisaalta onnistuneen 
integraation tavoittelemiseen vaikuttaa vastaanottavan väestön suhtautuminen 
etnisiin ryhmiin. Suomalaisten asenteiden tilannetta ja asenteiden muuttumista 
on tutkittu, ja on havaittu aiempaa positiivisemmiksi muuttuneita asenteita 
(Jaakkola, 2005). Jaakkolan mukaan entiseen tapaan negatiivisimmat asenteet 
ovat nuorilla pojilla, vähän koulutetuilla ja iäkkäillä miehillä. Vuonna 2008 al-
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kanut taloudellinen taantuma on taas muuttanut valtaväestön asenteita negatii-
visemmiksi maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia kohtaan.  

 Suomalaista monikulttuurisuuteen liittyvää keskustelua vaikeuttaa se, et-
tä monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet on usein tuotu maailmalta, missä 
käsitteitä määritellään tietyn paikallisen kulttuurin mukaan. Maahanmuutto 
1980-luvulla ja erityisesti 1990-luvulla laajentunut sekä 2000-luvulla yhä kasva-
va muuttoliike ovat tehneet monikulttuurisuuden käsittelemisen uudella taval-
la ajankohtaiseksi. Uudenlaiset etniset ryhmät omine paikallisesta kulttuurista 
poikkeavine kulttuureineen sekä elämäntilanteineen ovat tulleet osaksi suoma-
laista arkea. Heidän muuttonsa Suomeen on muodostanut tarpeen uusille 
konkreettisille ratkaisuille muuttaneiden arkielämän järjestämiseksi.      

 Se, miten suomalaisuus määritellään ja ymmärretään, on vaikeampaa 
2010-luvulla kuin se oli 1990-luvulla. Erilaisia käsitteitä, kuten suvaitsevuus, 
rasismi, etnisyys, toiseus sekä nationalismi, pohditaan Suomessa uudelleen, 
koska nämä ilmiöt ovat nyt ajankohtaisia (Huttunen, Löytty & Rastas, 2005; 
Löytty, 2005). Monikulttuurisuus ei ole siis pelkästään puhetta, vaan tekoja ja 
toimintaa, poliittisia päätöksiä ja elämää laajassa merkityksessään ja kaikessa 
monimuotoisuudessaan, mitä Suomessa voimassa oleva kotouttamislaki myös 
edellyttää. Suomalaisen monikulttuurisuuden sanotaan olevan tulevaisuuteen 
suuntautuvaa sekä tavoitteita ja ihanteita asettavaa (Huttunen, 2005). Aidosti 
monikulttuurisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa tarvitaan muutosvalmiutta 
koko väestöltä, ei vain maahanmuuttajilta ja etnisten vähemmistöjen edustajilta, 
ja haasteet kohdistuvat sekä yksittäisiin henkilöihin että yhteiskunnallisiin insti-
tuutioihin (Brewis, 2008; Pitkänen, 2006b).  

Monikulttuurisuuden sosiaalipsykologista näkökulmaa korostaa Verku-
yten (2007), jonka mukaan monikulttuurisuutta pidetään esimerkiksi ideologia-
na, normatiivisten uskomusten kokonaisuutena, politiikan viitekehyksenä ja 
koulutuksellisena ohjenuorana. Verkuyten korostaa, että monikulttuurisuus 
yleisesti pyrkii edistämään etnisen monimuotoisuuden ymmärrystä ja arvosta-
mista tunnustamalla ja kunnioittamalla vähemmistöryhmien identiteettejä ja 
kulttuureita.  

 
 
2.4   Etnisten ryhmien sopeutumisen tutkimus 

 
 

Kun eri kulttuurit kohtaavat, ihmiset joutuvat sopeutumaan muutoksiin, ja yh-
teiskunnan kehitys on pitkälti seurausta tällaisista muutosprosesseista (Lieb-
kind, 1994, 2000a, b). Klassinen määritelmä viittaa akkulturaatioon ilmiönä, joka 
syntyy, kun eri kulttuureja edustavat ihmiset ovat jatkuvassa kontaktissa kes-
kenään, ja tätä muutosprosessia kokonaisuudessaan voi nimittää akkulturaa-
tioprosessiksi (Liebkind, 1994, 2000a, b). Akkulturaation käsitettä on määrittely 
teorioissa eri tavoilla. Tutkijat käyttävät samaa käsitteistöä, mutta käsitteitä 
määritellään ja arvioidaan hyvin eri tavoin (Berry, 1998). Akkulturaatioteoriat 
voidaan jakaa kahteen ryhmään, joista toinen painottaa yksisuuntaista proses-
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sia, joka päättyy kulttuurivähemmistön sulautumiseen, ja toinen korostaa kak-
sisuuntaista prosessia, joka päättyy monikulttuurisuuteen (Berry & Ward, 2006; 
Berry & Sam, 1997; Liebkind, 2000a) eli erilaisten kulttuurien hyväksymiseen.  

Berry (1998) kehitti 1990-luvulla kaksisuuntaisen akkulturaatiomallin, 
jonka keskeisiä muuttujia ovat akkulturaatioasenteet tai -strategiat. Asenteet 
koskevat toisaalta sitä, miten yksilö suhtautuu omaan kulttuuriinsa, ja toisaalta 
sitä, miten etniset ryhmät suhtautuvat muihin etnisiin ryhmiin ja valtaväestöön. 
Akkulturaatio voidaan jakaa kulttuuri- ja yksilötason ilmiöihin (Berry, 1998; 
Berry & Ward, 2006). Akkulturaation kaksisuuntaisen mallin on todettu tuovan 
näkyviin kulttuuriset tekijät monipuolisemmin kuin perinteinen yksisuuntai-
nen prosessi (Lieber, Chin, Nihira & Mink, 2001; Rudmin, 2003; Ryder, Alden & 
Paulhus, 2000). Kaksiulotteiset mallit poikkeavat toisistaan siinä, millaiseksi 
kahden kulttuurin omaksumisen suhde hahmotellaan (Liebkind, 2000a, b). Ber-
ryn (Berry & Sam, 1997) mukaan akkulturaatiostrategiat kuvaavat neljää erilais-
ta akkulturaation mahdollisuutta eli strategiaa etnisten ryhmien kohdatessa 
kulttuurimuutoksia. Nämä strategiat ovat integraatio eli kotoutuminen, assimi-
laatio eli sulautuminen, separaatio eli eristäytyminen ja marginalisaatio eli syr-
jäytyminen. Integraatio tarkoittaa, että henkilö kokee kuuluvansa etniseen vä-
hemmistöryhmään, arvostaa kuulumista siihen ja toimii muiden etnisten ryh-
mien sekä valtaväestöön kuuluvien kanssa. Assimilaatiossa eli sulautumisessa 
yksilö luopuu vähemmistöidentiteetistään ja hänen toiveensa on kuulua 
enemmistöön. Eräs voimakas piirre, joka saattaa estää sulautumisen, on uskon-
to. Separaation tapauksessa yksilö eristäytyy omaan etniseen ryhmäänsä. Mar-
ginalisaatiolla eli syrjäytymisellä tarkoitetaan tilaa, jossa yksilö eristäytyy omas-
ta etnisestä ryhmästään eikä samaistu myöskään muihin ryhmiin (Berry & Sam, 
1997; Forsander, 2001). Akkulturaatioprosessissa valtaväestö tarjoaa mahdolli-
suudet kulttuurispesifien taitojen oppimiseen, ja siksi kontaktit valtaväestöön 
ovat korvaamattomia kulttuurin oppimisen välineitä. Maahanmuuttajalle suh-
teet valtaväestöön sekä omaan etniseen ryhmään ovat hyvin tärkeitä. Oman 
etnisen ryhmän jäsenet muodostavat tärkeän sosiaalisen tukiverkoston, ja tär-
keää onkin erottaa akkulturaatiosta enkulturaatio, joka yhdistää yksilön omaan 
kulttuuriinsa. 

 Kulttuurin omaksumisen muuntelumallin eli ABC-mallin (Affective-
Behavioral-Cognitive) ja muiden kolmeulotteisten mallien mukaan voidaan 
olettaa, että yksilö voi kulttuuri-identiteettiään vaarantamatta tuntea yhteen-
kuuluvuutta kahteen eri kulttuuriin (Ward & Kennedy, 1996). Mallin mukaan 
tätä vastaa kaksikulttuurisuus, joka tarkoittaa yksilön kompetenssia eli kykyä 
toimia eri kulttuureissa tilanteen mukaan. Tutkijat (Liebkind, 2000a, b; Ward & 
Kennedy, 1996) näkevät kulttuurien välisen kontaktin stressiä aiheuttavana ti-
lanteena, joka vaatii emotionaalisia, käyttäytymiseen liittyviä ja kognitiivisia 
tapoja käsitellä stressiä. Emotionaalinen ulottuvuus liittyy stressin sietoon ja 
hallintastrategioihin, ja siihen kuuluvat esimerkiksi henkilökohtaiset vahvuudet 
ja sosiaalinen tuki. Käyttäytymiseen liittyvää ulottuvuutta opitaan arkielämäs-
sä, koulutuksessa ja työelämässä, ja se on maahanmuuttajalle uudessa yhteis-
kunnassa tärkeää. Esimerkiksi suomalaista kulttuuria opitaan suomen kielen ja 
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kommunikaation kautta. Tietämättä suomalaisen kulttuurin tapoja maahan-
muuttaja voi joskus omalla käytöksellään aiheuttaa väärinkäsityksiä ja mielipa-
haa. Siksi on tärkeä tietää, millainen käytös on sopivaa ja odotettua. Eri kulttuu-
rien arvot ja asenteet vaihtelevat, joten täysin uusi ja tuntematon kulttuuri saat-
taa aiheuttaa erilaisia konfliktitilanteita. Tähän ulottuvuuteen kuuluvat myös 
identiteetin muutokset (Berry, 1998; Berry & Sam, 1997; Liebkind, 2000a, b; 
Ward & Kennedy, 1996). On pohdittu, kuinka paljon maahanmuuttaja haluaa 
säilyttää omaa kulttuuriaan ja kuinka paljon hän osallistuu valtakulttuurin toi-
mintaan. Tämä kuvaa maahanmuuttajien akkulturaatiostrategian valintaa: in-
tegraatio, assimilaatio, separaatio vai marginalisaatio? 

Akkulturaatio ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan se etenee oman 
ryhmän sisäisten ja ryhmien välisten suhteiden verkostossa, mikä tarjoaa etni-
sen ja kulttuuri-identiteetin uudelleenmuokkaukselle sekä tukea että haasteita 
(Liebkind, 2000a). Akkulturaatioprosessiin liittyy hyvin monta ulottuvuutta ja 
ne kaikki pitäisi ottaa huomioon yhtä aikaa. On esitetty kulttuuri-identiteetin 
merkityksen malli, jonka mukaan kulttuuri-identiteettiä voidaan pitää dynaa-
misena ja tilanteesta riippuvana, sekä kulttuurin omaksumisen muuntelumalli, 
jonka mukaan kahden kulttuurin piirteiden hyväksyminen johtaa yksilön mo-
nikulttuurisuuteen (Berry, 1998; Liebkind, 2000a, b).   

Liebkind (2000a) viittaa tutkimuksiin, joiden tärkeä anti on ollut vuoro-
vaikutuksellisen akkulturaatiomallin kehittäminen. Mallin eri osa-alueita ovat 
sosiaalinen ympäristö, kulttuurien kohtaaminen, yksilötason hyvinvointi, vas-
taanottavan maan asenteet ja resurssit sekä sosiaalipsykologiset tekijät. Vuoro-
vaikutuksellinen malli korostaa myös akkulturaatioprosessiin osallistuvien 
ryhmien välisiä suhteita, koska vähemmistöryhmillä ei ole aina vapautta valita 
omia akkulturaatiostrategioitaan. Sekä virallinen että yleinen mielipide voivat 
ratkaisevasti vaikuttaa vähemmistöryhmien akkulturaatiostrategioihin (Jaakko-
la, 2005).  

Akkulturaatioprosessi saattaa hämmentää moniulotteisuudellaan. Siitä 
voidaan erottaa seuraavat ulottuvuudet: sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, 
identiteetti, asenteet, arvot sekä valtaväestön suhtautuminen vähemmistöjen 
akkulturoitumiseen ja vähemmistöjen oma suhtautuminen siihen (Liebkind, 
1994). Edellä mainittujen rinnalle olisi liitettävä myös taloudellisen sopeutumi-
sen käsite, joka viittaa uudessa kulttuurissa saavutettuihin työnsaantimahdolli-
suuksiin ja työtyytyväisyyteen (Berry & Sam, 1997). Kulttuurien kohtaamisesta 
aiheutuvaan muutosprosessiin liittyvät niin vähemmistöryhmien sopeutumi-
nen enemmistökulttuuriin kuin myös valtaväestön suhtautuminen kulttuurivä-
hemmistöön. Uudistuva teknologia on muutosta kiihdyttävä tekijä, mutta suo-
malaisen kulttuurin perusainekset, kuten sille ominaiset arvot, jarruttavat muu-
tosta. Sulkeutuneisuus ja epäluuloisuus kaikkea vierasta kohtaan ovat jatkuvas-
ti osa suomalaista todellisuutta (Jaakkola, 2005; Löytty, 2005; Ylänkö, 1997). Ko-
toutumistutkimus osoittaa, että sekä etnisen ryhmän sisällä että sen suhteissa 
valtakulttuuriin vallitsee normeja, arvoja ja ideologioita, jotka voivat hankaloit-
taa sosiaalisten verkostojen luomista. Yksilön omavaikutus ei ole aina riittävä, 
vaan prosessiin liittyy ulkoisia rakenteita, jotka saattavat vaikeuttaa tai jopa 
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estää sosiaalisten verkostojen luomista (Alitolppa-Niitamo, 1994, Alitolppa-
Niitamo, Söderling & Fågel, 2005).   

Huolestuttavaa on ensimmäisen, iäkkään maahanmuuttajasukupolven 
sopeutumisen vaikeus kulttuurierojen vuoksi integraatioprosessissa, joka on 
täynnä ristiriitoja, dialogeja ja sopimuksia erityisesti maahanmuuttajien diaspo-
risessa yhteisössä (Bhatia, 2003; Pyykkönen, 2007). Bhatian (2003) mukaan iäk-
käiden yksilöiden kohdalla integraatiolle voisi olla vaihtoehtoisia tavoitteita. 
Kotoutumisen tulos voi olla segmentoitunut eli lohkoutunut integraatio (Lieb-
kind, Mannila, Jasinskaja-Lahti, Jaakkola, Kyntäjä & Reuter, 2004). Lohkoutunut 
kotoutuminen sopii myös maahanmuuttajien sopeutumisen kuvaamiseen suo-
malaisessa yhteiskunnassa, koska maahanmuuttaja voi olla yhdellä ulottuvuu-
della yhteiskunnassa sopeutuneempi kuin toisella.  

Wahlbeck (1999) on kehitellyt diasporan käsitettä tutkiessaan kurdiyhtei-
söjä sekä Englannissa että Suomessa. Diasporan käsitteen avulla hän kuvaa 
maanpaossa elävän etnisen ryhmän kontaktiverkostoa uuden isäntämaan ja 
etnisen kotimaan välillä. Hallin (1999) mukaan diasporisuudessa ihmiset eivät 
kiinnity menneeseen varsinkaan sen kulttuurisesti ja uskonnollisesti eheiksi 
kuviteltuihin identiteetteihin, vaan he pyrkivät elämään kulttuuristen erojen 
kanssa. Diasporan käsite on laajentunut viime aikoina, ja siinä on keskeistä, että 
maahanmuuttajaryhmä elää uudessa elinympäristössään kahden tai useamman 
kulttuurin rajapinnalla ja joutuu rakentamaan jatkuvasti omaa identiteettiään 
uudelleen (Huttunen, 2005; Pyykkönen, 2007). Pyykkönen (2007) havaitsi, että 
Suomessa tavanomaista pitempään olleiden pakolaisryhmien kulttuuriyhdis-
tykset eivät kovinkaan voimakkaasti huomioi lähtömaata yhteisön jäsenten vä-
listen siteiden symbolina, vaan ne keskittyvät toiminnassaan enemmänkin elä-
mään uudessa ympäristössä ja monesti sen olosuhteiden muuttamiseen. Dia-
sporinen ryhmä ei välttämättä aio palata kotimaahansa. Pyykkösen (2007) mu-
kaan maahanmuuttajien yhdistykset ovat sisäisesti eriytyneitä, heterogeenisia ja 
kiistanalaisia, vaikka niissä esiintyisikin tendenssejä yhteisen ”meidän” luomi-
seksi.  

 Transnationaalin tilan käsitteellä viitataan niihin yksiköihin (esim. yksi-
löihin, sukulaisryhmiin tai etnisiin ryhmiin), jotka toimivat rajojen yli ainakin 
jossain määrin valtioista riippumatta. Transnationaalisuus eli ylirajaisuus on 
sosiokulttuurinen, poliittinen, taloudellinen ja uskonnollinen ilmiö (Vertovec, 
2009). Vertovec (2009) määrittelee transnationaalisuuden kansallisvaltioiden 
rajat ylittäväksi prosessiksi ja suhteiksi, joissa keskeisessä roolissa ovat ei-
valtiolliset toimijat. Uskonnon merkitykseen osana transnationaalisia suhteita 
on Vertovecin mukaan alettu kiinnittää enemmän huomiota vasta viime vuosi-
na, koska uskonto on usein se osa maahanmuuttajan perinnettä, joka siirtyy 
sukupolvelta toiselle. Uskonnollisten perinteiden on yleisesti todettu muuttu-
van merkittävästi maahanmuuton ja uuteen paikkaan asettumisen myötä. Us-
konto voi toimia yksilöllisiä voimavaroja tukevana ja ongelmia lievittävänä te-
kijänä (Sundararajan-Reddy, 2005; Vertovec, 2009), mutta se voi olla myös so-
peutumista haittaava tekijä (Ekholm, 1994).  
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Akkulturaatiota voidaan tutkia tilana ja prosessina. Valtaosa tutkimuksis-
ta tarkastelee akkulturaatiota tilana, ja sen astetta määritellään ja arvioidaan 
tunteiden, kognitioiden ja käyttäytymisen avulla. Tarkasteltaessa akkulturaatio-
ta prosessina ilmiö voidaan nähdä laajemmassa kontekstissa, jolloin tutkitaan 
historiallisesti esimerkiksi maahanmuuttajien koherenssin tunteen, käyttäyty-
misen, asenteiden ja arvojen muutosta. Tähän kuuluu kulttuurien kohtaamista 
ja muutosta edeltävien tekijöiden ja niiden seurauksena tulevien ilmiöiden tun-
nistaminen.  

 Yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä vähemmistöille sopivista akkultu-
raatiostrategioista on tähän asti tutkittu lähinnä maahanmuuttajien omien käsi-
tysten kautta. Sekä etnisten ryhmien että yksilöiden sopeutumista on tarkastel-
tu monenlaisista näkökulmista tutkimalla esimerkiksi persoonallisuuden piir-
teitä (Langius, Björvell & Antonovsky, 1992), maahanmuuttajia työmarkkinoilla 
(Forsander, 2001, Forsander ym., 2002), valtaväestön asenteita ja maahanmuut-
tajien ja viranomaisten kohtaamista (Brewis, 2008; Turtiainen, 2008), maahan-
muuttajien järjestöjä (Pyykkönen, 2007) sekä erilaisten maahanmuuttajaryhmi-
en kotoutumista (Liebkind, Mannila, Jasinskaja-Lahti, Jaakkola, Kyntäjä & Reu-
ter, 2004). Liebkind (1994) viittaa tutkimuksiin, jotka jakavat akkulturaation 
kulttuuri- ja yksilötason ilmiöihin. Yksilötasolla ilmiötä voidaan käsitellä psy-
kologisena akkulturaationa. Sillä tarkoitetaan yksilön arvoissa, asenteissa, us-
komuksissa, tunteissa, identiteetissä ja käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia, 
jotka tapahtuvat, kun yksilö kohtaa uuden kulttuurin. Muutokset ovat myös 
sopeutumista ennustavia tekijöitä (Jasinskaja-Lahti, 2000; Jasinskaja-Lahti ym., 
2002; Ward & Kennedy, 1996, 1999). 
 
 
2.5 Minäkäsityksen merkitys sopeutumisessa  
 
 
Minää, minäkäsitystä, minuutta ja identiteettiä on vaikea erottaa toisistaan (Ja-
sinskaja-Lahti, 2000; Kaikkonen, 2004; Phinney, 1990; Saastamoinen, 2006). 
Identiteetti kietoutuu minuuden käsitteeseen. Identiteetti, minuus sekä minäkä-
sitys ovat sidoksissa toisiinsa ja kuuluvat yksilön sisäisiin voimavaroihin, jotka 
ovat erittäin tärkeitä maahanmuuttajille. Hall (2005) lähtee identiteetin käsityk-
sessään siitä, että identiteetit eivät koskaan ole yhteneväisiä, vaan ne ovat radi-
kaalin historiallistamisen alaisia sekä jatkuvan muutoksen ja siirtymisen koh-
teina. Juuri identiteetti on se, minkä perusteella maahanmuuttaja tuntee, mitä 
hän on ja mitä hänestä voi tulla uudessa kotimaassaan.  

Minäkäsityksestä voidaan erottaa kolme tasoa: reaaliminä, joka on tiedos-
tettu käsitys omasta olemuksesta, ihanneminä, joka tarkoittaa toiveita siitä, mil-
lainen yksilö haluaa olla, ja normatiivinen minä eli se, millainen ihminen kokee 
olevansa muiden ihmisten silmissä sekä millaisen he haluavat hänen olevan. 
Minäkuvaa pidetään ihmisen tärkeänä ominaisuutena, joka sisältää myös tie-
dostamattomat osatekijät ja määrää hänen käyttäytymistään sekä antaa havain-



25 
 
tojen kautta merkityksen hänen kokemuksilleen. Se määrää myös ihmisen tule-
vaisuuden odotuksia (Ryder, Alden & Paulhus, 2000).  

Identiteetistä puhutaan silloin, kun minuus muuttuu kohteeksi eli sitä 
määritellään sekä arvotetaan. Minuus voidaan määritellä yhteiskunnallisissa ja 
kulttuurisissa prosesseissa yksilön reflektiiviseksi tietoisuudeksi itsestään (Is-
kanius, 2006; Saastamoinen, 2006). Toisaalta minuutta voidaan tarkastella koke-
van subjektin näkökulmasta ja toisaalta siten, että ihminen on omien havainto-
jensa, tulkintojensa ja selitystensä kohde. Minä tai minuus on perusolettamuk-
seltaan ihmisen sisin olemus tai ydin, jonka hän on saavuttanut itsestään koke-
mustensa kautta (Kaikkonen, 2004). Minäkäsitys edustaa minän tietoisuusaluet-
ta ja se koostuu asenteista ja arvostuksista, joita yksilöllä on itseään kohtaan, 
sekä havainnoista, joita hän on tehnyt itsestään ympäristöstään saamiensa vih-
jeiden pohjalta. Rogers (1980) korostaa yksilön omaa aktiivisuutta, luovuutta, 
nykyhetkessä elämistä ja yksilöllisyyttä. Rogersin minä-teoria perustuu feno-
menologiaan, jonka käsitteet ilmaistaan subjektiivisen kokemuksen kielellä. Ro-
gers korostaa yksilön sisäisiä prosesseja ja subjektiivista kokemusta, jossa ta-
pahtuman merkityksellisyys yksilölle ilmenee siinä, miten yksilö sen kokee. 
Hänen teoriassaan fenomenaalisen kentän ydin on minäkäsitys, joka tarkoittaa 
yksilön omaa käsitystä siitä, kuka hän on suhteessa ympäristöönsä. Fenomenaa-
linen kenttä kattaa yksilön kokemusten kokonaisuuden, ja yksilön käyttäyty-
minen riippuu siitä, miten hän kokee maailman ja sen tapahtumat.  

Ammatillisen minäkäsityksen kehittymistä pidetään prosessina, jossa ei 
ole valmista lopputilaa. Ammatillisesta näkökulmasta katsoen minäkäsitykses-
sä on kysymys prosessista, jossa yksilöstä tulee ammatillisen yhteisön täysival-
tainen jäsen. Ammatillinen minuus kehittyy oman minän määrittelyn ja työyh-
teisön sosiaalisen kontekstin odotusten yhteensovittamisessa. Käytännössä sekä 
yksilön omat kokemukset että työyhteisön antama palaute työstä suoriutumi-
sessa ovat tärkeitä. Tässä prosessissa yksilö kohtaa niin omat minuutensa mää-
ritykset, voimavaransa ja tavoitteensa kuin ammatillisessa yhteisössä vallitsevat 
normit ja odotuksetkin (Leong, 2001).  

 Käsitys omasta minästä ja elämäntilanteesta johtaa ja tukee maahanmuut-
tajaa sopeutumisessa uusiin ja erilaisiin ympäristöihin. Muuton yhteydessä 
maahanmuuttajan on koottava uudelleen käsitys omasta minästään ja muun-
nettava se vaihtuneeseen kieleen, paikkaan ja kulttuuriin sopivaksi. Siinä maa-
hanmuuttajaa auttaa oma kokemus sekä palaute, jota hän saa kokemustensa 
kautta toimiessaan toisessa kulttuuriympäristössä. Mitä enemmän ihminen 
ymmärtää ja ajattelee, sitä selvemmin sosiaalinen ja kulttuurinen elämänmuoto 
on ihmisen persoonallisuudessa läsnä (Perttula, 2006). Entisen kotimaan kult-
tuurista poikkeavassa kulttuurissa maahanmuuttajalle on tärkeää, että hän pys-
tyy mahdollisimman nopeasti oppimaan uuden maan kielen sekä omaksumaan 
ja hyväksymään toisen kulttuurin tapoja.  

Länsimainen minäkäsitys voidaan ymmärtää individualistiseksi eli yksi-
lökohtaiseksi, koska se on uskomus, että minuus on kätkettynä jokaisen sisälle, 
ja siihen liittyy kehotus etsiä ja tutkia omaa sisintään löytääkseen oman minuu-
tensa todellisen luonteen tai olemuksen (Phinney, 1990; Rogers, 1980). Itämai-
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nen minäkäsitys yhteisöllisessä kulttuurissa korostaa, että tulevaisuus on tun-
tematonta, ja ajankulku ymmärretään syklisenä, toistuvana asiana, johon ihmi-
nen ei voi vaikuttaa (Laughani, 2007; Phinney, 1990). Maahanmuuttaja, joka on 
kotoisin länsimaiden ulkopuolelta, joutuukin ristiriitaiseen tilanteeseen, kun 
hänen odotetaan toimivan itsenäisesti, aktiivisesti, omia tavoitteitaan asettava-
na sekä omia sisäisiä voimavarojaan tuntevana ja käyttävänä ns. oman elämän-
sä suunnittelijana uudessa kotimaassaan.   

Maahanmuuttajaa ympäröivä uusi kulttuuri ja yhteiskunta muovaavat 
häntä välittämällä kielen, kommunikaation, kasvatuksen ja koulutuksen kautta 
merkityksiä, odotuksia, sääntöjä sekä tapoja (Mäkinen, Reuter, Tuominen & 
Uusikylä, 2005; Pöyhönen, Tarnanen, Kyllönen, Vehviläinen & Rynkänen, 
2009). Minuuskokemus koostuu ihmisen omien sekä muiden hänelle tärkeiden 
ihmisten ajatuksista, mielikuvista, tunteista ja toiveista. Kysymys on prosessis-
ta, jossa ihminen etsii merkityksiä subjektiivisille kokemuksille. Yksilöitä ympä-
röivien olosuhteiden on todettu myös vaikuttavan koherenssin tunteen ja eri-
laisten toisistaan poikkeavien elämänpolkujen kehittymiseen (Antonovsky, 
1979, 1987a, b, 1990, 1993a, b; Bowman, 1996, 1997). Mitä joustavammin maa-
hanmuuttaja toimii muuttuneessa ympäristössä ja tilanteissa, sitä positiivisem-
mat ovat kotoutumisen tulokset (Ghazinour, Richter & Eisemann, 2004; Holm-
berg, Thelia & Stierström, 2004; Liebkind, 1994; Sundararajan-Reddy, 2005). 
Yleensä yksilöllä on omat tyypilliset sopeutumistapansa elämänmuutoksiin. 
Hänellä on myös sellaisia persoonallisuuden pysyviä piirteitä, jotka suuntaavat 
menestyksellistä selviytymiskeinojen käyttöä elämän eri tilanteissa. Yhtenä so-
peutumisen suuntaajana voidaan pitää koherenssin tunnetta (Feldt & Mäkikan-
gas, 2009).  
 
 
2.6 Koherenssin tunne  
 
 
2.6.1 Koherenssin tunteen teoreettisia lähtökohtia 
 
Antonovsky (1979, 1987a, b) on määritellyt koherenssin tunteen yleiseksi suun-
tautuneisuudeksi, joka ilmaisee, missä määrin yksilöllä on kokonaisvaltainen ja 
pysyvä mutta kuitenkin dynaaminen luottamus siihen, että yksilön sisäinen ja 
ulkoinen ympäristö ovat ennustettavissa ja että suurella todennäköisyydellä 
asiat järjestyvät niin hyvin kuin kohtuudella on odotettavissa. Koherenssin tun-
teen suomenkielisinä vastineina on käytetty elämänhallinnan tunnetta (Feldt, 
2000) sekä elämän johdonmukaisuuden ja hallittavuuden tunnetta (Suutama, 
2006).  

Koherenssin tunne jaetaan ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja mielek-
kyyden osa-alueisiin. Koherenssin tunteen oletetaan olevan yhteiskunnan, sosi-
aalisen ympäristön ja perimän yhteisvaikutuksen tulos. Koherenssin tunne voi 
olla vahva tai heikko, ja sen oletetaan kehittyvän 30. ikävuoteen asti. Elämän-
muutos ja yksilöä ympäröivä epävarmuus johtavat matalan koherenssin tun-
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teen suuntaan, ne heikentävät vain väliaikaisesti yksilön koherenssin tunnetta 
tai päinvastoin ne vahvistavat sitä (Antonovsky, 1979, 1987a, b). Voimakkaan 
koherenssin tunteen omaavilla ihmisillä on sisällään ”perussääntöjen ohjeisto”, 
joka mahdollistaa erilaisten toimintatapojen joustavan käytön ristiriitojen rat-
kaisemisessa; ihminen tuntee, että hänellä on voimavaroja käytettävissään (An-
tonovsky, 1993a). Vahva koherenssi ylläpitää yksilön terveyttä ja hyvinvointia 
työssä ja elämässä yleensä. Heikko koherenssi altistaa yksilön stressitekijöiden 
haitallisille terveysvaikutuksille.  

Ymmärrettävyyden tunne on koherenssin tunteen kognitiivinen eli tiedol-
linen osa-alue ja se kertoo siitä, missä määrin yksilö kokee elämässään tapahtu-
vat asiat ymmärrettäviksi, johdonmukaisiksi, loogisiksi ja säännönmukaisiksi. 
Vahva ymmärrettävyyden tunne tukee yksilöä elämäntapahtumissa, jolloin nii-
tä ei nähdä ongelmina vaan haasteina, joista voidaan selvitä. (Antonovsky, 
1979, 1987a, b; 1990, 1993a, b; Feldt & Mäkikangas, 2009). Teorian mukaan yksi-
lön ymmärrettävyyden tunteen kokemiseen elämässä vaikuttaa se, että hän 
pystyy näkemään oman roolinsa sekä muiden roolit selvänä kokonaisuutena. 
Perheeseen, koulutus-, työ- tai muuhun yhteisön kuuluminen, ryhmän vahva 
yhteenkuuluvuus ja identiteetti, sosiaalinen tuki sekä luottamus suhteiden jat-
kuvuuteen luovat yksilölle tunteen ympäristöstä, jossa olosuhteet näyttäytyvät 
selkeinä. Yksilön mielestä elämä on silloin suhteellisen turvallista ja tulevaisuu-
den kuva on positiivinen ja ennustettavissa (Antonovsky, 1987a, b; Holmberg, 
Thelia & Stierström, 2004). Jatkuvasti muuttuvassa elämäntilanteessa ja sosiaali-
sessa ympäristössä menestyvä toiminta syntyy yksilön vahvasta koherenssin 
tunteesta ja siitä syntyvistä omakohtaisista valinnoista (Bowman, 1997; Gha-
zinour, Richter & Eisemann, 2005). Kun ymmärrettävyyden tunne on vahva, 
yksilö pystyy tekemään valintoja, hän on tietoinen erilaisista muutoksista elä-
mässään ja ymmärtää niiden kulkua sekä näkee myös mahdollisuuksia muu-
toksissa. Yksilö pystyy pohtimaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja omien 
mielikuvien kautta syntyviä tarpeita. Ymmärrettävyyden osa-alueeseen liittyy 
myös ajatus, että yksilön on oltava elämässään oma-aloitteinen, suunnitelmalli-
nen, aktiivinen sekä tunnettava menestyäkseen yhteiskunnan järjestelmä ja sii-
nä toimimisen vaihtoehdot.  

 Hallittavuuden tunne eli koherenssin tunteen välineellinen osa-alue on 
toinen tärkeä osa käsitettä. Se kuvaa sitä, missä määrin yksilö kokee itsellään 
olevan sekä sisäisiä että ulkoisia voimavaroja, joita voidaan tarkoituksenmukai-
sesti hyödyntää ympäristön asettamien vaatimusten kohtaamisessa. Kyse ei ole 
kuitenkaan kaikkivoivasta hallinnan tunteesta, vaan siihen sisältyy realismia 
(Antonovsky, 1987b; Feldt & Mäkikangas, 2009; Ghazinour ym., 2004; Sundara-
rajan, 2005). Yksilön hallittavuuden tunteita määräävät hänen kokemuksensa 
siitä, miten paljon elämänhallintaan liittyviä asioita hän jaksaa käsitellä ja mil-
lainen on hänelle sopiva tulevaisuuden kuva. Tämä viittaa yksilön henkilökoh-
taiseen yleiseen luottamukseen siitä, että ongelmia voidaan kohdata haasteina 
eikä uhkina (vrt. ymmärrettävyys). Kun yksilö kokee, että hänellä on elämäs-
sään sopivasti osaamista, kokemuksia ja haasteita, sekä osaa arvioida osaami-
sensa kehittämistarpeita, voidaan sanoa, että hän hallitsee omaa elämäänsä. 
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Koherenssin tunteen teoria korostaa, että yksilöllä täytyy olla sosiaalisessa ym-
päristössä riittävästi realistisia henkisiä, ajallisia sekä materiaalisia resursseja 
erilaisista tehtävistä suoriutumiseen. Kun toiminnassa on vähän haasteellisia 
tehtäviä tai tehtävät ovat yksitoikkoisia ja yksipuolisia, se ei kehitä elämän hal-
littavuuden tunnetta. Tällaisessa tapauksessa yksilölle mielekkäät haasteelliset 
tehtävät puuttuvat eikä hänen voimavarojaan ole hyödynnetty. 

Länsimaisissa käsityksissä yksilön edellytetään hallinnan tunteen saavut-
tamiseksi hallitsevan tilannetta itse omalla osaamisellaan ja kyvyillään. Kohe-
renssin tunteen teoria tarjoaa ajatuksen, jonka mukaan yksilö voi tukeutua 
myös ulkopuolisiin, kuten monipuoliseen sekä laajaan sosiaaliseen tukiverkos-
toon tai uskontoon (Antonovsky, 1987b; Holmberg ym., 2004; Sundararajan, 
2005). Kun yksilöllä on vahva koherenssin tunne, hän kokee itse pystyvänsä 
vaikuttamaan elämässään tapahtuvien asioiden kulkuun. Heikomman kohe-
renssin tunteen omaava yksilö tarvitsee enemmän monipuolista tukea. 

 Mielekkyyden tunne eli koherenssin tunteen motivationaalinen ulottu-
vuus kertoo siitä, missä määrin yksilö kokee elämässä olevan hänelle tärkeitä ja 
merkityksellisiä asioita, joista hän välittää. Mielekkyydellä kuvataan yksilön 
taipumusta tulkita erilaiset ympäristön tapahtumat kiinnostusta herättäviksi, 
mielekkäiksi sekä haasteellisiksi (Antonovsky, 1987a, b; Feldt & Mäkikangas, 
2009). Jos ymmärrettävyyden tunne ja hallittavuuden tunne ovat heikkoja, mut-
ta mielekkyyden tunne on vahvalla tasolla, saattaa se kertoa siitä, että yksilön 
tavoitteet elämässä ovat korkealla, mutta todellisuuden realistinen arviointi ja 
toimintakeinot eivät tue hänen kehittymistään, mikä voi aiheuttaa koherenssin 
tunteen heikentymistä. Antonovskyn (1979) mukaan on tärkeää antaa yksilölle 
mahdollisuus juuri hänelle mielekkäiden ja merkityksellisten asioiden kokemi-
seen, koska ilman sitä ymmärrettävyys ja hallittavuus eivät voi olla pysyvästi 
vahvoja, vaan yksilö turhautuu ja hänen koherenssin tunteensa heikkenee. Ti-
lanteesta riippuen nämä mielekkäät kokemukset voivat olla mitä vain, eli ulko-
puolisen silmin myös pieniä asioita. Joskus ulkopuoliselle merkityksetön muu-
tos tai tapahtuma voi aiheuttaa yksilössä motivaation nousua ja innostuneisuut-
ta omien asioidensa hoitamiseen. Tämä saattaa liittyä arvostettuun tehtävään 
tai päätöksentekoon osallistumiseen, opiskeluun, työntekoon, lasten koulun-
käynnin tukemiseen tai vapaa-ajan harrastuksiin ystävien parissa. Yksilön täy-
tyy kuitenkin itse osoittaa aktiivisuutta sekä yrittää hyödyntää yhteiskunnassa 
erilaisia palveluita saadakseen itselleen tarpeellista tietoa mielekkäisiin tehtä-
viin osallistumiseksi.  

Koherenssin tunnetta on käsitelty ihmisen elämän perussääntöjen ohjeis-
tona, joka määrää selviytymistä käytettävissä olevien voimavarojen avulla. Sel-
viytymiskeinot ovat kuitenkin omakohtaisesti ja joustavasti valittavissa (An-
tonovsky, 1993a, b). Maahanmuuttajan koherenssin tunteen vahvistumiseen tai 
heikentymiseen vaikuttavat monet tekijät, kuten omin voimin pärjääminen, 
koulumenestys, urasuunnitelmien selkiytyminen, työpaikan saanti ja työn jat-
kuvuus, työn tulosten sosiaalinen arvostus sekä kotona että työyhteisössä, työ-
paikassa koettu työtyytyväisyys sekä yhteiskunnallinen arvostus (vrt. An-
tonovsky, 1993a; Feldt, 2000, Feldt & Mäkikangas, 2009). Toimintavapaus, vas-
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tuullisuus ja työtyytyväisyys johtavat vahvempaan työhön sitoutumiseen ja 
omien sisäisten voimavarojen käyttämiseen työtehtävien hoitamiseksi. Työttö-
myydellä voi olla erittäin tuhoisia seurauksia koherenssin tunteen tasoon (An-
tonovsky, 1987a, b; Pietiläinen, 2005). Koulutukseen ja erityisesti ammatilliseen 
koulutukseen tähtääminen, opiskelupaikan saaminen sekä avoimilta työmark-
kinoilta työpaikan saaminen koetaan mielekkäiksi, jolloin sisäisten voimavaro-
jen käyttö on aiempaa tavoitteellisempaa. Tutkimuksissa on korostettu työyh-
teisön hyvän ilmapiirin merkitystä ihmisen vahvan koherenssin tunteen sekä 
työhyvinvoinnin ylläpitämisessä (Kinnunen, Feldt & Mauno, 2005).  

Antonovsky (1993a, b) korosti koherenssin tunteen kehittymiseen vaikut-
tavien rakenteellisten tekijöiden merkitystä. Sosiaalisen ympäristön ja yhteis-
kunnan viestejä on helpompi ymmärtää, kun yhteiskunta on kulttuurista integ-
raatiota suvaitseva. Antonovsky piti tärkeänä, että yksilöä ympäröivä järjestel-
mä toimisi vastavuoroisesti ja antaisi yksilön viesteihin palautetta eikä hylkäisi 
tai syrjäyttäisi häntä. Jos yksilö pystyy vaikuttamaan asioihin omalla aktiivi-
suudellaan, on todennäköistä, että laajempi järjestelmä vastaa hänen toimiinsa.  

Antonovskyn teorian ja erilaisten tutkimusten havainnot liittyvät maa-
hanmuuttajien koherenssin tunteen tarkasteluun kotoutumisprosessissa ja hei-
dän selviytymisessään. Tarkastelussa voidaan arvioida koherenssin tunteen 
tasoa ja sen vaikutuksia ihmisen toimintaan, sekä sitä, mitkä tekijät vaikuttavat 
koherenssin tunteeseen ja miten voidaan ylläpitää vahvaa koherenssia sekä tu-
kea heikomman koherenssitason omaavia maahanmuuttajia. Tutkimuksessani 
koherenssin tunteen käsite on selkeässä yhteydessä kotoutumisen käsitteeseen. 
Käsitteiden välisiä yhteyksiä kuvaa seuraava kuvio (kuvio 2).  

 
KOHERENSSIN TUNNE   KOTOUTUMINEN 

 
ymmärrettävyys 

 
tiedollinen osa-alue    uuden kulttuurin tuntemus 
asioiden kognitiivinen puoli    oman osaamisen arviointi  

 vahvuuksien tunteminen   tavoitteiden asettaminen 
 

hallittavuus 
 

 välineellinen osa-alue 
 tarve ja taito nähdä  
 toivomiaan      tietoinen ja aktiivinen  
 seurauksia      osallistuminen erilaisiin 

   kotoutumisen     toimenpiteisiin    
onnistumiseksi 

 
mielekkyys 

 
motivationaalinen ulottuvuus     onnistumisen kokemukset, 
pohjautuu arvoihin ja haasteisiin,  hyvä elämä, itsearvostus,  
jotka ovat voimavarana    uusiutunut identiteetti   
jaksamisessa    
 
 
    

KUVIO 2 Koherenssin tunteen osa-alueiden ja kotoutumisen yhteydet  
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2.6.2 Koherenssin tunteen tutkimus   
 
Tähänastisissa tutkimuksissa keskeisellä sijalla on ollut eri maiden kantaväes-
tön koherenssin tunteen arviointi (Frenz, Carey, & Jorgensen, 1992; Gana & 
Garnier, 2001; Lei-ping & Jun-sheng, 2005; Schumacher, J. 2000). Useimmat tut-
kimukset ovat liittyneet joko koherenssin tunteen kyselylomakkeen kehittämi-
seen, koherenssin tunteen yhteyksien selvittämiseen terveyden, mielentervey-
den, stressin sekä persoonallisuuspiirteiden välillä tai teorian hyödyntämiseen 
monitieteisessä tutkimuksessa (Bowman, 1996, 1997; Burtscher, 2005; Hansson 
& Cederblad, 2004).  

On havaittu, että kulttuuritausta vaikuttaa koherenssin tunteeseen. Bow-
manin (1997) tutkimus osoitti, että yksilöiden kuuluminen erilaisiin kulttuurei-
hin vaikutti koherenssin tunteeseen olennaisesti. Samanlaisen koherenssin tun-
teen tason omaaville, mutta erilaisiin etnisiin ryhmiin kuuluville, rakentuu eri-
lainen elämänpolku, ja kulttuurinen sekä uskonnollinen tausta on huomioitava 
koherenssin tunnetta tutkittaessa. Lisäksi yksilöä tai etnistä ryhmää ympäröivät 
olosuhteet, esimerkiksi kaupunki- tai maaseutuympäristö, vaikuttavat kohe-
renssin tunteen kehittymiseen. Koherenssin tunteeseen voitaisiinkin lisätä vielä 
kulttuurispesifinen tekijä, jonka myötä koherenssin tunteen arvioiminen ja tut-
kiminen ylittäisi kulttuurirajat. Vahva koherenssin tunne ja yksilön joustavuus 
vaikuttavat positiivisesti sosiaaliseen integraatioon uudessa kotimaassa (Gha-
zinour ym., 2004; Holmberg ym., 2004).  

Tutkimusten tulokset eivät ole yksiselitteisiä. Tutkimuksissa (Frenz & Jor-
gensen, 1993; Holmberg ym., 2004) on havaittu, että miehillä koherenssin tunne 
on vahvasti yhteydessä sosiaaliseen verkostoon ja siviilisäätyyn ja että molem-
milla sukupuolilla koherenssilla on vahva yhteys sosiaalisen tuen saantiin. Tut-
kimusten havainto oli, että siviilisääty ei vaikuttanut naisten koherenssin tun-
teeseen, mutta miehillä se vaikutti. Osassa tutkimuksista on todettu, että naisten 
ja miesten koherenssin tunteen tasossa ei ole eroja (Holmberg, Thelia & Stier-
ström, 2004), ja koherenssin tunne kehittyy aikuisilla vielä 30. ikävuoden jäl-
keenkin (Gana & Garnier, 2001; Holmberg ym., 2004; Vastamäki, Moser & Paul, 
2009). Tutkimuksissa ei ole löydetty koherenssin tunteen yhteyksiä yksilön kou-
lutukseen tai ammattiin (Holmberg ym., 2004).  

Mielenkiintoinen havainto on työpaikan psykososiaalisten tekijöiden vai-
kutus koherenssiin tunteeseen (Feldt, 2000; Holmberg ym., 2004). Vastamäen 
ym., (2009) tutkimus osoitti, että työttömien ja kouluttamattomien koherenssin 
tunteeseen voidaan vaikuttaa erilaisilla motivaatiota lisäävillä interventioilla. 
Tutkijat havaitsivat, että koherenssin tunteen osa-alueista mielekkyys on moti-
vaatioon vaikuttava tekijä, johon puolestaan vaikuttaa ymmärrettävyyden ja 
hallittavuuden osa-alueiden pysyvyys (vrt. Antonovsky, 1979, 1987a). 

Antonovsky (1993a) ja muut tutkijat (Bowman, 1996, 1997; Gana & Gar-
nier, 2001; Holmberg ym., 2004; Langius ym., 1992) ovat korostaneet koherens-
sin tunteen teorian kansainvälistä ja kulttuurirajoja ylittävää merkitystä. An-
tonovsky (1993a) korosti, että tutkijoita on tärkeää kannustaa kehittämään ko-
herenssin tunnetta arvioivaa kyselylomaketta ja arvioimisen erilaisia menetel-
mällisiä vaihtoehtoja, koska teorian käyttö oli laajentunut huomattavasti kan-
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sainvälisellä tasolla. Tutkimuksissa olisi tulevaisuudessa tarpeen ottaa nykyistä 
enemmän huomioon kulttuuri, uskonto ja tutkittavien sosiaalinen asema. 

 
 

2.7 Fenomenologinen psykologia ja ihmiskäsitys 
 
 

Fenomenologinen psykologia on yksi hermeneuttisen ymmärtävän psykologian 
perinteistä, ja sille löytyvät sekä tieteenteoreettiset että metodologiset perusteet 
(Perttula, 1995, 2006). Fenomenologisen psykologian edustajia, jotka sijoittavat 
sen psykologiatieteeseen, ovat Paul F. Collazzi, Amadeo Giorgi ja Gunnar 
Karlsson. Keskeisiä tekijöitä tähänastisessa suomalaisessa fenomenologisessa 
psykologiassa ovat olleet Lauri Rauhala ja Juha Perttula. Giorgi (1986, 1994) on 
esittänyt fenomenologisen psykologian perustulkintamenetelmän. Muita tul-
kinnan menetelmiä ovat kehittäneet Collazzi ja Perttula, joiden kehittämä laa-
jennettu tulkintamenetelmä on monivaiheisempi ja tarkempi kuin Giorgilla, ja 
se sopii erityisesti laajan tutkimusaineiston käsittelemiseen (Perttula, 1995). 
Suomessa on kuitenkin tähän asti käytetty vähän fenomenologisen psykologian 
metodia psykologisessa tutkimuksessa (Perttula, 1995; Rauhala, 1999).     

 Fenomenologinen psykologia pyrkii tutkittavan tietoisen kokemuksen re-
konstruoimiseen sellaisena kuin tutkittava on sen kokenut.  Fenomenologinen 
psykologia perustuu puhtaalle fenomenologialle sekä eksistentiaalisen feno-
menologian käsitykselle ihmisen ja todellisuuden välisestä suhteesta (Perttula, 
1995). Tieteenteoreettisesti fenomenologinen psykologia tavoittelee kokemuk-
sen merkitystä pintarakenteen tasolla, ja tavoitteena on kokemuksen rakenteen 
selvittäminen. Kokemuksen rakenteella tarkoitetaan tekijöitä, jotka tekevät ko-
kemuksesta sen, mitä se on erotuksena muista kokemuksista (Rauhala, 1992). 
Rauhalan (1992) mukaan Husserlin teoria tajunnan rakenteesta ja merkityk-
senannosta yhdistää Husserlin fenomenologian ja Heideggerin ihmisen eksis-
tenssin analyysin, jossa ihminen todellistuu kehollisuutensa, tajunnallisuutensa 
ja elämäntilanteisuutensa eli situationaalisuutensa kautta. Tajunta ilmenee mie-
linä ja merkityksinä. Mielet ilmenevät aina jossakin tajunnan tilassa tai elämyk-
sissä, jotka voivat olla havaintoja, tunteita, arvostuksia, uskomuksia, mielipitei-
tä, käsityksiä ja ajattelua (Perttula, 1995, 2006). 

Fenomenologisen psykologian tavoitteena on teoreettisessa tutkimuksessa 
selkiyttää psykologisia käsitteitä tutkimuskäytäntöön ja empiirisessä tutkimuk-
sessa selittää psykologisesta näkökulmasta situaation eli elämäntilanteen yksi-
löllisiä tai yleisiä merkitystekijöitä ihmisten kokemuksessa. Siinä pyritään re-
konstruoimaan kokemus sellaisena kuin tutkittava sen itse tietoisesti kokee 
moninaisuudessaan sekä ristiriitaisuudessaan.  Perttulan (1995) mukaan feno-
menologisessa psykologiassa pyritään tavoittamaan myös se, mistä kokemukset 
saavat sisältönsä, ja tuomaan esiin yksilön kokemuksen moninaisuus sekä sel-
kiyttämään kokemuksen rakennetta.  Rauhala (1992, 1999) on korostanut, että 
ihminen on näkemyksensä, uskomuksensa ja kokemuksensa mukaan kokonai-
nen, prosessimainen ja yksilöllinen.                 
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Fenomenologisen psykologian tärkein tehtävä empiirisen psykologisen 
tutkimusprosessin kannalta on tutkia ihmisen tajunnan perusrakennetta ja joh-
dattaa siten psykologista tutkimusta tekevä tutkija kiinnittämään huomiota tut-
kittavan ilmiön perusrakenteeseen ja tutkimusmetodien yhteensovittamiseen 
(Perttula, 1995). Ihmistieteellisessä tutkimuksessa metodologisten ratkaisujen 
ymmärtämiseen liittyy tietoiseksi tuleminen ihmistä koskevista lähtökohdista. 
Tämä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, mitä ihmisen ymmärretään olevan sekä millä 
tavalla ihminen on tutkimisen kohteena ja miten tätä kohdetta voidaan tutkia. 
Psykologian tärkeä tutkimuskohde on ihmisen maailmankuvan yksilöllinen 
muodostuminen. Yleistämismahdollisuudet erilaisten subjektiivisten maailma-
kuvien välillä ovat vähäisiä.  

Ihmiskäsityksellä empiirisessä tutkimuksessa tarkoitetaan kaikkia oletta-
muksia ihmisestä tutkimuskohteena, kun tutkija rajaa kohteensa ja valitsee me-
netelmänsä (Rauhala, 2005, 2006). Kun fenomenologisessa tutkimuksessa tuo-
daan esille ihmiskäsitys, tutkimus on ontologisesti perusteltua silloin, kun ih-
misen tajuntaa pidetään prosessina, joka tulee olemassa olevaksi mielellisen 
perusluonteensa kautta (Perttula, 1995; Rauhala, 1992). Fenomenologisen psy-
kologian tutkimuksessa ihmiskäsityksen tulee olla holistinen siten, että siihen 
sisältyvät kaikki ihmisen olemuspuolet: tajunnallisuus, kehollisuus ja elämänti-
lanteisuus (Rauhala, 1992). 

Tajunnallisuus on sitä, että mielet ilmenevät eli ne ovat oivaltavalla tavalla 
ihmisessä olemassa (Rauhala, 1992). Mielen ilmeneminen on siten kokonaisti-
lanteen tajunnallistumista, josta psykologiassa puhutaan tavallisesti kokemuk-
sena. Tajunnallisuus on ihmisen olemassaolon muoto. Kun mieli asettuu, syn-
tyy merkityssuhde (Rauhala, 2005). Rauhalan (2005) mukaan tajunta on siten 
merkitysten syntymisen ja organisoitumisen prosessi. Henkinen tarkoittaa, että 
ihmiselle on ominaista itsetiedostus, joka antaa kokemisen kokonaisuudelle 
selkeän minäkohtaisuuden tunnun. Kehollisuudessa on kysymys ihmisen ole-
massaolosta orgaanisena tapahtumana. Elämäntilanteisuuden myötä suhtau-
tuminen maailmaan näyttäytyy ihmisen perusolemukseen kuuluvana. Elämän-
tilanne rajaa maailmasta sen osan, johon ihminen on suhteessa. Sosiaalinen il-
miö muuttuu merkityssuhteeksi silloin, kun tarkastellaan ihmisen tajunnallista 
suhdetta elämäntilanteeseensa. Koska ihmisen kokema maailma on sosiaalisesti 
muotoutunut, on sosiaalisuus merkittävää ihmisen kokemukselle (Rauhala, 
1990, 2005).  

Holistinen ihmiskäsitys tarjoaa näkökulman ihmisen ja kulttuurin suhtei-
den ymmärtämiselle, koska ihmistajunta on olemukseltaan kokemusta, joka 
rakenteellisesti uudistuu ja laajenee jatkuvasti (Rauhala, 2006). Uuden koke-
muksen kautta syntyy uusi merkitys, jolloin vanha muuttuu tarpeettomaksi, ja 
ihmisen subjektiivinen maailmankuva uudistuu. Ihminen omalla olemassaolol-
laan ja erityisesti henkisillä ajatusprosesseillaan sekä käyttäytymisellään luo 
kulttuuria, jolla voidaan tarkoittaa sekä ihmisen henkisen toiminnan monipuo-
listumista että elämää helpottavien ja mukavuuksia lisäävien mahdollisuuksien 
käyttöönottoa. Tästä näkökulmasta voidaan tarkastella maahanmuuttajien ko-
toutumisprosessia heidän tajuntansa sisäisen kuvan rikastumisena suomalaises-
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ta elämästä, ja samalla heidän vastaanottokykynsä paranemisena uusien kult-
tuurisisältöjen saamiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta.  

Kulttuurin tutkimuksessa aliarvostetaan yksilöllisyyttä ja yliarvostetaan 
yleistä tietoa (Rauhalan, 1999, 2006). Yleisellä tiedolla on arvoa yhteiskunnan 
toimintastrategioiden suunnittelun kannalta, mikä on tärkeää, mutta tämänta-
paisissa tutkimuksissa ihminen hukkuu tilastollisiin keskiarvoihin eikä hän tule 
esille yksilönä. Kulttuurin tutkimuksessa ihmisen ainutlaatuisuus on jäänyt ha-
vaitsematta ja huomioon ottamatta. Rauhalan (2006) mukaan ihmistutkimuksen 
suotuisa kehitys riippuu siitä, miten yksilökohtainen tutkimus hyväksytään ja 
saadaan toimivaksi.  

Psykologialla empiirisenä tieteenä on suuri vastuu tutkia tajunnan ilmiöi-
tä. Henkisten toimintojen tutkimisen tarpeellisuus korostuu nykyään erilaisten 
yhteiskunnallisten ilmiöiden selvittämisessä, jossa on huomioitava ihmisen 
maailmankuvan muodostumisen yksilöllisyys (Rauhala, 1992, 1999). Yksilölli-
syys on ennen kaikkea sitä, että ihminen saavuttaa oman elämänsä itseohjauk-
sellisuuden, ja tämän tavoittelemisen prosessissa hyvin olennaista on itsensä 
tunteminen, jotta voidaan tiedostaa omat valintamahdollisuudet ja niiden rajat 
(Rogers, 1980).  Ihminen voi tulla ihmiseksi vain kulttuurin sisässä, ja on tärke-
ää ymmärtää, miten ”siirtymä” kulttuurista ihmiseen toteutuu ja miten se olisi 
tutkittavissa (Rauhala, 2006). Rauhalan (2006) mukaan ihmisen ongelmana voi 
olla kulttuuri, jonka kautta hänelle tarjoutuu sekä positiivisia että negatiivisia 
merkitysten aiheita, jotka johtavat erilaisen maailmankuvan muodostumiseen. 
Sama näkökulma ihmiseksi tulemisesta koskee maahanmuuttajia uudessa yh-
teiskunnassa, koska heidän on tultava ihmisiksi uudessa kulttuurissa, jolloin on 
tärkeää ymmärtää, miten yhdistää edellinen ns. oma kulttuuri uuteen kulttuu-
riin sekä miten uusi kulttuuri vaikuttaa entiseen. 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA KYSYMYKSET  
 
 
Tutkimuksessa käytettiin triangulaatiota eli monimenetelmäisyyttä tutkimuk-
sen eri vaiheissa tutkimustavoitteiden esittämisessä, aineiston keruussa, aineis-
ton analyysissa ja aineiston tulkinnassa. Aineistotriangulaatio tarjosi uusia ulot-
tuvuuksia ja keskustelunavauksia, ja metodologinen triangulaatio mahdollisti 
ilmiöiden tutkimisen erilaisia aineistoja ja tutkimusmenetelmiä ohjaavia meta-
teorioita soveltaen (Viinamäki & Saari, 2007). Viinamäen ja Saaren (2007) mu-
kaan parhaimmillaan triangulaation soveltamisessa toteutuu erilaisille totuus- 
ja ihmiskäsityksille sekä aineistonkeruu- ja analyysitavoille perustuva aito me-
todologinen vuoropuhelu. 
 Monimenetelmäisyys antaa tutkimukselle lisäarvoa ja mahdollistaa sosiaa-
lisen elämän kuvaamisen erilaisista näkökulmista (Brannen, 2002; Hesse-Biber, 
2010; Lukkarinen, 2006; Niglas, 2004; Tashakkori & Teddlie, 2002; Viinamäki & 
Saari, 2007). Kotoutumisen tutkimuksessa on suositeltavaa yhdistää sekä kvan-
titatiivinen että kvalitatiivinen metodi, jotta voitaisiin hälventää menetelmien 
heikkouksia sekä hyödyntää teoriapohjaisten seurantatutkimusten tuomaa uut-
ta tietoa sopeutumisprosessin kulusta (Kim, 2000). Tutkijan tulee valita tutki-
musmetodit joustavasti, ja tutkimuksen tulee perustua aina tutkittavan kohteen 
ja tavoitteiden kannalta mielekkäimpään menetelmään.  

Kvantitatiivisen seurantatutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten 
koherenssin tunteen perusteella voidaan arvioida kolmen eri etnisen ryhmän 
maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kvalitatiivisen 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajien sopeutumista suoma-
laiseen yhteiskuntaan heidän kokemustensa perusteella.  
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3.1 Kvantitatiivinen koherenssin tunteen seurantatutkimus 
 
 
Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, eroaako kolmen eri etnisen 
ryhmän koherenssin tunne toisistaan ja ovatko erot samanlaisia eri-ikäisillä nai-
silla ja miehillä. Toisena tavoitteena oli tarkastella, millainen on maahanmuutta-
jien koherenssin tunteen yhteys sosiaalisen tuen saannin mahdollisuuksiin 
(asumismuoto, siviilisääty ja lasten lukumäärä perheessä). Näitä kahta tavoitet-
ta tarkasteltiin tutkimuksen perusaineiston kautta. Kolmantena tavoitteena oli 
tarkastella, onko koherenssin tunteen muutos erilaista eri etnisissä ryhmissä ja 
onko muutos erilaista iän ja sukupuolen suhteen kotoutumisprosessin aikana. 
Neljäntenä tavoitteena oli selvittää, miten maahanmuuttajien koherenssin tun-
teen muutokset ovat yhteydessä suomen kielen opiskeluun ja työorientaatioon 
kotoutumisprosessin aikana.        
 
 
3.2 Kvalitatiivinen sopeutumisen tutkimus  
 
 
Tutkimuksen kvalitatiivisella osalla haluttiin saada tietoja eri etnisten ryhmien 
sopeutumisesta kotoutumisprosessissa yksilöiden kokemusten kautta. Pyrki-
myksenä oli tavoittaa maahanmuuttajan kokemus sellaisena kuin se ilmeni tut-
kimukseen osallistuneiden tajunnassa tutkijan ymmärtämisyhteyksien kautta, 
ja kuvata yleinen tieto konstruoituna yleiseksi ydinsisällöksi (Perttula, 1995, 
2006). Tietääkseni ei ole tehty tutkimuksia siitä, mihin kaikkeen maahanmuutta-
jan täytyy sopeutua ja millaisia merkityksiä hän antaa kokemuksilleen. Ensim-
mäisenä tavoitteena olikin kuvailla, millaisiin asioihin maahanmuuttajien täy-
tyy sopeutua suomalaisessa yhteiskunnassa, ja kuvata sopeutumisilmiötä ko-
toutumisprosessin aikana. Toisena tavoitteena oli selvittää, miten yksilöllistä 
sopeutuminen on ja löytyykö siitä yhteisiä piirteitä maahanmuuttajien välillä. 
Kolmantena tavoitteena oli selvittää koherenssin tunteen yhteyttä sopeutumi-
seen eli sitä, miten vahva ja heikko koherenssin tunne muuttuu ja onko muutos 
yhteydessä koettuun sopeutumiseen.  
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4 SEURANTATUTKIMUKSEN AINEISTOT,  

MENETELMÄT JA ANALYYSIT 
 
 
4.1 Ensimmäinen tutkimuskerta (perusaineisto)  

 
 

4.1.1  Tutkimusaineisto ja tutkittavat  
 
Tutkittavien perusjoukon muodostivat paluumuuttajat, pakolaiset sekä per-
hesyistä Suomeen muuttaneet henkilöt, jotka olivat tulleet Suomeen vuoden 
1999 kotouttamislain voimaan tulon jälkeen. Tutkimukseni ei-satunnaisessa 
otoksessa oli mukana afganistanilaisia (n = 96), kurdeja (n = 77) ja venäläisiä (n 
= 129) tutkittavien saatavuuden, vapaaehtoisuuden ja mielenkiinnon mukaan 
(taulukko 1). Tutkimusaineisto kerättiin ympäri Suomea seitsemältä alueelta, 
joilla asui sillä hetkellä näiden etnisten ryhmien edustajia. Tutkimusaineiston 
keräämisen hetkellä tutkimukseen osallistuvat henkilöt opiskelivat työvoima-
poliittisessa koulutuksessa tai kotoutumiskoulutuksen rinnasteisissa toimenpi-
teissä.  
 
 
TAULUKKO 1 Tutkittavien sukupuoli ja ikä etnisissä ryhmissä (n) 
 
Etninen ryhmä    Miehet  

 
      (n) 

  Naiset 
 
     (n) 

   Nuoret  
  (18–29 v.) 
      (n) 

 Aikuiset   
  (30+ v.) 
      (n) 

Yhteensä 
 
     (n) 

Afganistanilaiset        40      56        54       42      96 
Kurdit        36      41        47       30      77 
Venäläiset        54      75        58       71    129 
Yhteensä      130    172      159     143    302 
 

Tutkittavien taustatietojen keräämiseen käytettiin työhallinnon URA-
tietojärjestelmän henkilörekisteriä, johon käyttöoikeus saatiin tutkimusluvan 
yhteydessä. URA-tietojärjestelmästä löytyy esimerkiksi tunniste- ja yhteystie-
dot, asiakkuuteen liittyvät perustiedot, työmarkkinavalmiuksiin liittyvät tiedot 
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sekä työvoimakoulutukseen liittyvät haku-, valinta-, osallistumis- ja seuranta-
tiedot. URA-tietojärjestelmästä otettiin tähän tutkimukseen seuraavat tiedot: 
etninen ryhmä, ikä, sukupuoli, siviilisääty, lasten lukumäärä perheessä, Suo-
meen muuton ajankohta, asuinkunta ja asumismuoto. Ikä koodattiin kahteen eri 
luokkaan: nuoret aikuiset (18–29-vuotiaat, n = 159; 53 %) ja aikuiset (30 vuotta 
täyttäneet, n = 143; 47 %). Naisia tutkituista oli 57 % (n = 172) ja miehiä 43 % (n 
= 130). Asumismuodon mukaan tutkittavat jaoteltiin kolmeen luokkaan: yksin 
asuvat (n = 22; 7 %), perheensä kanssa asuvat (n = 268; 89 %) ja sisarusten kans-
sa asuvat (n = 12; 4 %). Siviilisäädyn mukaan tutkittavat koodattiin luokkiin 
naimattomat (n = 100; 33 %) ja naimisissa olevat (n = 202; 67 %). Lasten luku-
määrän mukaan perheet sijoitettiin kolmeen luokkaan: 1 tai 2 lasta (n = 92; 30 
%), 3 lasta tai enemmän (n = 54; 18 %) ja lapseton tai lapset aikuisia (n = 156; 52 
%). Kotoutumissuunnitelmasta haettiin suomen kielen opiskelun pituus, työko-
kemus lähtömaassa, koulutustaso ja ammatillinen koulutus lähtömaassa. 

Maahanmuuttajien koherenssin tunteen seurantatutkimuksen ensimmäi-
nen aineiston keruu alkoi syyskuussa vuonna 2004 ja jatkui kesäkuuhun 2005. 
Tutkittavat täyttivät kyselylomakkeet koulutuspaikoilla järjestetyissä tutkijan 
vetämissä täyttötilaisuuksissa. Tutkittavien suomen ja englannin kielen taito ei 
riittänyt näillä kielillä tehdyn kyselylomakkeen ymmärtämiseen, joten lomake 
oli virallisten kielenkääntäjien toimesta käännetty tutkittavien äidinkielelle. Ky-
selylomakkeen täyttötilaisuuksissa tutkijan ja tutkittavan apuna oli kieliavusta-
ja, jotta kysymysten ymmärtäminen ja niihin vastaaminen olisi yksiselitteistä. 
 
 
4.2 Toinen tutkimuskerta  
 
 
4.2.1 Tutkimusaineisto ja tutkittavat  
 
Toisen tutkimuskerran aineiston kerääminen alkoi syyskuussa vuonna 2006 ja 
jatkui maaliskuuhun 2007. Tutkimusaineisto kerättiin samalla koherenssin tun-
netta arvioivalla 13-osioisella kyselylomakkeella kuin ensimmäiselläkin tutki-
muskerralla. Kaikkia maahanmuuttajia, jotka olivat vastanneet koherenssin 
tunnetta koskevaan kyselylomakkeeseen ensimmäisellä kerralla, tavoiteltiin 
ensin ottamalla yhteyttä koulutuspaikkoihin ja järjestämällä tapaamisia työ-
voimatoimistossa. Nämä tapaamiset eivät tavoittaneet kaikkia, koska tutkittavi-
en elämäntilanne oli kahdessa vuodessa muuttunut. Osa maahanmuuttajista oli 
muuttanut toiselle paikkakunnalle, osa heistä osallistui erilaisiin koulutuksiin, 
jotkut olivat työttöminä tai äitiyslomalla, ja jotkut olivat saaneet työpaikan. Sen 
vuoksi oli tarpeellista ja järkevintä ottaa tutkittaviin yhteyttä kirjeitse ja tarvitta-
essa puhelimitse. Lähetin tutkittaville äidinkielisen kyselylomakkeen lisäksi 
suomenkielisen saatekirjeen (liite 9), jossa muistutin ensimmäisestä tapaamises-
ta ja ilmoitin lähestyväni heitä nyt toisen kerran. Saatekirjeen tein mahdolli-
simman motivoivaksi ja selkokieliseksi, jotta tutkittavien olisi helpompi ym-
märtää suomenkielistä tekstiä.  

Osittain kyselylomakkeet toimitettiin tutkittaville koulutuspaikkoihin ja 
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ensimmäiset kirjeet postitin lokakuussa 2006. Vastausaikaa oli yksi kuukausi. 
Jos en ollut saanut tutkittavilta kuukauden kuluessa vastausta, lähestyin heitä 
puhelimitse. Puhelimessa muistutin ensimmäisestä tapaamisesta, kerroin vielä 
tutkimuksestani ja sanoin, että jokaisen vastaaminen oli tärkeää. Lisäksi sovit-
tiin, että lähetän kirjeitse uuden tutkimuslomakkeen, joka täytyy lähettää mi-
nulle heti täyttämisen jälkeen. Iäkkäimpien maahanmuuttajien kohdalla jou-
duin puhelimessa käyttämään toisen perheenjäsenen tulkkausapua. Otin siis 
tutkittaviin yhteyttä tarvittaessa yhteensä kolme kertaa puhelimitse tai kirjeitse. 
Maaliskuun 2007 loppupuolella olin saanut vastauksista 79 % ja päätin lopettaa 
aineiston keruun. Lopullinen vastausprosentti oli siis kohtuullisen korkea. Tau-
lukko 2 kuvaa osallistujia etnisen ryhmän, iän ja sukupuolen mukaan.  
 
TAULUKKO 2 Tutkittavat etnisen ryhmän, sukupuolen ja iän mukaan toisella tutki-

muskerralla (n) 
 

Etninen ryhmä  Miehet  
 
     (n) 

   Naiset 
 
      (n) 

     Nuoret  
     (18–29 v.) 
         (n) 

  Aikuiset 
    (30+ v.) 
      (n) 

Yhteensä 
 
    (n) 

Afganistanilaiset       32        44          42        34      76 
Kurdit       26        25          30        21      51 
Venäläiset       48        63          47        64    111 
Yhteensä     106      132        119      119    238 

 
 
URA-tietojärjestelmästä saatiin tutkittavien suomen kielen opiskelun kesto ja 
työorientoitumiseen liittyvät vuoden 2007 tiedot. Suomen kielen opiskelun pi-
tuus jaettiin kahteen luokkaan: opiskelua noin 2 vuotta (n = 85; 36 %) ja opiske-
lua noin 3 vuotta (n = 152; 64 %). Myös työorientoituminen Suomessa koodat-
tiin kahteen luokkaan, joista ensimmäinen (ei työorientoitumista Suomessa, n = 
111; 50 %) kuvasi tutkittavien maahanmuuttajien ryhmää, joilla ei ollut selkeästi 
ammattiin tai työelämään tähtääviä toiveita, koulutusta tai työkokemusta. Toi-
nen luokka (työorientoituminen Suomessa, n = 111; 50 %) kuvaili ryhmää, joka 
oli vuonna 2007 toukokuussa ammattiin tähtäävässä koulutuksessa tai työelä-
mässä erilaisissa työsuhteissa (työllistämistuki, määräaikainen, osa-aikainen, 
vakituinen työsuhde).  

 
4.2.2  Kato     
 
Kadon ongelmaan varauduin etukäteen siten, että otoskoko oli 300, koska ar-
vioin, että kato voi olla noin 20–30 %. Syitä tutkimuslomakkeeseen vastaamatta 
jättämiseen oli useita, kuten haluttomuus vastata toisen kerran, elämäntilanteen 
muutos, muutto tai kyselylomakkeen kokeminen vaikeaksi, kun tutkija ei ollut 
läsnä kommentoimassa kysymyksiä. Kato saattaa vääristää tuloksia ja heikentää 
niiden yleistettävyyttä. Toisella tutkimuskerralla oli mukana 79 % tutkittavista. 
Tutkimukseen vastasivat innokkaimmin venäläiset ja afganistanilaiset ja halut-
tomimmin kurdit (taulukko 3). Ero etnisten ryhmien välillä oli tilastollisesti 
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merkitsevä (x2 (2) = 13,24, p < 0,05). Erot vastusaktiivisuudessa kansallisuuksi-
en välillä eivät olleet yhteydessä sukupuoleen tai vastaajan ikään. Naiset vasta-
sivat yhtä innokkaasti tai haluttomasti kuin miehet, samoin nuoret vastasivat 
yhtä innokkaasti tai haluttomasti kuin aikuiset.  T-testi osoitti, etteivät toisella 
kerralla vastaamatta jättäneet eronneet ensimmäisen tutkimuskerran vastan-
neista koherenssin tunteen keskiarvoissa.  
 
TAULUKKO 3 Vastausaktiivisuus toisella tutkimuskerralla etnisen ryhmän mukaan (n) 

 

Etninen ryhmä      Lähetetyt      

    lomakkeet  

         (n) 

       Palautetut  

       lomakkeet  

              (n) 

Vastausaktiivisuus  

              % 

Afganistanilaiset            96                76               77 

Kurdit            77                51               66 

Venäläiset          129              111               86 

Yhteensä          302              238               79 

 
 
4.3 Tutkimusmenetelmästä   
 
 
Koherenssin tunteen teoriaan sisältyy olettamus, että tunteen tasoa voidaan ar-
vioida yksilön kyselylomakkeeseen kirjaamien vastausten perusteella. Vuonna 
1983 Antonovsky julkaisi ensimmäisen kerran koherenssin tunteen arvioimista 
varten 29 monivalintakysymyksen sarjan (The Orientation to Life Question-
naire). Kyselylomakkeessa koherenssin tunteen kolmesta eri osa-alueesta ym-
märrettävyyttä arvioi 11, hallittavuutta 10 ja mielekkyyttä 8 kysymystä. Vuonna 
1987 Antonovsky julkaisi lyhennetyn kyselylomakkeen, johon hän oli valinnut 
alkuperäisestä 13-osioisen sarjan. Sekä laajempi että suppeampi kyselylomake 
ovat Antonovskyn (1987b) mukaan sovellettavissa eri kulttuureihin ja etnisiin 
ryhmiin, eli kyseessä on universaali menetelmä. Alkuperäisiä englanninkielisiä 
kysymyksiä on käännetty yli 20 eri kielelle, mutta myös suomennosversioita on 
erilaisia. 

Antonovsky käytti koherenssin tunteesta ilmaisuja vahva ja heikko. Ky-
symys ei ole kuitenkaan dikotomiasta, koska tutkittavien saama pistemäärä voi 
vaihdella alhaisesta korkeaan, esimerkiksi koherenssin tunteen lyhennetyn ver-
sion minimipistemäärä on 13 ja maksimipistemäärä 91 (Antonovsky, 1987b). 
1980-luvulla kehitetyn menetelmän kaikki kysymykset ovat alkuvaiheen tutki-
muksissa latautuneet yhdelle ainoalle faktorille. Osa-alueet voidaan erottaa toi-
sistaan vain käsitteellisesti, koska koherenssin tunne on yhtenäinen ja koko-
naisvaltainen. Alkuperäisessä versiossa eri osa-alueita ei ollut tarkoitettu tar-
kasteltavaksi erillisinä, vaan arviointilomaketta tuli käyttää kokonaisuutena 
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(Antonovsky, 1987b). Empiirisissä tutkimuksissa koherenssin tunnetta on silti 
arvioitu vaihtelevasti. Eri maiden tutkijat ovat käyttäneet koherenssin tunteen 
arvioimiseen sekä 29- että 13- tai 12-osioista kyselyä ja laskeneet niistä yhteis-
pistemääriä käsitteen eri ulottuvuuksille. 

Kansallisella aineistolla (kantaväestö) on koherenssin tunteen kyselylo-
makkeen reliabiliteettia ja validiteettia tarkasteltu monessa maassa, kuten Kii-
nassa, Ruotsissa, Ranskassa, Saksassa ja Suomessa. Bowman (1996) varmisti 
omassa tutkimuksessaan, että kyselylomake on käyttökelpoinen erilaisissa kult-
tuureissa yksilöiden sosioekonomisesta tasosta riippumatta. Burtscher (2005) on 
tarkastellut kyselylomakkeen käyttökelpoisuutta erityispedagogiikassa, ja hän 
totesi, että sitä voidaan hyödyntää monitieteellisessä tutkimuksessa sekä moni-
kulttuurisessa ympäristössä. 

Langius, Björvell & Antonovsky (1992) ovat tarkastelleet Ruotsissa viittä 
alakulttuuriin kuuluvaa ryhmää selvittääkseen heidän koherenssin tunteensa 
yhteyksiä persoonallisuuden piirteisiin. Tutkijat korostivat tutkimustulostensa 
perusteella, että koherenssikysely on selkeä ja vahva menetelmä (esim. Cron-
bachin alfa oli 0,79), jolla on monikulttuurinen luonne ja jota voitaisiin hyödyn-
tää myös kliinisessä työssä. Frenz, Carey & Jorgensen (1992) ovat selvittäneet 
koherenssin tunteen kyselylomakkeen psykometrisiä ominaisuuksia. Heidän 
tutkimuksensa tulosten mukaan koherenssin kyselylomake toimii parhaiten 
yksidimensioisena. Yksidimensioinen kyselylomake on johdonmukainen myös 
Holmin ym. (1988) tutkimustulosten mukaan. Bernabe, Tsakos, Watt, Suomi-
nen-Taipale, Uutela, Vahtera ja Kivimäki (2009) havaitsivat, että 12-osioisena 
kyselylomake muuttuu yksidimensioiseksi (Cronbachin alfa 0,85). Bowman 
(1996) on korostanut, että koherenssiin voitaisiin lisätä vielä yksi ulottuvuus, 
kulttuurispesifinen faktori, jonka ansiosta sen arvioiminen ja tutkiminen ylittäi-
si kulttuurirajat. Kulttuurirajoja ylittänyt Bonaton, Brancon, Motan, Ramos-
Jorgen, Paivan, Pordersin ja Kaepplerin (2009) tutkimus osoitti, että koherenssin 
tunteen kyselylomake on tarpeen mukaan sopeutettava monikulttuuriselle 
kohderyhmälle, jotta voidaan taata sen validiteetti ja reliabiliteetti.  

Tässä seurantatutkimuksessa koherenssin tunnetta arvioitiin Antonovs-
kyn (1987b) 13-osioisella kyselylomakkeella, joka teorian mukaan koostuu kol-
mesta dimensiosta eli asioiden ja tilanteiden ymmärrettävyydestä, elämäntilan-
teen hallittavuudesta ja asioiden mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemi-
sesta. Katsoin 13-osioisen kyselylomakkeen sopivan hyvin tutkimukseeni, ja 
kyselylomaketta käytettiin kolmen eri etnisen ryhmän maahanmuuttajien kohe-
renssin tunteen kuvaamiseen kotoutumisprosessin aikana. Dimensioista ym-
märrettävyyttä arvioivat osiot 2, 6, 8, 9 ja 11, yksilön elämän hallittavuutta osiot 
3, 5, 10 ja 13 ja elämän mielekkyyttä osiot 1, 4, 7 ja 12. Osioihin vastataan 7-
luokkaisella semanttisen erottelun tyyppiä olevalla asteikolla, jossa 1 tarkoittaa 
esimerkiksi hyvin harvoin tai ei koskaan ja 7 hyvin usein, aina tai jatkuvasti. 
Kaikissa osioissa ei ole samat vastausvaihtoehdot ja lisäksi joissain osioissa as-
teikko pitää kääntää ennen summapistemäärän laskemista.  

Ennen lomakkeen kääntämistä maahanmuuttajien äidinkielille (liitteet 5–
7) vertailtiin Antonovskyn alkuperäistä englanninkielistä (liite 3) sekä suomen-
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kielistä (liite 4) kyselylomaketta, ja todettiin, että aineiston keräämisessä mo-
lemmat kyselylomakkeet sopivat myös käytettäviksi tarvittaessa äidinkielisten 
lomakkeiden rinnalla. Viralliset kielenkääntäjät käänsivät kyselylomakkeen al-
kuperäistä englanninkielistä sekä suomenkielistä versiota vertaillen persian, 
kurdin (sorani) ja venäjän kielelle, koska kyselylomaketta ei löytynyt näillä kie-
lillä. Käännösten vastaavuus ja ymmärrettävyys tarkistettiin kolmessa pilotti-
ryhmässä vuonna 2004.  

Vaikka teorian mukaan koherenssin tunteen arvioimisessa korostuu kol-
me osa-aluetta, analyysissa ne erottuivat heikosti eri etnisissä ryhmissä. Eksplo-
ratiivinen faktorianalyysi ei osoittanut selkeästi näitä osa-alueita, ja siksi päätet-
tiin summata osiot yhdelle osa-alueelle. Summamuuttujalle laskettiin reliabili-
teettiarviot käyttäen Cronbachin alfaa. Reliabiliteettitarkastelujen pohjalta jätet-
tiin summapistemäärästä pois osio 4, joka heikensi sen reliabiliteettia. Kyseinen 
osio kuvaa yksilön elämän mielekkyyttä, tavoitteellisuutta ja suunnitelmalli-
suutta. Kun summapistemäärästä jätettiin pois osio 4, sen reliabiliteetti vaihteli 
eri etnisissä ryhmissä välillä 0,73–0,81. Muodostettu kahdentoista osion summa 
kuvasi koherenssin tunnetta yksidimensioisena luotettavasti ja mahdollisti eri 
etnisten ryhmien koherenssin tunteen arvioimisen. 

Tässä tutkimuksessa koherenssin tunteen pistemäärä muodostettiin aluksi 
12 osion keskiarvosta. Jotta tuloksia voitiin verrata muihin koherenssin tunteen 
tutkimuksiin, tämä pistemäärä muunnettiin vastaamaan 13-osioista summapis-
temäärää kertomalla keskiarvo kolmellatoista.  
 
 
4.4 Seurantatutkimuksen tilastolliset analyysit 
 
 
Tutkimusaineiston tilastollinen analyysi toteutettiin ohjelmalla SPSS for Win-
dows 15,0. Koherenssin tunteen 13-osioisen kyselylomakkeen osioiden jakau-
tumista latenteille faktoreille tutkittiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. 
Koherenssilomakkeen reliabiliteettia tarkasteltiin käyttäen Cronbachin alfaa. 
Tutkimusaineiston kuvailevassa osassa käytettiin frekvenssijakaumia ja ristiin-
taulukointia. Kvantitatiivisen aineiston tilastollisella käsittelyllä etsittiin vasta-
uksia edellä esitettyihin kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kohe-
renssin tunteen keskiarvojen eroja eri tekijöiden suhteen testattiin varianssiana-
lyysillä täydentäen analyysiä parivertailuilla (LSD eli least significance diffe-
rence -menetelmällä) ja t-testeillä.  

Kappaleissa 5.1 ja 5.2 vastataan siihen, missä määrin koherenssin tunne on 
yhteydessä maahanmuuttajien ikään, sukupuoleen, etniseen ryhmään sekä so-
siaalisen tuen saantiin. Kappaleessa 5.3 selvitetään, onko koherenssin tunteen 
muutos erilaista eri etnisissä ryhmissä ja onko muutos erilaista iän ja sukupuo-
len suhteen kotoutumisprosessin aikana. Tähän käytettiin toistettujen mittaus-
ten varianssianalyysiä. Kappaleessa 5.4 vastataan neljänteen tutkimuskysymyk-
seen eli siihen, miten koherenssin tunteen muutokset ovat yhteydessä suomen 
kielen opiskeluun ja työorientaatioon kotoutumisprosessin aikana. 
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5 SEURANTATUTKIMUKSEN TULOKSET  
 
 
5.1 Koherenssin tunne ensimmäisellä tutkimuskerralla iän,  

sukupuolen ja etnisen taustan mukaan 
 
 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, eroavatko kolmen eri etni-
sen ryhmän koherenssin tunteen keskiarvot toisistaan ja ovatko keskiarvojen 
erot samanlaisia etnisten ryhmien eri-ikäisillä naisilla ja miehillä. 

Kolmisuuntaisella varianssianalyysillä ei havaittu kolmen tekijän (ikä * 
sukupuoli * etninen ryhmä) kolmisuuntaisia tai kaksisuuntaisia yhdysvaiku-
tuksia. Tämä tarkoittaa, etteivät etnisten ryhmien väliset keskiarvoerot kohe-
renssin tunteessa olleet tilastollisesti merkitsevästi erilaisia naisilla ja miehillä 
tai nuorilla ja aikuisilla.   

Omavaikutuksista tilastollisesti merkitseviä olivat ainoastaan etnisen 
ryhmän ja sukupuolen omavaikutukset. Koherenssin tunne vaihteli eri etnisissä 
ryhmissä (F(2,292) = 18,52, p < 0,001) siten, että venäläisillä koherenssin tunne 
oli korkeampi kuin kurdeilla (LSD, p < 0,05) ja afganistanilaisilla (LSD, p < 0,05) 
(taulukko 4). Koherenssin tunne oli miehillä korkeampi kuin naisilla (F(1,292) = 
4,61, p < 0,05).   
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TAULUKKO 4 Koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat etnisen ryhmän, iän ja 

   sukupuolen mukaan ensimmäisellä tutkimuskerralla 
 

Etninen ryhmä           Naiset (n = 172)              Miehet (n = 130)  
    Nuoret  

    (n = 96) 
  Aikuiset 
    (n = 76) 

    Nuoret 
     (n = 63) 

  Aikuiset  
     (n = 67) 

Yhteensä    
   (n = 302) 

  
   ka (kh) 

 
  ka (kh) 

 
  ka (kh) 

 
   ka (kh) 

 
  ka (kh) 

Afganistanilaiset 57,70 (14,45) 54,77 (17,40) 57,04 (8,95) 57,29 (11,57) 56,71 (13,60) 
Kurdit 59,18 (17,03) 48,67 (14,16) 60,99 (11,08) 56,47 (11,48) 57,18 (14,45) 
Venäläiset 62,95 (12,21) 63,92 (11,16) 67,93 (10,72) 68,73 (9,24) 65,52 (11,12) 
Yhteensä              59,27 (14,74)              62,34 (11,44) 60,59 (13,49) 

 
 
5.2  Koherenssin tunteen yhteydet sosiaaliseen tukiverkostoon 

ensimmäisellä tutkimuskerralla  
 
 
Tutkimuksen toisena tavoitteena oli tarkastella, millainen on koherenssin tun-
teen yhteys sosiaalisen tuen (asumismuoto, perheellisyys ja lasten lukumäärä) 
saannin mahdollisuuksiin eri etnisissä ryhmissä.  
 
5.2.1 Asumisen muodon yhteys koherenssin tunteeseen 
 
Kaksisuuntaisella varianssianalyysilla haluttiin tarkastella, eroavatko koherens-
sin tunteen keskiarvot erilaisten asumismuotojen suhteen eri etnisissä ryhmissä. 
Useiden ryhmien pienuuden (kts. taulukko 5) vuoksi analyysin tilastollinen 
voimakkuus löytää eroja oli alhainen ja tulosten yleistettävyys heikko erityisesti 
yhdysvaikutuksen osalta. 

     Analyysilla ei havaittu tekijöiden (asumisen muoto * etninen ryhmä) 
kaksisuuntaista yhdysvaikutusta. Tämä tarkoittaa, etteivät etnisten ryhmien 
väliset keskiarvoerot koherenssin tunteessa olleet tilastollisesti merkitsevästi 
erilaisia yksin, perheessä tai sisarusten kanssa asuvien välillä. Asumisen muo-
dolla ei ollut omavaikutusta. 
 
TAULUKKO 5 Koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat etnisen ryhmän 

ja asumismuodon mukaan ensimmäisellä tutkimuskerralla  
 

Etninen ryhmä   Asuu yksin        Asuu   
  perheessä  

      Asuu    
  sisarusten    
     kanssa  

   n   ka (kh) n    ka (kh)  n    ka (kh) 
Afganistanilaiset   4 47,13 (4,72)   87 57,37 (13,89)  5 52,87 (10,32) 
Kurdit 12 63,47 (13,93)   59 55,54 (14,66)  6 60,67 (10,77) 
Venäläiset   6 67,71 (8,85) 122 65,58 (11,13)  1 45,50 (0) 
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5.2.2 Siviilisäädyn yhteys koherenssin tunteeseen  
 
Kaksisuuntaisella varianssianalyysilla tarkasteltiin, eroavatko koherenssin tun-
teen keskiarvot eri siviilisäädyillä. Analyysilla havaittiin siviilisäädyn ja etnisen 
ryhmän välinen yhdysvaikutus: keskiarvot naimattomien ja naimisissa olevien 
välillä erosivat eri etnisissä ryhmissä (F(2,296) = 7,49, p <0,01). Pareittaiset t-
testit osoittivat, että ero oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan kurdeilla (t = 
(75) = 3,18, p < 0,01) siten, että koherenssin tunne oli korkeampi naimattomilla 
kuin naimissa olevilla (taulukko 6). 
 

TAULUKKO 6  Koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat etnisen ryhmän ja  
     siviilisäädyn mukaan ensimmäisellä tutkimuskerralla 
 

Etninen ryhmä         Naimaton         Naimisissa  
   n      ka (kh)   n      ka (kh) 
Afganistanilaiset   47 54,84 (12,23)   49  58,50 (14,71) 
Kurdit   28 63,72 (15,16)   49 53,44 (12,74) 
Venäläiset   25 63,09 (12,07) 104 66,10 (10,86) 

Yhteensä  100 59,39 (13,63) 202 61,19 (13,41) 

 

5.2.3 Lasten lukumäärän yhteys koherenssin tunteeseen  
 

Kaksisuuntaisella varianssianalyysilla tutkittiin perheen lasten lukumäärän 
vaikutusta koherenssin tunteeseen eri etnisissä ryhmissä. Kaksisuuntainen yh-
dysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä eli koherenssin tunteen keskiarvot 
eivät eronneet toisistaan lasten lukumäärän suhteen luokitelluissa ryhmissä 
(taulukko 7). Lasten lukumäärällä ei niin ikään ollut omavaikutusta. 

 
TAULUKKO 7 Koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat etnisen ryhmän ja lasten 

lukumäärän mukaan ensimmäisellä tutkimuskerralla  
   

Etninen ryhmä      Lapseton tai 
   lapset aikuiset 

       1–2 lasta   3 lasta tai 
  enemmän  

    n     ka (kh)   n    ka (kh)   n    ka (kh) 
Afganistanilaiset   51 55,23 (11,72)  17 60,22 (17,37)  28 57,26 (14,32) 
Kurdit   48 60,08 (14,66)  10 48,75 (12,91)  19 54,28 (12,92) 
Venäläiset   57 65,42 (11,73)  65 65,72 (10,64)    7 64,54 (11,95) 
Yhteensä 156 60,44 (13,32)  92 62,86 (13,35)  54 57,16 (13,69) 
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5.3   Maahanmuuttajien koherenssin tunteen muutokset seuranta-
         aineistossa  
 
 
Kolmantena tutkimustavoitteena oli selvittää, onko koherenssin tunteen muu-
tos kotoutumisprosessin aikana erilaista eri etnisissä ryhmissä ja onko muutos 
ryhmissä erilaista iän ja sukupuolen suhteen.   

 Toistettujen mittausten varianssianalyysin (muutos * sukupuoli * ikä * et-
ninen ryhmä) tulokset osoittivat, että koherenssin tunteen muutos liittyi tilastol-
lisesti merkitsevästi ainoastaan sukupuoleen (F(1,224) = 10,70, p < 0,01). Kohe-
renssin tunne vahvistui hieman naisilla (F(1,129) = 10,44, p < 0,01; keskiarvo oli 
alkuvaiheessa 59,80 ja seurantavaiheessa 63,50) ja pysyi ennallaan miehillä 
(keskiarvot 62,41 ja 60,71) (kts. taulukko 8). 
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TAULUKKO 8 Koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat etnisen ryhmän, sukupuolen ja iän mukaan ensimmäisellä tutkimuskerralla 

(2005) ja seurantavaiheessa (2007)  
 

Etninen ryhmä                                   Naiset                                Miehet 
           Nuoret     Aikuiset       Nuoret    Aikuiset Yhteensä 
  n       ka (kh) n     ka (kh) n      ka (kh) n     ka (kh) ka (kh) 
Afganistanilaiset 2005 22 56,63 (12,51) 20  55,03 (19,04) 19  56,62 (9,66) 13 56,75 (11,69) 56,22 (13,61) 
 2007 22  60,67 (9,86) 20 59,04 (9,43) 19 58,44 (10,36) 13 50,25 (11,24) 57,83 (10,56) 
           
Kurdit 2005 17 56,14 (17,20) 8  48,48 (16,32) 13 57,58 (9,56) 13 55,33 (11,37) 55,10 (13,93) 
 2007 17 59,90 (14,60) 8 54,57 (13,68) 13 54,67 (10,57) 13 55,67 (14,20) 56,65 (13,24) 
            
Venäläiset 2005 29   64,93 (11,58) 34  64,78 (10,49) 18 67,38 (11,15) 30 70,71 (7,79) 66,84 (10,43) 
 2007 29   66,68 (13,59) 34 69,13 (10,45) 18 68,01 (9,72) 30 67,11 (8,38) 67,76 (10,67) 
           
Yhteensä 2005 68 60,05 (19,92) 62 59,53 (15,53) 50 60,74 (11,19) 56 63,90 (12,03) 60,97 (13,44) 
 2007 68 63,04 (12,99) 62 64,00 (11,94) 50 60,91 (11,44) 56 60,54 (12,76) 62,25 (12,35) 
           

��
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5.4  Maahanmuuttajien koherenssin tunteen muutosten yhteys 
toimintaan seuranta-aineistossa 

 
 
Neljäntenä tavoitteena oli selvittää, miten koherenssin tunteen muutokset ovat 
yhteydessä suomen kielen opiskeluun ja työorientaatioon kotoutumisprosessin 
aikana, koska molemmat ovat kotoutumisen tavoitteina tärkeitä. 
 
5.4.1  Koherenssin tunteen muutokset ja suomen kielen opiskelu 
 
Toistettujen mittausten varianssianalyysilla tarkasteltiin seurantavaiheessa ko-
herenssin tunteen ja kahden suomen kieltä eri ajan (2 vuotta ja 3 vuotta) opis-
kelleen ryhmän yhteyksiä. Tiedot tutkittavien suomen kielen opiskelusta saatiin 
työhallinnon URA-tietojärjestelmästä. Suomen kielen opiskelulla ei ollut yhteyt-
tä koherenssin tunteen keskimääräiseen tasoon eri tutkimuskerroilla eikä kes-
kiarvoissa tapahtuvaan muutokseen tutkimuskerrasta toiseen (Taulukko 9). 
 
TAULUKKO 9 Koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat suomen kielen opiske-

lun mukaan ensimmäisellä tutkimuskerralla (2005) ja seurantavaiheessa 
(2007) 

 
                             

Tutkimusajankohta 

opiskellut suomea 2 vuotta,  

                 n = 85 

opiskellut suomea 3 vuotta, 

                n = 151 

         ka        kh         ka       kh 

2005       61,66     13,59       60,59     13,39 

2007       63,29     12,77       61,66     12,11 

 
 
5.4.2  Koherenssin tunteen muutokset ja työorientaatio Suomessa 

 
Tutkimuksen seurantavaiheessa vertailtiin työorientaation vaikutuksia kohe-
renssin tunteeseen ja siinä tapahtuvaan muutokseen. Vertailluista ryhmistä en-
simmäisen muodostivat ne tutkittavat, joilla ei ollut selkeästi ammattiin tai työ-
elämään tähtäävä koulutusta tai työkokemusta. Toiseen ryhmään kuuluvat oli-
vat ammattiin tähtäävässä koulutuksessa tai työelämässä erilaisissa työsuhteis-
sa.  

Toistettujen mittausten varianssianalyysi osoitti, että koherenssin tuntees-
sa ei tapahtunut tilastollisesti merkitsevää muutosta kummassakaan ryhmässä. 
Analyysin tuloksena löydettiin tilastollisesti merkitsevä ero ryhmien välillä (kts. 
Taulukko 10). Opiskeluun tai työhön sijoittuneiden koherenssin tunne oli kor-
keampi sijoittumattomiin verrattuna (F(1,220) = 8,59, p < 0,01).  
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TAULUKKO 10 Koherenssi tunteen keskiarvot ja keskihajonnat työorientaation mukaan 

   ensimmäisellä tutkimuskerralla (2005) ja seurantavaiheessa (2007)  
 

Tutkimusajankohta   Ei-työorientaatiota n = 111 Työorientoituneet n = 111 

           ka         kh          ka       kh 

2005        58,59       13,85       63,40     12,14 

2007        60,42       11,50       64,11     12,14 



 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 SOPEUTUMISEN TUTKIMUS 
 
 
6.1 Tutkimusaineisto ja tutkittavat  

 
 

Koherenssin tunteen tutkimuksen seurantavaiheessa pyysin tutkittavia osallis-
tumaan sopeutumiskokemuksia koskevaan haastatteluun. Suostujia oli useita, 
ja tärkeää olikin osallistuvien vapaaehtoisuus. Suostuneiden joukosta valitsin 12 
maahanmuuttajaa tehden lopullisen päätökseni etniseen ryhmään kuulumisen, 
iän ja sukupuolen perusteella. Kriteerinä oli lisäksi, että haastateltavat kykeni-
vät ilmaisemaan omia kokemuksiaan mahdollisimman hyvin suomen kielellä. 
Yhtenä valintaperusteena oli heidän suullinen suostumuksensa teemahaastatte-
luun. 

Ei ole hyviä eikä huonoja haastateltavia (Hirsjärvi & Hurme, 2000). Pidin 
kuitenkin tärkeänä, että tutkittavat todella olivat halukkaita puhumaan sopeu-
tumisestaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Pyysin heitä etukäteen muistelemaan 
kotoutumisen kokemuksiaan. Vastaajien kirjoa lisätäkseni pyrin saamaan haas-
tateltavia eri paikkakunnilta. Loka-joulukuussa 2006 haastattelin 12 maahan-
muuttajaa kolmella eri paikkakunnalla. Mukana oli neljä afganistanilaista, joista 
kaksi (mies ja nainen) oli nuoria eli 18–29-vuotiaita ja kaksi aikuisia eli 30 vuotta 
täyttäneitä. Neljästä kurdista yksi oli nuori (nainen) ja kolme aikuisia (yksi mies 
ja kaksi naista). Venäläisiä haastatteluun osallistui neljä, joista kaksi oli nuoria 
(mies ja nainen) ja kaksi aikuisia (mies ja nainen). 

Otin haastateltaviin yhteyttä henkilökohtaisesti sekä kirjeitse että puheli-
mitse. Kerroin vielä tutkimuksestani, haastattelusta ja sen nauhoittamisesta. 
Silloin sovittiin myös haastattelun tarkka ajankohta. Pyrin siihen, että haastatte-
lut järjestettäisiin rauhallisessa tilassa ja puolueettomalla alueella. Koska haas-
tattelut nauhoitettiin, varmistin, että häiriötekijät olisi minimoitu. Kaikki haas-
tateltavat suhtautuivat nauhoitukseen myönteisesti. 

Haastatteluprosessin aikana yllätyin, miten avoimesti ja monipuolisesti 
haastateltavat kertoivat omista kokemuksistaan. Jotkut haastateltavista ilmaisi-
vat kotoutumisen kokemuksiaan monipuolisemmin, toiset taas yksinkertai-
semmin ja lyhyesti, ja siksi haastatteluihin käytetty aika vaihteli 45 minuutista 
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noin kahteen tuntiin. Kahdeksan haastateltavaa puhui suomea hyvin ja haastat-
telu oli suomen kielellä. Neljän haastateltavan suomen kielen taito oli heikohko. 
Kahdessa haastattelussa toimin tulkkina itse ja kahdessa muussa haastattelussa 
oli tukena ulkopuolinen kieliavustaja. Yhdeksän haastateltavaa oli minulle hei-
dän kotoutumiskoulutuksensa ajalta tuttuja.  

 Pyrin siihen, että haastattelu olisi avoin ja keskustelunomainen. Annoin 
haastateltavien puhua kokemuksistaan keskeyttämättä heitä. Tärkeää oli, että 
saisin sopeutumiseen liittyvät kokemukset mahdollisimman monipuolisesti ja 
hyvin esiin. Pyrin ja onnistuin noudattamaan hyvän haastattelun piirteitä, ku-
ten huomion kiinnittämistä ensivaikutelmaan, kohteliaisuutta, luottamuksen 
herättämistä, kiinnostusta, aktiivista kuuntelua ja vuorovaikutuksen ylläpitoa.     
Kirjoitin itse kaikki 12 haastattelua mahdollisimman sanatarkasti puhtaaksi heti 
haastattelun jälkeen. Litteroitua tekstiä kertyi kaikkiaan 73 sivua (riviväli 1,5, 
fontti 12).  

 
 

6.2 Fenomenologisen psykologian tutkimusmetodista  
 
 
Valitsin tutkimusmetodiksi fenomenologisen psykologian metodin, koska tut-
kimuskohteenani oli ihminen, maahanmuuttaja, jonka ainutlaatuisia sopeutu-
misen kokemuksia ja merkitysmaailmaa kotoutumisprosessissa halusin selvit-
tää (vrt. Perttula, 2006; Rauhala, 2005). Halusin selvittää, mihin yleensä maa-
hanmuuttajien täytyy sopeutua. Fenomenologisen psykologian metodi sopii 
hyvin maahanmuuttajien sopeutumisen tarkasteluun, kun kuvaillaan sopeutu-
misen ilmiön tapauskohtaisia merkityssisältöjä yksilölle. Olen pyrkinyt rekonst-
ruoimaan kokemuksen sellaisena kuin tutkittava sen itse tietoisesti on kokenut.   

Fenomenologisen psykologian tutkimusmenetelmälle yhteisiä piirteitä 
ovat haastatteluaineiston litterointi eli transkribointi, reduktio ja sulkeistami-
nen, merkityssuhteiden erottaminen, merkityssuhteiden eksplikoiminen eli sel-
ventäminen, yksilökohtaisten merkitysverkostojen laatiminen liittämällä yhteen 
tutkijan kielelle eksplikoidut merkitykset sekä kaikkia tutkittavia koskevan 
yleisen merkitysverkoston laatiminen. Tärkeä metodinen käsite on tutkijan 
luonnollinen asenne, joka tarkoittaa välitöntä arkipäivästä reflektoimatonta ta-
paa suhtautua asioihin. Fenomenologisen psykologian metodia käyttäen tutkija 
ratkaisee asioita esiymmärryksensä ja asiantuntemuksensa perusteella (Varto, 
1992).  

Reduktio on fenomenologisen psykologian menetelmä, jonka avulla tutki-
ja pyrkii merkitysverkoston selvittämiseen. Reduktio tarkoittaa irtaantumista 
luonnollisesta reflektoimattomasta asenteesta ja epäolennaisen syrjään laitta-
mista ilmiön moninaisuuden ja rakenteen selvittämiseksi. Perttula (1995) jakaa 
reduktion kahteen vaiheeseen, jotka tutkijan täytyy huomioida. Ne ovat sulkeis-
taminen ja mielikuvatasolla tasolla tapahtuva muuntelu, jonka tavoitteena on 
tutkittavan ilmiön kuvaaminen. Tutkijan tietoinen reduktio analyysivaiheessa 
tarkoittaa merkitysten etsimistä mielikuvatasolla.  
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Sulkeistamisella tarkoitetaan tutkijan tietoista reflektiota ja omien ilmi-
öön liittyvien merkityssuhteiden syrjäyttämistä ennen tutkittavan tapaamista. 
Tutkijan mielikuvatasolla tapahtuva muuntelu tarkoittaa reflektoivan mieliku-
vituksen ja intuition avulla tapahtuvaa ilmiön etsimistä, jolloin voidaan löytää 
ne tekijät, jotka muodostavat ilmiön tutkittavan kokemusten pohjalta. Pyrin 
tässä tutkimuksessa tavoittamaan tutkittavien kokemukset mahdollisimman 
alkuperäisinä ja monipuolisina. Olin kiinnostunut siitä, miten maahanmuuttajat 
ovat kokeneet sopeutumisen suomalaiseen elämään.    

Fenomenologinen deskriptio tarkoittaa ilmiön kuvaamista, joka liittyy 
fenomenologian perustavoitteeseen. Teorian mukaan puhdasta yksilön koke-
muksen kuvailua pidetään mahdottomana, joten tutkimuksen pyrkimyksenä on 
antaa mahdollisimman tarkka kuvaus yksilön kokemuksista. Deskriptio liittyy 
sekä aineistonkeruuseen että tutkimusaineiston analyysivaiheeseen. Aineiston-
keruussa deskriptio tarkoitti tässä tutkimuksessa sitä, miten maahanmuuttajien 
antama kuvaus vastasi heidän alkuperäisiä kokemuksiaan sopeutumisesta 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Aineiston analyysivaiheessa deskriptio tarkoitti 
pyrkimystäni tutkijana tavoittaa tutkittavien kokemus mahdollisimman alku-
peräisenä, ja jos merkitys oli ristiriitainen, pyrin kuvamaan tämän ristiriitaisuu-
den (vrt. Perttula, 1995). Fenomenologista deskriptiota ja tulkintaa ei nähdä toi-
silleen vastakkaisina, mutta ne erotetaan käsitteellisesti toisistaan. Ristiriita häl-
venee, kun deskriptiivisyyttä pidetään psykologisen tutkimuksen päämääränä, 
jonka täydellinen toteutuminen tiedetään mahdottomaksi. Tällä tavalla ymmär-
retty deskriptiivisyys sisältyi käsitykseeni fenomenologisesta psykologiasta ja 
soveltui tutkimusasenteeksi merkityksinä ilmenevän sopeutumisen kokemuk-
sen psykologisessa tutkimuksessa.  

Giorgin (1986, 1994) käyttämän rakenteen käsitteen sijaan voidaan käyttää 
käsitteitä merkitystihentymä tai merkitysverkosto. Merkitystihentymällä viita-
taan merkitysten välisiin sisällöllisiin yhteyksiin ja kiteytymiin (Perttula, 1995). 
Merkitysverkostolla puolestaan viitataan siihen merkitystihentymien kokonai-
suuteen, joka on empiirisen tutkimuksen tutkimuskohteena. Merkitysverkostot 
ovat erilaisten merkitystihentymien kokonaisuuksia, jotka riippuvat tutkimuk-
selle asetetusta sisällöllisestä tavoitteesta. Tutkimuksessani oli tavoitteena tuoda 
esille maahanmuuttajien kokemusten moninaisuus ja selkiyttää sopeutumisen 
kokemuksen rakennetta.  

Tutkimuksessani käytin lyhyeen haastattelurunkoon perustuvaa avointa 
teemahaastattelua. Empiirisen fenomenologisen psykologisen metodin mukai-
sesti pyrin haastattelun aikana sulkeistamaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä en-
nakkokäsityksiäni, mikä tarkoitti, että yritin siirtää nämä mielessäni syrjään ja 
keskityin vain haastateltavan kokemusten kuuntelemiseen. Tavoittelemani tieto 
oli tutkittavana olevien ihmisten kokemus. Tällaisessa tutkimuksessa täytyy 
ymmärtää, että ihminen on yksilöllinen olento, jolla on oma elämä, ja hän kokee 
ympäröivän maailman omalla ainutlaatuisella tavallaan.  
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6.3 Analyysimenetelmästä 
 
 
Tutkimukseni aineiston analyysi eteni Perttulan (1995) Suomessa eteenpäin ke-
hittämän fenomenologisen psykologian empiirisen analyysin kahden päävai-
heen ja seitsemän alavaiheen mukaan. Tutkimuksen analyysi eteni perinteisesti 
näissä kahdessa päävaiheessa ja lopulta kolmannessa vaiheessa muodostin eri-
laiset maahanmuuttajatyypit.   

Ensin muodostin yksilökohtaiset merkitysverkostot kuvailemalla aineis-
ton analyysin aikana yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostumista seu-
raavien vaiheiden mukaan:  

 
1. vaihe:  Perusteellinen tutustuminen aineistoon. 
2. vaihe:  Tutkimusaineistoa jäsentävien sisältöalueiden muodostaminen. 
3. vaihe:  Tutkimusaineiston jaottelu merkityksen sisältäviin yksiköihin. 
4. vaihe:  Merkityksiä sisältävien yksiköiden muuntaminen tutkijan kie-

lelle.  
5. vaihe:  Merkitystihentymien sijoittaminen merkityksen sisältävään yk-

sikköön.  
6. vaihe:  Sisältöalueittain etenevän yksilökohtaisen merkitysverkoston 

muodostaminen. 
7. vaihe: Sisältöalueista riippumattoman yksilökohtaisen merkitysver-

koston muodostaminen. 
 
Toiseksi muodostin kaikista yksilökohtaisista merkitysverkostoista yleisen 
merkitysverkoston, joka kuvaa maahanmuuttajan kotoutumisen ilmiötä yleise-
nä tarinana. Analyysin tein seitsemänvaiheisena. 
 

1. vaihe: Yksilökohtaisten merkitysverkostojen jakaminen merkityksen 
sisältäviin yksiköihin.  

2. vaihe: Aineiston kokonaisuutta jäsentävien sisältöalueiden muodos-
taminen. 

3. vaihe:  Merkityksen sisältävien yksiköiden sijoittaminen sisältöaluei-
siin. 

4. vaihe:  Laajojen sisältöalueiden jakaminen spesifeihin sisältöalueisiin. 
5. vaihe:  Spesifin yleisen merkitysverkoston muodostaminen sisältöalu-

eittain. 
6. vaihe: Sisältöalueittain etenevän yleisen merkitysverkoston muodos-

taminen. 
7. vaihe:  Ilmiön yleisen merkitysverkoston muodostaminen. 

 
Kolmanneksi muodostin maahanmuuttajien sopeutumista kuvaavia erilaisia 
ryhmiä eli tyyppejä yksilökohtaisten merkitysverkostojen pohjalta käyttäen ai-
neistona osaa heidän kokemuksistaan. 



 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 SOPEUTUMISTUTKIMUKSEN ANALYYSI 
 
 
7.1  Yksilökohtaisen merkitysverkoston analyysi 
 
 
Fenomenologisen psykologian empiirisessä tutkimuksessa korostuu erityisesti 
tutkimuksen kohteena olevan ihmisen toiseuden ymmärtämisen ongelma, eli 
se, miten toista ihmistä voi parhaiden ymmärtää ja miten sen voi tuoda esiin 
tutkimustekstissä. Pohdin sitä paljon ja palasin usein haastatteluteksteihin ana-
lyysivaiheessa. Muodostin yksilökohtaiset merkitysverkostot Perttulan (1995) 
esittelemän menetelmän mukaisesti käyden läpi seitsemän analyysivaihetta. 

1. vaihe. Haastattelin kaikki maahanmuuttajat itse. Eläydyin tutkittavan 
kotoutumiskokemukseen sulkeistamalla ennakkokäsitykseni asiasta. Reflektoin 
tietoisesti tutkittavaan ilmiöön liittämiäni merkityssuhteita ja pyrin siirtämään 
ne syrjään tutkimusprosessin ensimmäisen vaiheen ajaksi. Pyrin minimoimaan 
ennakkokäsitysteni sekoittumisen tapaani hahmottaa maahanmuuttajien ko-
kemusta (Perttula, 1995b). Olin aikaisemmin tutustunut pintapuolisesti ilmiötä 
koskevaan teoreettiseen kirjallisuuteen. Tutkimuksen tässä vaiheessa en luke-
nut fenomenologisen psykologian metodia kuvaavaa kirjallisuutta. 

2. vaihe. Ennakkokäsitysteni sulkeistamisen ja tutkimusaineiston usean 
huolellisen lukemiskerran jälkeen muodostin koko tutkimusaineistoa jäsentävät 
sisältöalueet. Löysin tutkimusaineistostani kaikille tutkittaville yhteisiä situaa-
tion rakennetekijöitä, jotka olivat: 

 
1. muutto Suomeen 
2. suomen kielen opiskelu 
3. sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin 
4. rasismin ja syrjäyttämisen kohtaaminen 
5. tukiverkosto 
6. oma kulttuuri 
7. työ ja koulutus Suomessa 
8. vapaa-aika ja harrastukset 
9. minäkäsitys  
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Tutkittavat kuvasivat näihin situaation rakennetekijöihin liittyviä kokemuksel-
lisia merkityksiä. Koin, että tutkimusaineiston tällainen jäsennys oli paras mah-
dollinen. 

3. vaihe. Jaoin kaikki haastattelutekstit kokonaisuudessaan merkityksen 
sisältäviin yksiköihin. Pyrin olemaan tarkasti selvillä siitä, että yksiköiden jaot-
telu tapahtuisi psykologisesta näkökulmasta. Poistin haastatteluaineistosta tut-
kittavia identifioivat kohdat. 
 

Esimerkki tutkimusaineiston jaottelusta (haastateltava 11) 
H11: Minä afganistanilainen, minulla on perhe, viisi lasta ja vaimo. Me tulimme Suo-
meen helmikuussa vuonna 2003 Iranista. Olimme neljä vuotta Iranissa pakolaisena, 
mutta 2003 tuli Suomen Amnesti ja sitä kautta voisimme tulla Suomeen. 
…Suomessa…Tulimme Suomeen,… meidät lähetettiin pieneen kuntaan Pirkkalaan. 
Siellä ei ollut meidän kotimaan… miehiä ja myös perheitä. Ja viisi kuukautta oli vähän 
vaikea kun ei ollut mitään kulttuuri. Kun minä nyt arvelen myöhemmin vähän aika … 
maahanmuuttajia vähän auttaa kaupunkiin, jossa on paljon ulkomaalaisia ja tapahtu-
mia ja myös suhteita. Mutta kun ollaan yksin ja sitten toisin, kun minä olin monta 
kuukautta kielikurssilla. / 
T: Kenen kanssa te asioitte, minkälaisia asioita saitte hoitaa tulkin välityksellä? 
H11: Kun olimme … KELA:lla, meille tuli tulkki. Kun me emme tietäneet asioista, oli 
tulkki varattu. Emme tienneet mitä tehdä ja me odotimme. Kunnan sosiaalityöntekijä 
auttoi monta asiaa, työvoimatoimistoon, ja myös maistraattiin. Kun olimme asiakkaat 
myöhemmin, hoidimme asioita itsenäisesti… ei tarvinnut kenelle auttaa, vähitellen kun 
opiskelimme suomea. / 
T: Sinä osaat sitten englantia? Onko näin? 
H11: Joo, kyllä. Mutta olen… unohtanut paljon. / 
T: Miten nopeasti lapset pääsivät kouluun ja päivähoitoon? 
H11: Lapset menivät valmistava koulu, ainakin minä ajattelin, että meille oli ongelmia. 
Ongelmia oli, mutta minä en voinut mahtaa mitään. Kun lapset menivät 6. luokkaa, 
heillä oli vähän vaikea oppia. Kun he menivät vähän ylempään luokkaan, heillä oli vä-
hän vaikea, mutta kun he menivät 1. luokalle tai 3. luokalle, heillä ei ollut niin vaikea, 
koska koulutusta oli ihan riittävästi. / 
 

4. vaihe. Metodin tässä vaiheessa korostuu sulkeistamisen vaatimus, koska tut-
kittavien ilmaisemat merkitykset kohtaavat tutkijan kokemassa maailmassa 
olevat merkitysyhteydet. Minulta vaihe vaati intensiivistä keskittymistä ja vas-
taanottoherkkyyttä. Pyrin jokaisen merkityksen sisältävän yksikön kohdalla 
vastavuoroiseen reflektioon, kunnes kykenin ilmaisemaan sen ydinmerkityksen 
tutkijan kielellä. Monta kertaa oli tarpeellista palata edelliseen vaiheeseen. Py-
rin siihen, että ymmärtäisin tutkittavan ilmaisun mahdollisimman hyvin ja että 
tavoittaisin sen hänen kokemuksensa mukaisesti.  
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Esimerkki merkityksiä sisältävien yksiköiden muuntamisesta tutkijan kielel-
le (haastateltava 11) 

 
Haastateltavan ilmaisu:  

              
T: Olet ollut monessa paikassa, mikä oli sinulle mielenkiintoisin, missä sä voisit jat-
kaa kouluttautumista? Mitä voisi ajatella tulevaisuudessa? 
H11: Hah… minä … minä en ole vielä päättänyt, mitä minä haluan. Kaikki olivat mi-
nulle vähän outoja. …Minä …minun täytyy vielä vähän ajatella…vähitellen selvitän 
oikeat asiat. Nyt tämä minulle vähän vaikea.  
T: Olit Punaisessa Ristissä, oliko siellä jotain mielenkiintoista sinulle? 
H11: Joo… ei, ei, ei.  
 

Muunnettu teksti: 
 

HÄN KERTOO, ETTÄ HÄN ON OLLUT USEAMMASSA PAIKASSA TYÖHAR-
JOITTELUSSA, MUTTA EI OIKEIN OSAA PÄÄTTÄÄ, MITÄ HALUAISI OPISKEL-
LA. KAIKISSA TYÖHARJOITTELUPAIKOISSA HÄNELLÄ OLI VÄHÄN OUTO 
OLO. TÄLLÄ HETKELLÄ HÄNELLÄ ON VAIKEAA. HÄNEN TÄYTYY VIELÄ 
MIETTIÄ JA SITTEN HÄN TOIVOO SAAVANSA SELVILLE, MITÄ HÄN HALU-
AA.  
 

5. vaihe. Tämän vaiheen suoritin leikkaa ja liimaa -periaatteella itse hyödyntä-
mättä tietojenkäsittelyohjelmia. Pyrin sijoittamaan jokaisen merkityksen sisältä-
vän yksikön yhteen sisältöalueeseen. Kun kielelliset ilmaisut sisälsivät myös 
toisiinsa kietoutuneita useampaan sisältöalueeseen liittyviä merkityksiä, siirsin 
tekemäni muunnoksen useampaan sisältöalueeseen.  

 
Esimerkki tihentymien sijoittumisesta merkityksen sisältävään yksikköön 
(haastateltava 11) 

 
Haastateltavan ilmaisu:               

 
T: Oletko sä rohkea ihminen? 
H11: En ole rohkea. …Minä … minä olen semmoinen ihminen, että minä en voi näyttää 
muille, millainen minä olen. …He voivat ymmärtää, mutta minä en, minä en voi näyttää, mi-
tä minä olen, kuka minä olen. …Toisaalta minä olen ahkera Suomessa, siksi, että minä asun 
Suomessa, minun suomen kielen taito on parantunut. …Olen seurannut paljon, kuunnellut 
paljon. Internetissä luen paljon. Minä luen paljon artikkeleita, myös minä hyvin osaan suo-
men kieltä. En voi kirjoittaa ja puhua, mutta minä voin lukea. Kun sinä sanot jonkun sanan, 
minä ymmärrän hyvin tämän sanan... Minä ymmärrän, kuka puhuu kauniisti, kuka puhuu 
huonosti suomen kielellä. Kun joku käyttää suomen kieltä kauniisti, minä näytän, minä nau-
tin. Tavalliset ihmiset eivät tyyty minua, siksi minä … 
T: Missä sä tällä hetkellä olet? 
H11: Minä unohdin sanoa, minä olen urasuunnittelu kurssilla. Olen lopettanut. 
T: Se oli just se. Saitko sieltä ideoita? 
H11: ...minä tiedän koulutuksia. 
 

Muunnettu teksti: 
 
HÄN AJATTELEE, ETTEI HÄN OLE ROHKEA IHMINEN. HÄN KERTOO OLE-
VANSA UJO; HÄN EI VOI NÄYTTÄÄ TAI KERTOA MUILLE, MILLAINEN IH-
MINEN HÄN ON. TÄLLÄ HÄN TARKOITTAA, ETTÄ IHMISTEN ON YMMÄRR-
TETTÄVÄ, MILLAINEN HÄN ON, MUTTA HÄN ITSE EI VOI NÄYTTÄÄ, MIL-
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LAINEN JA KUKA HÄN ON. HÄN KERTOO, ETTÄ TOISAALTA HÄN ON AH-
KERA IHMINEN, KOSKA HÄN ASUU SUOMESSA JA ON OPPINUT SUOMEN 
KIELEN HYVIN. HÄN LUKEE PALJON JA MYÖS SUOMALAISTA KAUNOKIR-
JALLISUUTTA. HÄN YMMÄRTÄÄ, KUKA OSAA PUHUA SUOMEA KAUNIISTI, 
JA HÄN NAUTTII SELLAISESTA PUHEESTA. HÄN KOKEE, ETTÄ KESKINKER-
TAISUUS EI TYYDYTÄ HÄNTÄ, JA SIKSI HÄN ON ETSIMÄSSÄ OMAA OIKEAA 
PAIKKAANSA, KOSKA HÄN TUNTEE OMAT VOIMAVARANSA JA OSAAMI-
SENSA. 
 

6. vaihe. Tutkimuksen tässä vaiheessa tiivistin merkityksiä sisältävät yksiköt 
sisällöllisesti toisiinsa. Pyrin löytymään sekä toistuvia että ainutkertaisuudes-
saan merkittäviä merkitystihentymiä, koska kielelliset ilmaisut ilmaisivat sisäl-
löltään samanlaisia ja toisiinsa läheisesti liittyviä merkityssuhteita. Sisältöalueit-
tainen yksilökohtainen merkitysverkosto on kertomus, jossa yksi sisältöalue 
muodostaa yhden kappaleen. Tässä vaiheessa huolehdin, ettei tärkeää tietoa jää 
pois.  

 
Esimerkki sisältöalueittain etenevästä yksilökohtaisen merkitysverkoston 
muodostamisesta lyhennettynä (haastateltava 12) 

  
1. Muutto Suomeen 
Hän kertoo, että muutti Suomeen neljä vuotta sitten ja tämä haastattelu on hä-
nen elämässään toinen. Kun hän muutti Suomeen, hän ajatteli, että nyt hän voi 
unohtaa kaikki huonot muistot.  
 
2. Suomen kielen opiskelu 
Hän kertoo, että oli ollut 8 päivää Suomessa, kun hän pääsi ensimmäiselle suo-
men kielen kurssille koulutusprojektiin. Suomessa opetetaan suomea suomeksi 
ja joskus nopeasti. Suomen kieli oli hyvin vieras ja outo. Hän kertoo, että kurs-
silla luettiin samaa tekstiä monta kertaa. Hän ajatteli, että Suomen valtiolle ja 
työvoimatoimistolle pitäisi olla tärkeää, ettei maahanmuuttaja olisi kurssilla 
vain 8 euron päiväkorvauksen vuoksi. Hänen mielestään esimerkiksi työvoima-
toimistossa pitäisi olla töissä henkilö, joka keskustelisi jokaisen kanssa kurssin 
päättyessä siitä, mitä maahanmuuttaja oppi ja mitä seuraavaksi voisi opiskella 
tai mihin mennä töihin. Jatkuva kurssien kiertäminen ilman päämäärää ei auta 
elämässä eteenpäin pääsemisessä. Hän kertoo, että monelle tällainen kurssielä-
mä on tylsää ja voi aiheuttaa sekä rikoksia että laittoman työn tekemistä.  
 
3. Sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin 
Hän aikoo asua Suomessa monta vuotta ja sitten, kun hänen kotimaansa tai jo-
ku toinen maa on turvallinen, hän muuttaa Suomesta pois. Hän kertoo, että hän 
on Suomessa oppinut hyvän ammatin. Hänestä Suomessa on turvallista asua. 
Hän on kokopäivätyössä, ja talossa, jossa hän asuu, on rauhallisia naapureita. 

Hän pohtii ulkomaalaisten ja pakolaisten asemaa Suomessa. Kerran hän 
kysyi suomalaiselta kaveriltaan, onko hänellä ulkomaalaisia kavereita. Tämä oli 
sanonut ulkomaalaiseksi kaverikseen romanipojan. Hän miettii, miten henkilö 
voi olla ulkomaalainen, kun hänen sukunsa on asunut Suomessa jo 500 vuotta. 
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Hän tarkoittaa, että suomalaisten mielestä voi. Hän pohtii nykyisten maahan-
muuttajien asemaa tulevaisuudessa.  
 
4. Rasismin ja syrjäyttämisen kohtaaminen 
Hän kertoo, että työpaikalla hän koki epäoikeudenmukaisuutta siitä huolimat-
ta, että yritti kovasti tehdä hyvää työtä ja oli avulias. Työharjoittelun aikana 
työyhteisössä oli henkilö, joka ei pitänyt ulkomaalaisista ja heitteli myös rasisti-
sia ilmauksia. Muu työyhteisö ei hyväksynyt tällaista suhtautumista häntä koh-
taan. Hän ajattelee, että tämä maa on suomalaisten maa huolimatta siitä, että 
ulkomaalainen voi saada Suomen kansalaisuuden. Hän kokee, että liikennepo-
liisit ovat olleet epärehellisiä ja syyllistäneet häntä asioista, jotka eivät olleet tot-
ta. Hän pitää poliisilaitosta tärkeänä. Hän kertoo, että hän haluaa luottaa siihen, 
etteivät kaikki poliisit ole rasistisia. Hän ajattelee, että kun suomalaiset eivät 
puhu, hymyilevät vain, he osoittavat, että he eivät ole rasistisia.  
 
5. Sosiaalinen tukiverkosto 
Hän kertoo, että hänellä on sisaruksia ja sukulaisia ja myös tyttöystävä. Hänelle 
kävi ikävästi silloin, kun hän oli sairaslomalla ja hän joutui tietämättömyyttään 
olemaan välillä ilman rahaa. Hän kärsi nälkää ja lainasi kavereilta. Myöhemmin 
hän sai kaikki tuet, mutta välillä hän kärsi. Hän koki, ettei hänelle selitetty työ-
voimatoimistossa asioiden hoitamista tarpeeksi. Hän arvelee saaneensa tästä 
kokemuksesta hyvän oppitunnin tulevaisuutta varten. Lääkäri auttoi häntä asi-
oiden selvittämisessä työvoimatoimiston kanssa. Hänen mielestään monimut-
kaisessa tilanteessa viranomaisten olisi pitänyt täsmällisesti selittää, miten hä-
nen täytyy toimia. Hän kertoo ihmettelevänsä, miten tällaista voi sattua Suo-
messa.  
 
6. Oma kulttuuri 
Hän kertoo, että uskonto on hänelle tärkeä asia. Suomessa ihmiset ovat vapaita 
ja uskonto on ihmisen oma asia. Hän kertoo, että kotona he puhuvat äidinkieltä 
ja toimivat oman kulttuurin tapojen mukaan.  
 
7. Työ ja koulutus Suomessa 
Häntä onnisti, kun kuukauden pituisen työharjoittelun jälkeen hänelle tarjottiin 
töitä. Hän haluaisi opiskella vielä jonkin toisen ammatin, mutta hänellä ei ole 
selkeitä suunnitelmia. Hän pitää metallialan työstä siitä huolimatta, että hänen 
selkänsä on kipeä. Hän kertoo, että työpaikassa on trukki ja nostureita, joiden 
avulla voi nostaa painavia tuotteita.  
 
8. Vapaa-aika ja harrastukset 
Vapaa-aikaa hänellä on vähän. Joskus hän menee pelaamaan jalkapalloa ja jos-
kus veljen tai tuttavien kanssa kaupungille.  
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9. Minäkäsitys 
Hän on avulias sekä kotona että työpaikalla. Työpaikalla hän on tehnyt työtä 
kovasti ja hyvin. Hän kertoo haluavansa opiskella vielä jonkin toisen ammatin, 
mutta hänellä ei ole selkeitä suunnitelmia. Uskonto on hänelle tärkeä asia. Hän 
on vapaa päättämään sekä pahasta että hyvästä omassa elämässään. Hän ker-
too, että on huolestunut, kun joku nuori maanmies juo alkoholia, josta tulee 
vain paha olo.  
 
7. vaihe. Viimeisessä vaiheessa asetin edellisessä vaiheessa muodostetut sisäl-
töalueet toisiinsa. Tämän vaiheen huolellinen toteuttaminen on tärkeää tutki-
muksen luotettavuuden kannalta. Pyrin mahdollisimman selkeään ja syste-
maattiseen kuvaukseen siitä, millaisena maahanmuuttajien sopeutuminen hei-
dän kokemassaan maailmassa kotoutumisprosessin aikana näyttäytyy. Perttu-
lan (1995) mukaan tämä on metodin viimeinen vaihe, joka vastaa tutkijan 
omaksumaa holistista ihmiskäsitystä.  
 
 
7.2 Yleisen merkitysverkoston analyysi 
 
 
1. vaihe. Tutkimuksen tässä vaiheessa siirrytään yksilökohtaiselta yleiselle ta-
solle tavoitteena tarkastella tutkittaville yhteisiä merkityksiä. Tässä vaiheessa 
jaoin kunkin yksilökohtaisen merkitysverkoston merkityksen sisältäviin yksi-
köihin. Sen jälkeen tiivistin kunkin yksikön keskeisen merkityksen tutkijan kie-
lelle. Tästä eteenpäin merkitysten yksilöllisyys häivytettiin ja kiinnostus koh-
dentui kuviteltuun yleiseen kokemukseen. Yleinen merkitysverkosto on minun 
muotoilemani, joten se poikkeaa jonkin verran haastatteluaineistosta. 

2. vaihe. Reflektoin yksilökohtaisia merkitysverkostoja ja muodostin erot-
tamistani ja tiivistämistäni merkityksiä sisältävistä yksiköistä aineiston koko-
naisuutta jäsentävät sisältöalueet. Muodostamani sisältöalueet olivat: 
 

1. muutto Suomeen ja suomen kieli 
2. sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin 
3. oma kulttuuri 
4. syrjäytyminen ja rasismi 
5. sosiaalinen tukiverkosto 
6. työ 
7. suomalainen koulu 
8. vapaa-aika 
9. minäkäsitys 

 
3. vaihe. Tässä vaiheessa tavoitteenani oli tuoda yksityiskohtaisesti esille kun-
kin sisältöalueen situaation rakennetekijät ja asettaa sisältöalueisiin sijoitetut 
tiivistetyn merkityksen sisältävät yksiköt sisällöllisesti toisiinsa. Sijoitin leikkaa 
ja liimaa -menetelmällä merkityksiä ilmaisevat yksiköt sisältöalueisiin. Seuraa-
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vissa esimerkeissä merkityksiä on yleistetty eri haastateltavien kokemuksista 
(haastateltavan numero on lainauksen lopussa). 
 
Esimerkkejä: 
 
Suomen kielen opiskelu 
 
Hän muutti Suomeen kolme vuotta sitten perheensä kanssa. Hän opiskeli siskon kanssa 
koulun valmentavalla luokalla jonkin verran suomea.  

Kun hän opiskeli koulutusprojektissa, hän ymmärsi, että hän voi opiskella suomea 
enemmän ja nopeammin. Hän koki suomen opiskelun toisaalta pakolliseksi, kun äidin-
kielellä ei voinut kommunikoida. Toisaalta kielen opiskelu oli hauskaa (10). 
 
YLEISKUVAN SAAMINEN ELÄMÄSTÄ SUOMESSA JA AMMATILLISESTA 
KOULUTUKSESTA; SUOMEN KIELEN OPISKELUN KOKEMINEN HAUS-
KAKSI KOULUTUSPROJEKTISSA; YMMÄRRYS NOPEAMMASTA SUOMEN 
OPISKELUSTA KOULUTUSPROJEKTISSA. 
 
Hän kertoo, että alkuvaiheessa englannin kielen osaamisesta oli apua, kun suomen op-
piminen oli vaikeaa. Puoliso tuki hänen suomen opiskeluaan. Nyt hän on helpottunut, 
kun hän ymmärtää, mitä muut puhuvat. Hän kertoo, että kurssit ovat monikulttuurisia 
ja kommunikointi sujuu hyvin, kun yhteinen kieli on suomi. Hän sanoo, että paluu-
muuttajille kielen oppiminen on helpompaa, koska he ovat opiskelleet alkeita kotimaas-
saan. Hän pitää aikuisena opiskelusta ja kokee sen hyödylliseksi. Kurssien opetuksesta 
Suomessa hän pitää myös. Hän katsoo televisiosta uutisia ja elokuvia, koska se auttaa 
häntä ymmärtämään suomenkielistä puhetta (3).  
 
SUOMEN KIELEN OPISKELUN VAIKEUS ALUKSI; ENGLANNIN KIELEN 
OSAAMISEN HYÖTY OPISKELUSSA JA ASIOIMISESSA; KOMMUNIKAATIO 
MUKAVAA MONIKULTTUURISELLA KIELIKURSSILLA; OPISKELUN MIE-
LEKKYYS JA HYÖTY AIKUISENA; TYYTYVÄISYYS OPETUKSEEN KURSSIL-
LA; SUOMALAISTEN TV-KANAVIEN KATSOMINEN SUOMEN KIELEN YM-
MÄRTÄMISEKSI. 
 
Sopeutuminen 
 
Suomessa kaikki on erilaista verrattuna hänen kotimaahansa. Suomalaiset ovat hiljaisia 
ja kiireisiä. Hän ei pidä Suomessa siitä, että aina on kiire. Hän ymmärtää, että koska 
hän asuu Suomessa, hänen täytyy kunnioittaa tätä maata. Joulusta hän pitää, koska 
silloin kaikkialla on kauniita koristeita ja ihmiset antavat toisilleen lahjoja (09).  
 
SUOMALAISEN KULTTUURIN KOKEMINEN ERILAISEKSI; SUOMALAISTEN 
KOKEMINEN HILJAISIKSI JA KIIREISIKSI IHMISIKSI; MAAHANMUUTTAJA-
NA SUOMEN KUNNIOITTAMINEN; JOULUSTA PITÄMINEN, KOSKA SE ON 
KAUNIS JUHLAPYHÄ. 
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4. vaihe. Analyysin tässä vaiheessa jaoin muodostamani kahdeksan sisältöalu-
etta kutakin jäsentäviin spesifisiin sisältöalueisiin. Tavoitteenani oli pilkkoa 
kunkin sisältöalueen situaation rakennetekijä yksityiskohtaisempiin alueisiin ja 
saada esiin aiempaa eriytyneempiä merkityksiä. Tämä pilkkomistyö oli yhtey-
dessä laajaan sisältöalueeseen, ja siten löydetyt merkitykset olivat yhteydessä 
toisiinsa kokonaisuuden kannalta. Jaoin kunkin sisältöalueen erilaisiin spesifi-
siin sisältöalueisiin. 

 
Esimerkkejä: 

 
1. Suomen kielen opiskelu 
         1. a) Suomen kielen opiskelun tärkeys 
         2. a) Tyytyväisyys suomen kielen opiskeluun 
         2. b) Tyytymättömyys suomen kielen opiskeluun 
2. Suomeen sopeutuminen 

1. a) Sopeutumisen tärkeys 
2. a) Oman paikan löytäminen on tärkeää 
2. b) Oman paikan löytäminen ei ole tärkeää  

3. Tyytyväisyys sopeutumiseen  
3. a) Tyytyväinen sopeutumiseen 
3. b) Tyytymätön sopeutumiseen 

 
5. vaihe. Sijoitin spesifeihin sisältöalueisiin laitetut tiivistettyjä merkityksiä si-
sältävät yksiköt sisällöllisesti toisiinsa. Kyseessä on Perttulan (1995) mukaan 
spesifinen yleinen merkitysverkosto, joka muodostetaan erikseen jokaisesta 
spesifistä sisältöalueesta. Seuraavassa esimerkissä on osa merkitykseen liitty-
västä spesifistä yleisestä merkitysverkostosta.   

 
Työn merkitys 
 

1. a) Työtä pidetään selkeästi tärkeänä elämän osa-alueena ja se koetaan 
elämässä eteenpäin pääsemisen keinoksi. Työ on tärkeä myös työeläkkeen 
saamisen vuoksi. Työharjoittelupaikan ja työpaikan löytämisessä oma-
aloitteisuus ja aktiivisuus korostuvat. Oppisopimuskoulutukseen pääsy 
koetaan niin ikään tärkeäksi työpaikan saannissa. Tärkeää on säilyttää rea-
listisuus elämässä. Työn kautta toivotaan taloudellista hyvinvointia ja tyy-
tyväisyyttä elämään. 

 
2. a) Tyytyväisyyttä koetaan, kun pärjätään työharjoittelupaikassa ja työs-
sä ja kun sopeudutaan nopeasti työelämään ja pärjätään työtehtävissä. 
Tyytyväisyyttä saa aikaan myös kommunikointi työkavereiden kanssa, 
työn sisältö ja kommunikaatio suomalaisten kanssa suomeksi. Uusien asi-
oiden oppiminen koetaan mielekkääksi. 
 
2. b) Tyytymättömyyttä koetaan, kun suomalaiset ovat ennakkoluuloisia 
maahanmuuttajia kohtaan, heiltä puuttuu luottamus maahanmuuttajia 
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kohtaan työssä, rasistisia tilanteita kohdataan työpaikalla, oikean työpai-
kan löytäminen on ongelma tai kun kotimaan työkokemus ei sovi tai sitä 
ei voida soveltaa Suomessa. Ensimmäisen työharjoittelupaikan tehtävien 
kokeminen fyysisesti raskaiksi ja vaikeiksi aiheutti myös tyytymättömyyt-
tä.  

 
3. Tulevaisuus 

 
3. a) Tulevaisuuden työuran selkiytyminen koetaan positiiviseksi. Sen koe-
taan selkiytyvän työharjoitteluaikana. Kotimaan korkeakoulututkinnon 
rinnastaminen Suomessa on työuran kannalta järkevää. Työharjoittelun 
aikana suomen kielen oppimisen motivaatio lisääntyi. Myös englannin 
kielen osaaminen koetaan positiiviseksi työuran suunnittelussa.  
 
3. b) Työuran negatiivisuus tulevaisuudessa  
Jatkuva kielenkurssien kiertäminen ei auta elämässä eteenpäin.  
Työvoimatoimistoon tai johonkin toiseen paikkaan toivotaan ihmistä, joka 
keskustelisi edellisen koulutuksen saavutuksista sekä seuraavasta koulu-
tusreitistä. Ei haluta keskinkertaisuutta elämässä. Tukea työvoimatoimis-
ton virkailijalta työuran suunnittelussa ja kehittämisessä ei koeta tarpeelli-
seksi.  

 
6. vaihe. Analyysin tässä vaiheessa suhteutin kunkin sisältöalueen spesifit ylei-
set merkitysverkostot toisiinsa ja muodostin kunkin sisältöalueen yleisen mer-
kitysverkoston. Se vaati minulta huolellista reflektiota edellisten vaiheiden ta-
paan. Kuvasin tutkimuksen yhdeksän sisältöalueen yleiset merkitysverkostot 
säilyttäen niiden teemat ennallaan: muutto Suomeen ja suomen kielen opiskelu, 
sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin, oma kulttuuri, syrjäytyminen ja ra-
sismi, sosiaalinen tukiverkosto, työ, suomalainen koulu, vapaa-aika sekä minä-
käsitys.  

7. vaihe. Metodin viimeisessä eli seitsemännessä vaiheessa yhdistin sisäl-
töalueet tutkittavan ilmiön yleisenä merkitysverkostona ilmaistavaan muotoon. 
Pyrin hahmottamaan maahanmuuttajan sopeutumista kotoutumisprosessissa 
riippumatta sitä jäsentävistä sisältöalueista. Tarkoituksenani oli tavoittaa kes-
keiset yleiset sopeutumiseen liittyvät merkitykset kahdentoista 19–49-vuotiaan 
maahanmuuttajan elämänkokemuksista. 
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7.3   Maahanmuuttajien luokittelu sopeutumisen perusteella 
 
 
Perttula (1995) pitää mahdollisena myös typologioiden muodostamista yksilö-
kohtaisten merkitysverkostojen pohjalta. Analysoin kaikki yksilökohtaiset mer-
kitysverkostot ja yritin löytää samankaltaisia piirteitä, jotka kuvaisivat maa-
hanmuuttajien sopeutumista kotoutumisprosessissa. Käyttäen yksilökohtaisista 
merkitysverkostoista vain osaa muodostin samankaltaisuuksien perusteella 
kolme sopeutujatyyppiä haastateltavien silloisen elämäntilanteen mukaan: sel-
viytyjä, realistinen sopeutuja ja sinnittelijä.  



 �

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 SOPEUTUMISTUTKIMUKSEN TULOKSET   
 
 
8. 1  Yksilökohtaiset merkitysverkostot  
 
 
Tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista naisia oli seitsemän ja miehiä 
viisi. Tutkittavista viisi oli 19–29-vuotiaita nuoria aikuisia ja seitsemän 30 vuotta 
täyttäneitä. Etniseltä taustaltaan heistä neljä oli venäläisiä, neljä afganistanilaisia 
ja neljä kurdia. Heillä kaikilla oli kokemuksia kotoutumisesta muutaman vuo-
den ajalta ja kaikki olivat vapaaehtoisesti haastattelussa mukana. Tässä tutki-
muksessa haastatelluista käytetään lisäksi nimityksiä tutkittava ja tutkimukseen 
osallistunut. Käytetyn nimityksen valinnalla olen pyrkinyt selkeään luettavuu-
teen.  
 

Haastateltava 1 (venäläinen 19-vuotias mies, 3 vuotta Suomessa, kävi koti-
maassa peruskoulun, ei ammatillista koulutusta ja työkokemusta kotimaasta; 
koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 35,8 / 2007: 55,3) 
 
Hän tuli Suomeen kolme vuotta sitten alaikäisenä äitinsä kanssa. Hän oli vihai-
nen äidille eikä halunnut muuttaa, mutta nyt hän ymmärtää olleensa väärässä, 
koska äiti on aina tukenut häntä sopeutumisessa ja opiskelussa. Muutos ajatte-
lussa johtui siitä, että hän sopeutui eikä enää kaivannut menneisyyttä. Hän tuli 
isäpuolen kanssa heti hyvin toimeen ja tämä otti hänet mukaan pelaamaan jal-
kapallojoukkueeseen. Alussa hän puhui isäpuolen kanssa englantia. Hän ker-
too, että ensimmäinen vuosi Suomessa oli surkea, koska hänellä oli ikävä koti-
maata ja kavereita.  

Silloin hän opiskeli suomen kielen alkeita koulutusprojektissa, jossa oli 
paljon ulkomaalaisia, mutta hänellä ei ollut kavereita. Hän ei mielestään oppi-
nut kovin paljon suomea. Hän ei puhunut paljon vaan opiskeli ja opiskeli. Seu-
raavana vuonna suomen kielen koulutuksen aikana hän löysi kavereita. Kristil-
lisessä opistossa hän opiskeli suomalaisten kanssa samassa ryhmässä ja oppi 
puhumaan myös puhekieltä. Vuoden päästä hän sai suomen kielen todistuksen 
ja hakeutui ammattikouluun viestinnän linjalle.  
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Hän on sopeutunut suomalaiseen kulttuuriin ja nyt hänellä on paljon ka-
vereita, joilta hän on oppinut suomen kieltä ja suomalaista elämää. Hän tulee 
hyvin toimeen sekä suomalaisten että ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa. 
Ammateista puhuttiin oppitunneilla, mutta hän ei muista saaneensa opinto-
ohjaajalta henkilökohtaisia neuvoja. Hän sai kristillisestä opistosta hyvän oppi-
aineiden keskiarvon: seitsemän pistettä.  

Nykyisen ammatin valintaan vaikuttivat koulukaverit. Nyt hän ajattelee 
olevansa väärällä alalla, josta hän ei enää pidä. Koulutuksessa oli tarjolla kaksi 
linjaa, joista hän halusi valita tietokonelinjan. Hän oli kuitenkin kipeänä ja pal-
jon poissa, eikä hän päässyt opiskelemaan toivottua alaa. Nyt hän suorittaa tä-
mänhetkisen koulutuksensa loppuun, ja haluaa sitten opiskelemaan jo aiemmin 
tavoittelemaansa audiovisuaalista alaa.  

 Hän pitää Suomen rauhallisesta ja turvallisesta elämästä. Täällä voi olla 
ulkona vapaasti pelkäämättä, kun taas kotimaassa oli usein oltava kotona. Nuo-
rison käyttäytymisessä hän ei ole huomannut isoja eroja. Hänen mielestään eri 
maiden nuoret ovat melko samanlaisia. Tapakulttuuri Suomessa on erilaista. 
Esimerkiksi hänen kotimaassaan karkkeja tarjotaan kaikille, mutta täällä vain 
yhdelle. Suomalaiset eivät puhu paljon eivätkä tuntemattomille lainkaan. Bus-
sissa kukaan ei istu toisen viereen.  Koulussa hän tapaa kavereita, joiden kanssa 
hän pelaa myös jalkapalloa ja jotka kylälevät hänen luonaan. Hän sopeutui no-
peasti ja ilman ongelmia Suomeen, koska hän ajatteli realistisesti ja ymmärsi, 
että on pakko eikä paluuta takaisin ole.  

Hän kävi kotimaassa peruskoulun ja opiskeli kaksi vuotta lukiossa, jossa 
oli tarjolla eri linjoja ja syventäviä kursseja. Hän opiskeli vuoden luonnontietei-
tä, kemiaa ja matematiikkaa. Hänellä ei ollut haaveammattia, koska hän tiesi 
muuttavansa Suomeen, joten hän vain opiskeli. Hänestä opiskelu Suomessa on 
erilaista kuin kotimaassa. On mukava opiskella, kun ei pakoteta kuten koti-
maassa. Suomessa opettaja ei moiti, jos kotitehtävät ovat tekemättä. Koulussa 
annetaan kirjallinen tehtävänanto, ja sitten pitää vastata kysymyksiin tai tehdä 
tehtävä tietokoneella. Viime vuonna koulu ei mennyt hyvin ja hänellä oli paljon 
poissaoloja. Lisäksi hänen jalkansa murtui ja hän oli sairaslomalla. Tänä vuonna 
opiskeluasiat ovat kunnossa ja hän on suorittanut kaikki kurssit. Hän ymmärsi, 
että hänen täytyy käydä koulua. On hyvä, ettei Suomessa anneta keskeyttää 
koulutusta helposti.  

Hän ajattelee, että ilman ammattia tulevaisuus ei näytä hyvältä. Hän on 
ymmärtänyt tärkeät arvot elämässä: hänen pitää saada ammatti ja suorittaa ny-
kyinen tutkinto hyvin arvosanoin. Koulutuksista vielä autoala kiinnostaa. Ny-
kyisessä ammattikoulutuksessa on tärkeää se, että pääsee töihin. Hän on kokeil-
lut nykyisen ammatin tehtäviä työharjoittelussa kirjapainossa ja koki sen mie-
lenkiintoiseksi. Hän voisi saada sieltä myös kesätyötä, jos hän kysyisi. Hän pu-
huu englantia ja suunnittelee opiskelevansa myös ranskaa.  

Kotona hänen äitinsä laittaa sekä venäläistä että suomalaista ruokaa. Tär-
keitä asioita elämässä tällä hetkellä ovat perhe, elämä äidin ja isäpuolen kanssa 
sekä opiskelu. Nuorille, jotka muuttavat Suomeen, hän suosittelee kouluun me-



   65

noa, esimerkiksi yläasteelle. Hän pitää korkeasta elintasosta Suomessa. Koti-
maassa näkee enemmän niin köyhiä kuin rikkaitakin.  

Hän sanoo Suomessa olevan paljon hyviä asioita eikä hän ole kokenut 
täällä epäoikeudenmukaisuutta. Rasismia on, mutta hänen mielestään sitä on 
muissakin maissa. Hän ei ole kokenut rasismia, mutta hänen kaverilleen sattui 
kerran baarissa epämiellyttävä rasistinen tilanne. Nyt hän tuntee aikuistuvansa, 
ja hän on suunnitellut elämää tulevaisuudessa. Viiden vuoden kuluttua hänellä 
on varmasti työpaikka, oma asunto, tyttöystävä ja ehkä lapsia. Harrastuksena 
on vieläkin jalkapallo, jota hän nyt pelaa nelossarjassa.  
 
Haastateltava 2 (venäläinen 26-vuotias nainen, 2 vuotta Suomessa perhesyis-
tä, kotimaassa kävi peruskoulun, ei ammatillista koulutusta, kotimaasta työ-
kokemusta kaupan alalta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 81,3 / 2007: 
86,7) 

 
Hän on asunut Suomessa melkein kaksi vuotta ja sai alusta asti hoitaa kaikki 
asiat itse, koska puoliso ei tullut mukaan asioimaan. Hän pitää elämästä täällä. 
Ensin hän opiskeli suomea koulutusprojektissa, sen jälkeen työvoimapoliittises-
sa koulutuksessa ja kristillisessä opistossa. Kielikursseilla opettajat ovat tuke-
neet hänen opintojaan. Koulutusprojektissa oli hyvät välit kaikkien ihmisten 
kesken. Hänestä suomea voi opiskella eri tavoilla. Täytyy etsiä suomalaisia ys-
täviä, joiden kanssa voi harjoitella puhumista, vaikka ystäviä ei löydä helposti. 
Hän kirjoittaa paljon uusia sanoja ja puhuu naapureiden kanssa.  

Hänellä on suomalainen ystävä, mikä on tärkeää. Kun kyläillään ja puhu-
taan erilaisista asioista, hänen täytyy vastata monenlaisiin kysymyksiin. Puhu-
minen kehittää kielen osaamista. Kotona puhutaan äidinkieltä. Hän ajattelee, 
että työharjoittelu on se paikka, jossa oppii oikeasti puhumaan. Nykyisessä 
koulutuksessa puhutaan paljon, ja hänkin puhuu välillä aktiivisesti, mutta välil-
lä voi tulla hiljainen vaihe. Ehkä se johtuu siitä, että opettaja puhuu paljon, ja 
samalla hän kirjoittaa uusia sanoja, joiden merkitykset hän katsoo kotona sana-
kirjasta. Uusien sanojen opiskeleminen kotona on tärkeää. Hän ei ole vielä löy-
tänyt omaa tyyliään opiskella suomea. Hän pelkää puhua suomea, vaikka hän 
uskoo, että tietää riittävästi sanoja. Koulutuksessa ei ole puhuttu pelosta, koska 
toiset eivät sano pelkäävänsä. Hänestä pelko on sisäistä eikä siitä uskalleta pu-
hua. Puhumisrohkeus riippuu myös ryhmän ilmapiiristä sekä mielialasta. Ku-
kaan ei naura nykyisessä ryhmässä, jos joku tekee virheen, ja puhuminen sujuu 
siksi paremmin. Samoin hyvällä tuulella ollessa puhuminen sujuu. Hänelle on 
tärkeää oppia suomea hyvin, jotta hän pääsisi työharjoitteluun keväällä ja sitten 
työhön.  

Työvoimatoimistossa laadittuun kotoutumissuunnitelmaan kirjattiin hä-
nen työkokemuksensa kaupan alalla. Hänestä suunnitelmaan kirjattu tukee 
häntä elämässä ja työkokemus kotimaassa auttaa löytämään harjoittelupaikan 
Suomessa. Nyt hän on sopivan tasoisella kurssilla. Koulutusprojektissa hän sai 
tietoja Suomesta, työelämästä ja tutustui museoihin. Myös kielikursseilla hän 
sai monipuolista tietoa työelämästä ja tiedosti kotoutujan oikeudet ja velvolli-
suudet. Hän sai hyvän ja oikean kuvan elämästä Suomessa, toisin kuin hänen 
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ystävänsä, joiden tiedot perustuvat muilta saatuun tietoon. Hän tarvitsee elä-
mässä oikeaa tietoa.  

Koulutusprojektissa alussa annetusta informaatiosta oli paljon apua, ja 
siksi hän on tyytyväinen, että sai aloittaa kielen opiskelun sellaisessa projektis-
sa. Jos hän olisi aloittanut ensimmäisenä nykyisen koulutuksen, tiedot olisivat 
olleet vähäisiä. Arkielämään sijoittuminen oli hänelle helppoa, koska puoliso on 
asunut täällä yhdeksän vuotta ja kertoi hänelle tärkeimmät asiat elämästä Suo-
messa. Muille hän suosittelee ensin kielen opiskelua ja sitten työpaikan etsimis-
tä. Hänestä ihmiset ovat erilaisia, koska kaikki eivät halua työelämään, vaan 
ovat tyytyväisiä ilman työtä.  

Suomessa on hyvä työelämä, ja asiakasta palvellaan ystävällisesti, kuun-
nellaan ja autetaan. Hänen tuttavansa ovat saaneet työpaikan työharjoittelun tai 
sen jälkeisen oppisopimuksen kautta. Esimerkiksi hänen puolisonsa oli työhar-
joittelussa ja sai sen jälkeen vakituisen sorvarin työpaikan, jossa hän on työs-
kennellyt jo kaksi vuotta. Ammattitaidosta oli siis hyötyä Suomessa. Hän pitää 
työharjoittelua hyvänä vaihtoehtona siirtyä työelämään. Hänen kotimaassaan 
mentiin koulusta suoraan työhön. Suomessa aikuinen voi oppia ammatin myös 
oppisopimuskoulutuksessa. Hän toivoo pääsevänsä työharjoittelun jälkeen töi-
hin. Suomessa hänellä ei ole työkokemusta, mutta kotimaassa kokemusta on 
kaupan alalta kuusi vuotta. Ammatinvaihto täällä vaatisi monta vuotta. Nyt 
hän on kurssilla, mutta ensi viikolla on vapaata, ja hän menee kysymään työ-
harjoittelupaikkaa marketista. Työ on hänelle tärkeää ja hän pitää asiakkaiden 
palvelemisesta kaupassa. Jos hän työskentelee hyvin, hänet voidaan ottaa työ-
hön. Hän haaveilee myös oppisopimuskoulutuksesta. 

Kotimaassaan hän ei osannut käyttää tietokonetta, mutta nyt hän on hyvä-
tasoisella tietokonekurssilla, jossa on pian tärkeä koe. Hänestä tietokoneosaami-
sesta on hyötyä myyjän työssä. Hän etsii Internetistä itsenäisesti tietoa koulu-
tuksista, historiasta ja yhteiskunnasta ja lukee uutisia venäjänkielisistä sanoma-
lehdistä.  

Suomalaisesta kouluelämästä hänellä on kokemusta miehensä lasten sekä 
ystävien kertomusten perusteella. Kotimaan kouluun verrattuna Suomessa on 
erilaista. Hänestä tuntuu, että kotimaassa kasvatus ja opetus ovat paremmalla 
tasolla.  Suomessa annetaan hänestä vähän kotitehtäviä ja kasvatetaan toisaalta 
vastuullisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn. Hän on katsonut lasten oikein 
suoritettuja kotitehtäviä, mutta on havainnut, että kuukauden kuluttua lapsi ei 
enää muista tärkeitä asioita. Hänen ystävälleen työharjoittelu suomalaisessa 
koulussa oli alussa shokki, koska se eroaa jyrkästi kotimaan koulukulttuurista. 
Suomalaisessa koulussa oppilaat ovat hellittyjä ja kurittomia, tehtävien aloitus 
vie aikaa, oppilaat puhuvat työtä aloittaessaan liikaa ja pukeutuminen on liian 
vapaata sekä meikkaus sallittua.  

Hän yrittää säilyttää kotimaansa ruokakulttuuria. Hän pitää kotimaan 
ruuasta, mutta puoliso pitää suomalaisesta, ja asiasta joskus kiistellään. Joulu 
vietetään suomalaiseen tapaan. Kotona on sekä venäläisen että suomalaisen 
kulttuurin ruokatapoja ja juhlia. Hän arvostaa suomalaisia tapoja.  
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Ihmissuhteet ovat hyviä ja naapureiden kanssa tervehditään. Kaikki naa-
purit ovat suomalaisia, toisten luona ei kyläillä, mutta ulkona puhutaan erilai-
sista asioista. Hän ei ole kokenut epäoikeudenmukaisuutta Suomessa. Puoliso 
on suorittanut suomen kielen perus- ja jatkokurssin, mutta koska hänellä oli 
joskus vaikeuksia asioida suomeksi, hän pelkää puhua. Puolisolle riittää kom-
munikointi työpaikalla. Joskus puoliso sanoo, että hän on tulkki, vaikka on itse 
asunut täällä jo 10 vuotta.  Hänellä ei ole vielä lapsia, mutta miehellä on edelli-
sestä avioliitosta kaksi lasta, jotka asuvat äidin kanssa. Myös hänen ystävillään 
on lapsia. Ystäväpiiri on venäjänkielinen ja heidän kanssa tavataan kotona ja 
pelataan lentopalloa. Jotkut ystävät sanovat, että elämä Suomessa on tylsää, 
mutta hänestä se johtuu siitä, ettei ole harrastuksia.  
 
Haastateltava 3 (venäläinen 44-vuotias nainen, paluumuuttajana Suomessa 5 
vuotta, asianajajan korkeakoulututkinto rinnastettu Suomessa, työkokemus-
ta asianajajana kotimaasta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 62,8 / 2007: 
73,3) 
 
Hän on asianajaja, joka on asunut Suomessa noin viisi vuotta. Hän muutti Suo-
meen tyttärensä kanssa, mutta puoliso joutui jäämään esteiden vuoksi kotimaa-
han odottamaan maastamuuttolupaa. Kun hän saapui Suomeen, hänellä oli op-
timistisia odotuksia ja toivomuksia. Hän luuli, että täällä kaikki asiat ja ongel-
mat ratkaistaan ja että suomen kieltä on helppo opiskella ja nopea oppia. Käy-
tännössä kielen opiskelu oli hänelle vaikeaa. Hän opiskeli suomea ensin koulu-
tusprojektissa ja sitten jatkokurssilla.  

Hänen opiskelunsa jatkui ammatilliseen koulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa ja työelämään tähtäävässä koulutusprojektissa. Hän oli oikein 
tyytyväinen projektikoulutukseen ja siihen, että pääsi työelämävalmennukseen 
tasokkaaseen yritykseen. Kielen opiskelun hän koki vaikeaksi, koska suomessa 
on iso ero kirjakielen ja puhekielen välillä. Kurssilla opetettiin kirjakieltä, mutta 
muualla puhutaan puhekieltä tai murteita. Hänestä tuntuu, ettei hän joskus 
ymmärrä mitään.  

 Hän sopeutui suomalaiseen elämään nopeasti. Myös suomalaiset tavat ja 
juhlapyhät vaikuttavat vahvasti perheen elämään. Epäoikeudenmukaisuutta 
hän kokee puolisonsa puolesta. Puolisolla on korkeakoulututkinto ja hyvä am-
mattitaito, mutta työtä on silti vaikea löytää. Tämä ja puolison surullisuus vai-
kuttaa perheen ilmapiiriin.  Häntä harmittaa, että puolisolla ei ole työpaikkaa. 
Hän tukee puolisoa työpaikan etsinnässä ja toivoo, että työtä löytyy. Suomalai-
sesta byrokratiasta on ollut harmia. Puolison radioinsinöörin tutkintoa ei täällä 
rinnastettu, koska se on suoritettu sotilaallisessa korkeakoulussa. Suomalaiset 
työnantajat eivät hyväksy kotimaan sotilaallisessa korkeakoulussa suoritettua 
tutkintoa, vaan nyt vaaditaan suomalaista sähköalan ammattitutkintoa. Hänes-
tä on turhauttavaa, että insinööriltä vaaditaan vielä suomalaista ammatillista 
tutkintoa. Toiseksi puoliso ei uskalla puhua suomea, koska hän ujostelee omaa 
korostustaan. Kotona perhe yrittää tukea ja rohkaista häntä puhumaan rauhalli-
sesti ja ymmärrettävästi. Hänen mielestään perheenpäänä miehen on oltava 
töissä.   
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Tytär on tyytyväinen elämäänsä Suomessa. Tyttären kanssa on puhuttu 
paljon siitä, että palataan takaisin kotimaahan, koska isällä ei ole töitä tai jos 
tapahtuu jotain. Tytär ei suostu palamaan entiseen kotimaahan. Tytär sopeutui 
Suomeen hyvin nopeasti ja pärjää täällä hyvin. Hän toivoo pääsevänsä opiske-
lemaan ammattikorkeakouluun Suomessa ja myös koulutukseen Venäjälle. Eri 
maiden koulukulttuureissa on eroja. Tytär suoritti kotimaassa erilaisia syventä-
viä kursseja, joten koulutehtäviä oli paljon. Suomessa läksyjä annetaan vähän ja 
siksi tyttärellä on nyt liikaa vapaa-aikaa. Tytär menestyy koulussa hyvin ja 
melkein kaikki arvosanat ovat erinomaisia. Ainoastaan ruotsin kieli sujuu hei-
kommin. Tytär on erittäin hyvä suomen kielessä, vieraissa kielissä sekä mate-
matiikassa. Hän suunnittelee luonnontieteiden opiskelua lukiossa ja sen jälkeen 
opiskelua ammattikorkeakoulussa. Hän toivoo vain, että tyttärellä olisi riittä-
västi voimia opiskeluun.  

 Hän ajattelee, että he kaikki ovat optimisteja iästä riippumatta, ja se tukee 
elämässä eteenpäin pyrkimistä. Optimismin voimalla hän tukee tyttären opis-
kelua ja miehen työn saantia. Hänen siskonsa, joka asuu samassa kaupungissa, 
oli hänelle hyvänä tukena Suomeen muuton jälkeen. Kotona perhe puhuu äi-
dinkieltä. Tytär haluaa puhua kotona vain venäjää, sillä hänen mielestään riit-
tää, että koulussa puhutaan suomea. Tytär ei pidä siitä, että äiti ja isä yrittävät 
kotona puhua suomea. Vieraan kielen puhuminen väsyttää ja tytär haluaa välil-
lä olla rauhassa. Hänestä perhe on kaksikulttuurinen, koska kotona on sekä vi-
rolaisia että inkerinsuomalaisia tapoja. Myös suomalaiset tavat ja juhlat vaikut-
tavat vahvasti perheen elämään. Uskonto on nyt tiiviisti läsnä hänen elämäs-
sään, sillä hän on vaihtanut uskontoa. Kirkossa hän käy muutaman kerran 
vuodessa. Puoliso on toisen uskonnon edustaja, joka tietää kirkollisia rituaaleja, 
muttei käy kirkossa.  

 Työelämävalmennuksen aikana hän oli yhteyksissä moniin vientiyrityk-
siin, joilla oli kansainvälisiä suhteita Venäjälle. Hän kertoo, että eräänä päivänä 
työelämävalmennuspaikassa hänelle valkeni, miten täytyy toimia löytääkseen 
työpaikan. Hänellä oli yrityksien yhteystietoja ja hän lähetti hakemuksia mie-
lenkiintoisiin yrityksiin. Hän sai muutamia vastauksia, joissa hänen osaamises-
taan oltiin kiinnostuneita. Eräs tuttava oli sanonut hänelle, ettei hän koskaan 
saa lakimiehen töitä Suomesta, mutta toisin kävi. Melko pian hän sai kutsun 
työpaikkahaastatteluun ja haastattelun jälkeen hän sai vakituisen työpaikan. 
Nyt hän on ollut töissä kansainvälisessä asianajotoimistossa puolitoista vuotta. 
Hän on tyytyväinen työhön, työsuhteeseen ja erimaista kotoisin oleviin työka-
vereihin. Hänestä oli järkevää hakea korkeakoulututkinnon rinnastamista, ja se 
oli hyödyksi työn haussa. Hän suosittelee rinnastamisen hakemista muillekin.  

Hänen mielestään suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa ja työelämäs-
sä on eroja. Hän kertoo työvoimaneuvojien puhuvan, etteivät venäläiset osaa 
etsiä töitä, mutta hän on siitä eri mieltä. Hän ajattelee, että ihmiset etsivät töitä 
eri tavoilla. Kotimaa ei vaikuta, jos he todella haluavat päästä töihin. Työpaikan 
saanti on tärkeää. Hän haluaa vieläkin kiittää ensimmäisen työelämävalmen-
nuspaikan mukavia työtovereita.  
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Suomeen muuton jälkeen hän ja hänen tyttärensä viettivät vapaa-aikaa 
siskon ja tämän perheen kanssa. Nyt hän tapaa siskoaan harvoin, koska he mo-
lemmat ovat töissä ja kotityötkin vievät aikaa. Viikonloppuisin tavataan myös 
työkavereita ja puolison ystäviä. 

 
Haastateltava 4 (venäläinen, 46-vuotias mies, 3 vuotta Suomessa perhesyistä, 
korkeakoulututkinto Suomessa rinnastamatta, kotimaasta erilaisia työkoke-
muksia; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 73,7 / 2007: 72,5) 

 
Hän on asunut Suomessa kolme vuotta. Koska hän tuntee olevansa seniori, ei 
suomen kielen opiskelu ole helppoa, mutta vaikeuksista huolimatta hän on mo-
tivoitunut, sillä tavoitteena on saada työpaikka Suomesta. Hän kertoo, että al-
kuvaiheessa englannin kielen osaamisesta oli apua, kun suomen oppiminen oli 
vaikeaa. Puoliso tuki hänen suomen opiskeluaan. Nyt hän on helpottunut, että 
hän ymmärtää, mitä muut puhuvat. Hän kertoo, että kurssit ovat monikulttuu-
risia ja kommunikointi sujuu hyvin, kun yhteinen kieli on suomi. Hän sanoo, 
että paluumuuttajille kielen oppiminen on helpompaa, koska he ovat opiskel-
leet alkeita kotimaassaan. Hän pitää aikuisena opiskelusta ja kokee sen hyödyl-
liseksi. Kurssien opetuksesta Suomessa hän pitää myös, mutta hän ei muista, 
millaista kotimaan opetus oli, koska siitä on niin kauan aikaa. Kotona katsotaan 
Suomen televisiota, kuten uutisia ja elokuvia, koska se auttaa häntä ymmärtä-
mään suomenkielistä puhetta.  

Hänen oli helppo sopeutua Suomeen, koska perusarvot hänen kotimaas-
saan ja Suomessa ovat samanlaisia. Sopeutuminen suomalaiseen elämään on 
sujunut hyvin. Myös työharjoittelupaikassa häneen suhtauduttiin mukavasti ja 
hän tuli ymmärretyksi. Kursseilla hänelle oli kerrottu suomalaisesta työkulttuu-
rista, ja lisäksi puoliso sekä kaverit kertoivat sopivista puheenaiheista. Hän hal-
litsee tietokoneen käytön ja lukee päivittäin uutisia ja säätiedotuksia Internetistä 
sekä suomeksi että venäjäksi. Hänestä Suomessa asuttaessa on tärkeä tietää 
maasta ja lukea tietoja suomeksi. Puoliso on auttanut häntä virastoissa asioimi-
sessa Suomessa. Kotona hän voi puhua suomea puolison kanssa, mutta enim-
mäkseen puhutaan venäjää.  

Puolison kanssa he tapaavat niin sukulaisia kuin ystäviäkin. Hänellä on 
kolme suomalaista kaveria, joiden kanssa hän puhuu suomea ja venäjää. He 
viettävät juhlapyhiä yhdessä ja tapaavat silloin tällöin. Hän sanoo tulevansa 
hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän kertoo, että heidän rappukäytä-
vässään asuu mukavia suomalaisia perheitä, mutta suhteet naapureihin ovat 
pintapuolisia. Yhden perheen kanssa on kaikilla asukkailla ollut ongelmia, mut-
ta asiasta on ilmoitettu poliisille ja tilanne on rauhoittunut. Läheisiinsä koti-
maassa hän pitää yhteyttä puhelimitse. Koska matka on kallis, hän ei ole käynyt 
kotimaassaan, mutta jos hän olisi työssä, hän varmasti matkustaisi. Hän kertoo, 
että kotona noudatetaan sekä venäläisiä että suomalaisia tapoja. Tärkein juhla-
pyhä on uusi vuosi.  

Tällä hetkellä työn saanti on vaikeaa sekä Suomessa että kotimaassa. Hän 
ei ajattele löytävänsä työtä heti, vaan toivoo, että työtä löytyy myöhemmin. Hä-
nellä on kotimaasta korkeakoulututkinto, muttei alan työkokemusta. Tutkintoa 
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ei ole rinnastettu Suomessa, joten suoraa hyötyä siitä ei täällä ole. Kotimaassa 
hän oli vartija, ja siitä osaamisesta hänelle lienee hyötyä. Hän myös tiedostaa, 
että vartijan koulutus olisi tarpeen. Hän on ammatiltaan koneinsinööri ja teknis-
tä osaamistaan hän sai hyödyntää työharjoittelussa. Koneinsinöörinä hänen on 
työpaikalla helppo ymmärtää teknistä työtä, vaikkei suomen kielen taito vielä 
olekaan riittävä. Hän on hakenut veneiden rakentamisen kurssille. Hän arvelee 
teknisen osaamisen tukevan kurssille valintaa. Jos hän pääsisi kurssille, hänen 
olisi helpompi suunnitella tulevaisuutta. Hänestä ei tunnu epäoikeudenmukai-
selta, ettei voi hyödyntää korkeakoulututkintoaan, koska sen rinnastamista ei 
ehdotettu työvoimatoimistossa.  

Ensimmäisessä työharjoittelupaikassa ohjaaja perehdytti hänet työtehtä-
viin, ja hän sai käyttöönsä suomi-englanti-venäjä-sanakirjan teknisen alan ter-
minologian ymmärtämiseksi. Hän sanoo, että englannin kielen taidosta oli hyö-
tyä. Työharjoittelussa hän puhui ensin englantia ennen kuin tottui puhumaan 
suomea. Hän kokee, että sekä ammatillinen koulutus että työnteko ovat tärkeitä 
kotoutumisaikana. Hän kertoo Suomesta löytyvän työtä, mutta hänen kotipaik-
kakunnallaan sitä on vaikeampi saada. Hän toivoo sen onnistuvan joskus.  

 Hän ei ole vielä ajatellut elämää viiden vuoden kuluttua. Hän arvelee 
viettävänsä tavallista hyvää elämää ja olevansa työssä. Hän kertoo, että työtä 
ovat löytäneet noin viisi vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajat. Hänen 
puolisonsa veli opiskeli ensin suomea, oli sitten työharjoittelussa ja sai töitä. 
Hän kalastaa sekä ulkoiluttaa ja hoitaa tällä hetkellä sairasta koiraansa. Hän 
pitää myös pöytätenniksestä, muttei ole löytänyt paikkaa, jossa voisi sitä pelata. 
Hän tietää monikulttuurisesta kohtaamispaikasta, koska puoliso työskentelee 
siellä, mutta hän ei vain käy siellä. Hän sanoo, että elämässä täytyy olla realisti 
ja nähdä asioita oikeassa mittakaavassa.  

 
Haastateltava 5 (kurdi, 31-vuotias nainen, pakolaisena Suomessa 3 vuotta, 
lukiotasoinen koulutus, 2 vuotta esikouluopettajan koulutusta, lyhyt työko-
kemus kotimaasta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 40,0 / 2007: 66,0) 
 
Hän tuli Suomeen joulukuussa 2003 kahden lapsensa kanssa. Kotimaahan jäivät 
sukulaiset ja ystävät. Hän muutti pois sota-alueelta ja sanoi, että nyt heillä alkaa 
uusi elämä. Puoliso oli asunut Suomessa jo viisi vuotta, ja hän ja tulkki olivat 
vastaanottamassa heitä. Seuraavana päivänä hän sairastui ja joutui menemään 
lääkäriin.  

 Kun suomen kielen kurssia ei ollut, hän haki englannin kielen kurssille, 
koska oli opiskellut kieltä viisi vuotta kotimaassa. Työvoimatoimistosta hän sai 
kansalaisopiston osoitteen ja hän päätti hakea kahden kuukauden mittaiselle 
englannin kurssille. Oli hyvä ajatus mennä opiskelemaan ja tapaamaan uusia 
ihmisiä. Hän halusi oppia uutta, nähdä millainen suomalainen oppilaitos on, 
miten opettajat opettavat ja ovatko he mukavia. Hänen oli vaikea ymmärtää 
opiskelun maksukäytänteitä. Mies selitti, että lasku tulee kotiin ja sitten makse-
taan pankkiin. Englannin osaamisesta oli hyötyä asioimisessa. Hän oli iloinen 
muistaessaan, mitä oli joskus oppinut. Hänestä suomalaiset opiskelivat ahke-
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rasti ja puhuivat hyvin, mutta olivat arkoja puhumaan, aliarvostivat itseään ja 
olivat liian kriittisiä omaa osaamistaan kohtaan.  

 Sitten hän pääsi suomen kielen kurssille kesäyliopistoon, jossa opiskeli 
paljon maahanmuuttajia. Opiskelu oli alussa vaikeaa, koska kieli kuulosti ou-
dolta eikä muistuttanut hänen äidinkieltään tai englantia. Hän ihmetteli, miten 
hän oppi kielen. Elokuussa hän jatkoi neljän viikon suomen kurssilla. Sitä seu-
rasi puolen vuoden kurssi, jolla oli myös paljon maahanmuuttajia. Se oli hänes-
tä mukavaa aikaa ja ensimmäistä kertaa hän tunsi oppivansa suomea. Ryhmäs-
sä oli 18 opiskelijaa ja heillä oli hyvä suhde mukaviin opettajiin. Tämän jälkeen 
oli mahdollista osallistua koulutusprojektin kolmen kuukauden kurssille. Hän 
oli aktiivinen ja innokas opiskelija.  

 Kiirettä oli, sillä hän opiskeli aamukurssin lisäksi iltapäivisin atk-kurssilla 
yhdessä suomalaisten kanssa. Kurssilla oli mukavia ihmisiä ja hän sai suoma-
laisia kavereita. Atk-kurssilla hänen vieressään istui suomalainen mies, jolle 
hän halusi puhua, muttei osannut. Hän päätti vaihtaa paikkaa, mutta mies sa-
noi, että istu täällä, kyllä me osaamme. Myöhemmin hän ymmärsi, että mies oli 
ollut rohkea tehdessään aloitteen, mutta että normaalisti suomalaiset eivät us-
kalla puhua ensimmäisenä.  

 Lasten koulutehtäviä tarkistaessaan hän oppii myös suomea, kun hän saa 
harjoitella lukemista. Hän tekee tehtävät ensin itse ja tarkistaa sitten, mitä lapset 
osaavat ja ovatko he tehneet tehtävät kunnolla. Kotona katsotaan kotimaan te-
levisio-ohjelmien ohella myös Suomen television uutisia ja sääennustuksia, jot-
ka ovat tärkeitä katsoa, jotta osaa pukeutua sään mukaisesti. Myös muita Suo-
men television ohjelmia seurataan, koska hänestä täytyy tietää, mitä maassa 
tapahtuu, kun nyt asutaan täällä. 

Kotimaassa oli sota, elämä oli kovaa, tilanteesta kärsivät kaikki ja täytyi 
vain ajatella, että on elossa. Suomessa on rauha, vapaus, mahdollisuuksia opis-
kella, ruokaa ja asunto, vaikkei olisikaan työtä. Siksi hän sanoo, että täällä alkoi 
uusi elämä. He ovat joustavia ja ottavat suomalaisesta kulttuurista tapoja, jotka 
sopivat yhteen heidän kulttuurinsa kanssa.  

Lapsilla ei ole nyt koulussa ongelmia siksi, että he ovat ulkomaalaisia tai 
eivät tule ymmärretyiksi. Kun tytär aloitti koulun, meni poika päiväkotiin. 
Koska puoliso oli työssä, hän vei itse muutaman kuukauden ajan pojan päivä-
kotiin. Lastentarhanopettaja ei osannut englantia eikä hän suomea, joten ym-
märretyksi tuleminen oli hankalaa. Joka päivä opettaja selitti ystävällisesti, mitä 
poika oli oppinut. Poika pärjäsi päivähoidossa ja oppi suomea hyvin. Tyttärellä 
oli koulussa vaikeampaa. Hän oli 8-vuotias eikä osannut suomea, joten häntä 
kiusattiin heikon kielitaidon vuoksi. Puoliso kävi useasti koulussa selvittämässä 
asioita. Tilanne muuttui, kun tyttö oppi suomea. Nyt hän pärjää koulussa hyvin 
ja puhuu suomea paremmin kuin äiti. Poika aloitti koulun syksyllä ja pärjää 
hyvin, mutta äidin mielestä hän on vähän laiska. Kotitehtäviä ei anneta paljon, 
viikonlopuksi ei lainkaan. Poika tekee kotitehtävät nopeasti. Hän tarkistaa läk-
syt usein ja järjestää lapsille viikonloppuna tehtävien kertausta.  

Häntä harmittaa suomalaisten epäystävällisyys vieraita kohtaan, mikä on 
vastakohta käyttäytymiselle hänen kotimaassaan, jossa uutta ihmistä autetaan, 
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vieraan kanssa puhutaan enemmän ja vieraalle selitetään toimintatavat, jotta 
hän pärjäisi uudessa paikassa hyvin. Suomessa on toisin eikä arjessa saa tukea. 
Suomalaiset eivät ala puhua vieraiden kanssa. Jos suomalaiset olisivat puheli-
aampia, oppisivat ulkomaalaiset kieltä nopeammin, hän ajattelee. Ulkomaalai-
set puhuvat suomea keskenään eikä kukaan korjaa heidän tekemiään virheitä. 
Suomalaisten ystävien kanssa puhutaan, ja se on hyvä. Yleensä suomalaiset ha-
luavat kertoa omasta kulttuuristaan. 

Hän ei ole kohdannut rasismia paikkakunnalla. Elämä on täällä vapaata. 
Luonto Suomessa on erilainen. Talvella on todella kylmä. Kun hän tuli Suo-
meen, satoi lunta, ja hän odotti lumisateen loppuvan, mutta lunta tuli vain lisää. 
Vesisateeseen ja lumiseen vuoristoon hän on tottunut, muttei kovaan pakka-
seen.  

Heillä ei ole ongelmia toimia kahden kulttuurin tapojen mukaan. Heidän 
uskontonsa on samankaltaista kuin täällä, eikä uskonnon vuoksi ole siksi ollut 
ongelmia. Ruoassa ei myös ole isoja eroja. Puoliso on ollut yhden vuoden töissä, 
ja se on kuin lottovoitto, koska hänen mielestään tavallinen suomalainen ei us-
ko, että maahanmuuttaja tekee työnsä hyvin. Ehkä se johtuu siitä, että kulttuurit 
ovat erilaisia, puhutaan eri kieliä ja ymmärtäminen on joskus vaikeaa.  

Hänestä täällä on paljon negatiivisia asioita, mutta hän ei ajattele niitä, 
koska hän ei voi muuttaa asioita, joten on parempi ajatella positiivisesti. Jos ih-
minen aina näkee vain negatiivista, hän ei voi enää nähdä positiivista. Elämä 
tuntuu yksinäiseltä, koska paikkakunnalla ei ole muita maanmiehiä, mutta per-
he tuo lohtua. Nyt hän ei ole enää ihan yksin, vaan hänellä on sekä ulkomaalai-
sia että suomalaisia ystäviä. Kotimaahan hän pitää helposti yhteyttä Internetillä.  

Hän kertoo lapsille kotimaan kulttuurista ja yhdessä katsotaan kotimaan 
televisiota. Hän selittää, miksi on tärkeä osata omaa äidinkieltä ja tietää omasta 
kulttuurista. Jos lapset joskus kävisivät kotimaassa, heillä olisi vaikeuksia tulla 
toimeen, jos he eivät osaa kieltä ja ymmärrä paikallisia tapoja. Lapset kysyvät 
usein, miksi pitää tehdä näin, ja hän kertoo, että he haluavat säilyttää omaa 
kulttuuriaan. Lapsille täytyy selittää ja vastata heidän kysymyksiinsä. Se, mitä 
lapset näkevät ympärillään ja se, mitä tehdään kotona, on erilaista. Kulttuurin 
tapoihin ei voi pakottaa, sillä silloin lapset vain uhmaisivat niitä.  

 Hänellä on opettajan koulutus ja kokemusta opettajan työstä kotimaassa. 
Kun hän meni naimisiin ja lapsi syntyi, hän jäi kotiin. Ennen tuloa Suomeen 
suurlähetystön viranomainen kysyi, mitä hän haluaa opiskella Suomessa. Hän 
ihmetteli, miten aikuinen ja perheellinen voi opiskella, kun kotimaassa vain 
nuoret naimattomat naiset opiskelevat. Suomessa hän ymmärsi kysymyksen ja 
sen, että voi opiskella täällä ammatin, josta nuorena haaveili.  

Hän on onnellinen, että voi aikuisena opiskella vaikka koko elämän. Hän 
sanoi asiasta puhelimessa äidille, jota asia nauratti. Hän haaveilee farmaseutin 
ammatista ja on iloinen voidessaan opiskella kodin lähellä. Nyt on tullut aika 
toteuttaa haaveet.  

 
 
 



   73

Haastateltava 6 (kurdi, 39-vuotias nainen, pakolaisena Suomessa 3 vuotta, 
äidinkielellä luku- ja kirjoitustaidoton, ei ammatillista koulutusta, työkoke-
musta ompelijana kotimaasta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 57,5 / 
2007: 69,3) 
 
Hän tuli Suomeen puolison ja neljän lapsen kanssa. Suomen kielen kurssilla oli 
aluksi vaikea ymmärtää opettajaa eikä hän osannut vastata, mutta nyt helpot-
taa. Koulutusprojektissa hän ei ymmärtänyt, että on osallistuttava kaikille kurs-
seille. Hän kertoo allekirjoittaneensa lukujärjestyksen, muttei osannut noudat-
taa sitä. Kieliavustaja auttoi lopulta ymmärtämään, miten täytyy toimia.  

Hän sanoo pitävänsä koulutusprojektista ja haluavansa opiskella siellä. 
Opetus siellä on erilaista kuin kielikurssilla, jossa opettaja on vaativa. Hän yrit-
tää opiskella hyvin. Lasten kotitehtäviä tarkastaessa hän oppii samalla itse. 
Nuoremman pojan helpommista kotitehtävistä hän ymmärtää sisällön. Atk-
kurssilla hänen oli vaikea opiskella. Nyt hän kokee ymmärtävänsä enemmän, ja 
hän yrittää opiskella lukemaan ja kirjoittamaan suomea. Hän on pettynyt, jos 
opettaja sanoo tehtävän olevan väärin.  

Muutettuaan Suomeen hän ajatteli, että elämä on täällä samanlaista kuin 
kotimaassa. Ihmisten käyttäytyminen on täällä kuitenkin toisenlaista. Esimer-
kiksi sairaalassa oli ystävällisiä lääkäreitä ja sairaanhoitajia, joiden kanssa hän 
tuli hyvin toimeen, mutta jotka myöhemmin eivät enää tunnistaneet häntä. 
Naapureiden kanssa on samoin eli he juttelevat vähän, mutteivät halua sen jäl-
keen enää jutella. Hän kertoo, että naapureita on usein pyydetty kylään, mutta 
he eivät tule tai puhu heille. Suomessa ihmissuhteet ja käyttäytyminen ovat siis 
erilaisia kuin kotimaassa, jossa ihmiset juttelevat ja tulevat kylään. On ikävää ja 
yksinäistä, kun kommunikointi suomalaisten kanssa ei suju.  

Alussa hän laittoi kotona kotimaan ruokaa. Suomalainen ruoka on vaikut-
tanut ruuanlaittoon, sillä lapset ovat tottuneet syömään suomalaista ruokaa 
koulussa. Hän selitti lapsilleen, että suomalaiseen kouluruokaan on vähitellen 
totuttava. Hän kertoo, että hän pitää suomalaisista juhlapyhistä. Heillä ei ole 
Suomessa sukulaisia, mutta maanmiesten kanssa tavataan.   

Lapset pärjäävät koulussa hyvin ja hän on tyytyväinen siihen. Vapaa-
aikana pojat harrastavat jalkapalloa. Kuopus, pieni tytär, on päiväkodissa. Hä-
nellä oli allergiaongelmia, mutta nyt kaikki on hyvin. Pojilla on suomalaisia ka-
vereita, joiden kanssa he puhuvat suomea. Kotona hän ja puoliso ovat päättä-
neet puhua äidinkieltä, jotta lapset osaisivat myös sitä hyvin.  

Suomeen muuton jälkeen hän ei halunnut olla yksin kotona, kun kaikki 
muutkin olivat kurssilla tai koulussa. Hän kysyi työharjoittelusta työvoimatoi-
mistosta. Ensimmäinen työharjoittelupaikka oli kaksi kuukautta päiväkodissa. 
Sen jälkeen hän haki kielikurssille, muttei päässyt sinne, ja samalla vanha työ-
harjoittelupaikka oli annettu toiselle ihmiselle. Työvoimatoimistosta hänet oh-
jattiin uuteen harjoittelupaikkaan, jossa hänen tuli askarrella eri asioita. Hän 
sanoo, että päiväkoti oli parempi kuin toinen työharjoittelupaikka, jossa hän 
työskenteli yksin. Työharjoittelussa hän ymmärsi, että täytyy osata lukea ja kir-
joittaa hyvin, sillä muuten ei saa töitä. Siellä hän myös oppi paljon ja teki työnsä 
hyvin.  
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Hän muistelee, miten vaikeaa oli alussa ymmärtää uusia sanoja. Suomessa 
on vaikeaa, kun ei pääse työhön. Lähtömaasta työtä löytyi, vaikkei osannut 
paikallista kieltä. Hän kertoo haluavansa mennä elämässä eteenpäin, tehdä töitä 
eikä istua kotona. Työ on tärkeää. Hänestä tuntuu pahalta, kun suomalaiset ei-
vät luota heihin. Hän asuu nyt kuitenkin Suomessa, arvostaa elämää täällä ja 
haluaa elää täällä. 

 
Haastateltava 7 (kurdi, 49-vuotias mies, pakolaisena Suomessa 4 vuotta, äi-
dinkielellä luku- ja kirjoitustaidoton, ei ammatillista koulutusta, kotimaasta 
erilaisia työkokemuksia; koherenssin tunteen pistemäärä: 2005: 56,3 / 2007: 
64,0) 
 
Hän on asunut Suomessa melkein neljä vuotta. Hän opiskeli suomea koulutus-
projektissa, jossa oli oikein hyvä ja mukava opettaja. Hän oppi ymmärtämään 
joitain asioita, mutta opiskelu oli vaikeaa, koska hän ei ollut oppinut kotimaassa 
lukemaan ja kirjoittamaan. Hän halusi tietää ja oppia paljon ja mennä töihin. 
Hän toivoi, että lapset pääsevät kouluun opiskelemaan. Hän epäilee, voiko hän 
oppia puhumaan suomea hyvin. Hän on opiskellut kieltä usealla kurssilla, jossa 
opettaja sanoo, että hänen täytyy vielä opiskella lisää kieltä. Hän ymmärtää 
kieltä, mutta kysymyksiin vastaaminen ja puhuminen ovat vaikeita. Suomalai-
set ovat ystävällisiä ja yrittävät ymmärtää, kun hän puhuu heille. Valitettavasti 
hänellä on huono muisti ja hän muistaa vain vähän sanoja.  

Kotona hän pyytää lapsilta apua tehtävien tarkistamiseen, mutta he eivät 
auta paljon, koska heillä on omia tehtäviä ja menoja. Hän opiskelee yhdessä 
puolison kanssa, mutta koska molemmilla on samanlaisia ongelmia, he ovat 
epävarmoja, ovatko tehtävät oikein. Nykyinen koulutus on auttanut häntä 
suomen kielen opiskelussa. Hän yrittää, tulee toimeen kaupassa ja osaa laskea 
ja lukea.  

 Toimistoissa hän asioi tulkin tai poikansa kanssa. Hän tarvitsisi enemmän 
puhumisen opiskelua, koska kirjoittaminen on niin vaikeaa hänelle. Hän kertoo 
olevansa surullinen ja hän miettii, miksi hän ei saa riittävästi apua. Hän haluaa 
opiskella kielen ja mennä töihin; ne ovat tärkeitä asioita hänelle. Hän on turhau-
tunut, koska hän yrittää opiskella, mutta se ei suju.  

Hän kertoo Suomen olevan nyt hänen kotimaansa, ja hän haluaa olla täällä 
töissä. Hänestä ei ole mukavaa, kun suomalaiset ajattelevat, että miksi hän tuli 
Suomeen ja miksi hän ei halua työskennellä ja opiskella suomea. Hän ajattelee, 
että elämä Suomessa on hyvää ja oikeudenmukaista. Hän pitää suomalaisesta 
kulttuurista ja ajattelee, että suomalaisilla on oma kulttuuri ja heillä oma. 

Hänellä on iso perhe, johon kuuluu puoliso, viisi poikaa ja kolme tytärtä. 
Aikuiset lapset ovat muuttaneet pois kotoa ja nuoremmat lapset käyvät koulua. 
Kun opettaja pyytää tapaamista, hän asioi koulussa tulkin kanssa. Hän on iloi-
nen ja tyytyväinen, että lapset menestyvät koulussa ja saavat hyviä arvosanoja. 
Hän kertoo, että tyttäret ovat aikuisia, tulevat hyvin toimeen elämässä ja osaa-
vat itse päättää asioista. He eivät tarvitse enää hänen neuvojaan. Nuorimpien 
poikien kanssa hän on keskustellut jonkin verran ammateista. Myös pojat ovat 
itsenäistymässä ja tekevät itse päätöksiä. 
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Hänellä on muutamia tuttuja, jotka voisivat tukea häntä, mutta tämä ver-
kosto on pienehkö. Hän sai lisää kotoutumisaikaa ja se on nyt viisi vuotta. Hän 
haaveilee pääsevänsä työhön, jotta hän saisi työeläkettä. Hän arvelee jaksavansa 
tehdä työtä vielä toistakymmentä vuotta. Hän haluaa mennä työharjoitteluun, 
mutta kielitaito ei ole riittävä. Työvoimatoimisto tarjoaa hänelle heikon kielitai-
don vuoksi vain kielikursseja. Hän oli työharjoittelussa, jossa hän teki yksinker-
taisia tehtäviä. Itsenäinen työ oli hänelle vaikeaa. Harjoittelupaikassa puhuttiin 
sekä suomea että hänen äidinkieltään. Sinne hän ei nyt pääse, koska työntekijöi-
tä ei tällä hetkellä tarvita.  

Työharjoittelun aikana hän ymmärsi, että hän pystyisi tulevaisuudessa 
oppimaan ja tekemään yksinkertaista työtä. Hän sanoo, että jos ohjaaja olisi 
mukana selittämässä, miten työ tehdään, hän oppisi työskentelemään itsenäi-
sesti. Siten hän oppisi työn parissa viikossa ja tekisi huolellista työtä.  
 
Haastateltava 8 (kurdi, 29-vuotias nainen, pakolaisena Suomessa 4 vuotta, 
kotimaassa käynyt peruskoulun, ei työkokemusta kotimaasta kodin ulko-
puolelta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 73,7 / 2007: 60,7) 
 
Hän tuli yhdessä äidin ja aikuisen veljensä kanssa Suomeen vuonna 2002. Suo-
messa asuu myös hänen sukulaisiaan. Osa perheestä jäi ulkomaille eikä hän ole 
nähnyt siskoaan moneen vuoteen. Hän ikävöi läheisiä. Elämä Suomessa oli hy-
vää ja turvallista. Oli mukavaa elää rauhassa vaikeuksitta. Kun hän oli pieni, 
elämä kotimaassa oli mukavaa, mutta kun sota alkoi, elämä muuttui vaikeaksi. 
Hänestä täällä mikään ei ole vaikeaa, ainoastaan kieli. Hän toivoi uutta elämää, 
suomalaisia ystäviä ja halusi sopeutua hyvin suomalaiseen kulttuuriin. Kun 
hän tuli Suomeen, oli vaikeaa ja hän tunsi olevansa sekaisin. Hän ajatteli, että 
suomea on mahdotonta oppia, ja hän oli ymmällään uusia sanoja opiskeltaessa. 
Hän aloitti kielen opiskelun koulutusprojektissa viikko Suomeen muuton jäl-
keen. Ensimmäisen viikon hän hämmästeli, miten suomea näin puhutaan. Hän 
ajatteli, että vaatii paljon työtä, jotta oppii puhumaan suomea. Hänestä äidin-
kieli oli pieni kieli ja suomi iso ja tärkeä, koska siinä on niin paljon opittavaa. 
Siksi kielen opiskelu oli alussa vaikeaa.  

Kaikki oli vierasta, sekä kieli että paikka. Projektissa oli mukavia, kärsiväl-
lisiä ja ystävällisiä opettajia, joista yksi teki kaikkiensa opettaakseen suomea; 
hän näytteli, tanssi, selitti käsillä ja eleillä. Opiskelun ensimmäisinä päivinä hän 
opiskeli veljen ja äidin kanssa. Neljässä päivässä hän oppi laskemaan yhdestä 
seitsemään, ja veli oli hänelle siitä kateellinen. Sitten yöllä hänen innostama-
naan veli oppi laskemaan yhdestä kahteenkymmeneen. Se oli mukavaa, vaikka 
alussa oli vaikeaa. Kielen opiskelu on erityisen vaikeaa iäkkäille. Noin viiteen 
kuukauteen hän ei pystynyt puhumaan. Kerran jatkokurssilla hän puhui opet-
tajalle, ja hänen kurssikaverinsa sanoi hänen osaavan hyvin suomea. Hän ei itse 
edes ollut huomannut puhuvansa suomea, vaan sanat yksinkertaisesti tulivat 
virtana. Jatkokurssi epäonnistui epäpätevän opettajan vuoksi. Hän oli pettynyt 
ja valitti asiasta kurssikavereiden kanssa.  

Sitten hän pääsi kuuden kuukauden työharjoitteluun samaan koulutus-
projektiin, jossa oli aloittanut kielen opiskelun. Nyt hän puhuu suomea ja sai 
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työtä viisi kuukautta sitten. Hän on asunut täällä viisi vuotta ja on ylpeä ai-
kaansaamisistaan. Hän on naimisissa ja on asunut puolison kanssa seitsemän 
kuukautta.  

Kun hän tuli Suomeen, hänestä tuntui oudolta. Hän halusi olla kaikkien 
ystävä, sopeutui kaikkeen ja kaikkiin lähiympäristössä. Hän hyväksyy suoma-
laisen kulttuurin sellaisenaan, mutta korostaa, että hänellä on oma kulttuurinsa. 
Hän haluaa elää Suomessa eikä hän aio muuttaa täältä pois. Perhe lähti koti-
maasta hänen ollessaan pieni eikä hän pääse sinne takaisin, koska kotimaassa 
on sota eikä se ole vapaa maa. Hänestä tuntuu, että nyt hän on omassa koti-
maassaan. Kotimaa on turvallinen maa, jossa voi opiskella ja olla vapaa. Jos hä-
nen kotimaansa on joskus vapaa, hän haluaisi asua siellä.    

Viiden vuoden päästä hän ajattelee olevansa onnellinen, ja hänen lapsensa 
on jo viisivuotias. Hän on suorittanut opinnot loppuun ja haluaa jatkaa opiske-
lua. Hän toivoo terveyttä puolisolle ja lapselle. Hän korostaa terveyden tärkeyt-
tä. Päiväkodin kasvatus on hänestä hyvää, koska lapsille opetetaan, mikä on 
oikein ja mikä väärin. Päiväkodissa on eri maista kotoisin olevia lapsia ja he 
pärjäävät hyvin suomalaisten kanssa. Hän arvostelee suomalaista kasvatusta. 
On huono, että vanhemmat eivät aseta rajoja nuorille. Hänestä suomalaisnuoret 
ovat liian itsenäisiä, juovat alkoholia, ovat myöhään ulkona eikä kotona tiedetä 
tai kysytä, missä lapsi on. Hän ei ole kysynyt, miksi näin on. Joskus häneltä ky-
sytään, miten lasten kanssa tulisi toimia, ja silloin hän kertoo mielipiteensä. Hä-
nestä aikuiset riitelevät pikkuasioista eivätkä ajattele, miten se vaikuttaa lapsiin. 
Tällaisessa tilanteessa lasten on vaikea opiskella koulussa. Jos hänellä ja puo-
lisolla joskus olisi riita, he selvittäisivät sen puhumalla eikä hän kertoisi siitä 
edes äidille.  

Hän ei ole kokenut epäoikeudenmukaisuutta Suomessa. Hän ajattelee, että 
on ihmisestä kiinni, toimiiko oikein vai väärin, ei siitä, onko maahanmuuttaja 
vai suomalainen. Oma perhe on hänelle tärkeä eikä sitä työ tai raha korvaa. On 
mukavaa tulla kotiin ja laittaa ruokaa puolisolle. Hän on saanut tukea ja apua 
useilta, vaikka on vähän ujo pyytämään apua. Kun tuntee ihmisen, on se kui-
tenkin helppoa. Kerran hän pyysi apua suomalaiselta ystävältä, ja pettyi hä-
neen, mutta yritti ymmärtää, että ystävä oli tuolloin kiireinen. Kielikurssin opet-
tajat ovat auttaneet häntä ja he muistavat hänet vieläkin. Samoin työvoimatoi-
miston eräs työvoimaneuvoja on ollut auttavainen ja ystävällinen. Neuvoja hän 
kysyy luotettavilta ihmisiltä. Hän pitää yhteyttä sukulaisiin helposti Internetin 
kautta. Hän auttaa äitiä kaikin tavoin, koska vaikka äiti ymmärtää suomea, on 
puhuminen hänelle vaikeaa.  

Uskonto ei ole vahvasti läsnä hänen elämässään. Hän yrittää säilyttää 
kaikkea sitä, mitä hän oppi asuessaan 22 vuotta kotimaassa. Hän oppi puhu-
maan myös arabiaa eikä koskaan unohda kotimaassa oppimaansa. Hänen kult-
tuurissaan matot ovat tärkeitä, ja niinpä hän osti monta mattoa tultuaan Suo-
meen.  

Tänne saavuttuaan hän haaveili ammatin opiskelusta. Ennen tänne muut-
toa häneltä kysyttiin haastattelussa unelma-ammattia, ja hän kertoi sen olleen 
asianajaja. Nyt hän tietää, että asianajajaksi opiskelu vie paljon aikaa, mutta 
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edelleen se on hänen haaveensa. Työharjoittelusta hän piti ja oppi siellä paljon 
uusia asioita. Hänellä oli erilaisia työtehtäviä, kuten olla kieliavustajana maan-
miehille, jotka olivat vasta tulleet Suomeen. Seuraavassa koulutuksessa oli kah-
den kuukauden työharjoittelujakso, jonka hän suoritti kodin lähellä sijaitsevas-
sa päiväkodissa. Ensin hän ei pitänyt työstä lasten kanssa, koska se väsytti. Sit-
ten hän tottui työhön ja se tuntui mukavaltakin. Johtaja pyysi häntä jäämään 
vielä kolmeksi kuukaudeksi, ja lopulta hän jatkoi työharjoittelua siellä puoli 
vuotta.  

 Palattuaan kahden kuukauden ulkomaan matkalta hän pyysi johtajalta 
lupaa jatkaa töitä, koska päiväkodista oli tullut hänelle kuin toinen koti. Kun 
työharjoittelu oli päättymässä, hän kysyi mahdollisuutta jatkaa töitä oppisopi-
muskoulutuksella. Johtaja suostui, ja hän lähti selvittämään asiaa. Elokuussa 
hänelle ilmoitettiin, että hänet on hyväksytty lähihoitajien oppisopimuskoulu-
tukseen, jonka hän aloitti onnellisena syyskuussa 2006. Hän pitää lasten kanssa 
puuhailusta ja leikkiessään heidän kanssaan hän tuntee leikkivänsä kuin äidin 
pieni lapsi. Hän on oikein tyytyväinen työkavereihin ja lapsiin. Nyt hän opiske-
lee lähihoitajaksi, mutta haluaisi jatkaa vielä sairaanhoitajaksi, koska hän pitää 
sairaalan lastenosastolla työskentelystä. Oppisopimuskoulutuksen teoriajaksol-
la hän ymmärtää paljon ja oppii aina uutta. Toinen jakso on ollut ensimmäiseen 
verrattuna helpompi. Vaikeuksista huolimatta hän on valmis oppimaan uutta. 
Opettajat antavat paljon opittavia tekstejä ja tehtäviä selitetään jonkin verran. 
Hän on ainoa ulkomaalainen koulutuksessa, mutta hän pyytää rohkeasti opet-
tajalta lisäselityksiä. Hän on tehnyt kaikki ensimmäisen jakson tehtävät ja toisen 
jakson tehtävien esittämiseen on vielä aikaa. Opettajat auttavat ja tukevat häntä 
tehtävien suorittamisessa.  

Hänellä on nyt paljon suomalaisia kavereita, joiden luona hän joskus ky-
läilee. Myös syömässä käydään yhdessä. Opiskellessaan suomea hän asui yksin 
ja kotona opiskelu oli yksinäistä. Eräs kaveri lähetti usein tekstiviestejä. Veljen 
tyttären asuessa vielä täällä he viettivät paljon aikaa yhdessä, kävelivät kau-
pungilla, pyöräilivät ja olivat yökylässä. Suomalaiset kaverit ovat kiireisiä, mut-
ta kyläilevät vapaa-aikana hänen luonaan.  

Hän pitää itseään ihmisenä, joka erottaa oikean ja väärän. Halutessaan jo-
tain hän pyrkii sen myös tekemään, ja hän tietää, että aina pitää yrittää. Hän 
tietää intuition perusteella, millainen hänen näkemänsä ihminen on. Hänellä on 
hyvä vaisto. Jos hän kertoo, että joku ihminen on paha, niin ei mene kauan, kun 
tämä tulee todistetuksi. Mielipiteitään hän kertoo myös puolisolle. Hänestä on 
olemassa sekä hyviä että pahoja suomalaisia ja maahanmuuttajia. 
 
Haastateltava 09 (afganistanilainen, 35-vuotias nainen, pakolaisena Suomessa 
4 vuotta, lukiotasoinen koulutus kotimaasta, suorittanut erilaisia lyhyitä 
kursseja, ei varsinaista työkokemusta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 
47,7 / 2007: 69,3) 
 
Hän tuli Suomeen neljä vuotta sitten syksyllä. Syitä perheen muuttoon olivat 
nuoremman veljen sairastaminen sekä kotimaan turvattomuus, mikä aiheutui 
vallan siirtymisestä poliitikoille, jotka kielsivät naisten opiskelun ja työnteon. 
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Nämä poliitikot olivat hänestä kummallisia. Hän ei osaa sanoa, mistä nämä ih-
miset tulivat eikä hän halua puhua siitä enempää. Alkuvaiheessa Suomessa hän 
oli oikein iloinen siitä, että täällä on rauhallista. On tärkeää, että perhe saa elää 
Suomessa turvallisesti. Joskus hän ikävöi kotimaata ja sukulaisia. Erityisesti 
kotimaan suurien juhlapyhien aikaan hänellä on ikävä, koska Suomessa on sil-
loin tavallinen arki ja he eivät voi täällä juhlia kuten kotimaassa.  

 Hän aloitti suomen kielen opiskelun koulutusprojektissa ja jatkoi sen jäl-
keen työvoimapoliittisella suomen kielen perus- ja jatkokurssilla. Kielen oppi-
minen alkuvaiheessa oli todella vaikeaa. Sitten hän oppi puhumaan joitakin 
lauseita, mistä hän oli ylpeä. Hänestä kaikki kielikurssien opettajat ovat olleet 
ystävällisiä. Perheen lapsista vanhimpana hän on hoitanut kaikki perheen asiat 
laitoksissa, virastoissa ja toimistoissa, ja on siksi tyytyväinen itseensä. Hän vas-
taa myös perheen raha-asioista, jotta rahaa riittäisi kaikkien tarpeisiin. Hän ei 
ole vielä tyytyväinen suomen kielen osaamiseensa. Jotkut kuitenkin sanovat 
hänelle, että hän puhuu hyvin suomea, vaikka on asunut täällä vain vähän ai-
kaa.  

Suomessa kaikki on erilaista verrattuna hänen kotimaahansa. Suomalaiset 
ovat hiljaisia ja kiireisiä. Hän ei pidä Suomessa siitä, että aina on kiire. Hän 
ymmärtää, että koska hän asuu Suomessa, hänen täytyy kunnioittaa tätä maata. 
Joulusta hän pitää, koska silloin kaikkialla on kauniita koristeita ja ihmiset an-
tavat toisilleen lahjoja. Hänestä suomalaisten nuorten ajanviettotapa on outo, 
mutta hän arvelee, että suomalaiset itse tietävät, miten antavat nuorten toimia 
omassa maassaan. Häntä huolestuttaa, kun suomalaisten nuorten elämäntapa 
vaikuttaa myös hänen etnisen ryhmänsä nuorten elämään. Hän tietää, ettei 
Suomessa opettaja saa sanoa oppilaalle mitään, jos oppilas huutaa tai käyttäy-
tyy huonosti luokassa. Hänestä perheen pitäisi puhua oman lapsen kanssa, jos 
koululainen ei noudata sääntöjä koulussa.  

 Hänen mielestään Suomessa on paljon hyviä ja ystävällisiä opettajia. Hän 
kertoo, että Suomessa uskonto on henkilökohtainen asia, josta kukaan ei kysele. 
Hänen uskontonsa, islamin, tärkeänä juhlapyhänä eli ramadanin aikaan hän 
käyttää huivia, mutta ottaa sen pois juhlan jälkeen. Hänestä se on leikkimistä 
huivin kanssa, ja hänen on pakko laittaa huivi, koska islamin mukaan se on nai-
sen päähine. Hän kertoo, että tyttöä opetetaan kotona käyttämään huivia. Mistä 
muualta lapsi oppisi tapoja? Suomessa hän on ollut myös ilman huivia, mutta 
mennessään kihloihin hän sai työnantajalta luvan käyttää huivia. Häntä jännitti 
ensimmäisenä päivänä, kun hänellä oli huivi, mutta hän oli ylpeä, kun asiak-
kaat huomasivat hänen olevan erilainen, ulkomaalainen. Ensin hän ajatteli, että 
kaikki katsoivat häntä, mutta hän tottui siihen eikä huivista tullut ongelmia. Jos 
ihmiset olisivat tulleet kysymään huivista, hän olisi selittänyt sen käyttöä ja ker-
tonut sen olleen hänen oma päätöksensä.  

Suomessa kaikki sisarusten koulunkäyntiin liittyvä sekä perheen raha-
asiat ovat olleet hänen vastuullaan, koska äidin kielitaito on heikko. Isäpuolen 
tultua nyt Suomeen hän toivoo, että äiti ja isäpuoli yhdessä pystyisivät hoita-
maan omia asioitaan, kun hän muuttaa puolisonsa luokse asumaan. Perheessä 
on ongelmia teini-ikäisen pikkuveljen kanssa, koska veli vaatii uusia vaatteita. 
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Hän ja koko perhe selittävät pojalle, mitä kaikki maksaa ja mihin muuhun per-
he rahaa tarvitsee. Puhuminen vaikuttaa ja veli ymmärtää, ettei voi saada kaik-
kea mitä hän haluaa. Pikkuveli haluaa opiskella ammatin ja saada työtä, jotta 
hänellä olisi omaa rahaa. Alkuvaiheessa veljellä oli vaikeuksia koulussa, mutta 
nyt hän on tyytyväinen veljen opiskeluun.  

Hänen elämässään tapahtui iloinen muutos, kun hän meni kihloihin ja sit-
ten naimisiin. Puoliso asuu toisessa maassa, ja hänen oli vaikea päättää, missä 
perhe asuisi. Lopulta päätettiin, että hän muuttaa puolison luokse. Samalla oli 
tehtävä monta vaikeaa päätöstä siitä, meneekö hän kurssille tai työharjoitteluun 
ja miten hän oppii taas vierasta kieltä toisessa maassa. Hänen sisaruksensa pu-
huvat jo hyvin suomea.  

  Tultuaan Suomeen isäpuoli pyysi, että kotona puhuttaisiin myös suomea, 
koska tavallisesti kotona puhutaan äidinkieltä ja hän on halukas oppimaan kiel-
tä. Hänellä on paljon ystäviä, sekä suomalaisia että maahanmuuttajia. Hänen 
parhaita neuvojiaan, auttajiaan ja tukijoitaan ovat olleet opettajat. Suomalaisten 
naapureiden kanssa ei tuttavuutta synny. Hänestä suomalaiset ovat kuin Suo-
men talvi; kova pakkanen, joka ei lauhdu nopeasti. Hän ajattelee, että varmasti 
on myös mukavia suomalaisia, kuten eräs nuori poika, joka kerran auttoi häntä 
ja hänen pyörätuolissa olevaa veljeään. Poika tuli kylään toisenkin kerran mu-
kanaan silloin kaljapullo, mistä veli ei pitänyt. Veli pyysi poikaa tulemaan seu-
raavan kerran ilman pulloa, mutta poika ei enää tullut kylään. Hän ei ymmärrä 
miksei.  

Hän on oma-aloitteisesti kysellyt neuvoja koulutuksista ja työstä työvoi-
matoimistosta. Hän piti asiakaspalvelusta työharjoittelupaikassaan ja ymmärsi 
silloin, että hän voi Suomessa opiskella ja saada ammatin. Ammatillinen koulu-
tus on tärkeää, jotta saisi työtä. Hän tietää, että Suomessa on aikuisena paljon 
mahdollisuuksia opiskella. Hän pääsi opiskelemaan koulutusprojektiin, jossa 
oli pitkä työharjoittelujakso. Hän valitsi harjoittelupaikan kaupasta, jossa työn-
ohjaaja perehdytti hänet työhön ja kertoi, että hän saa paljon uusia tehtäviä.  

Ensimmäinen viikko oli vaikea, koska kaikki oli uutta. Hän halusi jo luo-
pua harjoittelupaikasta, mutta kun hän seurasi eri-ikäisten ihmisten työskente-
lyä, hän ei halunnut olla heikko ja antaa periksi. Ensimmäisen viikon ajan koko 
vartalo oli kipeä ja häntä väsytti, mutta toinen viikko oli parempi ja hän ajatteli, 
että kyllä hän jaksaa. Hän teki työn nopeasti ja rehellisesti ja työkaverit kehui-
vat häntä siitä. Työnantaja neuvoi tekemään työtä rauhallisesti itseään väsyttä-
mättä. Hän kuitenkin pitää siitä, kun on paljon työtä ja saa tehdä sitä rivakasti, 
jolloin aika kulkee nopeasti. Hidas työnteko väsyttää häntä. Hän oppi paljon 
uutta työskentelemällä myymälän eri osastoilla. Nyt hän tuntee hyvin myymä-
lätyön, on oppinut suomalaista työkulttuuria sekä sopeutunut työelämään.  

Vuosia sitten ensimmäisen kerran työvoimatoimistossa hän kertoi, mitä 
hän osaa. Hän kysyi työvoimaneuvojalta, saako hän työharjoittelun jälkeen työ-
tä. Neuvoja korosti ammattikoulutuksen ja työtodistuksen tärkeyttä. Hän sanoi, 
ettei hänellä ole ammattikoulun todistusta kotimaasta, mutta hän osaa ommel-
la. Myöhemmin hän huomasi, että täällä vaatteet ostetaan kaupasta, ei teetetä. 
Työn saaminen on hänelle tärkeää ja hän kärsii ilman työtä. Hän toivoo pääse-
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vänsä joulumyynnin ajaksi nykyiseen työpaikkaansa työhön, koska työnantaja 
on ollut häneen tyytyväinen ja kehuu häntä oma-aloitteiseksi.  

 Koska hänen elämäänsä on tulossa isoja muutoksia, on hän vähän hukas-
sa eikä voi päättää ammattikoulutuksesta Suomessa, koska joutuisi sen keskeyt-
tämään. Jos hänen ei tarvitsisi muuttaa puolison luokse toiseen maahan, hän 
menisi ammattikouluun. Hän kertoo katsovansa Suomen televisiosta uutisia, 
ohjelmia ja elokuvia. Television katsominen auttaa myös suomen kielen opiske-
lussa.  

Aikaisemmin hän kävi vapaa-aikana pelaamassa lentopalloa, mutta sitten 
tuli kiire. Häntä harmittaa, kun kaikilla on kiire ja ystäviä tavataan vain silloin 
tällöin. Eräänkin ystävän kanssa hänellä oli aiemmin enemmän yhteistä vapaa-
aikaa. Nyt he tapaavat joskus kaupassa tai muualla ja juttelevat vähän aikaa, 
koska molemmilla on kiire. Hän on tyytyväinen Suomessa, vaikka monet asiat 
ovat erilaisia kuin kotimaassa. Hän kertoo olevansa suvaitsevainen ja hän yrit-
tää hyväksyä kaiken erilaisuuden, koska hän ei asu omassa kotimaassaan. 

 
Haastateltava 10 (afganistanilainen, 24-vuotias nainen, pakolaisena Suomessa 
2 vuotta, lukiotasoinen koulutus kotimaasta, yhden vuoden yliopistoon val-
mistava koulutus, ei varsinaista työkokemusta; koherenssin tunteen piste-
määrä 2005: 48,8 / 2007: 55,3) 

 
Hän muutti Suomeen kolme vuotta sitten perheensä kanssa. Hän opiskeli sis-
kon kanssa koulun valmentavassa luokassa jonkin verran suomea. Kun hän 
opiskeli koulutusprojektissa, hän ymmärsi, että hän voi opiskella suomea 
enemmän ja nopeammin. Hän koki suomen opiskelun toisaalta pakolliseksi, 
kun äidinkielellä ei voinut kommunikoida. Toisaalta kielen opiskelu oli haus-
kaa. Koulutusprojektissa hän sai yleiskuvan suomalaisesta kulttuurista ja elä-
mästä, tietoja koulutusjärjestelmästä sekä ammattikoulun opinnoista. Perhe tu-
kee hänen suomen kielen opiskeluaan, koska kielitaito on tärkeää. Hän ajatte-
lee, että kun hän osaa suomea, hän voi kommunikoida suomalaisten kanssa ja 
löytää heistä ystäviä.  

 Hän haki ammattikouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi, muttei pääs-
syt, koska hänen suomen kielen taitonsa ei ollut riittävä. Hän ymmärsi, että oli 
jatkettava kielen opiskelua. Hän kokee olevansa kuin pieni lapsi, joka ei osaa 
rakentaa lauseita, mutta hän silti aina yrittää. Hän opiskelee paljon eikä siksi 
voi auttaa vanhempiaan kovin paljon. Hän kysyy avoimesti äidiltä ja isältä, mil-
laista apua he tarvitsevat.  

Vuosi sitten hänen elämässään tapahtui iloinen asia; hän meni naimisiin. 
Puoliso auttaa ja tulee toimeen hyvin hänen vanhempiensa kanssa. Hän halua, 
että isä oppii suomen kielen ja tulee toimeen suomalaisten kanssa. Hänen mie-
lestään Suomi on turvallinen maa. Aiemmin hän ajatteli palaavansa kotimaa-
han, kun se on turvallista, mutta nyt hän ajattelee, ettei hän koskaan mene ta-
kaisin kotimaahan.  

Koulutusprojektin jälkeen hän opiskeli suomea oppilaitoksessa, jossa 
opiskeli suomalaisia ja ulkomaalaisia. Hän oli yllättynyt nähdessään nuorten 
polttavan tupakkaa. Hänen mielestään riippuu perheestä, polttaako nuori tu-
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pakkaa vai ei. Suomalaiset nuoret ovat itsenäisiä, kun he voivat 18-vuotiaina 
muuttaa pois kotoa. Hänen kulttuurissaan perheestä ei erota edes naimisiin 
mentäessä.  

Hän sanoo pitävänsä suomalaisista juhlapyhistä, erityisesti joulusta ja ju-
hannuksesta, ja joskus hän laittaa suomalaista ruokaa. Hän ajattelee, että hänen 
on kunnioitettava myös suomalaisia tapoja ja uskontoa. Kotona vietetään juhla-
pyhiä oman kulttuurin mukaan, mutta myös suomalaista joulua juhlitaan kuten 
Suomessa. Isointa juhlapyhää, ramadania, vietetään suomalaisen kellon ja ka-
lenterin mukaan. Vanhemmat ovat säilyttäneet tavan laittaa vain oman kulttuu-
rin ruokaa. Kotona puhutaan äidinkieltä. Hän kertoo, että lähtömaassa oli pak-
ko puhua kodin ulkopuolella paikallista kieltä.   

Muita nuoria hän neuvoisi opiskelemaan ja viettämään aikaa yhdessä 
suomalaisten kanssa. Nuorten tulisi opiskella paljon, jotta he voisivat olla itse-
näisiä elämässään. Hän ei ole kokenut rasismia Suomessa, mutta erilaisia posi-
tiivisia kokemuksia on paljon. Tulevaisuudessa hän ajattelee työskentelevänsä. 
Toiveammatti olisi sairaanhoitaja. Puoliso hyväksyy hänen opiskelunsa, auttaa 
siinä ja tukee häntä. Perheenlisäystä he suunnittelevat myöhemmin. Nuorelle 
perheelle vauva on tärkeä, koska vauvassa jatkuu vanhemman sukupolven 
elämä. Hän on iloinen, kun hän saa opiskella ammatin ja voi sitten mennä työ-
hön. Vanhemmat ovat antaneet hänen itse päättää, mitä ammattia hän opiske-
lee.  

Hänen kotitalossaan asuu sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Naapurit 
ovat tuttuja ja tulevat joskus kylään. Naapurit pitävät heidän ruuantuoksustaan 
ja kysyvät uteliaina, mitä ruokaa he laittavat. Lähtömaassa hän kävi koulua ja 
suoritti ylioppilastutkinnon. Hän opiskeli yliopistoon valmentavalla kurssilla ja 
oli myös ammattiin liittyvässä työharjoittelussa sairaalassa. Hän pärjäsi siellä 
hyvin ja sai harjoittelusta hyvän todistuksen. 

 
Haastateltava 11 (afganistanilainen, 34-vuotias mies, pakolaisena Suomeen 3 
vuotta sitten, korkeakoulututkintoa kotimaasta ei rinnastettu Suomessa, eri-
laisia työkokemuksia kotimaasta; koherenssin tunteen pistemäärä 2005: 46,5 / 
2007: 29,3) 
 
Hän tuli Suomeen puolison ja viiden lapsensa kanssa vuonna 2003. Hän on 
opiskellut suomea ja puhuu sitä nyt hyvin. Kurssilla hän oli aktiivinen ja kes-
kusteli ajatuksistaan opettajien kanssa. Suomessa hän voisi mielestään kirjoittaa 
juttuja lehteen. Hänellä on tarpeeksi osaamista tekstien kääntämiseen ja suo-
mentamiseen. Kielikurssin jälkeen hän tunsi itsensä yksinäiseksi eikä hyvä 
suomen kielen taito ole ainakaan häntä auttanut, vaikka sen sanotaan olevan 
avain elämään. Hänestä suomea ei opeteta kunnolla. Koulutuksessa tulisi olla 
vaativampi, koska moni maahanmuuttaja käy useita kursseja eikä silti opi mi-
tään. Hän ei osaa ratkaista tätä ongelmaa, jonka syy on hänestä järjestelmässä. 
Kurssilla voitaisiin olla joustavampia, koska joskus opiskelijan vaikeuksia ei 
huomata. Eri etniset ryhmät oppivat kieltä eri tavalla. Hänen äidinkieltään kir-
joitetaan erilailla kuin suomea.  
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 Perhe on asunut nyt kolme vuotta pienellä paikkakunnalla, jossa ei asu 
maanmiehiä. Maahanmuuttajia olisi hänestä parempi sijoittaa kaupunkeihin, 
joissa asuu muita ulkomaalaisia, järjestetään enemmän tapahtumia ja on mah-
dollista löytää kontakteja. Lapset otettiin kouluun valmistavalle luokalle opis-
kelemaan suomea. Ala-asteella lapset pärjäsivät hyvin, mutta vanhempien las-
ten opiskelu oli vaikeampaa verrattuna nuorempiin.  

Kotimaasta hänellä on korkeakoulututkinto sekä työkokemusta. Hän on 
opiskellut englantia, mutta unohtanut siitä paljon. Täällä hänen koulutuksel-
laan ja työkokemuksellaan ei ole sellaisenaan merkitystä, ja siksi ammatinvaih-
to on vaikeaa. Oman paikan löytäminen on ollut hankalaa ja se on aiheuttanut 
hänelle terveydellisiä ongelmia. Hän on ollut työharjoittelussa useassa paikassa, 
muttei osaa päättää, mitä haluaisi opiskella. Kaikissa harjoittelupaikoissa hänel-
lä on ollut vähän outo olo, mutta muut ihmiset eivät pysty häntä auttamaan, 
koska se on hänen ongelmansa. Hän oli harjoittelussa yliopistossa ja siellä hän 
sai yleiskuvan yliopistossa opiskelusta. Hän osallistui luennoille ja teki muiden 
kanssa tiedotuslehteä, mutta joitain asioita oli vaikea ymmärtää. Kotimaassa 
hän toimitti lehteä ja oli mukana tekemässä lyhytelokuvia. Hän ajattelee, että 
kaikki sopeutuvat omalla tavallaan uuteen kulttuuriin.  

 On tärkeää, että jokaisella on paikkansa auringon alla, ja hän vielä etsii 
omaansa. Työvoimatoimistosta ei ole tarjottu henkilökohtaista ohjausta. Kurs-
silla opettajat puhuivat hänen kanssaan, muttei se auttanut. Ammatinvalinnan-
psykologilla hän ei ole käynyt. Hänestä työvoimaneuvoja kohtelee häntä kuin 
hölmöä tyrkyttämällä hänelle aina työvoimapoliittisten koulutusten luetteloa. 
Hän odottaa virkailijalta perusteellisempaa keskustelua tulevaisuuden amma-
tista. Koska muualta ei saa apua, täytyy hänen itse hoitaa asioita. Internetistä 
hän on lukenut eri koulutuksista ja toivoo, että hänellä olisi hyvä tuuri ja onnea. 
Hän kokeili metallialaa hyvin kokemuksin, mutta se ei tuntunut sopivan hänel-
le. Kulttuurinvälittäjän työ voisi olla hyvä hänelle.  

Hänen mielestään kaikki epäonnistumiset johtuvat hänestä itsestään, kos-
ka hänellä on menneisyyden ongelmat mielessä ja oman kulttuurin elämänta-
vat. Hänen on vaikea vaihtaa kaikki ja aloittaa nollasta, vaikka hän on yrittänyt 
sitä eri tavoin. Koska hän on täällä vailla koulutusta, hän ei osaa kuvitella tule-
vaisuutta. Hänellä ei ole riittävästi tietoja pyrkiä kiinnostavaan ammattiin. Tällä 
hetkellä elämä on vaikeaa ja hänen täytyy vielä miettiä, mitä hän haluaa. Toi-
vottavasti hän selvittää sen. Kun perhe tuli Suomeen, asioitiin viranomaisten 
luona aina tulkin kanssa ja kunnan työntekijä auttoi asioiden hoidossa, kun he 
eivät vielä itse osanneet. Myöhemmin, kun koko perhe osasi jo suomea, hän 
asioi itsenäisesti.  

 Kun he tulivat Suomeen, lasten motivaatio oppia oli korkea, mutta nyt se 
on laskenut keskitasolle ja lapsista on tullut laiskoja. Hän arvostaa omien las-
tensa arvoja ja heidän ystäviään, ja lapset ymmärtävät, että tämä on nyt heidän 
elämäänsä Suomessa.  Hänestä opiskelun arvostuksen ja motivaation laskuun 
on syynä ilmapiiri paikallisessa pienessä koulussa, jossa kaikki haluavat mennä 
peruskoulun jälkeen ammattikouluun. Lukiotasoista koulutusta ei pidetä tär-
keänä. Koska paikalliset nuoret eivät halua opiskella paljon, on hänenkin las-
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tensa motivaatio laskenut. Hän on puhunut asiasta kotona ja opettajan kanssa. 
Hän yrittää puhua yläasteella opiskelevalle pojalleen lukio-opiskelusta ja yrittää 
ikään kuin pakottaa poikaa oppimaan kunnolla. Poika sanoo kuitenkin mene-
vänsä ammattikouluun, koska ei halua olla erilainen kuin muut.   

Hän sanoo, että teini-ikä on vaikea elämänvaihe sekä nuorelle että van-
hemmille. Hän kokee pärjänneensä hyvin lasten kanssa kulttuurimuutoksessa, 
koska isoja ongelmia ei ole ollut. Hän tekee ihan tavallista työtä omien lastensa 
hyväksi, kuten yrittää ylläpitää omaa kulttuuria kotona, mikä on vaikeaa, koska 
lapsilla ei ole kokemuksia kotimaasta. Koska asutaan Suomessa, on lasten tär-
keää oppia elämään täällä. Perhe noudattaa molempien kulttuurien hyviä tapo-
ja.  

Häntä huolestuttaa yksinjääminen, kun lapset itsenäistyessään lähtevät 
pois kotoa. Hän on kysynyt kunnalta toiminnasta, mutta resursseja ei kuulem-
ma ole. Kaupungissa olisi monia mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin, va-
paaehtoistyöhön tai seurakunnan maahanmuuttajatoimintaan. Hänellä ja puo-
lisolla on taloudellisesti vaikeaa matkustaa jatkuvasti kaupunkiin ja takaisin. 
Hän on toivonut muuttoa kaupunkiin jo kaksi vuotta ja on jättänyt hakemuksen 
asuntotoimistoon, mutta isolle perheelle ei ole löytynyt sopivaa asuntoa. Hän 
on ajatellut ammattikorkeakouluopiskelua, mutta hänellä ei ole kotimaan todis-
tusta mukana, ja hän pelkää opintolainan ottamista sekä koulutuksen keskeyt-
tämistä, jolloin työpaikkaa on entistä vaikeampaa löytää. Hän ei ole kysynyt 
opiskelumahdollisuuksia korkeakoulusta. Hän kokee olevansa jo iäkäs opiske-
lemaan. Hänen kirjoittamiaan artikkeleita on ilmestynyt paikallisessa lehdessä.  

Lapsille ei pienellä paikkakunnalla ole harrastuksia. Hän itse käy kahvi-
lassa juttelemassa miesporukan kanssa. Hän ymmärtää hyvin Suomea ja sen 
kulttuuria. Hän haluaa ymmärtää suomalaisia ihmisiä ja tätä maata ja on luke-
nut paljon Suomen historiaa, mutta se ei ole auttanut häntä sopeutumaan. Hän 
lukee paljon suomalaisia lehtiä ja kolumneja, kuuntelee radiota, seuraa televisi-
on keskusteluohjelmia ja alueellisia uutisia, on kiinnostunut presidentinvaaleis-
ta ja puolueiden kannanotoista ja lukee myös kaunokirjallisuutta, kuten Väinö 
Linnaa ja Kalevalaa, koska se on hauskaa. Hänen Suomeen tulostaan on kulu-
nut pian neljä vuotta eikä hänellä ole vielä ammattia tai työtä.  

Hän ei ole rohkea vaan ujo, eikä hän voi näyttää tai kertoa muille, millai-
nen hän on. Ihmisten on itse ymmärrettävä se. Ahkerana ihmisenä hän on op-
pinut suomen kielen hyvin. Hän sanoo ymmärtävänsä, milloin joku puhuu 
kauniisti suomea. Hän nauttii sellaisesta puheesta. Keskinkertaisuus ei tyydytä 
häntä. Siksi hän etsii omaa paikkaansa voimavarojensa ja osaamisensa tuntien. 
Nyt hän tarvitsisi terapiaa. Hänen elämänsä on köyhää, koska ammattia ei ole ja 
asema Suomessa on epäselvä.  

Sopeutuminen suomalaiseen kulttuuriin on maahanmuuttajille ongelma, 
koska kotimaassa kulttuuri on erilaista. Hänestä ensimmäinen maahanmuutta-
jien sukupolvi ei sopeudu, koska täällä heillä on oma elämä eikä mitään pakkoa 
sopeutua. Hänen lähtömaassaan kulttuuri oli samanlaista kuin kotimaassa ja 
sopeutuminen oli siksi helppoa ja asiat hoituivat äidinkielellä. Hänestä maa-
hanmuuttajat jäävät täällä yksin koska eivät kielitaidottomina ymmärrä uutisis-
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ta, mitä maailmalla tapahtuu. Hänellä ei ole ratkaisua maahanmuuttajien aut-
tamiseksi. Hän sanoo, että pienessä kunnassa asuminen ei tue kotoutumista. 
Toiseksi hyvä suomen kielen taito ei hyödytä työpaikan saantia ja kolmanneksi 
suomalainen kulttuuri jää maahanmuuttajille suljetuksi eivätkä he saa heikon 
kielitaidon vuoksi tietoja maailmasta. Nuorten ongelma on, etteivät he tunne 
omaa kulttuuriaan eivätkä opi kunnolla suomalaista kulttuuria. Hänestä nuoret 
jäävät kahden kulttuurin väliin. Naisten ja miesten käyttäytyminen kotimaassa 
poikkeaa paljon naisten ja miesten käyttäytymisestä Suomessa, minkä vuoksi 
aikuisilla on alussa ongelmia.  

Sopeutuminen vie aikaa eivätkä kaikki sopeudu koskaan. Naisille pukeu-
tuminen on ongelmallista ja miehille alkoholin käyttämättömyys. Myös hän itse 
on kokenut näitä ongelmia. Hänestä kaikki riippuu ihmisestä, sillä kaikki so-
peutuvat omalla tavallaan uuteen kulttuuriin. Hän ihmettelee niitä maahan-
muuttajia, jotka eivät osaa suomea hyvin eivätkä ymmärrä suomalaista elämää, 
mutta ovat yrittäjiä ja pärjäävät täällä työtä tekemällä. Hänestä suomalaisessa 
elämässä on sekä hyviä että huonoja puolia.  

Hän on lukenut, että nuorten alkoholin käyttö on runsasta, mutta toisaalta 
suomalaisnuoret lukevat paljon ja koulutustaso on korkea. Hän ei osaa sanoa, 
mikä nuorten kasvatuksessa on oikein tai väärin. Kun maahanmuuttajanuoret 
aikuistuvat, he ovat paikallisia ihmisiä, joilla on värikäs elämä. Hänen ja hänen 
lastensa on se opittava, ja hän haluaa antaa heidän itse oppia elämään oikein. 
Hän on tavannut vanhempia, jotka eivät anna nuorten mennä diskoon ja niitä, 
jotka antavat. Hän ei osaa sanoa, kumpi on oikein. Hän haluaa olla lastensa 
kohdalla joustava, mutta on huolestunut, miten hänen lapsilleen käy. Hän ker-
too lukeneensa somalinuorten rikollisuudesta Helsingissä ja ajattelee sen johtu-
van nuorten turhautumisesta, kun heillä ei ole koulutusta, työtä tai tukiverkos-
toa. Nuorten on vaikea toimia ainoastaan oman kulttuurinsa mukaan. Siksi 
vanhempien pitäisi olla joustavia nuorten käyttäytymistä kohtaan.  Hänestä on 
hyvä, että täällä nuoret voivat harrastaa, urheilla, käydä diskossa ja baarissa. 
 
Haastateltava 12 (afganistanilainen, 27-vuotias mies, pakolaisena Suomessa 4 
vuotta, käynyt peruskoulun kotimaassa, ei varsinaista ammatillista koulutus-
ta, oppinut ammatin työtä tekemällä, erilaisia työkokemuksia useammalta 
vuodelta; koherenssin tunteen pistemäärää 2005: 44,5 / 2007: 59,6) 
 
Hän muutti Suomeen neljä vuotta sitten. Tämä haastattelu on hänelle jo toinen 
tutkimushaastattelu. Ennen Suomeen muuttoa hänen sisaruksillaan ja sukulai-
sillaan oli paljon terveydellisiä ongelmia. Täällä hän päätti unohtaa kaikki huo-
not muistot. Kun hän oli ollut kahdeksan päivää Suomessa, hän pääsi suomen 
kielen kurssille koulutusprojektiin. Kieli oli vieras ja outo, ja kuusi tuntia kielen 
oppimista päivässä tuntui vaikealta. Suomen kieltä opetetaan suomeksi ja jos-
kus nopeasti. Hänen täytyi lukea sama teksti monta kertaa. Hänestä olisi hyvä, 
jos opetusta olisi 2–3 tuntia päivässä.  

 Hän ajattelee, että Suomen valtiolle ja työvoimatoimistolle pitäisi olla tär-
keää, ettei maahanmuuttaja olisi kurssilla vain ylläpitokorvauksen vuoksi. Li-
säksi työvoimatoimistossa tulisi olla henkilö, joka keskustelisi jokaisen kanssa 
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kurssin päättyessä siitä, mitä maahanmuuttaja oppi, mitä voisi seuraavaksi 
opiskella tai mihin mennä töihin. Hänestä jatkuva kurssien kiertäminen ilman 
päämäärää ei hyödytä elämässä eteenpäin pääsemisessä. Monille kurssien kier-
täminen on tylsää, ja voi aiheuttaa rikollista käyttäytymistä ja laittoman työn 
tekemistä.  

Hänestä suomalaiset osoittavat, etteivät he ole rasisteja, kun he hymyile-
vät puhumatta mitään. Hänellä on sekä ulkomaalaisia että suomalaisia kaverei-
ta. Hänen mielestään Suomessa on turvallista asua, täällä ihmiset ovat vapaita 
ja uskonto on jokaisen oma asia. Maa on kuitenkin suomalaisten maa, vaikka 
ulkomaalainen voikin saada Suomen kansalaisuuden. Nyt hän asuu Suomessa, 
mutta myöhemmin, kun hänen kotimaansa tai joku toinen maa on turvallinen, 
hän aikoo muuttaa pois täältä. Hän on oppinut hyvän ammatin, on nyt koko-
päivätyössä ja kokee olevansa samanlainen kuin suomalaiset ihmiset. Hänellä 
oli onnea, kun hänelle kuukauden mittaisen työharjoittelun jälkeen tarjottiin 
töitä. Hän pitää metallialan työstä, vaikka hänen selkänsä on kipeänä. Työpai-
kassa on trukki ja nostureita, joilla voi nostaa painavia tavaroita.  

 Hän kokee, että Suomi on erilainen maa maahanmuuttajiin suhtautumi-
sessa ja asenteissa kuin lähtömaa. Hänen kotitalossaan asuu sekä ulkomaalaisia 
että suomalaisia, ja naapurit ovat rauhallisia. Kerran eräs suomalainen naapuri 
katsoi häntä ja sanoi jotain. Toisen naapurin tulkkauksen mukaan suomalainen 
ei halunnut ulkomaalaisia Suomeen. Nyt, neljä vuotta myöhemmin, hän ym-
märtää, että suomalaiset alkoholistit eivät halua maahanmuuttajia tänne. Hänen 
mielestään alkoholi aiheuttaa ongelmia. Hän pohtii, mitä tapahtuu ulkomaalai-
sille, jos tilanne Suomessa huononee. Mikä on ulkomaalaisten, erityisesti pako-
laisten, asema Suomessa? Hän kysyi kerran suomalaiselta kaverilta, onko tällä 
ulkomaalaista kaveria. Suomalainen oli sanonut romanipoikaa ulkomaalaiseksi. 
Hän miettii, miten 500 vuotta Suomessa asuneet voivat suomalaisten mielestä 
olla ulkomaalaisia. Millainen on nykyisten maahanmuuttajien asema tulevai-
suudessa?  

Hän ei pidä suomalaisten tavasta käyttää alkoholia, koska siitä tulee vain 
paha olo. Hänen kulttuuriinsa alkoholi ei kuulu. Hän huolestuu, jos joku nuori 
maanmies juo alkoholia. Joskus joku kaveri voi olla niin krapulassa, ettei pääse 
kouluun. Hän itse on vapaa päättämään hyvästä ja pahasta elämässä. Työpai-
kallaan hän koki epäoikeudenmukaisuutta siitä huolimatta, että hän yritti ko-
vasti työskennellä hyvin ja oli avulias. Hänelle on sattunut ikäviä asioita, esi-
merkiksi hänen mielestään liikennepoliisit ovat olleet epärehellisiä ja kirjoitta-
neet hänelle sakkoja syyttä. Hän kokee joutuneensa ulkomaalaisena epäoikeu-
denmukaisuuden kohteeksi. Hän oli vihainen, kun poliisit kirjoittivat sakkoja, 
vaikka hänellä on kyllä varaa maksaa ne. Hän on hämmästynyt poliisin käytök-
sestä ja ajattelee, että poliisi valehtelee. Hän pitää poliisilaitosta tärkeänä ja ha-
luaa luottaa siihen, etteivät kaikki poliisit ole rasistisia, mutta hän on huolis-
saan, miten poliisi tulevaisuudessa suhtautuu ulkomaalaisiin.  

Muitakin epäoikeudenmukaisia tilanteita on ollut. Työharjoittelussa eräs 
työntekijä ei pitänyt ulkomaalaisista ja puhui myös rasistisesti. Muu työyhteisö 
ei hyväksynyt tällaista suhtautumista häntä kohtaan. Hän ymmärtää, että ihmi-
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nen voi puhua rumasti, jos on sydämeltään paha. Myös sairas ihminen voi pu-
hua rumasti, vaikkei puhettaan loukkaavaksi tarkoitakaan.  

Lisäksi hänelle kävi huonosti, kun hän oli sairaslomalla ja joutui tietämät-
tömyyttään olemaan välillä ilman rahaa. Hän lainasi kavereilta rahaa ruokaan, 
ja vaikka hän sai myöhemmin kaikki tuet, hän kärsi välillä. Työvoimatoimistos-
sa ei hänen mielestään selitetty tarpeeksi asioiden hoitamista. Hänestä tällaises-
sa monimutkaisessa asiassa olisi ollut tarpeen saada täsmällistä tietoa, miten 
tilanteesta voi selvitä. Asioiden selvittelyssä auttoi työvoimatoimisto ja lääkäri. 
Hän ihmettelee, miten tällaista voi tapahtua Suomessa ja arvelee saaneensa hy-
vän oppitunnin aiheesta tulevaisuuden varalle.  

Uskonto on hänelle tärkeä asia. Hänen perheensä puhuu kotona äidinkiel-
tä ja toimii oman kulttuurin tapojen mukaan. Hänellä on tyttöystävä ja hän aut-
taa silloin tällöin sekä tyttöystävän äitiä, joka on leski, että tyttöystävän sisaruk-
sia. Hän haluaisi vielä opiskella jonkin toisen ammatin, mutta hänellä ei ole sel-
keitä suunnitelmia. 
 
 
8.2  Yleinen merkitysverkosto – maahanmuuttajien sopeutumisen il-

miö  
 
 
Muodostin kaikista yksilökohtaisista merkitysverkostoista yhden yleisen merki-
tysverkoston ja kotoutumisprosessissa sopeutumista kuvaavan maahanmuutta-
jan yleisen tarinan. Analyysivaiheessa vuoropuhelu yksilökohtaisen merkitys-
verkoston ja yleisen merkitysverkoston välillä oli reflektiivistä (Giorgio 1986, 
1994; Perttula 1995). Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on eduksi, että tut-
kija tekee itse kaikki analyysin vaiheet, kuten minä tässä tutkimuksessa tein. 
Kokemukseni mukaan analyysityö oli toisaalta työlästä ja intensiivistä, toisaalta 
mielekästä toimintaa tutkimusprosessin kokonaisuudessa. Analyysin tuloksena 
muodostui yleinen merkitysverkosto, joka kuvaa maahanmuuttajan sopeutu-
mista kotoutumisprosessissa (kuvio 3). 



 

Suomen kielen opiskelu 
tärkeä, 
vaikea ja hidas, joskus hauska 
onnistuminen kehottaa eteenpäin 

 
Minäkäsitys  
optimisten ja realistinen 
sopeutuva  
halukas ystävystymään 
suomalaisten kanssa 
   Suomalainen kulttuuri 

toinen kotimaa 
suomalaisten 
tapojen noudattaminen 
hyvien tapojen arvostaminen 

 
 Oma kieli ja    
  kulttuuri 

Työelämä       tärkeä  
 työ tärkeä     lapsille ja 
 innostunut työntekijä     nuorille 

                                      
   
  
 

Syrjäyttäminen�ja 
rasismi 

     koulukiusaaminen, 
suomalaisten 
ennakkoluulot, 
ei saa töitä 
 

Vapaa-aika ja harrastukset    
ystävät,  
televisio, 
liikunta 
  Sosiaalinen tukiverkosto 
  sukulaiset ja tuttavat, 
  viranomaiset, 
  koulukaverit 
   
  Suomalainen kouluelämä 
  ystävälliset opettajat, 
  opettajaa kunnioitetaan vähän, 
  koulun ja kodin yhteistyö 
 
 
KUVIO � ������� Maahanmuuttajien sopeutumisen merkitysverkosto kotoutumisprosessissa 

Suomessa  
  

 

MAAHANMUUTTAJAN 
SOPEUTUMINEN 

  ��
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Maahanmuuttajien sopeutumisen yleinen merkitysverkosto  

 
Maahanmuuttajat kokivat sopeutumisen tärkeäksi, koska Suomi mielletään ny-
kyään kotimaaksi, jossa on rauhallista ja turvallista elää. He olivat tyytyväisiä 
suomalaisen yhteiskunnan järjestäytyneisyyteen sekä lakeihin, joita noudate-
taan. Suomen kielen opiskelu koettiin yleisellä tasolla myönteiseksi elämässä 
eteenpäin pääsemisen vuoksi. Yleinen suhtautuminen suomalaiseen koulukult-
tuuriin oli myönteinen. Vapaa-ajan harrastuksiin suhtauduttiin myönteisesti, 
koska ne tukivat sopeutumista suomalaiseen elämään sekä vuorovaikutusta 
suomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten kanssa. Oma äidinkieli ja 
oman kulttuurin tavat koettiin tärkeiksi kasvavalle sukupolvelle. Epäoikeu-
denmukaisuuden ja syrjäyttämisen kokemusten arveltiin johtuvan ennakkoluu-
loista maahanmuuttajia kohtaan. Selkeästi tärkeä ja arvostettu elämän osa-alue 
ja elämässä eteenpäin pääsemisen keino oli työ. Minäkäsitykseen liittyi koke-
mus omien vahvuuksien toteamisesta elämässä yleensä sekä suomalaisessa työ-
elämässä.   

Sopeutumisen kokeminen myönteiseksi perustui suomalaisen kulttuurin 
hyväksymiseen ja kunnioittamiseen sekä hyvien suomalaisten arki- ja työelä-
män tapojen noudattamiseen. Tyytymättömyys perustui suomalaisen kulttuu-
rin kokemiseen erilaisena, suomalaisten välinpitämättömään suhtautumiseen 
maahanmuuttajia kohtaan ja oman aseman epäselvyyteen Suomessa. Kotona 
maahanmuuttajan oma kulttuuri ja suomalainen kulttuuri olivat yleensä eril-
lään. Oman äidinkielen puhuminen kotona koettiin tärkeäksi lasten äidinkielen 
taidon ja omien kulttuuritapojen ylläpitämiseksi. Aikuiset maahanmuuttajat 
kokivat olevansa suomalaisen elämän ulkopuolella. Puhuttiin koetusta kah-
tiajaosta ”meihin” ja suomalaisiin. Tyytyväisyys suomen kielen opiskeluun liit-
tyi hyväntasoiseen opetukseen ja koulutusryhmän hyvään ilmapiiriin alkuvai-
heen ongelmista huolimatta. Negatiivinen kokemus liittyi omaan suomen kie-
len oppimisen hitauteen. Huolestuneita oltiin erityisesti iäkkäämpien ihmisten 
suomen kielen oppimisen hitaudesta ja siitä, miten he selviytyvät itsenäisestä 
asioimisesta arkielämässä suomen kielellä. Tyytyväisyys suomalaiseen kouluun 
perustui lasten ja nuorten aikuisten koulumenestykseen sekä ammatillisen 
suuntautumisen selkiytymiseen. Tyytymättömyyttä aiheutti suomalaisen kou-
lun kokeminen erilaiseksi ja kokemus opettajien vähäisestä kunnioituksesta 
koulussa. Vapaa-ajan harrastusten merkitys perustui vuorovaikutustarpeisiin ja 
oli sidoksissa suomalaiseen kulttuuriin sopeutumiseen.  

Elämässä koettiin monia positiivisia asioita. Positiivista ajattelutapaa vah-
vistettiin, ja optimistisuus olikin usein voimavarana ja tukena elämässä. Epäoi-
keudenmukaisuuden ja rasismin kokemukset olivat hyvin yksilöllisiä ja ne re-
aalistuivat koulukiusaamisena, eriarvoisuutena sekä huonona sijoittumisena 
työelämässä, syrjäyttämisenä ja joskus työpaikalla sekä poliisin toiminnassa.  

Sosiaalinen tukiverkosto, johon kuuluivat perheenjäsenet, kurssi- tai kou-
lukaverit, joskus suomalaiset ystävät ja tuttavat ja viranomaiset, koettiin tärke-
äksi kotoutumisprosessissa. Kielteisiin kokemuksiin liittyi pintapuolinen vuo-
rovaikutus suomalaisten kanssa sekä lasten vähäinen vanhempien tukeminen 
suomen kielen opiskelussa. Jälkimmäisenä syynä oli usein lasten oma opiskelu. 



   89

Suomalaisten kanssa oltiin vuorovaikutuksessa ja sitä arvostettiin suomen kie-
len taidon sekä positiivisen itsetunnon kehittymisen vuoksi. 

Työ koettiin tärkeäksi taloudellisen hyvinvoinnin ja elämäntyytyväisyy-
den perustaksi. Tyytyväisyys liittyi positiiviseen kokemukseen suomalaisesta 
työelämästä, oman pärjäämisen tunteeseen työelämävalmennuksen aikana ja 
työpaikan saantiin. Tyytymättömyyden kokemukset perustuivat suomalaisten 
ennakkoluuloihin maahanmuuttajia kohtaan työnhakuprosessissa, vaikeuksiin 
ammatinvalinnassa, ammatin vaihtamisessa ja ammatilliseen koulutukseen 
pääsemisessä sekä vaikeuksiin oikein ajoitetun tuen ja ohjauksen saannissa. 
Tyytyväisyyttä koettiin, kun tuleva ammattiura Suomessa selkiytyi, osallistut-
tiin aktiivisesti suomalaiseen elämään ja kun ymmärrettiin, millainen on suo-
malainen mentaliteetti. Minäkäsitys oli positiivinen, kun opittiin uusia asioita 
aktiivisesti ja innokkaasti. Tyytyväisyys omaan minään perustui positiivisten 
persoonallisuuspiirteiden sekä vahvuuksien ymmärtämiseen uuteen ympäris-
töön sopeutumiseen vaikuttavina tekijöinä. Tyytyväisyyttä koettiin tilaisuuksis-
sa, joissa näkyi suomalaisten hyväksyntä sekä oman ammatillisen osaamisen 
arvostaminen. 
 
 
8.3 Maahanmuuttajien luokittelu sopeutumisen perusteella 
 
 
Perttulan (1995) mukaan on mahdollista pyrkiä hyödyntämään yleisen merki-
tysverkoston muotoiluun tähtääviä metodisia vaiheita siten, että ne mahdollis-
tavat usean yleisen merkitysverkoston muotoilun. Perttula nimittää näitä toi-
siinsa palauttamattomia yleisiä merkitysverkostoja typologioiksi tai tyypeiksi. 
Hyödynsin tätä metodista vaihetta muodostamalla tutkimukseen osallistunei-
den maahanmuuttajien yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysin perus-
teella kolme erilaista tyyppiä tai luokkaa: selviytyjä, realistinen sopeutuja ja 
sinnittelijä (ks. taulukko 11). Eri tyyppien muodostamisessa käytettiin vain osa 
yksilöllisten merkitysverkostojen materiaalista. 
 
Selviytyjä (Haastateltavat 3, 8, 12):  
Haastateltavista kolme oli tätä tyyppiä; mukana oli yksi afganistanilainen, yksi 
kurdi ja yksi venäläinen. Selviytyjät olivat työllistyneet ja kotoutuminen oli su-
junut hyvin ja kohtuullisen nopeasti. Heidän suomen kielen taitonsa oli hyvä, 
mutta omaa kieltä ja oman kulttuurin tapoja kuitenkin säilytettiin. Suomalaisen 
tapakulttuurin hyvät puolet hyväksyttiin, ja tukiverkostossa oli sekä suomalai-
sia että maahanmuuttajataustaisia tuttavia. Selviytyjien arkielämässä oli muka-
na sekä suomalainen että oma kulttuuri. Omaa äidinkieltä ja kulttuuria arvos-
tettiin, mutta pidettiin myös elämästä Suomessa. Suomalaiset tavat hyväksyt-
tiin, ja suomalaisen kulttuurin hyviä tapoja noudatettiin. Selviytyjät olivat löy-
täneet Suomesta työpaikan, johon he olivat tyytyväisiä. Kotimaan tutkinto oli 
rinnastettu Suomessa tai Suomessa oli opiskeltu ammatti tai sen opiskelu oli 
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aloitettu oppisopimuksella. Selviytyjät olivat tietoisia omista vahvuuksistaan 
sekä heikkouksistaan. 
 
Realistinen sopeutuja (Haastateltavat 1, 2, 4, 5, 9,10): 
Realistisia sopeutujia oli haastateltavista kuusi: kaksi afganistanilaista, yksi 
kurdi ja kolme venäläistä. Kotoutuminen oli sujunut hyvin ja suomalaiseen 
elämään oltiin tyytyväisiä. Suomen kielen taito oli hyvä tai suomen kielen opis-
kelussa oli edistytty, ja ammatillinen tulevaisuus oli selkiytynyt. Realistiset so-
peutujat opiskelivat ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa 
tai ammatillisessa oppilaitoksessa ja viihtyivät koulutuksessa, ja lisäksi he olivat 
olleet työharjoittelussa tai työelämävalmennuksessa. He toivoivat pääsevänsä 
töihin. Omaa äidinkieltä ja kulttuuria arvostettiin, ja elämästä Suomessa pidet-
tiin. Sopeutujilla oli sekä maahanmuuttajia että suomalaisia tuttavinaan. Hei-
dän arkielämässään oli mukana sekä suomalainen että oma kulttuuri. Realisti-
set sopeutujat olivat tietoisia omista hyvistä ominaisuuksistaan, jotka tukivat 
heitä elämässä. 
 
Sinnittelijä (Haastateltavat 6, 7, 11): 
Kolme haastateltavaa luokiteltiin sinnittelijöiksi, joiden joukossa oli yksi afga-
nistanilainen ja kaksi kurdia. He eivät olleet menettäneet toivoaan kotoutua ja 
olivat tyytyväisiä elämään Suomessa, mutta oman paikan löytäminen suoma-
laisessa yhteiskunnassa sekä muiden, iäkkäimpien maahanmuuttajien kotou-
tuminen huolestutti heitä. He olivat tyytyväisiä ja iloisia lasten koulumenestyk-
sestä ja etsivät aktiivisesti työtä tai työelämävalmennuksen paikkaa. Suomen 
kielen taito oli hyvä, tai he pyrkivät kehittämään kielitaitoaan ja ammatillista 
osaamistaan. Tuttavat olivat sekä suomalaisia että maahanmuuttajia, ja joukos-
sa oli myös joku hyvä ystävä. Kontaktit suomalaisiin olivat vähäisiä, mutta ver-
kostoja yritettiin laajentaa. Sinnittelijöillä esiintyi ajoittaisia tyytymättömyyden 
sekä masentumisen jaksoja. Omaa kulttuuria säilytettiin, ja suomalaisia hyviä 
tapoja kunnioitettiin. Sinnittelijöillä oli tulevaisuuteen liittyviä toiveita. He tun-
nistivat omia vahvoja puoliaan sekä piirteitä, jotka estivät elämässä eteenpäin 
pääsemistä, mutta he huomasivat myös ulkopuolisia syrjäyttäviä esteitä. 
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TAULUKKO 11 Maahanmuuttajien sopeutumisen typologia  
 
Merkitys 
 

Selviytyjä 
Koherenssin tunteen  
keskiarvo 
2005: 60,3 / 2007: 64,5 
 

Realistinen sopeutuja 
Koherenssin tunteen 
keskiarvo 
2005: 54,5 / 2007: 67,6 

Sinnittelijä 
Koherenssin tunteen  
keskiarvo 
2005: 52,4 / 2007: 54,2 

Suomen kieli 
 

suomen kielen taito hyvä suomen kielen taito ke-
hittymässä tai hyvä 

suomen kielen taito heikko 
tai hyvä 

Sosiaalinen 
tukiverkosto  
 

suomalaisia ja ulkomaa-
laistaustaisia tuttavia tai 
ystäviä 
 

suomalaisia ja ulkomaa-
laistaustaisia tuttavia tai 
ystäviä 

kapeahko suomalaistutta-
vien verkosto tai yhteydet 
usein vain maanmiehiin, 
pyrkii laajentamaan suo-
malaisten tuttavien piiriä 

Työorientaatio työllistynyt tai oppisopi-
muskoulutuksessa 

työkokemusta työelä-
mävalmennuksen kautta 
ja tyytyväinen kokemuk-
siin tai ammatillisessa 
koulutuksessa sekä toivo 
saada työpaikka tai am-
matillinen tulevaisuus 
selkiytynyt 

työkokemusta työelämä-
valmennuksesta, johon on 
tyytyväinen, tai kokemus 
on aiheuttanut hämmen-
nystä tai on ymmärtänyt 
suomen kielen kehittämi-
sen tarpeen tai sen, mikä 
työ hänelle sopii 

Sopeutuminen 
elämään 
Suomessa 

tyytyväinen elämäänsä 
Suomessa, arvostaa suo-
malaista kulttuuria, säilyt-
tää omaa kulttuuriaan ja 
puhuu kotona äidinkieltä, 
noudattaa (hyviä) suoma-
laisia tapoja, tukee lasten ja 
nuorten oppimista  
 

tyytyväinen elämään 
Suomessa, arvostaa sekä 
omaa että suomalaista 
kulttuuria, arkielämässä 
vahvasti mukana oma 
kulttuuri ja äidinkieli, 
noudattaa suomalaisia 
tapoja, tukee lasten ja 
nuorten oppimista ja 
uskoo heidän hyvään 
tulevaisuuteensa 

tyytyväinen rauhalliseen ja 
turvalliseen elämään Suo-
messa, esiintyy tyytymät-
tömyyden jaksoja tai ma-
sennusta, tunnistaa terapi-
an tarpeen, tukee lasten ja 
nuorten oppimista ja edis-
tymistä koulussa, mikä 
korvaa sen, että itsellä on 
vaikeuksia työn saannissa 

Minäkäsitys itsevarma, rohkea ja tietoi-
nen omista vahvuuksistaan 
sekä heikkouksistaan  

itsevarma, määrätietoi-
nen, tuntee omat vahvat 
puolensa ja yrittää hyö-
dyntää niitä kotoutu-
misprosessissa 

tunnistaa omat vahvat ja 
heikot piirteensä, jotka 
tukevat tai estävät elämäs-
sä eteenpäin pääsemistä, 
positiivinen elämänasenne 
hyvän elämän tavoittele-
misessa 

Tulevaisuus  luottavainen sekä omaan 
että lasten hyvään elämään 
tulevaisuudessa, 
huolestunut iäkkäimpien 
maahanmuuttajien sopeu-
tumisesta, monikulttuuri-
sen Suomen tulevaisuudes-
ta ja erilaisten etnisten 
ryhmien hyväksymisestä 

toivoo hyvää elämää, 
johon kuuluu perhe ja 
työ  

toiveikas sopeutumisesta 
Suomeen, jota pitää koti-
maanaan, toivoo hyvää 
elämää ja työtä, huolestu-
nut iäkkäimpien maahan-
muuttajien sopeutumisesta 
Suomeen heikon kielitai-
don vuoksi 
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8.4 Sopeutumisen ja koherenssin tunteen yhteyksistä 

 
 

Sopeutumistutkimuksen kolmantena tavoitteena oli selvittää tutkittavien so-
peutumisen yksilöllisyyden ja koherenssin tunteen muutosten yhteyksiä kotou-
tumisprosessissa. Laadulliseen tutkimukseen oli valikoitunut hyvin erilaisen 
koherenssin tunteen omaavia, ja muutokset siinä kattoivat sekä heikkenevän 
että vahvistuvan koherenssin tunteen. Laadullisen tutkimuksen tulokset voi-
daankin tässä suhteessa rinnastaa laajan kyselyaineiston tuloksiin (kuvio 4). Ne 
tutkittavat, joilla ei tapahtunut merkittävää muutosta koherenssin tunteessa, 
edustivat prosentuaalisesti suurinta osaa tutkituista maahanmuuttajista. Haas-
tateltavien koherenssin tunteen keskiarvo oli ensimmäisellä tutkimuskerralla 
55,7 ja seurantavaiheessa 63,4. Keskiarvojen perusteella positiivinen muutos oli 
haastatelluilla suurempaa kuin pelkkään kyselytutkimukseen osallistuneilla, 
mutta sitä selitti osittain erittäin suuri muutos muutamalla tutkittavalla pienes-
sä joukossa.  

Sopeutumistutkimuksessa muodostettujen kolmen tyypin, selviytyjän, 
realistisen sopeutujan ja sinnittelijän, koherenssin tunteen pistemäärät perusai-
neistossa ja seurantatutkimuksessa erosivat toisistaan. Selviytyjien koherenssin 
tunne oli vahva jo ensimmäisen arvioinnin vaiheessa, ja se vahvistui hieman 
seurantavaiheessa (keskiarvo 2005: 60,3; 2007: 64,5). Ryhmässä oli kolmen eri 
etnisen ryhmän edustajia. Realististen sopeutujien ryhmästä löytyi myös kaik-
kien kolmen etnisen ryhmän edustajia, ja heidän koherenssin tunteessaan ta-
pahtui suurin muutos kahden vuoden seurantajakson aikana (keskiarvo 2005: 
54,5; 2007: 67,6). Sinnittelijöiden ryhmässä oli kaksi kurdia ja yksi afganistani-
lainen, joiden koherenssin tunteen muutos ryhmän tasolla jäi pieneksi (keskiar-
vo 2005: 52,4; 2007: 54,2). Yksilöittäin tarkastellen sinnittelijöiden koherenssin 
tunne vahvistui tai heikkeni. Vaikka sopeutumistutkimuksen maahanmuuttaji-
en koherenssin tunteen pistemäärät perusaineistossa olivat hyvin eritasoisia, 
seurantavaiheessa melkein kaikilla (9/12) koherenssin tunne oli ainakin hieman 
vahvistunut.  
 



   93

 
KUVIO 4 Koherenssin tunteen muutospistemäärä seuranta-aineistossa ja haastateltavilla 



� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 POHDINTA  
 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kotoutumista kolmessa sellaisessa etnises-
sä ryhmässä, jotka olivat kokeneet ison kulttuurimuutoksen muutettuaan Suo-
meen. Kotoutumista tarkasteltiin koherenssin tunteen ja siinä tapahtuvien muu-
tosten sekä koetun sopeutumisen avulla. 2000-luvulla on yksilöiden koherens-
sin tunnetta alettu arvioimaan aiempaa enemmän heidän elämäänsä liittyvissä 
prosesseissa, joissa tapahtumien arviointiin, näiden hallintaan saamiseen sekä 
muutokseen sopeutumiseen liittyy aikaulottuvuus (vrt. Ager & Strang, 2004). 
Tässä tutkimuksessa koherenssin tunteen muutoksen aikaväli oli melko lyhyt, 
kaksi vuotta, mutta sopeutumisen laadullisissa kuvauksissa se oli selvästi pi-
tempi.  

 Tutkimuksessa oli uutta se, että koherenssin tunnetta tarkasteltiin erilai-
sissa etnisissä ryhmissä kahden vuoden seurantatutkimuksella. Uutta oli myös 
se, että etsittiin fenomenologisen psykologian menetelmällä vastauksia siihen, 
millaisiin asioihin maahanmuuttajien täytyy sopeutua ja miten sopeutuminen 
onnistuu.  

 Tulokset vahvistivat käsitystä, että eri ryhmien kotoutumisen erilaisuu-
teen on syytä kiinnittää huomiota (vrt. Alitolppa-Niitamo, 1994; Alitolppa-
Niitamo ym., 2005; Farver, Narang & Bhadha, 2002; Huttunen, 2002; Iskanius, 
2006; Lepola, 2000; Liebkind, 2000a). Tutkimuksen tulokset osoittivat, että eri-
laisten etnisten ryhmien maahanmuuttajat sopeutuvat suomalaiseen yhteiskun-
taan eri tavalla ja että heidän kulttuuritaustansa vaikuttaa koherenssin tuntee-
seen. Seurantatutkimuksen päätulosten mukaan eri ryhmien koherenssin tun-
teen taso kotoutumisprosessissa oli erilainen, ja tutkimusaikana koherenssin 
tunne vahvistui hieman naisilla ja pysyi ennallaan miehillä. Tutkimus toi esille 
uudenlaista tietoa siitä, että etnisten ryhmien maahanmuuttajien koherenssin 
tunteen yhteydet taustatekijöihin olivat hyvin vähäisiä. Tutkimuksessa nousi 
esiin yhdeksän asiakokonaisuutta, joihin maahanmuuttajien tulee sopeutua 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan oli 
hyvin yksilöllistä, mutta yleistäen muodostui kolme erilaista maahanmuuttaja-
tyyppiä, joiden sopeutumisessa voitiin havaita myös samankaltaisuuksia.   
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 Tutkimukseen osallistuneet nuoret maahanmuuttajat (19–29 v.) olivat ke-
hityspsykologian näkökulmasta myöhäisnuoruuden iässä, jolloin kehitystehtä-
viä ovat emotionaalisen riippumattomuuden saavuttaminen vanhemmista, pa-
risuhteeseen tai avioliittoon valmistautuminen, ammatin oppiminen sekä yksi-
löllisten elämänarvojen ja oman uskomusjärjestelmän kehittäminen (Nurmi, 
2000). Tutkimukseen osallistuneiden aikuisten (30+ v.) maahanmuuttajien kes-
keisiä kehitystehtäviä ovat jälkeläisten hoivaaminen ja vastuun ottaminen uu-
desta sukupolvesta, oman aseman saavuttaminen tai löytäminen yhteiskunnas-
sa sekä ammattiroolin ylläpito. Nämä kehitysvaiheet vaikuttavat monella tapaa 
nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiseen. He kohtaavat suoma-
laisessa yhteiskunnassa ensisijaisesti kulttuuriin, sukupuoleen ja ikään liittyviä 
haasteita, joiden oletin vaikuttavan myös heidän sopeutumiseensa. Maahan-
muuttajat kohtaavat elämässään Suomessa erilaisia muutoksia ja haasteita kuin 
kotimaassa, koska yhteiskunnat ja kulttuurit ovat erilaisia, ja heidän koherens-
sin tunteensa voi vahvistua tai heiketä näissä muutoksissa.  

       Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että on syytä kiinnittää huomiota 
koherenssin tunteen mahdollisten vaikutusten arviointiin kotoutumisprosessis-
sa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hyvä suomen kielen taito, joustava so-
peutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työ ovat tärkeitä maahanmuuttajan 
elämässä. Työ koettiin elämässä eteenpäin vieväksi tekijäksi, mikä on yh-
teneväinen aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjen havaintojen kanssa (An-
tonovsky, 1979, 1987a, b; Feldt, 2000; Forsander, 2002; Liebkind ym., 2004; Ma-
tinheikki-Kokko, Koivumäki & Kuortti, 2003).   

 
 

9.1 Tutkimuksen tarkastelu 
 
 
9.1.1 Koherenssin tunne 

 
Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli analysoida koherenssin tunteen 
mahdollisia eroja etnisen ryhmän, iän ja sukupuolen mukaan. Tutkimustulokset 
osoittivat, että koherenssin tunne ei ollut merkitsevästi yhteydessä ikään. En-
simmäisellä tutkimuskerralla oli miesten koherenssin taso korkeampi naisiin 
verrattuna. Venäläisillä oli korkeampi koherenssin tunne kuin afganistanilaisil-
la ja kurdeilla. Kahden ryhmän, afganistanilaisten ja kurdien, koherenssin tun-
teen taso oli samanlainen. Tutkimuksia, joissa olisi vertailtu etnisten ryhmien 
koherenssin tunteen tasoa, ei löytynyt. Sen vuoksi en voinut vertailla tutkimuk-
seni havaintoja muihin vastaaviin tutkimuksiin.    

 Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvitellä, millainen on koherenssin 
tunteen yhteys sosiaalisen tuen saantiin (asumisen muoto, perheellisyys, lasten 
lukumäärä) eri etnisissä ryhmissä perusaineistossa. Tulokset osoittivat, että 
asumismuodolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Ei siis ollut mer-
kitystä, asuiko maahanmuuttaja yksin, perheensä tai sisarustensa kanssa. Kohe-
renssin tunteen ja siviilisäädyn yhteys tuli esiin vain kurdeilla, joilla naimatto-
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mien koherenssin tunne oli vahvempi kuin naimisissa olevien. Lasten lukumää-
rällä perheessä ei ollut merkitsevää yhteyttä koherenssin tunteeseen. Tutkimuk-
sessani ei vahvistunut oletus, että tutkittavien koherenssin tunteella olisi vahva 
yhteys sosiaaliseen verkostoon ja siviilisäätyyn. Tutkimustulokset poikkeavat 
Holmbergin ym., (2004) tutkimuksesta, jossa nämä yhteydet olivat merkitseviä. 
Seurantatutkimuksen tulosten pohjalta on vaikea tehdä yksiselitteisiä johtopää-
töksiä, mutta voidaan olettaa, että myös suomalaisella sosiaaliturvalla on vaiku-
tusta asiaan, koska perheillä ei ole isoja huolia turvallisuudesta, taloudellisesta 
tilanteesta eikä jälkikasvun koulutuksesta. 

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli tarkastella, esiintyykö kahden 
vuoden aikana koherenssin tunteessa muutoksia etnisissä ryhmissä eri-ikäisillä 
naisilla ja miehillä. Tutkimuksen seurantavaiheen tulokset osoittivat, että kohe-
renssin tunteen muutos ei ollut yhteydessä ikään eikä etniseen ryhmään. Tulok-
set osoittivat, että yhteistä kaikille etnisille ryhmille oli naisten koherenssin tun-
teen vahvistuminen seurannan aikana. Miesten koherenssin tunteen taso pysyi 
ennallaan. Havainto naisten korkeammasta koherenssin tunteesta verrattuna 
miehiin on samansuuntainen kuin Ganan ja Garnierin (2001) tutkimuksessa, 
joka ei ollut kuitenkaan seurantatutkimus. Koherenssin tunteen tason merkittä-
vät muutokset aikuisuudessa ovat teorian mukaan harvinaisia (Antonovsky, 
1987b), mutta vähäinen ja tilapäinen muutos voi olla seurausta onnistumisen 
kokemuksesta tai epäonnistumisesta jossakin tilanteessa. Tässä tutkimuksessa 
havaittujen koherenssin tunteen muutosten taustalla oletan olevan yhteiskun-
nan rakenteellisia tekijöitä. Tutkimukseni tulokset olivat samansuuntaisia teori-
an oletusten kanssa siitä, että koherenssin tunne voi niin heiketä kuin vahvis-
tuakin kulttuurimuutoksissa.  

Tutkimuksessani havainnot olivat osittain vertailtavissa muihin kansain-
välisiin tutkimuksiin (Bowman, 1996, 1997; Frenz ym., 1993; Gana & Garnier, 
2001; Langius ym., 1992), joissa kantaväestön kohderyhmien koherenssin tun-
teen keskiarvo on vaihdellut välillä 60,2–68,2 ja keskihajonta välillä 8,1–11,6. 
Venäläisryhmän koherenssin tunteen keskiarvot ja keskihajonnat olivat sekä 
vuonna 2005 että 2007 samansuuntaisia edellä mainittujen tutkimustulosten 
kanssa. Pakolaistaustaisten afganistanilaisten ja kurdien koherenssin tunteen 
keskiarvot olivat alhaisempia verrattuna eri maiden kantaväestön keskiarvoi-
hin. On mahdollista, että pakolaisryhmien koherenssin tunne ei ollut kehittynyt 
vahvaksi yhteiskunnallisten syiden vuoksi kotimaassa tai lähtömaassa, mutta se 
kehittyi kuitenkin suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Neljäntenä tavoitteena oli tarkastella koherenssin tunteen muutosten yh-
teyksiä etnisissä ryhmissä toimintaan, jonka taustalla oletin olevan motivatio-
naalisia tekijöitä, joiden oletan vaikuttaneen tutkittavien koherenssin tuntee-
seen. Tutkimuksessani koherenssin tunnetta vertailtiin kaksi ja kolme vuotta 
suomea opiskelleiden välillä. Tulokset osoittivat, että suomen kielen opiskelulla 
ei ollut yhteyttä koherenssin tunteen keskimääräiseen tasoon eri tutkimusker-
roilla eikä keskiarvoissa tapahtuneeseen muutokseen tutkimuskerrasta toiseen.  

Koherenssin tunteen yksilöllisiin muutoksiin oletan vaikuttaneen sen, mi-
ten erilaisena maahanmuuttaja koki suomen kielen verrattuna äidinkieleensä, 



   97

millainen oli kotimaan koulutustausta sekä miten suomen kielen opiskelu sujui 
itsenäisesti ja tavoitteellisesti (vrt. Kaikkonen, 1994; Pöyhönen ym., 2009). Suo-
men kielen opetus ja oppiminen ovat hyvin moniulotteista ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, jossa opettaja ja opiskelijat vaikuttavat toistensa ajatuksiin, 
tunteisiin ja käyttäytymiseen monin tavoin (Nissilä ym., 2006). Myös sopeutu-
misen tutkimuksen tulokset tukivat oletusta suomen kielen oppimisen vaikeuk-
sista ja hitaudesta alkuvaiheessa, koska suomen kieli on erilaista verrattuna äi-
dinkieleen. Joskus suomen kielen opiskelu koetti hauskaksikin. Tutkittavilla 
opiskelutekniikan ja -strategian etsiminen vei myös aikansa.  

 Työorientaatiota tarkasteltiin kahdessa tutkittavien ryhmässä, ei-
työorientoituneet ja työorientoituneet, joihin taustatiedot löytyivät maahan-
muuttajien URA-järjestelmästä kotoutumissuunnitelmiin kirjatun tiedon perus-
teella. Koherenssin tunteen tason tilastollisesti merkitsevä ero tuli esiin ryhmien 
välillä, eli työorientoituneilla oli korkeampi koherenssin tunteen taso verrattuna 
ei-työorientoituneisiin. Oletan, että työorientoituneilla oli vahva koherenssin 
tunne, koska he pystyivät näkemään kotoutumisprosessinsa haasteina, jotka 
ovat ratkaistavissa, ja he olivat rohkeita ottamaan erilaisia riskejä (vrt. An-
tonovsky, 1979, 1987a). Oletan, että maahanmuuttajat, joilla oli vahva koherens-
si, oppivat nopeammin myös suomen kielen, he olivat tietoisempia työelämään 
pääsemisen ehdoista ja ammatillisen osaamisen tärkeydestä sekä järjestivät 
omaa toimintaa, joka johti heidän tavoitteidensa saavuttamiseen. Voidaan olet-
taa, että heikomman koherenssin tunteen omaaville haasteet olivat ongelmia, 
joiden ratkomiseen ei riittänyt voimavaroja tai osaamista, eikä tuen pyytäminen 
tai suunnitelmallinen toimiminen tavoitteiden toteuttamiseksi sujunut itsenäi-
sesti ja tavoitteellisesti. Yksilöitä, joilla on heikko koherenssi, voidaankin tukea 
erilaisilla interventioilla, jotka lisäävät heidän motivaatiotaan (vrt. Vastamäki 
ym., 2009).   

Koherenssin tunteen arviointilomakkeen yksidimensioisena toimimisen 
vuoksi ei ollut mahdollista selvittää tutkittavien koherenssin tunteen osa-
alueiden heikkouksia tai vahvuuksia. Voidaan vain olettaa ei-
työorientoituneiden tutkittavien ryhmässä ymmärrettävyyden ja hallittavuuden 
osa-alueiden olevan heikkoja ja siitä johtuen motivaation alhainen. Oletan 
myös, että heidän arvojensa kärkipäässä ei ollut hyvä koulutus ja työ.      

Työtä erilaisissa työsuhteissa oli kokeillut 27 % tutkimuksen maahan-
muuttajista. Valtakunnallisen tilaston (Väestörekisterikeskus, 2007) mukaan 
vuonna 2006 maahanmuuttajista oli töissä noin 30 %, mikä on samansuuntainen 
tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Tämän tutkimuksen tulokset ovat saman-
suuntaisia teorian kanssa siitä, että työ on tärkeää, jotta koherenssin tunne py-
syy vahvana (Antonovsky, 1979, 1987a, b). Työn vaikutus koherenssin vahvuu-
teen on havaittu aikaisemmissa kantaväestön tutkimuksissa (vrt. Feldt, 2000; 
Pietiläinen, 2005). Työttömien tukeminen erilaisilla interventioilla työttömyy-
den alkuvaiheessa on tärkeää, koska kaikkein pisimpään – vähintään kolme 
vuotta - työttöminä olleet voidaan jo luokitella työelämästä syrjäytyneiksi (vrt. 
Pietiläinen, 2005; Vastamäki ym., 2009). Maahanmuuttajat eivät ole usein edes 
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saaneet kokeilla niin sanottua oikeaa työtä eli palkkatyötä kolmessa vuodessa 
kotoutumisaikana.  

Kotouttamislaki pitää kotoutumisen yhtenä tärkeänä tavoitteena maa-
hanmuuttajien työllistymistä. Omituinen nimi, aksentti tai hiusten väri sulkevat 
kuitenkin monet sekä nuoret että aikuiset maahanmuuttajat heidän tavoittele-
miensa työpaikkojen ulkopuolelle. Tilanne ei ole olennaisesti muuttunut 2000-
luvun loppupuolellakaan. Työmarkkinoiden ehdot ja kelpoisuuskriteerit tuntu-
vat tiukkenevan koko ajan. Makrotasolla maahanmuuttajien asema työmarkki-
noilla näyttää yritykseltä ”tavoittaa liikkuva juna” (Forsander, 2001, 2002), ja ei-
suomalaisuuden vuoksi suomalaisten luottamuksen ylittäminen ja alkuunpääsy 
työuralla on vaikeaa (Brewis, 2008; Suokonautio, 2008; Turtiainen 2008;).    

 Kulttuurimuutosten oletan olleen haasteellisia, koska aikuisten vastuulla 
on omien kulttuuriperinteiden ylläpitäminen, lapsilla ja nuorilla puolestaan 
oman kulttuurin tapojen opetteleminen ja noudattaminen. Aikuisten nuoria 
heikomman suomen kielen taidon ja kulttuuriperinteiden rajoittavien tekijöiden 
vuoksi heidän sopeutumisensa suomalaiseen elämään oletan olleen toissijaista. 
Suomessa etnisten ryhmien aikuisten miesten ja naisten elämässä ongelmia ai-
heuttivat mahdollisesti muuttuneet sukupuoliroolit ja näihin muutoksiin so-
peutuminen, minkä oletan myös vaikuttaneen koherenssin tunteeseen. Toisaal-
ta aikuiset naiset olivat itsenäisempiä verrattuna aikaisempaan elämäänsä ja he 
kokivat saaneensa monenlaisia mahdollisuuksia elämässä, sillä enää ei ollut 
suurta huolta jälkeläisten tulevaisuudesta ja oma suomen kielen opiskelu sujui 
kohtuullisesti. Oletan, että koherenssin tunteen taso pysyi miehillä ennallaan, 
koska he eivät kokeneet kotoutumisen alkuvaiheessa merkittäviä onnistumisia 
omiin tavoitteisiinsa verrattuna, he eivät oppineet suomea nopeasti eivätkä pys-
tyneet siitä johtuen toteuttamaan ammatillisia toiveitaan toivottuun tahtiin ja 
heidän roolinsa perheen talouden ylläpitäjänä oli heikentynyt. 

 Teorian (Antonovsky, 1979, 1987a) mukaan koherenssin tunteen muutok-
set ovat mahdollisia erilaisten elämäntapahtumien vuoksi. Ne voivat aiheuttaa 
joko koherenssin tunteen vahvistumista tai heikentymistä. Tutkimukseni ja 
oman työkokemukseni perusteella oletan positiivisten muutosten johtuvan 
maahanmuuttajien elämässä tapahtuneesta yhteiskunnallisesta muutoksesta, 
sosiaaliturvasta, arkielämän turvallisuudesta ja siitä, että yksilöllinen kehitty-
minen on koettu mahdolliseksi. Vahvistumiseen vaikuttavat oletettavasti useat 
asiat kuten yleinen elämäntyytyväisyys, suomen kielen hyvä oppiminen, tyyty-
väisyys ammatilliseen koulutukseen sekä ammatin ja työpaikan saanti. Toisaal-
ta, kun koherenssin tunne heikkeni, sopeutumisessa esiintyi ongelmia, koska 
maahanmuuttajat ovat voineet kokea omien tavoitteidensa toteuttamisen hidas-
tuvan, tavoitteet ovat olleet epärealistisia tai motivaatio ja oma toiminta puut-
teellista. Koherenssin tunteen heikkenemiseen yksilöllisellä tasolla saattavat 
vaikuttaa yllättävät muutokset elämässä. 
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9.1.2 Sopeutuminen suomalaiseen elämään – kokemuksesta tulkintaan  
 
 
Sopeutumistutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli kuvailla, millaisiin asioi-
hin maahanmuuttajien täytyy sopeutua suomalaisessa yhteiskunnassa, ja kuva-
ta sopeutumisilmiötä kotoutumisprosessin aikana. Toisena tavoitteena oli sel-
vittää, miten yksilöllistä sopeutuminen on ja löytyykö siinä maahanmuuttajia 
yhdistäviä asioita. Näihin tavoitteisiin vastatakseni rakensin ja kuvasin sopeu-
tumisen yksilökohtaiset merkitysverkostot sekä yhden yleisen merkitysverkos-
ton.  
 
Yksilökohtaiset merkitysverkostot – maahanmuuttajien kokemus sopeutu-
misesta 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, millaisiin asioihin maahanmuuttajat so-
peutuvat suomalaisessa yhteiskunnassa, millainen on sopeutuminen ilmiönä, 
miten yksilöllistä sopeutuminen on ja löytyykö siitä maahanmuuttajille yhteisiä 
piirteitä. Maahanmuuttajien sopeutumisen yksilölliset merkitysverkostot ku-
vaavat heidän erilaisuuttaan, yksilöllisyyttään, ainutkertaisuuttaan sekä moni-
äänisyyttään (vrt. Perttula 1995, 2006; Rauhala 1992, 1999, 2006).  Kokemukset 
sopeutumisesta elämään Suomessa ja niille annetut merkitykset olivat toisaalta 
yksilöllisiä, koska kaikkien haastateltavien sekä tausta että elämäntilanne olivat 
erilaisia (vrt. Huttunen, 2002). Toisaalta löytyi yhteisiä sisältöalueita, joiden pe-
rusteella voidaan kuvata maahanmuuttajan sopeutumista ilmiönä. Maahan-
muuttajat antoivat merkityksiä kokemuksilleen suomen kielen opiskelusta, 
suomalaiseen kulttuuriin sopeutumisesta, syrjäyttämisestä ja rasismista, oman 
kulttuurin tärkeydestä, sosiaalisesta tukiverkostosta, suomalaisesta kouluelä-
mästä, vapaa-ajasta ja harrastuksista, työelämästä ja minäkäsityksestä. Maa-
hanmuuttajien kertomat tarinat kuvasivat monipuolisesti sopeutumista kotou-
tumisprosessissa Suomessa.  

Muutto Suomeen alkoi usein sillä, että ihmeteltiin, miten täällä pärjätään. 
Toisaalta elämä Suomessa koettiin turvalliseksi ja rauhalliseksi. Maahanmuutta-
jat kokivat olonsa turvalliseksi ulkona iltaisin. Suomen kielen oppiminen koet-
tiin alkuvaiheessa vaikeaksi, mutta ystävällisten kouluttajien ansiosta myös 
hauskaksi. Jotkut kokivat opiskelun aikana oivalluksen, että suomea voisi opis-
kella nopeammin itsenäisesti tai kurssilla ja kavereiden kanssa puhumalla. Tut-
kittavat etsivät myös omaa tapaansa oppia kieltä. Työelämässä kieltä opittiin 
nopeammin kuin muuten, ja todettiin, että myös englannin kielen osaamisesta 
oli apua vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa. Joidenkin maahanmuuttaji-
en kohdalla sopeutumista heikensivät hidas suomen kielen oppiminen, minä-
käsityksen ja työllistymisen ongelmat sekä syrjäyttämisen ja rasismin kokemuk-
set. 

Maahanmuuttajilla oli negatiivisista kokemuksista huolimatta positiivinen 
elämänasenne ja halu kotoutua Suomeen. He kokivat sopeutumisen tärkeäksi ja 
heille oli tärkeää omassa elämässä eteenpäin pääseminen, jolla tarkoitettiin 
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ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä sekä työpaikan 
löytämistä koulutuksen jälkeen. Vanhemmat tunsivat vastuuta oman kulttuurin 
säilyttämisestä jälkikasvulle. Kotona puhuttiin äidinkieltä ja noudatettiin oman 
kulttuurin tapoja, mutta lapsia ei estetty noudattamasta opittuja hyviä suoma-
laisia tapoja ja leikkimistä myös kotona suomalaisten koulukavereiden kanssa, 
jolloin lapset puhuivat keskenään suomea. Nuoret ja aikuiset huomasivat mo-
nenlaisia mahdollisuuksia ammatillisten haaveiden toteuttamiseksi. Nuorille 
tuli ammatillisessa koulutuksessa joskus yllätyksenä, että nuoren ei anneta kes-
keyttää koulua, vaan häntä tuetaan, autetaan ja tarvittaessa esitetään vaihtoeh-
toja. Perheissä, joissa oli lapsia, yritettiin sopeutua suomalaiseen kouluelämään. 
Opettajien vähäistä kunnioittamista ja joskus kotitehtävien vähäistä määrää ih-
meteltiin. Lasten ja nuorten koulunkäyntiä tuettiin ja oltiin tyytyväisiä hyvään 
koulumenestykseen.  

Toivo sekä luottamus hyvään elämään, jossa myös aikuinen itse menestyy, 
ja ilo lasten koulumenestyksestä tukivat aikuisia maahanmuuttajia omista so-
peutumisen negatiivista kokemuksista huolimatta. Aikuiset olivat huolestunei-
ta iäkkäimpien maahanmuuttajien sopeutumisesta, kun suomen kielen taito 
kehittyy hitaasti tai ei ollenkaan. Toivottiin, että iäkkäät pärjäisivät itsenäisesti 
arkielämässä. Jotkut maahanmuuttajat olivat huolissaan monikulttuurisen 
Suomen tulevaisuudesta ja siitä, miten kantasuomalaiset hyväksyvät maahan 
muuttaneet etniset ryhmät (vrt. Bhatia, 2003; Jaakkola 2005; Liebkind, 2000a, b; 
Liebkind ym., 2004; Suurpää, 2002).  
 
Yleisen sopeutumisen merkitysverkoston rakenteesta – sopeutuminen ilmiö-
nä 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata yleistä sopeutumisilmiötä kotoutumispro-
sessissa. Analyysin tuloksena rakentui yleinen merkitysverkosto, jonka sisältö-
alueet olivat samankaltaiset yksilökohtaisen merkitysverkoston sisältöalueiden 
kanssa ja joka kuvaa monipuolisesti sopeutumisilmiötä kotoutumisprosessissa. 
Tarkastelin tutkimustuloksia sisältöalueittain, joita olivat kokemukset suomen 
kielen opiskelusta, sopeutuminen elämään suomalaisessa yhteiskunnassa, 
oman kulttuurin ylläpitämisen tärkeys, minäkäsitys sekä syrjäyttämisen ja ra-
sismin kokemukset.  
 
Kokemukset suomen kielen opiskelusta   
 
Maahanmuuttajat kokivat suomen kielen opiskelun tärkeäksi elämässä pärjää-
misen välineeksi kielen oppimisen hitaudesta huolimatta. He olivat motivoitu-
neita oppimaan suomea jatkossakin. Tyytyväisyyttä suomen kielen opiskeluun 
toivat koulutuksen hyvä ilmapiiri, opettajien ystävällisyys ja ilo opiskelun edis-
tymisestä. Tyytyväisyys oli myös yksilöllistä, sillä jotkut esimerkiksi pitivät 
suomen kielen opiskelua hauskana. Oltiin iloisia, kun itsenäinen asioiminen 
suomen kielellä sujui ja ulkopuoliset kehuivat hyvää suomen taitoa, ja useim-
mat kokivat olevansa innokkaita opiskelijoita. Suomen kielen oppimisen muo-
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doksi koettiin myös suomenkielisten tv-ohjelmien katsominen sekä suomenkie-
lisen kirjallisuuden lukeminen ja lasten koulutehtävien tarkastaminen kotona.  

Tyytymättömyyttä aiheuttivat alkuvaiheessa liian nopea suomen kielen 
opiskelutahti, puutteet opetuksen laadussa, yksilöllisten oppimisen ongelmien 
ja tarpeiden huomiotta jääminen opettajan taholta sekä kielitaidon hidas kehit-
tyminen erityisesti iäkkäimpien kohdalla. Tulokset olivat samansuuntaisia ko-
toutumiskoulutuksen arvioinnissa tehtyjen havaintojen kanssa (Uusikylä, Tuo-
minen, Reuter & Mäkinen, 2005). Oppiminen koettiin hitaaksi, koska suomen 
kieli koettiin hyvin erilaiseksi äidinkieleen verrattuna. Maahanmuuttajien suo-
men kielen oppimisen strategian etsiminen vei aikansa. Tyytymättömyys oli 
yksilöllistä, ja sitä aiheuttivat oman oppimistyylin etsiminen, kielen oppimisen 
hitaus, lasten tuen puute kielen oppimisen aikana, suomen puhumisen pelko tai 
heikko koulutustaso kotimaassa.  

Maahanmuuttaja on opetuksessa yksilö, jolla on oma kulttuuritaustansa, 
omat tapansa oppia ja omat tavoitteensa. Tätä suomen kielen opetuksen henki-
lökohtaistamisen tarvetta vahvistaa työvoimapoliittinen tutkimus (Mäkinen 
ym., 2005). Maahanmuuttajien kielitaidon kehittyminen on yksilöllinen proses-
si, jossa kielitaidon osa-alueet kehittyvät eritahtisesti (Nissilä ym., 2006; Pöyhö-
nen ym., 2009).  
 
Kokemukset suomalaiseen elämäntapaan sopeutumisesta 
 
Tulokset siitä, että maahanmuuttajat eivät samaistu mihinkään ryhmään tai 
kulttuuriin joko tai -periaatteella, olivat samansuuntaisia monen aikaisemman 
tutkimuksen kanssa. He samaistuvat yleensä vain osaan jostakin kulttuurista ja 
torjuvat loput siitä (Arroyo, 1995; Liebkind, 2000a; Valtonen, 1999; Ward & 
Kennedy, 1999). Maahanmuuttajat korostivat hyväksyvänsä ja noudattavansa 
suomalaisen arkielämän hyviä tapoja ja opettavansa niitä myös lapsille. Moni 
maahanmuuttaja koki nykyään Suomen toiseksi kotimaakseen, jossa asuminen 
on turvallista ja vapaata. Suomessa on mahdollista sekä lasten että aikuisten 
opiskelu, joten hyvä tulevaisuus on tavoiteltavissa. Sopeutumisen miellettiin 
olevan suomalaisen kulttuurin erilaisuuden hyväksymistä, uusien hyvien tapo-
jen noudattamista ja ammatillisen tulevaisuuden selkiytymistä. Suomalaiset 
juhlapyhät koettiin mielekkäiksi ja suomalaisten uskontoa kunnioitettiin, mutta 
uskontoa pidettiin henkilökohtaisena asiana, josta ei puhuta kuin uskonnollis-
ten juhlien yhteydessä. Sopeutumista nopeuttavina tekijöinä pidettiin suomen 
kielen hyvää taitoa sekä monipuolista tietojen saantia suomalaisesta elämästä 
yleensä, koulutuksesta ja työelämästä. Maahanmuuttajien mielestä nopeaa so-
peutumista tuki vuorovaikutus suomalaisten kanssa, suomalaisen kulttuurin 
ymmärtäminen ja kirjallisuuden lukeminen (vrt. Varjonen, 2007). Ulospäin 
suuntautuneisuudella oli myönteinen vaikutus sopeutumiseen, mikä vahvistaa 
muiden tutkimusten tuloksia (Liebkind, 2000a, b). Hyvä ja onnistunut sopeu-
tuminen voidaan nähdä myös vahvana koherenssin tunteena tai koherenssin 
tunteen vahvistumisena (vrt. Antonovsky, 1987b, 1990). Lasten sopeutumista 
katsottiin tukevan paikallisten tapojen selittäminen myös kotona. Sopeutumi-
seen liittyi lisäksi yksilöllisiä kokemuksia, kuten suomalaisen ja oman kulttuu-
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rin tapojen käyttäminen tilanteen mukaan, ruuanlaittotapojen monipuolistumi-
nen sekä eri uskontojen läsnäolon hyväksyminen. Hyvän sopeutumisen vai-
heessa koettiin, että arvostettiin suomalaista elämää, luovuttiin kotimaahan pa-
luun ajattelusta sekä haluttiin elää toistaiseksi Suomessa. Sopeutuminen yleensä 
rakennetaan menneen ja aikaisemmin koetun päälle, jolloin elämä sopeutetaan 
uuteen muuttuneeseen tilanteen.  

Tyytymättömyyttä aiheuttivat erityisesti alkuvaiheessa sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen vähäisyys Suomessa, yksinäisyyden tunne johtuen vähäisestä vuo-
rovaikutuksesta suomalaisten kanssa arkielämässä, suomalaisten torjuvan ja 
negatiivisen suhtautumisen kokeminen sekä vaikeudet työpaikan löytämisessä. 
Joskus koettiin vaikeaksi oman aseman löytäminen hyvästä kielitaidosta huo-
limatta. Maahanmuuttajavanhemmille aiheutti tyytymättömyyttä ja heitä huo-
lestutti suomalaisten nuorten huonojen käyttäytymistapojen (tupakan poltto, 
alkoholin käyttö, opettajien vähäinen kunnioitus koulussa) negatiivinen vaiku-
tus omien lasten ja nuorten uusien tapojen kehittymiseen. Lisäksi huolestuttivat 
ensimmäisen ikääntyvän maahanmuuttajasukupolven suomen kielen opiskelun 
ongelmat ja sopeutumisen vaikeus kulttuurierojen vuoksi. Tämä näkökulma oli 
yhteneväinen aikaisemman tutkimustuloksen kanssa siitä, että integraatiota 
täytyy käsitellä prosessina, joka on täynnä ristiriitoja, dialogeja ja sopimuksia 
erityisesti maahanmuuttajien yhteisössä, ja että ikääntyvien yksilöiden kohdalla 
integraatiolla voi olla erilaisia tavoitteita (Bhatia, 2003). Tutkimustulokset ovat 
yhteneväisiä Kimin (2000) ja Lieberin ym. (2001) havaintojen kanssa siitä, että 
onnistunut sopeutuminen on prosessi, jossa tärkeitä tekijöitä ovat selkiytyvä 
minäkäsitys, uusien elämänarvojen ja -tapojen omaksuminen sekä määrätietoi-
nen sinnittely erilaisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 
Kokemukset oman kulttuurin tärkeydestä     
 
Oman kulttuurin ylläpito koettiin erityisen tärkeäksi, kun kyse oli lapsista ja 
nuorista. Maahanmuuttajat puhuivat kotona tavallisesti äidinkieltä ja noudatti-
vat oman kulttuurin tapoja (vrt. Iskanius, 2006). Aikuisille yhteydenpito suku-
laisiin Suomessa ja ulkomailla sekä kotimaan tv-ohjelmien katsominen tarkoitti 
henkistä tukea ja oli osana tukiverkostoa. Diasporan laajentunut käsite sai vah-
vistusta tutkittavien puheesta, jonka mukaan he eivät aikoneet palata kotimaa-
han vaan he kokivat Suomen kotimaakseen (Huttunen, 2007; Pyykkönen, 2007; 
Wahlbeck, 1999). Tulokset vahvistivat aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, 
että maahanmuuttajavanhemmilla on rooli lasten ja nuorten vahvan etnisen 
identiteetin kehittymisessä kotoutumisprosessissa (Bonato ym., 2009; Farver 
ym., 2002; Iwamasa & Yamada, 2001; Lieber ym., 2001; Phinney, 1990).  
 
Kokemukset syrjäyttämisestä ja rasismista  
 
Maahanmuuttajilla oli Suomesta lähinnä positiivisia kokemuksia, ja he käyttivät 
positiivista ajattelutapaa, jotta olisi helpompi kestää erilaisia muutoksia elämäs-
sä. Tutkimustulokset vahvistivat käsitystä siitä, että maahanmuuttajilla on 
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enemmän positiivisia kuin negatiivisia kokemuksia, mutta joskus he aliarvioi-
vat syrjintää ja rasismia (Jasinskaja-Lahti ym., 2002). 

      Tyytymättömyys oli yksilöllistä, ja sitä aiheuttivat lasten koulukiusaa-
minen heikon suomen kielen taidon vuoksi, koulutustietojen saannin puute, se, 
etteivät työvoimaviranomaiset huomanneet maahanmuuttajien tarpeita elämän 
suunnittelussa, suomalaisten ennakkoluulot maahanmuuttajista työntekijöinä, 
poliisin ja joidenkin työkavereiden toiminta sekä puheiden kokeminen rasistisi-
na. Muiden tutkimusten (Brewis, 2008; Liebkind 2000a; Matinheikki-Kokko, 
1997; Pitkänen, 2006b) perusteella voidaan sanoa, että joissakin ammattiryhmis-
sä esiintyy toisia enemmän ennakkoluuloja vähemmistöryhmiä kohtaan. Kult-
tuuritietoisuuden puuttuminen voi myös johtaa ammattilaisten kyvyttömyy-
teen kohdata maahanmuuttajia, minkä oletetaan aiheuttavan asioimisongelmia 
sekä maahanmuuttajille että ammattilaisille.  
 
Kokemukset sosiaalisesta tukiverkostosta 
 
Tyytyväisyyden kokemuksia maahanmuuttajat saivat eniten lasten ja nuorten 
koulumenestyksestä, nuorten itsenäistymisestä ja koulutussuunnitelmien sel-
kiytymisestä, perheenjäsenten tuesta opiskeluaikana sekä hyvästä vuorovaiku-
tuksesta sekä suomalaisten että ulkomaalaistaustaisten nuorten ja aikuisten 
kanssa. 

Tukiverkosto oli tärkeä ja sen monipuolisuus yksilöllistä (vrt. Uutela, 
1998). Maahanmuuttajat kokivat tärkeäksi perheen, kouluttajien sekä viran-
omaisten tuen (vrt. Laine, 2005). Tutkimustulokset vahvistivat Suokonaution 
(2008) ja Turtiaisen (2008) tuloksia sosiaalisen tukiverkoston merkityksestä 
maahanmuuttajien elämässä. Tärkeäksi koettiin perheenjäsenten (isä, äiti, lapset 
ja puoliso) sekä sukulaisten tuki ja apu erityisesti maahanmuuton alkuvaihees-
sa. Myöhemmin koettiin tärkeiksi suomalaisten kavereiden ja ystävien löytämi-
nen, tuttavien verkoston laajentuminen sekä avun ja tuen saaminen luotettavil-
ta ihmisiltä. Maahanmuuttajat korostivat, että voimavarana ja tukena heidän 
elämässään olivat optimistisuus ja positiivinen ajattelutapa myös sosiaalisissa 
suhteissa. Tulos oli yhteneväinen Feldtin ja Mäkikankaan tutkimuksen (2009) 
kanssa. He totesivat, että optimistisuus tukee ihmisiä omien tavoitteiden saa-
vuttamisessa ja että sillä on suuri merkitys, kun kohdataan vaikeuksia ja ylite-
tään ne. Tyytymättömyyttä aiheuttivat vähäinen vuorovaikutus suomalaisten 
kanssa sekä suomalaisten hiljaisuus ja etäisyys.  
 
Kokemukset suomalaisesta kouluelämästä 
 
Suomalainen koulu koettiin erilaiseksi verrattuna kotimaan kouluun. Koulu oli 
usein maahanmuuttajaperheen ainoa yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan. Van-
hempien ja koulun välisen tiiviin yhteydenpidon kautta voidaan ehkäistä ja 
purkaa molemminpuolisia ennakkoluuloja ja väärintulkintoja. Tulokset olivat 
hyvin yhteneviä aikaisempien tutkimustulosten kanssa (Alitolppa-Niitamo, 
1994, 2005; Liebkind, Jasisnskaja-Lahti & Haaramo, 2000). Maahanmuuttaja-
vanhemmat kokivat, että koulun ja kodin yhteydenpito on lasten kehittymisen 
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kannalta tarpeellista, ja yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä (vrt. Laine, 2005). Aikuis-
ten maahanmuuttajien mielestä opiskelu oli yleisesti mielekästä ja hyödyllistä. 
Nuoret kokivat hyväksi sekä itsensä että koulukavereiden kohdalla, että toisen 
asteen koulutusta ei anneta keskeyttää. Aikuiset kokivat tyytyväisyyttä, kun 
lapset menestyivät koulussa ja opettajat olivat tyytyväisiä heidän lapsiinsa. 
Perheen vastuuta koululaisten opiskelusta pidettiin yleensä tärkeänä. 

     Negatiiviseksi koettiin opettajien vähäinen kunnioitus suomalaisessa 
koulussa, ja myös kotitehtävien vähäisyys aiheutti hämmennystä sekä ala- että 
yläkoulussa. Jotkut maahanmuuttajat kokivat, että perheen yläkouluikäisten 
nuorten oppimismotivaatio oli laskenut koulukavereiden vaikutuksesta, koska 
suomalaisilla nuorilla ei ollut aina haasteellisia tavoitteita toisen asteen koulu-
tuksen suhteen.   
 
Kokemukset vapaa-ajasta ja harrastuksista  
 
Vapaa-ajan merkitys korostui maahanmuuttajien elämässä maahanmuuton al-
kuvaiheessa, jolloin yleensä kehitetään uutta sosiaalista tukiverkostoa ja etsi-
tään kontakteja suomalaisiin. Erityisen tärkeiksi koettiin perhe, sukulaiset ja 
maanmiehet. Maahanmuuttajat korostivat, että maahanmuuton alkuvaiheessa 
oli enemmän vapaa-aikaa, jolloin pelattiin erilaisia pelejä, tavattiin koulu- tai 
kurssikavereita, pyöräiltiin lähiympäristössä, tehtiin tuttavuutta sekä suoma-
laisten että ulkomaalaistaustaisten nuorten ja aikuisten kanssa. Sopeutumisen 
myöhemmässä vaiheessa vapaa-ajan vietto oli ajallisesti muuttunut opiskelun, 
työharjoittelun tai työn vuoksi. Maanmiehiä tai sukulaisia tavattiin juhlapyhinä 
ja viikonloppuisin. Suomen kielen osaamisen kehittymisen myötä katsottiin 
vapaa-aikana televisiosta aiempaa enemmän suomenkielisiä ohjelmia. Silloin 
tällöin pelattiin jalkapalloa tai lentopalloa tai käytiin kuntosalilla tai baarissa. 
Tyytymättömiä oltiin siihen, että elämässä kiireen vuoksi ei ole aina aikaa tava-
ta suomalaisia ystäviä ja vuorovaikutus suomalaisten kanssa jää vähäiseksi. 
Tulokset vahvistivat aikaisempia tutkimustuloksia maahanmuuttajien vapaa-
ajan vietosta ja erityisesti liikunnan merkityksestä osana kotoutumisprosessia. 
Ystävien ja sukulaisten kanssa seurustelu on yleensä tärkein vapaa-
ajanviettotapa, toisella sijalla on lukeminen ja television katsominen ja kolman-
nella sijalla liikunta (Myrén, 1999).  

 
Kokemukset työelämästä 
 
Kaikki maahanmuuttajat sukupuolesta, iästä sekä etnisestä ryhmästä riippu-
matta pitivät työtä selkeästi tärkeänä elämän osa-alueena ja elämässä eteenpäin 
pääsemisen keinona, koska vain töissä ollessa voidaan saavuttaa taloudellinen 
hyvinvointi ja tyytyväisyys elämään (vrt. Valtonen, 1999). Aikuiset ajattelivat, 
että työ on myös olennaisesti tulevaisuuteen vaikuttava tekijä, koska siten saa 
työeläkettä. Sekä nuoret että aikuiset maahanmuuttajat korostivat ammatillisen 
koulutuksen tärkeyttä työpaikan saannissa. Havainto tukee muita tutkimustu-
loksia, jotka korostavat työn merkitystä taloudellisen hyvinvoinnin saavuttami-
sessa (Berry & Sam, 1997; Leong, 2001). Nuoret kokivat, että Suomessa ammatil-
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listen haaveiden toteuttaminen on mahdollista. Henkilökohtaista aktiivisuutta 
ja oma-aloitteisuutta pidettiin tärkeänä työharjoittelu- tai työpaikan löytämises-
sä. Positiiviset kokemukset työelämässä liittyivät pärjäämiseen työharjoittelu-
paikalla suomen kielellä sekä työtehtävän parissa että suomalaisten työkaverei-
den kanssa (vrt. Kinnunen, Feldt & Mauno). Työkokemus Suomessa herätti 
maahanmuuttajissa positiivisen tunteen omasta osaamisesta, selkiytyneestä 
ammatillisesta tulevaisuudesta sekä ammatillisesta minästä. Naisten hyvällä 
työkokemuksella ja koulutuksella lähtömaasta oli positiivinen vaikutus tulevai-
suuden suunnitelmien tekemiseen ja urasuunnitteluun. 

Negatiivisena pidettiin kotimaan työkokemuksen soveltumattomuutta 
Suomessa, suomalaisten epäluottamusta maahanmuuttajia kohtaan työntekijöi-
nä, työkavereiden joskus rasistisia ilmaisuja työpaikalla ja ammatillisen tulevai-
suuden epäselvyyttä (vrt. Löytty, 2005). Nämä olivat yhteneväisiä havaintoja 
muiden tutkimusten kanssa (Matinheikki-Kokko, Koivumäki & Kuortti, 2003; 
Suokonautio, 2008). 
 
Kokemukset minäkäsityksestä  
 
Tutkimuksessa maahanmuuttajien minuuskokemus koostui yksilön omien sekä 
muiden hänelle tärkeiden ihmisten ajatuksista, mielikuvista, tunteista ja toiveis-
ta. Sopeutumistutkimus vahvisti, että maahanmuuttajat määrittelevät minäkäsi-
tyksen yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa prosesseissa tietoisuudeksi itsestään 
(vrt. Hall, 2005). Tämä havainto on yhteneväinen muiden tutkimusten kanssa 
(Iskanius, 2006; Jasinskaja-Lahti, 2000; Saastamoinen, 2006; Talib & Lipponen, 
2008). Minuutta käsitellään yksilön näkökulmasta, ja silloin ihminen on omien 
havaintojensa, tulkintojensa ja selitystensä kohde (Kaikkonen, 2004).  

Maahanmuuttajat ilmaisivat vahvuuksiaan erilaisilla määritteillä, kuten 
uuteen ympäristöön sopeutuva, optimistinen, realistinen, motivoitunut, rohkea, 
oma-aloitteinen, halukas ystävystymään, paljon suomeksi lukeva, utelias, mää-
rätietoinen, suunnitelmallinen, elämässä eteenpäin pyrkivä, itsenäinen, tiedon-
haluinen ja toiveikas. Erityisen tyytyväisiä oltiin silloin, kun ulkopuoliset antoi-
vat palautetta suomen kielen hyvästä taidosta. Tyytymättömyyttä aiheutti itses-
sä huomattu epävarmuus (vrt. Rogers, 1980).  

Ammatillisen minän kehittymistä tuki nuorten työharjoittelu sekä aikuis-
ten työelämävalmennus. Maahanmuuttajat olivat tyytyväisiä nopeaan ja hy-
vään sopeutumiseen työelämässä, kun he havaitsivat pärjäävänsä suomalaisten 
parissa. Tyytyväisyyden tunnetta lisäsi sekä esimiesten että työkavereiden pa-
laute ahkeruudesta ja nopeudesta työntekijänä. Maahanmuuttajat olivat tyyty-
väisiä ammatillisen suuntautumisensa selkiytymiseen. Tyytymättömyyttä koet-
tiin, kun huomattiin suomen kielen oppimisen olevan hidasta tai kun ammatil-
linen koulutus sekä työnsaanti siirtyivät elämässä eteenpäin kauemmaksi kuin 
oli itse toivottu. Tulokset ammatillisen osaamisen ja minän kehittymisestä olivat 
samansuuntaisia eräiden muiden tutkimustulosten kanssa (Leong, 2001; Matin-
heikki-Kokko ym., 2003; Suokonautio, 2008). 
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Sopeutumistyypit 
 
Toisen tavoitteen mukaisesti tutkittiin, löytyykö maahanmuuttajilta yhteisiä 
piirteitä sopeutumisessa. Tämä johti kysymykseen, voidaanko maahanmuutta-
jia tyypitellä tai luokitella yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysin poh-
jalta (vrt. Perttula, 1995). Luokitteluajatusta tukivat ja innostivat muissa tutki-
muksissa toteutetut luokittelut. Maahanmuuttajatutkimuksessaan Salminen 
(1997) muodosti seuraavan typologian: menestyjä, sinnittelijä, hengissä pysytte-
lijä ja eristäytyjä. Pyykkönen (2007) luokitteli tutkimuksensa maahanmuuttajat 
kolmeen tyyppiin: pyhiinvaeltaja, kotoutuja ja nomadi. Nämä tyypittelyt tuovat 
esiin maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä erilaisia näkökulmia. Kiinnos-
tuin selvittämään, löytyisikö omasta tutkimuksestani samankaltaisuuksia mui-
den tutkimusten havaintojen kanssa. Tyypittelyn tarve oli lähtöisin itsestäni ja 
aineisto tuki sitä, koska huomasin paitsi yksilöiden välisiä eroja sopeutumisessa 
kotoutumisprosessin aikana myös tutkittavia yhdistäviä asioita. Pyrin löytä-
mään yksilökohtaisista merkitysverkostoista piirteitä, joiden perusteella olisi 
mahdollista muodostaa tutkittavien maahanmuuttajien sopeutumisen typolo-
gia. Sopeutumiskokemusten mukaan jaoin tutkimuksessa mukana olleet maa-
hanmuuttajat kolmeen tyyppiin: 1) selviytyjät, 2) realistiset sopeutujat ja 3) sin-
nittelijät. Tyypit olivat samansuuntaisia Salmisen (1997) ja Pyykkösen (2007) 
muodostamien tyyppien kanssa. Yhteinen ajatus omassani ja myös muiden tut-
kijoiden (vrt. Pietiläinen, 2005; Siljanen, 2007) esittämissä typologioissa on, että 
ihmisten erilaisuus huomioiden voidaan heitä tarvittaessa ymmärtää, ohjata ja 
tukea haasteellisissa tilanteissa. Ihminen omine persoonallisuuden piirteineen 
on kuitenkin lopulta vastuussa omasta elämästään ja päättää lopulta itse selviy-
tymiskeinoistaan. Tässä tutkimuksessa muodostettujen tyyppien kohdalla esi-
merkiksi pakolaisuus ei ole ollut selvä riski muita huonompaan kotoutumiseen, 
koska muissa tyypeissä kuin sinnittelijöissä oli tutkittavia kaikista kolmesta et-
nisestä ryhmästä.  
 
Sopeutumisen ja koherenssin tunteen yhteyksistä 
 
Kolmantena tavoitteena oli selvittää, miten sopeutuminen on yhteydessä kohe-
renssin tunteeseen kotoutumisprosessissa ja miten vahvan tai heikon koherens-
sin tunteen omaavilla muutokset koherenssin tunteessa luonnehtivat kotoutu-
misprosessia. Koska laadulliseen tutkimukseen oli valikoitunut hyvin erilaisen 
koherenssin tunteen ja sen erilaiset muutokset kattava joukko, laadullisen tut-
kimuksen tuloksia voitiin suhteuttaa lähtötilan perusjoukkoon. Sopeutumistut-
kimuksessa muodostettujen kolmen erilaisen tyypin, selviytyjän, realistisen so-
peutujan ja sinnittelijän, yksilölliset koherenssin tunteen pistemäärät seuranta-
tutkimuksessa verrattuna perusaineistoon olivat melkein kaikilla vahvistuneet. 
Selviytyjien koherenssin tunne oli vahva ensimmäisen arvioinnin vaiheessa, ja 
se vahvistui hieman seurantavaiheessa. Realististen sopeutujien koherenssin 
tunteessa tapahtui suurin muutos kahden vuoden kuluessa, mihin oletan vai-
kuttaneen erityisesti suomen kielen oppimisessa edistymisen. Sinnittelijöiden 
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ryhmässä koherenssin tunteen muutos ryhmän tasolla jäi pieneksi, mutta yksi-
lötasolla koherenssin tunne vahvistui tai heikkeni.  

Tutkimustulokset osoittivat sopeutumisen ja koherenssin tunteen yhteyk-
siä kotoutumisprosessissa, jossa yksilöllisiin eroihin vaikuttivat tutkittavien 
elämäntilanteessa sekä positiiviset että negatiiviset tapahtumat, joita tutkimus-
eettisistä syistä en voinut tarkemmin kuvata. 
 
 
9.2 Tutkimuksen toteuttamisen arviointi 
 
 
9.2.1  Tutkimuksen eettiset kysymykset  
 
Pohdin tutkimuksessani eettisiä kysymyksiä ongelmanasettelun, tutkijan ja tut-
kimuskohteen taustaorganisaation (tässä tutkimuksessa työhallinnon), tutki-
mukseen osallistuvien maahanmuuttajien ja tutkimuksen tekemisen sekä tulos-
ten julkaisemisen ja tulosten soveltamisen näkökulmista. Tutkimusetiikan kri-
teerit perustuivat yleisiin eettisiin ohjeistuksiin ja toteutuivat lainsäädännön 
mukaan. Eettiset kysymykset ja niiden pohtiminen olivat tärkeitä tutkimuspro-
sessin kaikissa vaiheissa aina tutkimuskohteen valinnasta tutkimustulosten jul-
kaisemiseen saakka. Tutkijana pohdin myös tutkimusaiheen eettisyyttä, koska 
sekä kyselylomakkeeseen vastaaminen että haastattelu voivat aiheuttaa sellaisia 
ajatuksia ja tunteita, jotka saattavat jäädä painamaan tutkittavien mieltä. Tut-
kimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Maahanmuuttajilta kysyttiin suos-
tumus sekä kyselylomakkeeseen vastaamiseen että haastatteluun osallistumi-
seen. Kumpaakin tutkimusaineistoa kerätessäni selitin tutkittaville, että heidän 
henkilötietonsa sekä vastauksensa ovat vain minun käytössäni eikä niitä näyte-
tä kenelläkään, koska minua sitoo vaitiolovelvollisuus sekä tutkimusaineistoa 
että tutkittavia kohtaan. Tutkittavat saivat itse määrittää tutkimuksen ajankoh-
dan ja paikan. Haastateltaville ilmoitin, etten käytä heidän nimiään tutkimuk-
sessa sellaisenaan, vaan muutan ne. Haastatteluista lupasin poistaa kaikki suo-
raan tiettyyn henkilöön osoittavat tiedot. Lupaa kysyttiin puheen nauhoittami-
seen haastattelussa, mihin kaikki suostuivat. Siten tutkittaville taattiin 
anonymiteetti. Suoritin haastattelut ja haastattelujen litteroinnin itse eikä haas-
tattelunauhoja ole kuunnellut kukaan muu. Perehdyin sekä kvantitatiivisessa 
että kvalitatiivisessa aineistossa tutkittavien henkilötietoihin ja kotoutumis-
suunnitelmiin, jotka löytyivät työhallinnon URA-tietojärjestelmästä. 

Seurantavaiheessa noin kolmasosa aineistosta kerättiin tutkittavilta koulu-
tuspaikoilla ja loput postitse lähetetyillä kyselylomakkeilla (liitteet 5–7) ja saa-
tekirjeellä  (liite 9). Tutkittaviin otin yhteyttä myös puhelimitse. Kaikilla  tutkit-
tavilla oli yhteystietoni, jotta he saattoivat tarvittaessa ottaa minuun yhteyttä. 
Tutkimuksen tulosten julkaisemisen periaate on, että ne julkaistaan avoimesti ja 
rehellisesti. Tähän periaatteeseen pyrin tutkimusvaiheiden täsmällisellä ja huo-
lellisella kuvaamisella.  
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9.2.2 Koherenssin tunteen arviointi 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin etnisten ryhmien koherenssin tunnetta kulttuuri- ja 
kielimuutosten kokemisen prosessissa suomalaisessa yhteiskunnassa käyttäen 
kansainvälisesti tunnettua kyselylomaketta (Antonovsky, 1987b; Bowman, 
1996). En löytänyt aiempia tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu etnisten ryhmien 
koherenssin tunnetta kotoutumisprosessissa seurantatutkimusta käyttäen.  

 Tässä tutkimuksessa kyselylomake toimi yksidimensioisena eikä kohe-
renssin tunteen osa-alueita ollut mahdollista tuoda esiin. Kotoutumisprosessis-
sa koherenssin tunnetta arvioitaessa oli syytä tarkastella kyselylomakkeen luo-
tettavuutta siitä huolimatta, että se on muissa yhteyksissä todettu toimivaksi 
sekä kansainvälisesti ja monikulttuurisesti. Kyselylomaketta on suositeltavaa 
käyttää kunkin etnisen ryhmän äidinkielellä. 

 Kyselylomaketta käytettäessä tuli ilmi joitain epäkohtia. Yhden osion tul-
kinta oli tutkittaville vaikeaa. Kysymyksessä odotettiin heiltä vastausta siihen, 
millaisia tavoitteita heillä on elämässään. Vastaaminen elämän suunnitelmalli-
suuteen ja tavoitteellisuuteen näytti olevan vaikeaa monesta syystä: käsite oli 
outo ja vaikeasti ymmärrettävä, koska aikaisemmin elämässä ei aina ollut ta-
voitteita, elämää ei aikaisemmin suunniteltu tai suomalainen yhteiskunta sekä 
yksilön mahdollisuudet Suomessa olivat vielä tuntemattomia. Esille tuli kult-
tuurisia sekä elämäntilanteesta johtuvia eroja.  

 Yhden osioin poistamisen jälkeen kyselylomake osoittautui rakenteeltaan 
toimivaksi. Se toimi siten tässä tutkimuksessa yksidimensioisena ja 12-
osioisena, ja sen reliabiliteetti (Cronbachin alfa) vaihteli välillä 0,73–0,81. Seu-
rantatutkimus osoitti, että kyselylomakkeen reliabiliteetti oli korkea ja verratta-
vissa muualla tehtyihin tutkimuksiin (Bonanato ym., 2009; Frenz ym., 2005; 
Holmberg & Thelia, 2004; Langius ym., 1992; Lei-ping & Jun-Sheng, 2005), joi-
den kohderyhmät ja tutkimisympäristö ovat olleet erilaisia.  

 Kyselylomakkeen toimivuutta on yleensä tarkasteltu valtaväestön kes-
kuudessa, ja sitä on toisinaan käytetty kuvaamaan koherenssin tunteen kolmea 
osa-aluetta (Feldt, 2000; Gana & Garnier, 2001; Larsson & Kallenberg, 1996; Lei-
ping & Jun-sheng, 2005; Schumacher, 2000). Antonovsky (1979, 1987b) on teori-
ansa kehittämisen alkuvaiheessa suositellut menetelmän käyttämistä yksidi-
mensioisena. Yksidimensioisen menetelmän käyttöä puoltaa myös se, että kol-
men osa-alueen summat korreloivat keskenään voimakkaasti (Hietanen, Suu-
tama, Heikkinen, Heikkinen, Raitasalo & Ruoppila, 2001). Monissa tutkimuksis-
sa kyselylomaketta onkin käytetty nimenomaan yksidimensioisena ja 12- tai 13-
osioisena, jolloin se on koettu johdonmukaiseksi (Bernabe ym., 2009; Frenz ym., 
1993; Gana & Tours, 2001).  

 Tutkimukseni tulokset toivat uudenlaista tietoa koherenssin tunteen kyse-
lylomakkeen toimimisesta etnisissä ryhmissä kotoutumisen yhteydessä. Tutki-
mus osoitti, että Antonovskyn kehittämä menetelmä on toimiva monikulttuuri-
sessa kontekstissa. Kyselylomake ei ole kuitenkaan ongelmaton, koska esimer-
kiksi yksi osio ei toiminut odotetusti. Kyselylomake osoittautui sisäisesti joh-
donmukaiseksi, mutta se kaipaa sisällöllistä kehittämistä, jotta se pystyisi mit-
tamaan hyvin tutkittavaa ilmiötä. 
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Tulokset osoittivat, että tutkittavien kulttuurisen ja myös uskonnollisen 
taustan huomioiminen koherenssin tunnetta tutkittaessa olisi tarpeen. Aikai-
semmin kyselylomakkeen kehittämistä näiltä osin ovat korostaneet Bowman 
(1996, 1997) ja Bhatia (2003).  

Tutkimustulokset antavat aihetta pohtia onnistuneen kotoutumisen ja ko-
touttamisen tavoittelemisessa yhteistyötä maahanmuuttajien, maahanmuuttaja-
järjestöjen, kouluttajien ja viranomaisten sekä kolmannen sektorin kesken. 
Maahanmuuttajien omat järjestöt ja vertaistuki tulevat jatkossa entistä tärke-
ämmäksi etnisten ryhmien sopeutumisen tukemisessa.  
 
9.2.3 Fenomenologinen sopeutumisen tutkimus  
 
Analysoin avoimin teemahaastatteluin hankitun tutkimusaineiston fenomeno-
logisen psykologian tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Tutkimusaineistoni 
sisällönanalyysin vaiheessa pyrin hahmottamaan aineistoa sen sisältämien 
merkitysten kautta. Tutkimukseni fenomenologisuuden kannalta oli tärkeää 
myös se, että pyrin alusta saakka sulkeistamaan oletukseni ja käsitykseni tutkit-
tavasta ilmiöstä, ja haastattelussa olin tutkijana hyvän kuuntelijan roolissa. En-
nen tutkittavien tapaamista pyrin syrjäyttämään sekä omat yksityiselämääni 
että työhöni liittyvät kokemukset maahanmuutosta ja erilaiset maahanmuutto-
tutkimusten havainnot, jotta ne eivät vaikeuttaisi haastateltavien kokemusten 
ymmärtämistä. Olin aidosti kiinnostunut siitä, miten maahanmuuttajat olivat 
kokeneet sopeutumisensa suomalaiseen elämään. Yritin asettua mielikuvituk-
seni tasolla tutkittavien tarinoihin. Haastattelun runkoon kirjasin ranskalaisin 
viivoin tärkeimpiä aiheita, mutta en kuitenkaan noudattanut sitä yksityiskoh-
taisesti. Huolellisella kuuntelemisella pyrin tavoittamaan tutkittavien sopeutu-
misen aidot kokemukset mahdollisimman alkuperäisinä ja monipuolisina. Ana-
lyysivaiheessa maahanmuuttajien kokemukselliset kertomukset olivat silmieni 
edessä, aivan kuin olisin taas haastattelutilanteessa kuuntelemassa heitä. Mie-
lestäni se helpotti sulkeistamisprosessia. Ajattelen myös, että ammattiroolistani, 
työkokemuksestani ja niiden tuomasta taidosta kuunnella maahanmuuttajaa oli 
hyötyä. Ohjaustyössäni täytyy usein jossain määrin itse asettautua ohjaustilan-
teen ulkopuolelle, jotta voisin tarkemmin ymmärtää ihmisen kokemuksia. Pala-
sin tutkimuksen eri vaiheissa usein takaisin haastattelutilanteisiin ja litteroituun 
tekstiin varmistaakseni tutkittavieni kokemusten oikean ilmaisun. Menetelmän 
selkeän ohjeellisuuden ansiosta oli mahdollista pyrkiä hyvin kurinalaiseen ana-
lyysiin.  

Tutkimuksella halusin saada tietoja eri etnisten ryhmien sopeutumisesta 
kotoutumisprosessissa yksilöiden kokemusten kautta ja selvitellä, mihin kaik-
keen maahanmuuttajien täytyy sopeutua suomalaisessa yhteiskunnassa. Pyr-
kimyksenäni oli tavoittaa maahanmuuttajien kokemukset sellaisina kuin ne il-
menivät tutkimukseen osallistuneiden tajunnassa tutkijan ymmärtämisyhteyk-
sien kautta, ja kuvata tieto ydinsisällöiksi konstruoituna (Perttula, 1995, 2006). 

Tutkimukseni sisälsi holistisen ihmiskäsityksen siitä, että ihminen todellis-
tuu kolmessa olemisen perusmuodossa, jotka ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja 
elämäntilanteisuus, joista kukin edellyttää toisen olemassaoloa (Perttula, 1995).  
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Ihminen näyttäytyy Perttulan (2006) mukaan tulkkiutuvana ja tulkitsevana 
olentona. Yksittäisen ihmisen elämä ja elämismaailma ovat kokonaisuuksia, 
joita voidaan ymmärtää vain ajallisessa järjestyksessä, historiallisina ja kokonai-
sina, ja joiden yleistykset voivat olla ainoastaan ohjeellisia tulkinnoille ja ym-
märtämiselle, eivät koskaan normeja (Varto, 2007).   

Fenomenologisen psykologian reduktion ja hermeneuttisen kehän lähtö-
kohta on, että tutkimusprosessissa kohtaavat kaksi erillistä ihmistä, tutkittava ja 
tutkija, jotka näkevät todellisuuden omasta näkökulmastaan. Fenomenologisen 
psykologian menetelmä edellyttää tutkijalta selkeää irtautumista ennakkoase-
tuksista ja pyrkimystä katsella tutkittavaa avoimesti.  Tutkimuksessani sekä 
minä tutkijana että maahanmuuttaja tutkittavana olimme toisillemme merkittä-
viä elämäntilanteen rakennetekijöitä, ja prosessissa toistemme ymmärtäminen 
muuttui koko ajan.  

Pyrin deskriptiivisyyteen eli kuvasin maahanmuuttajien sopeutumista yk-
silön kokemukselle ilmenevällä tavalla, mikä oli tärkeää, vaikka sen absoluut-
tista toteuttamista pidetään mahdottomana. Tutkijana pyrin kuvaamaan maa-
hanmuuttajien elämän todellisuutta ilman tutkijan totunnaista tapaa mieltää 
sitä, koska fenomenologisen psykologian todellisuus on toisen ihmisen koke-
mus.  

Fenomenologisen psykologian empiirisessä tutkimuksessa korostuu eri-
tyisesti tutkimuksen kohteena olevan ihmisen toiseuden ymmärtämisen ongel-
ma, eli se, miten toista ihmistä voi parhaiten ymmärtää ja miten sen voi tuoda 
esiin tutkimustekstissä (Löytty, 2005). Itselleni se aiheutti usein pohtimista ja 
palaamista haastattelutekstiin analyysin eri vaiheissa. Tutkimani sopeutumisen 
ilmiö perustui maahanmuuttajien tajunnan mielellisyyteen, koska tutkittava 
ilmiö oli heidän kokemustaan tilanteen rakennetekijöistä. Tästä näkökulmasta 
tutkimuksen luotettavuus ei kärsinyt, koska en laatinut enkä rajannut etukäteen 
yleisiä rakennetekijöitä.  

Tutkittavat saivat määrätä tutkimuksen ajankohdan ja paikan. Haastatte-
lussa oli tukena yleinen kysymysrunko (liite 9), mutta haastattelu eteni vapaas-
ti enkä seurannut tiukasti tätä runkoa. Annoin tutkittaville mahdollisuuden itse 
kuvata ja jäsentää sopeutumiseen liittyviä asioita, ja siitä syystä jokainen haas-
tattelu oli rakenteelta jossain määrin erilainen (vrt. Hirsjärvi & Hurme, 2000). 
Haastattelun jälkeen kaikki tutkittavat kertoivat kokeneensa sen myönteisesti. 
Oletankin, että haastattelut eivät aiheuttaneet tutkittaville epämukavuutta.       

Pyrin sisältöanalyysin vaiheessa hahmottamaan maahanmuuttajien tapaa 
jäsentää elämäntilanteen tiettyihin rakennetekijöihin sekä heidän niihin liittä-
miä merkityssuhteita ja -kietoutumia. Laadin maahanmuuttajien yksilökohtai-
set merkitysverkostot ja niiden pohjalta yhden yleisen kotoutumisen ilmiön 
merkitysverkoston sekä sopeutuvien maahanmuuttajien typologian hyödyntä-
en siinä osaa yksilökohtaisista merkitysverkostoista. Kaikki merkitysverkostot 
olivat tutkimukseni tuloksia sekä julkaistavaa tietoa.   

Tällaisessa tutkimuksessa aineiston riittävyyttä on vaikea määrittää (Pert-
tula, 1995). Riittävyyteen vaikutti mielestäni osittain se, että haastateltavien 
kanssa yhteinen kieli oli suomi, joka ei ollut tutkittavien eikä tutkijan äidinkieli. 
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Suomen kieli oli erityisesti tutkittaville vieras kieli, jolla he ehkä eivät pystyneet 
ilmaisemaan kaikkia sopeutumiseensa liittyviä merkityksiä. Muodostetut sisäl-
töalueet olivat kuitenkin sen verran laajoja ja kotoutumisprosessissa sopeutu-
mista kuvaavia, etteivät kielitaidon puutteet rajanneet kokemusten variaatioita. 

 Toisaalta tutkimusaineiston riittävyyttä on mielestäni osittain vaikea 
määrittää siksi, että se riippuu tutkimuksen tavoitteista, resursseista, haastatel-
tavien puheliaisuudesta sekä lukumäärästä. Haastateltavien lukumäärä ei täl-
laisessa tutkimuksessa voi olla kovin suuri, eikä tutkimuksessa edes pyritä 
mahdollisimman hyvään tilastolliseen yleistettävyyteen. Kuvattujen kokemus-
ten kattavuus kohdejoukkoa ajatellen voi siitä huolimatta olla monipuolinen. 
Arvioinkin, että tutkimukseni aineisto oli riittävä ja edustava, koska sitä käyttä-
en kykenin kuvaamaan monipuolisesti erilaisten maahanmuuttajien sopeutu-
mista. 

Tunsin osan tutkittavista, joita haastattelin. Pohdin tämän vaikutusta tut-
kimuksen tuloksiin. Ajattelin, että tutulle ihmiselle voi olla helppo kertoa so-
peutumisesta kotoutumisprosessissa, mikä vaikuttaa avoimuuteen haastattelu-
tilanteessa. Lopulta koin kuitenkin kaikki haastattelutilanteet onnistuneiksi, 
eikä niihin vaikuttanut aiempi tuttavuus tai se, että olimme tavanneet yhden 
kerran tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Omasta ammattiroolistani oletan 
olleen hyötyä, koska haastateltavat tiesivät taustani maahanmuuttajaprojektin 
työntekijänä. Päätin lopettaa haastattelut, kun sisällöllisesti ei tullut esiin uusia 
aiheita. Haastattelunauhoja ei ole kuunnellut kukaan muu kuin minä. Tutki-
muksen tulosten julkaisemisen periaate on, että ne julkaistaan avoimesti ja re-
hellisesti. Tähän periaatteeseen olen pyrkinyt tutkimusvaiheiden täsmällisellä ja 
huolellisella kuvaamisella sekä haastattelujen yksityiskohtaisella litteroinnilla. 
Tutkimustuloksista pyrin poistamaan sellaiset seikat, joista tutkimukseen osal-
listuneet voitaisiin ehkä tunnistaa. Yksilökohtaisista merkitysverkostoista pois-
tin kaikki suoraan tiettyyn henkilöön viittaavat tiedot, ja siten tutkittaville taat-
tiin anonymiteetti. Tutkittava itse pystynee kuitenkin tunnistamaan oman mer-
kitysverkostonsa. Tutkimusaineistoni jäsentyi tavoitteiden mukaisesti kotou-
tumisprosessiin ja sopeutumiseen liittyväksi, mutta kuitenkin yksilöllisesti eri-
laiseksi. Siitä voi päätellä, että tutkittavilla oli mahdollisuus kuvata sopeutumi-
sen kokemuksiaan suhteellisen vapaasti sikäli kun kielitaito riitti ilmaisemaan 
kokemusta tai kieliavustajan välityksellä siitä voitiin kertoa äidinkielellä.  

Haasteellinen tehtävä oli yleisen merkitysverkoston muotoilu, koska ai-
neistoa kertyi paljon ja sen analyysi yleistyksineen oli työlästä. Holistisen ih-
miskäsityksen mukaan yleistäminen on ongelmallista, mutta Perttula (1995) ei 
pidä yleistämistä sovittamattomassa ristiriidassa holistisen ihmiskäsityksen 
kanssa. Yleinen merkitysverkosto oli tutkimuksessani tietoisen tutkimisen tu-
los, joka tarkentui analyysin edetessä Perttulan (1995) kehittämän 7-vaiheisen 
metodin mukaan. Yleisen merkitysverkoston muotoiluun tähtääviä metodisia 
vaiheita muunsin myös siten, että ne mahdollistivat usean yleisen merkitysver-
koston muodostamisen. Muodostin yleisen merkitysverkoston ryhmiä, joita 
kutsutaan tyypeiksi (Perttula, 1995). Muodostetuissa tyypeissä spesifit sisältö-
alueet jäsensivät vain tiettyä osaa tutkimisaineistosta. 
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Tutkimuksessani sitouduin tietoisesti tutkimaan maahanmuuttajia ja hei-
dän suhdettaan todellisuutta koskeviin oletuksiin. Pyrin tekemään mahdolli-
simman loogisia johtopäätöksiä kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa, mikä tar-
koittaa toimintani relevanttiutta yleisessä mielessä. Kokonaisuutena fenomeno-
logisen psykologian analyysimenetelmää voi pitää tutkijalle työläänä ja ankara-
na. Perttulan (1995) kehittämä laajennus Giorgin (1986, 1994) analyysimenetel-
mästä on kuitenkin järjestelmällinen ja selkeästi kohta kohdalta etenevä, mikä 
helpotti tutkimistyötäni. Koin menetelmän järjestelmällisyyden vuoksi tutki-
mukseni analyysiprosessin toisaalta haasteelliseksi, toisaalta mielekkääksi.  
 
 
9.3 Lopuksi  
 
 
9.3.1  Tutkimukselliset johtopäätökset 
 
Tässä tutkimuksessa oli keskeisenä ajatuksena, että maahanmuuttajien sopeu-
tumista kotoutumisprosessissa voidaan tarkastella hyödyntäen monimenetel-
mäisyyden mahdollisuuksia tutkimuksen eri vaiheissa (Brannen & Avebury, 
1992; Hesse-Biber, 2010; Lukkarinen, 2006; Niglas, 2004; Tashakkori & Teddlie, 
2003). Tutkimuksen vahvuutena voikin pitää sen monimenetelmäisyyttä. Tut-
kimuksen rajoitukset ja vahvuudet liittyivät keskeisesti tutkimusmenetelmiin ja 
otoksiin. Haastattelun ja kyselylomaketutkimuksen yhdistäminen antoi mah-
dollisuuden tarkastella maahanmuuttajien koherenssin tunteen yhteyksiä taus-
tatekijöihin, koherenssin tunteen muutoksia sekä yksilöllistä sopeutumista ko-
toutumisprosessissa.  

Tutkimuksen keskeisten tulosten mukaan koherenssin tunteen heikkou-
teen tai vahvuuteen vaikuttaa maahanmuuttajan lähtömaan kulttuuritausta. 
Naisten koherenssin tunne vahvistui, miesten koherenssin tunne pysyi ennal-
laan ja yhteydet taustatekijöihin olivat hyvin vähäisiä. Tutkimuksen kvalitatii-
visella osalla saatiin lisätietoja etnisten ryhmien maahanmuuttajien yksilöllises-
tä sopeutumisesta kotoutumisprosessissa heidän kokemuksinaan siitä, mihin 
maahanmuuttaja sopeutuu suomalaisessa yhteiskunnassa. Jatkotutkimukselle 
avautui monia kysymyksiä.  

 Tutkimustulokset vahvistivat ajatustani, että koherenssin tunteen tarkas-
telua olisi mielenkiintoista jatkaa samalla aineistolla selvittäen tarkemmin kohe-
renssin tunteen pysyvyyttä ja muutoksia etnisten ryhmien nuorilla ja aikuisilla. 
Jatkotutkimus voisi antaa vastauksia siihen, miten koherenssin tunteen arvioin-
tilomakkeen saisi toimimaan kolmidimensioisena ja onko mahdollista saada 
tätä tutkimusta paremmin tietoa koherenssin tunteen eri osa-alueista kyselylo-
maketta kehittämällä tai sitä täydentävää haastattelua käyttämällä. Kyselylo-
makkeen kehittämiseksi siihen voisi lisätä kulttuurispesifisiä sekä uskontoon 
liittyviä kysymyksiä, kuten tutkijat ovat aikaisemmin todenneet (Antonovsky, 
1987; Bowman, 1996, 1997). Oma kulttuuri ja uskonto ovat ihmiselle kulttuuri-
muutoksissa tärkeitä, mutta usein ne voivat olla myös esteinä etnisen ryhmän ja 
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yksilön mutkattomassa sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kulttuuri 
ja uskonto ovat voimakkaita tekijöitä, joiden oletan vaikuttavan sopeutumisessa 
suomalaiseen valtakulttuuriin. Niiden vaikutuksesta sopeutumiseen on tehty 
erilaisia havaintoja. Kun uskonto rajoittaa etnisen ryhmän sopeutumista, etni-
syys voi toimia sosiaalisen hajaannuksen ja vieraantumisen vastavoimana (Ek-
holm, 1994). Etnisen ryhmän kulttuurin ja uskonnon vaikutukset kotoutumi-
seen tarjoaisivat myös aiheita jatkotutkimuksiin. 

Maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan olisi haas-
teellista tarkastella monitieteisesti ja monimenetelmäisesti. Monimenetelmäi-
syys tarjoaa kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja yhdistämällä uusia ulot-
tuvuuksia asian tarkasteluun (Brannen & Avebury, 1992; Hesse-Biber, 2010; 
Lukkarinen, 2006; Niglas, 2004; Tashakkori & Teddlie, 2003; Viinamäki & Saari, 
2007). Rudmin (2003) korostaa, että kvalitatiivisia metodeja hyödyntäen voi-
daan selvitellä sekä etnisten ryhmien että kantaväestön sopeutumisen motiva-
tionaalisia tekijöitä. Se antaa mahdollisuuden tarkastella sopeutumisen kak-
sisuuntaista prosessia eli monikulttuurisuutta, jonka positiivisuuden puolesta 
kertovat useiden tutkimusten havainnot (Berry & Ward, 2006; Ekholm, 1994; 
Liebkind, 2000; Ryder ym., 2000; Suurpää, 2002; Verkuyten, 2007). Fenomenolo-
gisen psykologian metodi sopii erilaisten sopeutumisen ilmiöiden tarkasteluun.  
 
9.3.2 Käytännölliset johtopäätökset 
 
Käytännön työn näkökulmasta tutkimustulokset vahvistivat käsitystä siitä, että 
etnisten ryhmien maahanmuuttajien sopeutumisen erilaisuuteen kotoutumis-
prosessissa olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota. Kotouttamistyötä tekevi-
en viranomaisten sekä kouluttajien olisi otettava huomioon monenlaisia asioita, 
kuten miten maahanmuuttaja on ymmärtänyt oman kulttuuritaustansa näkö-
kulmasta käsin sopeutumiseen liittyvät tavoitteet ja toiminnan sekä omat oikeu-
tensa ja velvollisuutensa kotoutumisprosessissa. Tärkeätä olisi, että maahan-
muuttajat itse selkeämmin ymmärtäisivät kotoutumisen tavoitteet sekä hyö-
dyntäisivät yhteiskunnallisten rakenteiden mahdollisuuksia sopeutumisessa 
suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimusaineiston perusteella ei ollut mahdollista 
tarkastella luotettavasti kotoutumisen motivationaalisia tekijöitä. 

Koherenssin tunne sisältää kolme osa-aluetta, joiden sisältö on huomioita-
va, koska yksilön koherenssin tunteen vahvuus tai heikkous kertoo ymmärret-
tävyyden, hallittavuuden tai mielekkyyden osa-alueen vahvuudesta tai heik-
koudesta. Oletan maahanmuuttajilla olevan sopeutumisen ongelmia liittyen 
yhteiskunnan järjestelmän ymmärtämiseen ja omien tavoitteiden asettamiseen 
sekä elämässä mielekkäiden asioiden tavoittelemiseen. Se, miten hyvin maa-
hanmuuttaja ymmärtää yhteiskunnan rakenteet, omat mahdollisuutensa sekä 
oman toimintansa tärkeyden siinä, on motivaation ydin. Motivaatio luo perus-
tan yksilön omien tavoitteiden toteuttamiselle.  Sopeutumisen tukemiseksi voi-
daan hyödyntää ja kehittää jo olemassa olevia tukimuotoja, kuten kotoutumis-
koulutusta, tiedottamista ja ohjaamista. Sopeutumistutkimuksessa laaditun ty-
pologian perusteella voidaan kehittää maahanmuuttajien yksilöllistä ohjausta 
sekä tukea heitä heidän tarpeidensa mukaan.  
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Koherenssin tunteen teoriaa voidaan soveltaa maahanmuuttajien kotou-
tumisen alussa kotoutumissuunnitelman tukimuotojen kehittämiseen (vrt. 
Hansson & Cederblad, 2004; Vastamäki ym., 2009), jolloin toiminnallinen suun-
nitelma rakennettaisiin koherenssin tunteen osa-alueet huomioiden. Tällä taval-
la kotoutumissuunnitelma tulisi maahanmuuttajille myös selkeämmäksi ja 
konkreettisemmaksi, erityisesti silloin kun kotoutumiseen etsitään käytännölli-
siä ratkaisuja. Tutkimustulokset antavat aihetta pohtia, miten vahvistuvaa ko-
herenssin tunnetta voidaan hyödyntää, jotta maahanmuuttaja itse olisi vastuul-
lisempi joustavasta sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuurin.  

 Käytännön kotouttamistyölle viranomaisten ja kotoutumiselle maahan-
muuttajan näkökulmasta on ominaista monessa mielessä ennalta arvaamatto-
muus, epäselvyys, epävarmuus sekä ristiriitaisuus. Etukäteen ei ole tietoa maa-
hanmuuttajan suomen kielen oppimisen nopeudesta tai jokaiselle sopivaa ja 
räätälöityä koulutusta ei ole aina tarjolla. On vaikea arvioida, miten työharjoit-
telu tai työelämävalmennus sujuu ja miten koulutuspolut tai työsuhteet siitä 
eteenpäin rakentuvat. Kotoutuminen on monimutkainen ja pitkäaikainen pro-
sessi, jossa maahanmuuttajan täytyy sopeutua paikalliseen kieleen ja kulttuu-
riin sekä hyödyntää olemassa olevaa neuvonta- ja ohjausjärjestelmää hyvän 
elämän tavoittelemisessa. Maahanmuuttajien lukumäärän kasvu vaikuttaa eri-
laisiin muutoksiin suomalaisen monikulttuurisen yhteiskunnan hyvinvointipo-
litiikassa sekä kantaväestön ja eri etnisten ryhmien vuorovaikutuksen rakenta-
misessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä maahanmuuttajien että 
kantaväestön asenteisiin vaikuttamisessa.  

Kotouttamislain (493/1999) ja vuoden 2006 alusta voimaan tulleiden ko-
touttamislain muutosten (1215/2005) tavoitteiden toteuttamiseksi ja maahan-
muuttajien onnistuneen kotouttamisen ja kotoutumisen takaamiseksi olisi suo-
malaisessa yhteiskunnassa tarpeen paneutua ongelmakohtiin viranomaisten, 
kouluttajien ja maahanmuuttajajärjestöjen yhteistyönä. Olisi keskusteltava roh-
keammin maahanmuuttajien ja heidän järjestöjensä kanssa arkaluonteisista ai-
heista, kuten esimerkiksi monipuolisesta osallistumisesta yhteiskunnan elä-
mään, kulttuurista ja uskonnosta (vrt. Vertovec, 2009). Kaikilta osin tarvitaan 
tulevaisuudessa monipuolista tutkimustietoa kotoutumisesta ja kotouttamisesta 
sekä hyvää tahtoa tutkimustiedon hyödyntämiseen käytännön tasolla maa-
hanmuuttopolitiikan ajankohtaisten kysymysten ratkaisemisessa ja monikult-
tuurisen Suomen kehittämisessä. 
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SUMMARY 
 
The integration process of three ethnic groups in Finland 
 
This research analysed the integration of three ethnic groups on the basis of 
their sense of coherence and adaptation. The research included a two-year 
quantitative follow-up study and a qualitative adaptation study during the fol-
low-up stage. I found Aaron Antonovsky’s (1979, 1987a) sense of coherence 
theory to be a suitable background theory, as it refers to the existence of peo-
ple’s individual internal resources and the ways in which these resources aid 
people in successfully coping with difficult life situations. In my work, I also 
perceived that the sense of coherence and its components – comprehensibility, 
manageability, meaningfulness – are connected to integration. Moreover, my 
aim was to acquire information about how immigrants view adaptation into 
Finnish society, and whether or not there are differences therein on the basis of 
individual and background factors. In order to describe the adaptation of im-
migrants on the basis of their own experiences, I utilised the method of phe-
nomenological psychology.  

There were four main aims in the quantitative follow-up study. The first 
aim was to examine whether the three ethnic groups have a different sense of 
coherence and whether the differences, if any, are the same for young and adult 
men and women. The second aim was to examine the connections between im-
migrants’ sense of coherence and their opportunities for social support, form of 
housing, marital status, and number of children. The third aim was to investi-
gate changes in the sense of coherence in different ethnic groups during the in-
tegration process and the specificity of these changes in terms of age and gen-
der. The fourth aim of the research was to examine the ways in which changes 
in the sense of coherence are connected to immigrants’ activities, Finnish lan-
guage studies, and work orientation during the integration process. 

For the qualitative research, the first aim was to elucidate the kinds of ar-
eas in which immigrants adapt to Finnish society and to describe the phenome-
non of adaptation during the integration process. The second aim was to clarify 
how much adaptation varies among individuals and whether immigrants share 
similar characteristics therein. The third aim was to clarify how individual ad-
aptation is connected to the sense of coherence and how changes in it character-
ize adaptation. 

I looked for answers to my quantitative research questions by using three 
different parts of the research material. The collection of the basic material for 
the follow-up research on immigrants’ sense of coherence began in September 
2004 and continued until June 2005. The body of material constituted responses 
to a questionnaire form from representatives of three heterogeneous ethnic 
groups, namely 1) Afghans (n = 96); 2) Kurds (n = 77); and 3) Russians (n = 129). 
The follow-up material was collected between September 2006 and March 2007 
with the following research participants: 76 Afghans, 51 Kurds, and 111 Rus-
sians. In addition, I collected research material containing interviews with im-
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migrants from three ethnic groups (n = 12). These included four Afghans, of 
whom two – a man and a woman – were ‘young’ (aged 18-29), and two were 
‘adults’ (aged 30 years or older); a young woman and three adults (one man 
and two women) comprised the group of Kurds; and in the third group, the  
were two young (a man and a woman) and two adult (a man and a woman) 
Russians. 

 In order to evaluate the immigrants’ sense of coherence, I used a 13-item 
questionnaire form. According to theory (Antonovsky, 1979, 1987a) and re-
search (Feldt, 2000; Gana & Garnier, 2001; Larsson & Kallenberg, 1996; Lei-ping 
& Jun-sheng, 2005), three sub-areas are emphasised in the evaluation of the 
sense of coherence: comrehensibility, manageability, and meaningfulness. 
These where weakly differentiated in the analyses of the three ethnic groups 
and, hence, the evaluation form was used one-dimensionally, with the reliabil-
ity varying between the ethnic groups from 0.73 to 0.81. The one-dimensional 
use of the evaluation form is perceived to be functional (Antonovsky, 1987a, b; 
Bernabe ym., Tsakos, Watt, Suominen-Taipale, Uutela, Vahtera & Kivimäki, 
2009; Frenz & Jorgenson, 1993; Gana & Tours, 2001). 

 According to the results, the sense of coherence varied in the ethnic 
groups in such a way that the Russians’ sense of coherence was higher than ei-
ther that of the Kurds or the Afghans; furthermore, it was higher among the 
men than the women. The results indicate that living arrangements did not af-
fect the sense of coherence, in other words: it did not matter whether the immi-
grants lived alone, as a family, or with their siblings. The Kurds’ sense of coher-
ence was higher among the non-married than it was among those who were 
married. Moreover, the number of children did not have an effect on the sense 
of coherence either. 

The results indicate that the change in the sense of coherence became sta-
tistically significant only in terms of gender; age had no effect on change in the 
ethnic groups. Measurements of the women’s sense of coherence increased 
slightly over time (in the beginning the average was 59.8 and 63.5 in the follow-
up stage), whereas it remained stable for the men (averages of 62.4 and 60.7, 
respectively).  

There was no connection between Finnish language studies and average 
level of the sense of coherence during the different phases of the research, nor 
did Finnish studies affect the change in the average from one stage of the re-
search to the next. One statistically significant result yielded by the analysis was 
the difference between “the work-oriented” and “the non-work-oriented”: the 
sense of coherence among those who were studying or working was higher 
than among those who were not. The sense of coherence was higher among the 
work-oriented group pursuing vocational/professional education or working 
in different forms of employment.    

On the basis of the individuals’ networks of meaning, the adaptation re-
search revealed nine areas in which the immigrants felt that they adapted in the 
integration process: the move to Finland, Finnish language studies, adaptation 
to Finnish society, encountering racism and social exclusion, social support 
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network, their own culture, work and education, free-time and hobbies, and 
self-concept. On the basis of the individuals’ networks of meaning, I described 
the phenomenon of adaptation of immigrants, which I then summarised as fol-
lows. The immigrants experienced Finland as their home country, in which it is 
peaceful and safe to live, and as a country in which laws are respected. For the 
purposes of getting on in life, Finnish language studies were seen to be impor-
tant. There was concern about the slow pace at which the older immigrants 
learned the Finnish language and about their adaptation. There was satisfaction 
with Finnish schools, as the children succeeded there and the professional ori-
entation of the young immigrants became clearer. Teaching the immigrants’ 
own language and culture to the young generation was regarded as important. 
Employment was valued and seen as a means to get on in life. Feelings of dis-
satisfaction were seen to stem from Finns’ preconceptions of immigrants during 
the job-seeking process. Difficulties were experienced in choosing a profession, 
changing professions, and pursuing vocational/professional education; more-
over, suitably timed support and guidance were not regarded as sufficient. Sat-
isfaction was experienced in regard to the career path in Finland becoming 
clearer, in actively taking part in the Finnish way of life, and in understanding 
the nature of the Finnish mentality. A positive outlook and optimism were of-
ten viewed as resources and as comprising a support mechanism in life. 

 On the basis of the individuals’ networks of meaning, three prototypes 
were identified in accordance with the life situations of the interviewees: ‘the 
survivor’, ‘the realistic adapter’, and ‘the struggler’. The adaptation of the sur-
vivors (one Afghan, one Kurd, and one Russian) had happened relatively 
quickly, and they had found employment. They spoke Finnish fluently and 
were well-versed in good Finnish customs both in everyday and working life. 
Among acquaintances and friends, the survivors had both compatriots and 
Finns. They had confidence in future. The realistic adapters (two Afghans, one 
Kurd, and three Russians) were satisfied with life in Finland. They had devel-
oped their Finnish language skills and their professional future had become 
clearer. Traineeships had been attended and the realistic adapters were hopeful 
about securing employment in the future. Adaptation to everyday customs in 
Finland had occurred. Among their acquaintances and friends, the survivors 
had both Finns and compatriots. They were hopeful for a good life, including 
work and family, in Finland. The strugglers (one Afghan, two Kurds) were sat-
isfied with life in Finland, but finding their place in Finnish society proved to be 
problematic. Practical training experience had inspired them to learn Finnish. 
Their social circle, which included compatriots and Finnish offi-
cials/authorities, was not very broad. However, the hope for a good life, in-
cluding work and success at school for their children, was not lost.  

The adaptation research revealed that the interviewees’ sense of coherence 
scores at the beginning of the research, as well as their changes in the follow-up 
stage, were individually specific and captured the immigrants’ individual adap-
tation and development during the integration process. In the basic material, 
the interviewees’ sense of coherence average was 55.7, and in the follow-up ma-
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terial 63.4. As the sense of coherence varied significantly among the participants 
of the qualitative study, and the changes covered immigrants with a notably 
weakening sense of coherence as well as those with a strengthening sense of 
coherence, the results can be proportioned to the basic sample of the initial 
situation. After all, the participants with no significant change in the sense of 
coherence represented the highest percentage of the interviewees. 

When examining sense of coherence among different ethnic groups during 
their integration process, it was needed to evaluate the functionality of the 
questionnaire even though it had previously been deemed to be valid in inter-
national and multicultural contexts (Bonanato, Branco, Mota, Ramos-Jorge, 
Paiva, Pordeus & Kaeppler, 2009; Bowman, 1996, 1997; Ghazinour, Richter, & 
Eisemann, 2004). It is recommended to use the questionnaire in the mother 
tongue of each ethnic group. The item in the questionnaire focussing on plans 
and goals in life turned out to be problematic for various reasons; for example, 
these concepts were hardly known or hard to understand as life had previously 
been void of them, or Finnish society and the opportunities it offers to indi-
viduals were unknown. It would be interesting to continue the study of the 
sense of coherence with the same data, clarifying further its stability and poten-
tial changes among young people and adults in the ethnic groups. Further re-
search may also clarify whether the questionnaire could have three dimensions, 
and whether it then could better provide information on the sub-areas of the 
sense of coherence than does this study. The questionnaire could be developed 
by adding culturally specific and religiously themed questions, as researchers 
have previously stated and recommended (Antonovsky, 1987a, b, 1990a; Bow-
man, 1996, 1997). 

The results of the follow-up study showed that age was not related to im-
migrants’ sense of coherence: changes took place both among young and adult 
immigrants, as well as among men and women. The women’s sense of coher-
ence increased, whereas the men’s remained constant, and the links to back-
ground factors were very scarce. All in all, individual changes were detected in 
the sense of coherence, both the reinforcement and weakening thereof. This ob-
servation does not support Antonovsky’s (1979, 1987a) theory claiming that the 
sense of coherence is strengthened until 30 years of age, and that changes 
among adults are not common. The results of the follow-up study reflected the 
sense of coherence in the ethnic groups, as well as its changes, in Finnish soci-
ety, which should be taken into account in the measures aimed at promoting 
integration.  

Immigrants’ adaptation and degree of sense of coherence were affected by 
their cultural background, and differences were also detected between genders. 
The qualitative study provided no evidence of religious factors somehow hin-
dering the participants’ adaptation; they had acted flexibly in the integration 
process. On the one hand, adaptation to Finnish society was individual and 
variable, but on the other hand, immigrants could be categorised into different 
types according to their life situation. The evaluation of the sense of coherence 
and adaptation provided me with versatile information on immigrants’ integra-
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tion process. Based on the results, one should continue to reflect on the meas-
ures to be taken in order to promote integration from the viewpoints of both 
immigrants and authorities. Integration should be goal-oriented, systematic and 
‘work-oriented’, because this kind of an approach seems to enhance adaptation 
and maintain and reinforce the sense of coherence. One can recommend that 
cultural and religious differences and their impact on integration be openly ad-
dressed with immigrants.  

The research identified integration-related themes that should be dis-
cussed collaboratively between immigrants, immigrants’ associations, educa-
tors and authorities, as well as the third sector, in order to promote successful 
integration experiences and find measures promoting them. Versatile research 
data on how to ‘become integrated’ and how to integrate immigrants will be 
needed in the future, in addition to a wealth of good will that enables us to util-
ise the research data at the practice level for solving current integration policy 
issues and developing a multicultural Finland. 
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sen ehdollista-misen aikana kissalla. 198 p.
Tiivistelmä 4 p. 1987.

62 PAHKINEN, TUULA, Psykoterapian vaikutus
minäkäsitykseen. Psykoterapian
käynnistämän muutosprosessin vaikutus
korkeakouluopiskelijoiden minäkäsitykseen. –
Change in self-concept as a result of psycho-
therapy. 172 p. Summary 6 p. 1987.

63 KANGAS, ANITA, Keski-Suomen kulttuuri-
toimintakokeilu tutkimuksena ja politiikkana.
– The action research on cultural- activities in
the Province of Central Finland. 301 p.
Summary 8 p. 1988.

64 HURME, HELENA, Child, mother and
grandmother. Interegenerational interaction in
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Finnish families. 187 p. 1988.
65 RASKU-PUTTONEN, HELENA, Communication

between parents and children in experimental
situations. – Vanhempien ja lasten kommuni-
kointi strukturoiduissa tilanteissa. 71 p.
Tiivistelmä 5 p. 1988.

66 TOSKALA, ANTERO, Kahvikuppineurootikkojen
ja paniikkiagorafoobikkojen minäkuvat
minäsysteemin rakenteina ja kognitiivisen
oppimis-terapian perustana. – The self-images
of coffee cup neurotics and panic
agoraphobics as structures of a selfsystem and
a basis for learning therapy. 261 p. Summary 6
p. 1988.

67 HAKKARAINEN, LIISA, Kuurojen yläasteen oppi-
laiden kirjoitetun kielen hallinta. - Mastery of
written language by deaf pupils at the upper
level of Comprehensive school. 281 p.
Summary 11 p. 1988.

68 NÄTTI, JOUKO, Työmarkkinoiden
lohkoutuminen. Segmentaatioteoriat, Suomen
työmarkkinat ja yritysten työvoimastrategiat. -
Segmentation theories, Finnish labour markets
and the use of labour in retail trade. 189 p.
Summary 10 p. 1989.

69 AALTOLA, JUHANI, Merkitys opettamisen ja
oppimisen näkökulmasta Wittgensteinin
myöhäisfilo-sofian ja pragmatismin valossa. -
Meaning from the point of view of teaching
and learning in the light of Wittgenstein’s
later philosophy and pragmatism. 249 p.
Summary 6 p. 1989.

70 KINNUNEN, ULLA, Teacher stress over a school
year. - Opettajan työstressi lukuvuoden
aikana. 61 p. Tiivistelmä 3 p. 1989.

71 BREUER, HELMUT & RUOHO, KARI (Hrsg.),
Pädagogisch-psychologische Prophylaxe bei
4-8 jährigen Kindern. - Pedagogis-psykologi-
nen ennaltaehkäisy neljästä kahdeksaan
vuoden iässä. 185 S. Tiivistelmä 1 S. 1989.

72 LUMMELAHTI, LEENA, Kuusivuotiaiden sopeutu-
minen päiväkotiin. Yksilöllistetty mallioppi-
mis-ohjelma päiväkotiin heikosti sopeutuvien
kuusivuotiaiden ohjauksessa sekä vanhempi-
en kasvatuskäytännön yhtey-det lapsen
sopeutumiseen ja minäkäsitykseen. - The
adjustment of six-year-old children to day-
care-centres. 224 p. Summary 9 p. 1990.

73 SALOVIITA, TIMO, Adaptive behaviour of
institutionalized mentally retarded persons. -
Laitoksessa asuvien kehitysvammaisten
adaptiivinen käyttäytyminen. 167 p.
Tiivistelmä 4 p. 1990.

74 PALONEN, KARI et SUBRA, LEENA (Eds.), Jean-Paul
Sartre - un philosophe du politique. - Jean-
Paul Sartre - poliittisuuden filosofi. 107 p.
Tiivistelmä 2 p. 1990.

75 SINIVUO, JUHANI, Kuormitus ja voimavarat
upseerin uralla. - Work load and resources in
the career of officers. 373 p. Summary 4 p. 1990.

76 PÖLKKI, PIRJO, Self-concept and social skills of
school beginners. Summary and discussion. -

Koulutulokkaiden minäkäsitys ja sosiaaliset
taidot. 100 p. Tiivistelmä 6 p. 1990.

77 HUTTUNEN, JOUKO, Isän merkitys pojan sosiaali-
selle sukupuolelle. - Father’s impact on son’s
gender role identity. 246 p. Summary 9 p.1990.

78 AHONEN, TIMO, Lasten motoriset koordinaatio-
häiriöt. Kehitysneuropsykologinen seuranta-
tutkimus. - Developmental coordination
disorders in children. A developmental neuro-
psychological follow-up study. 188 p.
Summary 9 p. 1990.

79 MURTO, KARI, Towards the well functioning
community. The development of Anton
Makarenko and Maxwell Jones’ communities.
- Kohti toimivaa yhteisöä. Anton Makarenkon
ja Maxwell Jonesin yhteisöjen kehitys. 270 p.
Tiivistelmä 5 p. Cp2`<, 5 c. 1991.

80 SEIKKULA, JAAKKO, Perheen ja sairaalan raja-
systeemi potilaan sosiaalisessa verkostossa. -
The family-hospital boundary system in the
social network. 285 p. Summary 6 p. 1991.

81 ALANEN, ILKKA, Miten teoretisoida maa-talou-
den pientuotantoa. - On the conceptualization
of petty production in agriculture. 360 p.
Summary 9 p. 1991.

82 NIEMELÄ, EINO, Harjaantumisoppilas perus-
koulun liikuntakasvatuksessa. - The trainable
mentally retarded pupil in comprehensive
school physical education. 210 p. Summary
7 p. 1991.

83 KARILA, IRMA, Lapsivuodeajan psyykkisten
vaikeuksien ennakointi. Kognitiivinen malli. -
Prediction of mental distress during puer-
perium. A cognitive model. 248 p. Summary
8 p. 1991.

84 HAAPASALO, JAANA, Psychopathy as a
descriptive construct of personality among
offenders. - Psykopatia rikoksentekijöiden
persoonallisuutta kuvaavana konstruktiona.
73 p. Tiivistelmä 3 p. 1992.

85 ARNKIL, ERIK, Sosiaalityön rajasysteemit ja
kehitysvyöhyke. - The systems of boundary
and the developmental zone of social work. 65
p. Summary 4 p. 1992.

86 NIKKI, MAIJA-LIISA, Suomalaisen koulutusjärjes-
telmän kielikoulutus ja sen relevanssi. Osa II. -
Foreign language education in the Finnish
educational system and its relevance. Part 2.
204 p. Summary 5 p. 1992.

87 NIKKI, MAIJA-LIISA, The implementation of the
Finnish national plan for foreign language
teaching. - Valtakunnallisen kielenopetuksen
yleissuunnitelman toimeenpano. 52 p.
Yhteenveto 2 p. 1992.

88 VASKILAMPI, TUULA, Vaihtoehtoinen terveyden-
huolto hyvinvointivaltion terveysmarkki-
noilla. - Alternative medicine on the health
market of welfare state. 120 p. Summary 8 p.
1992.

89 LAAKSO, KIRSTI, Kouluvaikeuksien ennustami-
nen. Käyttäytymishäiriöt ja kielelliset vaikeu-
det peruskoulun alku- ja päättövaiheessa. -
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Prediction of difficulties in school. 145 p.
Summary 4 p. 1992.

90 SUUTARINEN, SAKARI, Herbartilainen pedagogi-
nen uudistus Suomen kansakoulussa vuosisa-
dan alussa (1900-1935). - Die Herbart’sche
pädagogische Reform in den finnischen
Volksschulen zu Beginn dieses Jahrhunderts
(1900-1935). 273 p. Zusammenfassung 5 S. 1992.

91 AITTOLA, TAPIO, Uuden opiskelijatyypin synty.
Opiskelijoiden elämänvaiheet ja tieteenala-
spesifien habitusten muovautuminen 1980-
luvun yliopistossa. - Origins of the new student
type. 162 p. Summary  4 p. 1992

92 KORHONEN, PEKKA,  The origin of the idea of the
Pacific free trade area. - Tyynenmeren vapaa-
kauppa-alueen idean muotoutuminen. -
Taiheiyoo jiyuu booeki chi-iki koosoo no seisei.
220 p. Yhteenveto 3 p. Yooyaku 2 p. 1992.

93 KERÄNEN, JYRKI, Avohoitoon ja sairaalahoitoon
valikoituminen perhekeskeisessä psykiatrises-
sa hoitojärjestelmässä. - The choice between
outpatient and inpatient treatment in a family
centred psychiatric treatment system. 194 p.
Summary 6 p. 1992.

94 WAHLSTRÖM, JARL, Merkitysten muodostuminen
ja muuttuminen perheterapeuttisessa keskus-
telussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus. -
Semantic change in family therapy. 195 p.
Summary 5 p. 1992.

95 RAHEEM, KOLAWOLE, Problems of social security
and development in a developing country. A
study of the indigenous systems and the
colonial influence on the conventional
schemes in Nigeria. - Sosiaaliturvan ja kehi-
tyksen ongelmia kehitysmaassa. 272 p.
Yhteenveto 3 p. 1993.

96 LAINE, TIMO, Aistisuus, kehollisuus ja dialo-
gisuus. Ludwig Feuerbachin filosofian lähtö-
kohtia ja niiden kehitysnäkymiä 1900-luvun
antropologisesti suuntautuneessa fenomeno-
logiassa. - Sensuousnes, bodiliness and
dialogue. Basic principles in Ludwig Feuer-
bach’s philosophy and their development in
the anthropologically oriented phenom-
enology of the 1900’s. 151 p. Zusammen-
fassung 5 S. 1993.

97 PENTTONEN, MARKKU, Classically conditioned
lateralized head movements and bilaterally
recorded cingulate cortex responses in cats. -
Klassisesti ehdollistetut sivuttaiset päänliik-
keet ja molemminpuoliset aivojen pihtipoimun
vasteet kissalla. 74 p. Yhteenveto 3 p. 1993.

98 KORO, JUKKA, Aikuinen oman oppimisensa
ohjaajana. Itseohjautuvuus, sen kehittyminen
ja yhteys opetustuloksiin kasvatustieteen
avoimen korkeakouluopetuksen monimuoto-
kokeilussa. - Adults as managers of their own
learning. Self-directiveness, its development
and connection with the gognitive learning
results of an experiment on distance education
for the teaching of educational science. 238 p.
Summary 7 p. 1993.

99 LAIHIALA-KANKAINEN, SIRKKA, Formaalinen ja
funktionaalinen traditio kieltenopetuksessa.

Kieltenopetuksen oppihistoriallinen tausta
antiikista valistukseen. - Formal and
functional traditions in language teaching.
The theory -historical background of language
teaching from the classical period to the age of
reason. 288 p. Summary 6 p. 1993.

100 MÄKINEN, TERTTU, Yksilön varhaiskehitys
koulunkäynnin perustana. - Early
development as a foundation for school
achievement. 273 p. Summary 16 p. 1993.

101 KOTKAVIRTA, JUSSI, Practical philosophy and
modernity. A study on the formation of
Hegel’s thought. - Käytännöllinen filosofia ja
modernisuus. Tutkielma Hegelin ajattelun
muotoutumisesta. 238 p. Zusammenfassung
3 S. Yhteenveto 3 p. 1993.

102 EISENHARDT, PETER L., PALONEN, KARI, SUBRA,
LEENA, ZIMMERMANN RAINER E.(Eds.), Modern
concepts of existentialism. Essays on Sartrean
problems in philosophy, political theory and
aesthetics. 168 p. Tiivistelmä 2 p. 1993.

103 KERÄNEN, MARJA, Modern political science and
gender. A debate between the deaf and the
mute. - Moderni valtio-oppi ja nainen.
Mykkien ja kuurojen välinen keskustelu.
252 p. Tiivistelmä 4 p. 1993.

104 MATIKAINEN,TUULA, Työtaitojenkehittyminen
erityisammattikouluvaiheen aikana. -
Development of working skills in special
vocational school. 205 p. Summary 4 p. 1994.

105 PIHLAJARINNE, MARJA-LEENA, Nuoren sairastumi-
nen skitsofreeniseen häiriöön. Perheterapeut-
tinen tarkastelutapa. - The onset of
schizophrenic disorder at young age. Family
therapeutic study. 174 p. Summary 5 p. 1994.

106 KUUSINEN, KIRSTI-LIISA, Psyykkinen itsesäätely
itsehoidon perustana. Itsehoito I-tyypin
diabetesta sairastavilla aikuisilla. - Self-care
based on self-regulation. Self-care in adult
type I diabetics. 260 p. Summary 17 p. 1994.

107 MENGISTU, LEGESSE GEBRESELLASSIE,
Psychological classification of students with
and without handicaps. A tests of Holland’s
theory in Ethiopia. 209 p. 1994.

108 LESKINEN, MARKKU (ED.), Family in focus. New
perspectives on early childhood special
education. 158 p. 1994.

109 LESKINEN, MARKKU, Parents’ causal attributions
and adjustment to their child’s disability. -
Vanhempien syytulkinnat ja sopeutuminen
lapsensa vammaisuuteen. 104 p. Tiivistelmä
1 p. 1994.

110 MATTHIES, AILA-LEENA, Epävirallisen sektorin ja
hyvinvointivaltion suhteiden modernisoitu-
minen. - The informal sector and the welfare
state. Contemporary relationships. 63 p.
Summary 12 p. 1994.

111 AITTOLA, HELENA, Tutkimustyön ohjaus ja
ohjaussuhteet tieteellisessä jatkokoulutuk-
sessa. - Mentoring in postgraduate education.
285 p. Summary 5 p. 1995.

112 LINDÉN, MIRJA, Muuttuva syövän kuva ja
kokeminen. Potilaiden ja ammattilaistentul-
kintoja. - The changing image and experience
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of cancer. Accounts given by patients and
professionals. 234 p. Summary 5 p. 1995.

113 VÄLIMAA, JUSSI, Higher education cultural
approach. - Korkeakoulututkimuksen
kulttuurinäkökulma. 94 p. Yhteenveto 5 p.
1995.

114 KAIPIO, KALEVI, Yhteisöllisyys kasvatuksessa.
yhteisökasvatuksen teoreettinen analyysi ja
käytäntöön soveltaminen. - The community as
an educator. Theoretical analysis and practice
of community education. 250 p. Summary 3 p.
1995.

115 HÄNNIKÄINEN, MARITTA, Nukesta vauvaksi ja
lapsesta lääkäriksi. Roolileikkiin siirtymisen
tarkastelua piagetilaisesta ja kulttuurihistori-
allisen toiminnan teorian näkökulmasta. 73 p.
Summary  6 p. 1995.

116 IKONEN, OIVA. Adaptiivinen opetus. Oppimis-
tutkimus harjaantumiskoulun opetussuunni-
telma- ja seurantajärjestelmän kehittämisen
tukena. - The adaptive teaching. 90 p.
Summary 5 p. 1995.

117 SUUTAMA, TIMO, Coping with life events in old
age. - Elämän muutos- ja ongelmatilanteiden
käsittely iäkkäillä ihmisillä. 110 p. Yhteenveto
3 p. 1995.

118 DERSEH, TIBEBU BOGALE, Meanings Attached to
Disability, Attitudes towards Disabled People,
and Attitudes towards Integration. 150 p.
1995.

119 SAHLBERG, PASI, Kuka auttaisi opettajaa. Post-
moderni näkökulma opetuksen muu-tokseen
yhden kehittämisprojektin valossa. - Who
would help a teacher. A post-modern
perspective on change in teaching in light of
a school improvement project. 255 p. Summary
4 p. 1996.

120 UHINKI, AILO, Distress of unemployed job-
seekers described by the Zulliger Test using
the Comprehensive System. - Työttömien
työntekijöiden ahdinko kuvattuna Compre-
hensive Systemin mukaisesti käytetyillä
Zulligerin testillä. 61 p. Yhteenveto 3p. 1996.

121 ANTIKAINEN, RISTO, Clinical course, outcome
and follow-up of inpatients with borderline
level disorders. - Rajatilapotilaiden osasto-
hoidon tuloksellisuus kolmen vuoden
seurantatutkimuksessa Kys:n psykiatrian
klinikassa. 102 p. Yhteenveto 4 p. 1996.

122 RUUSUVIRTA, TIMO, Brain responses to pitch
changes in an acoustic environment in cats
and rabbits. - Aivovasteet kuuloärsykemuu-
toksiin kissoilla ja kaneilla. 45 p. Yhteenveto 2
p. 1996.

123 VISTI, ANNALIISA, Työyhteisön ja työn tuotta-
vuuden kehitys organisaation transformaa-
tiossa. - Dovelopment of the work communi-ty
and changes in the productivity of work
during an organizational transformation
process. 201 p. Summary 12 p. 1996.

124 SALLINEN, MIKAEL, Event-ralated brain
potentials to changes in the acustic environ-
ment buring sleep and sleepiness. - Aivojen
herätevasteet muutoksiin kuuloärsykesar-

jassa unen ja uneliaisuuden aikana. 104 p.
Yhteenveto 3 p. 1997.

125 LAMMINMÄKI, TUIJA, Efficasy of a multi-faceted
treatment for children with learning
difficulties. - Oppimisvaikeuksien neuro-
kognitiivisen ryhmäkuntoutuksen tuloksel-
lisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 56 p.
Yhteenveto 2 p. 1997.

126 LUTTINEN, JAANA, Fragmentoituva kulttuuripoli-
tiikka. Paikallisen kulttuuripolitiikan tulkinta-
kehykset Ylä-Savossa. - Fragmenting-cultural
policy. The interpretative frames of local
cultural politics in Ylä-Savo. 178 p. Summary
9 p. 1997.

127 MARTTUNEN, MIIKA, Studying argumentation in
higher education by electronic mail. -
Argumentointia yliopisto-opinnoissa sähkö-
postilla. 60 p. (164 p.) Yhteenveto 3 p. 1997.

128 JAAKKOLA, HANNA, Kielitieto kielitaitoon pyrittä-
essä. Vieraiden kielten opettajien käsityksiä
kieliopin oppimisesta ja opetta-misesta. -
Language knowledge and language ability.
Teachers´ conceptions of the role of grammar
in foreign language learning and teaching.
227 p. Summary 7 p. 1997.

129 SUBRA, LEENA, A portrait of the political agent
in Jean-Paul Sartre. Views on playing, acting,
temporality and subjectivity. - Poliittisen
toimijan muotokuva Jean-Paul Sartrella.
Näkymiä pelaamiseen, toimintaan,
ajallisuuteen ja subjektiivisuuteen. 248 p.
Yhteenveto 2 p. 1997.

130 HAARAKANGAS, KAUKO, Hoitokokouksen äänet.
Dialoginen analyysi perhekeskeisen psykiatri-
sen hoitoprosessin hoitokokous-keskusteluis-
ta työryhmän toiminnan näkökulmasta. - The
voices in treatment meeting. A dialogical
analysis of the treatment meeting
conversations in family-centred psychiatric
treatment process in regard to the team
activity. 136 p. Summary 8 p. 1997.

131 MATINHEIKKI-KOKKO, KAIJA, Challenges of
working in a cross-cultural environment.
Principles and practice of refugee settlement in
Finland. - Kulttuurienvälisen työn haasteet.
Periaatteet ja käytäntö maahanmuuttajien
hyvinvoinnin turvaamiseksi Suomessa. 130 p.
Yhteenveto 3 p. 1997.

132 KIVINIEMI, KARI, Opettajuuden oppimisesta
harjoittelun harhautuksiin. Aikuisopiskeli-
joiden kokemuksia opetusharjoittelusta ja sen
ohjauksesta luokanopettajakoulutuksessa. -
From the learning of teacherhood to the
fabrications of practice. Adult students´ ex-
periences of teaching practice and its super-
vision in class teacher education. 267 p.
Summary 8 p. 1997.

133 KANTOLA, JOUKO, Cygnaeuksen jäljillä käsityön-
opetuksesta teknologiseen kasvatukseen. - In
the footsteps of Cygnaeus. From handicraft
teaching to technological education. 211 p.
Summary 7 p. 1997.

134 KAARTINEN, JUKKA, Nocturnal body movements
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and sleep quality. - Yölliset kehon liikkeet ja
unen laatu. 85 p. Yhteenveto 3 p. 1997.

135 MUSTONEN, ANU, Media violence and its
audience. - Mediaväkivalta ja sen yleisö. 44 p.
(131 p.). Yhteenveto 2 p. 1997.

136 PERTTULA, JUHA, The experienced life-fabrics of
young men. - Nuorten miesten koettu
elämänkudelma. 218 p. Yhteenveto 3 p. 1998.

137 TIKKANEN, TARJA, Learning and education of
older workers. Lifelong learning at the margin.
- Ikääntyvän työväestön oppiminen ja koulu-
tus. Elinikäisen oppimisen marginaalissa.
83 p. (154 p.). Yhteenveto 6 p. 1998.

138 LEINONEN, MARKKU, Johannes Gezelius van-
hempi luonnonmukaisen pedagogiikan
soveltajana. Comeniuslainen tulkinta. -
Johannes Gezelius the elder as implementer of
natural padagogy. A Comenian interpretation.
237 p. Summary 7 p. 1998.

139 KALLIO, EEVA, Training of students’ scientific
reasoning skills. - Korkeakouluopiskelijoiden
tieteellisen ajattelun kehittäminen. 90 p.
Yhteenveto 1 p. 1998.

140 NIEMI-VÄKEVÄINEN, LEENA, Koulutusjaksot ja
elämänpolitiikka. Kouluttautuminen yksilöl-
listymisen ja yhteisöllisyyden risteysasemana.
- Sequences of vocational education as life
politics. Perspectives of invidualization and
communality. 210 p. Summary 6 p. 1998.

141 PARIKKA, MATTI, Teknologiakompetenssi.
Teknologiakasvatuksen uudistamishaasteita
peruskoulussa ja lukiossa. - Technological
competence. Challenges of reforming techno-
logy education in the Finnish comprehensive
and upper secondary school. 207 p. Summary
13 p. 1998.

142 TA OPETTAJAN APUNA - EDUCATIONAL TA FOR
TEACHER. Professori Pirkko Liikaselle omistettu
juhlakirja. 207 p. Tiivistelmä - Abstract 14 p.
1998.

143 YLÖNEN, HILKKA, Taikahattu ja hopeakengät -
sadun maailmaa. Lapsi päiväkodissa sadun
kuulijana, näkijänä ja kokijana. - The world of
the colden cap and silver shoes. How kinder
garten children listen to, view, and experience
fairy tales. 189 p. Summary 8 p. 1998.

144 MOILANEN, PENTTI, Opettajan toiminnan perus-
teiden tulkinta ja tulkinnan totuudellisuuden
arviointi. - Interpreting reasons for teachers’
action and the verifying the interpretations.
226 p. Summary 3p. 1998.

145 VAURIO, LEENA,  Lexical inferencing in reading
in english on the secondary level. - Sana-
päättely englanninkielistä tekstiä luettaessa
lukioasteella. 147 p. Yhteenveto 3 p. 1998.

146 ETELÄPELTO, ANNELI, The development of
expertise in information systems design. -
Asiantuntijuuden kehittyminen tietojärjestel-
mien suunnittelussa. 132 p. (221p.).
Yhteenveto 12 p. 1998.

147 PIRHONEN, ANTTI, Redundancy as a criterion for
multimodal user-interfaces. - Käsitteistö luo

näkökulman käyttöliittymäanalyysiin. 141 p.
Yhteenveto 3 p. 1998.

148 RÖNKÄ, ANNA, The accumulation of problems of
social functioning: outer, inner, and
behavioral strands. - Sosiaalinen selviytymi-
nen lapsuudesta aikuisuuteen: ongelmien
kasautumisen kolme väylää. 44 p. (129 p.)
Yhteenveto 3 p. 1999.

149 NAUKKARINEN, AIMO, Tasapainoilua kurinalai-
suuden ja tarkoituksenmukaisuuden välillä.
Oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen
liittyvän ongelmanratkaisun kehittäminen
yhden peruskoulun yläasteen tarkastelun
pohjalta. - Balancing rigor and relevance.
Developing problem-solving  associated with
students’ challenging behavior in the light of a
study of an upper  comprehensive school.
296 p. Summary 5 p. 1999.

150 HOLMA, JUHA, The search for a narrative.
Investigating acute psychosis and the need-
adapted treatment model from the narrative
viewpoint. - Narratiivinen lähestymistapa
akuuttiin psykoosiin ja tarpeenmukaisen
hoidon malliin. 52 p. (105 p.) Yhteenveto 3 p. 1999.

151 LEPPÄNEN, PAAVO H.T., Brain responses to
changes in tone and speech stimuli in infants
with and without a risk for familial dyslexia. -
Aivovasteet ääni- ja puheärsykkeiden muu-
toksiin vauvoilla, joilla on riski suvussa esiin-
tyvään dysleksiaan ja vauvoilla ilman tätä
riskiä. 100 p. (197 p.) Yhteenveto 4 p. 1999.

152 SUOMALA, JYRKI, Students’ problem solving
in the LEGO/Logo learning environment. -
Oppilaiden ongelmanratkaisu LEGO/Logo
oppimisympäristössä. 146 p. Yhteenveto 3 p.
1999.

153 HUTTUNEN, RAUNO, Opettamisen filosofia ja
kritiikki. - Philosophy, teaching, and critique.
Towards a critical theory of the philosophy of
education. 201 p. Summary 3p. 1999.

154 KAREKIVI, LEENA, Ehkä en kokeilisikaan, jos ....
Tutkimus ylivieskalaisten nuorten tupakoin-
nista ja päihteidenkäytöstä ja niihin liittyvästä
terveyskasvatuksesta vuosina 1989-1998. -
Maybe I wouldn´t even experiment if .... A
study on youth smoking and use of  intoxi-
cants in Ylivieska and related health educat-
ion in 1989-1998. 256 p. Summary 4 p. 1999.

155 LAAKSO, MARJA-LEENA, Prelinguistic skills and
early interactional context as predictors of
children´s language development. - Esi-
kielellinen kommunikaatio ja sen vuorovaiku-
tuksellinen konteksti lapsen kielen kehityksen
ennustajana. 127 p. Yhteenveto 2 p. 1999.

156 MAUNO, SAIJA, Job insecurity as a psycho-social
job stressor in the context of the work-family
interface. - Työn epävarmuus työn psyko-
sosiaalisena stressitekijänä työn ja perheen
vuorovaikutuksen kontekstissa. 59 p. (147 p.)
Yhteenveto 3 p. 1999.

157 MÄENSIVU KIRSTI, Opettaja määrittelijänä,
oppilas määriteltävänä. Sanallisen oppilaan
arvioinnin sisällön analyysi. -  The teacher as
a determiner - the pupil to be determined -
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content analysis of the written school reports.
215 p. Summary 5 p. 1999.

158 FELDT, TARU, Sense of coherence. Structure,
stability and health promoting role in working
life. - Koherenssin rakenne, pysyvyys ja
terveyttä edistävä merkitys työelämässä. 60 p.
(150 p.) Yhteenveto 5 p. 2000.

159 MÄNTY, TARJA, Ammatillisista erityisoppilaitok-
sista elämään. - Life after vocational special
education. 235 p. Summary 3 p. 2000.

160 SARJA, ANNELI, Dialogioppiminen pienryhmäs-
sä. Opettajaksi opiskelevien harjoitteluproses-
si terveydenhuollon opettajankoulutuksessa. -
Dialogic learning in a small group. The
process of student teachers´ teaching practice
during health care education. 165 p. Summary
7 p. 2000.

161 JÄRVINEN, ANITTA, Taitajat iänikuiset. - Kotkan
ammattilukiosta valmiuksia elämään, työelä-
mään ja jatko-opintoihin. - Age-old
craftmasters -Kotka vocational senior
secondary school - giving skills for life, work
and further studies. 224 p. Summary 2 p. 2000.

162 KONTIO, MARJA-LIISA, Laitoksessa asuvan
kehitysvammaisen vanhuksen haastava
käyttäytyminen ja hoitajan käyttämiä vaiku-
tuskeinoja. - Challenging behaviour of
institutionalized mentally retarded elderly
people and measures taken by nurses to
control it. 175 p. Summary 3 p. 2000.

163 KILPELÄINEN, ARJA, Naiset paikkaansa etsimäs-
sä. Aikuiskoulutus naisen elämänkulun
rakentajana. - Adult education as determinant
of woman’s life-course. 155 p. Summary 6 p.
2000.

164 RIITESUO, ANNIKKI, A preterm child grows.
Focus on speech and language during the
first two years. - Keskonen kasvaa: puheen
ja kielen kehitys kahtena ensimmäisenä elin-
vuotena. 119 p. Tiivistelmä 2 p. 2000.

165 TAURIAINEN, LEENA, Kohti yhteistä laatua.  -
Henkilökunnan, vanhempien ja lasten laatu-
käsitykset päiväkodin integroidussa erityis-
ryhmässä. - Towards common quality: staff’s,
parents’ and children’s conseptions of quality
in an integration group at a daycare center.
256 p. Summary 6 p. 2000.

166 RAUDASKOSKI, LEENA, Ammattikorkeakoulun
toimintaperustaa etsimässä. Toimilupahake-
musten sisällönanalyyttinen tarkastelu. - In
search for the founding principles of the
Finnishpolytechnic institutes. A content
analysis of the licence applications. 193 p.
Summary 4 p. 2000.

167 TAKKINEN, SANNA, Meaning in life and its
relation to functioning in old age. - Elämän
tarkoituksellisuus ja sen yhteydet toiminta-
kykyyn vanhuudessa. 51 p. (130 p.)
Yhteenveto 2 p. 2000.

168 LAUNONEN, LEEVI, Eettinen kasvatusajattelu
suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä
1860-luvulta 1990-luvulle. - Ethical thinking

in Finnish school’s pedagogical texts from the
1860s to the 1990s. 366 p. Summary 3 p. 2000.

169 KUORELAHTI, MATTI, Sopeutumattomien luokka-
muotoisen erityisopetuksen tuloksellisuus. -
The educational outcomes of special classes
for emotionally/ behaviorally disordered
children and youth. 176 p. Summary 2p.
2000.

170 KURUNMÄKI, JUSSI, Representation, nation and
time. The political rhetoric of the 1866
parliamentary reform in Sweden. - Edustus,
kansakunta ja aika. Poliittinen retoriikka
Ruotsin vuoden 1866 valtiopäiväreformissa.
253 p. Tiivistelmä 4 p. 2000.

171 RASINEN, AKI, Developing technology
education. In search of curriculum elements
for Finnish general education schools. 158 p.
Yhteenveto 2 p. 2000.

172 SUNDHOLM, LARS, Itseohjautuvuus organisaatio-
muutoksessa. - Self-determination in
organisational change. 180 p. Summary 15 p.
2000.

173 AHONNISKA-ASSA, JAANA, Analyzing change in
repeated neuropsychological assessment. 68
p. (124 p.) Yhteenveto 2 p. 2000.

174 HOFFRÉN, JARI, Demokraattinen eetos – rajoista
mahdollisuuksiin. - The democratic ethos.
From limits to possibilities? 217 p. Summary
2 p. 2000.

175 HEIKKINEN, HANNU L. T.,  Toimintatutkimus,
tarinat ja opettajaksi tulemisen taito.
Narratiivisen identiteettityön kehittäminen
opettajankoulutuksessa toimintatutkimuksen
avulla. - Action research, narratives and the
art of becoming a teacher. Developing
narrative identity work in teacher education
through action research. 237 p. Summary 4 p.
2001.

176 VUORENMAA, MARITTA, Ikkunoita arvioin- nin
tuolle puolen. Uusia avauksia suoma-
laiseen koulutusta koskevaan evaluaatio-
keskusteluun. - Views across assessment:
New openings into the evaluation
discussion on Finnish education. 266 p.
Summary 4 p. 2001.

177 LITMANEN, TAPIO, The struggle over risk. The
spatial, temporal, and cultural dimensions of
protest against nuclear technology. - Kamp-
pailu riskistä. Ydinteknologian vastaisen
protestin tilalliset, ajalliset ja kulttuuriset
ulottuvuudet. 72 p. (153 p.) Yhteenveto 9 p.
2001.

178 AUNOLA, KAISA, Children’s and adolescents’
achievement strategies, school adjustment,
and family environment. -  Lasten ja nuorten
suoritusstrategiat koulu- ja perheympäristöis-
sä. 51 p. (153 p.) Yhteenveto 2 p. 2001.

179 OKSANEN, ELINA , Arvioinnin kehittäminen
erityisopetuksessa. Diagnosoinnista oppimi-
sen ohjaukseen laadullisena tapaustutkimuk-
sena. - Developing assessment practices in
special education. From a static approach to
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dynamic approach applying qualitative case.
182 p. Summary 5 p. 2001.

180 VIITTALA, KAISU, “Kyllä se tommosellaki lapsel-
la on kovempi urakka”. Sikiöaikana alkoholil-
le altistuneiden huostaanotettujen lasten
elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat
prosessit. - “It’s harder for that kind of child to
get along”. The life situation of the children
exposed to alcohol in utero and taken care of
by society, their risk and protective processes.
316 p. Summary 4 p. 2001.

181 HANSSON, LEENI, Networks matter. The role of
informal social networks in the period of socio-
economic reforms of the 1990s in Estonia. -
Verkostoilla on merkitystä: infor-maalisten
sosiaalisten verkostojen asema Virossa
1990-luvun sosio-ekonomisten muutosten
aikana. 194 p. Yhteenveto 3 p. 2001.

182 BÖÖK, MARJA LEENA, Vanhemmuus ja vanhem-
muuden diskurssit työttömyystilanteessa . -
Parenthood and parenting discourses in a
situation of unemployment. 157 p. Summary
5 p. 2001.

183 KOKKO, KATJA, Antecedents and
consequences of long-term unemployment.
- Pitkäaikaistyöttömyyden ennakoijia ja seu-
rauksia. 53 p. (115 p.) Tiivistelmä 3 p. 2001.

184 KOKKONEN, MARJA, Emotion regulation
and physical health in adulthood: A
longitudinal, personality-oriented
approach. - Aikuisiän tunteiden säätely ja
fyysinen terveys: pitkittäistutkimuksellinen
ja persoonallisuuskeskeinen lähestymis-
tapa. 52 p. (137 p.) Tiivistelmä 3 p. 2001.

185 MÄNNIKKÖ, KAISA, Adult attachment styles:
A Person-oriented approach. - Aikuisten
kiintymystyylit. 142 p. Yhteenveto 5 p. 2001.

186 KATVALA, SATU, Missä äiti on? Äitejä ja äitiyden
uskomuksia sukupolvien saatossa. - Where's
mother? Mothers and maternal beliefs over
generations. 126 p. Summary 3 p. 2001.

187 KIISKINEN, ANNA-LIISA, Ympäristöhallinto
vastuullisen elämäntavan edistäjänä.
 - Environmental administration as
promoter of responsible living. 229 p.
Summary 8 p. 2001.

188 SIMOLA, AHTI, Työterveyshuolto-organi-
saation toiminta, sen henkilöstön henkinen
hyvinvointi ja toiminnan tuloksellisuus.-
Functioning of an occupational health
service organization and its relationship to
the mental well-being of its personnel, client
satisfaction, and economic profitability. 192 p.
Summary 12 p. 2001.

189 VESTERINEN, PIRKKO, Projektiopiskelu- ja oppi-
minen ammattikorkeakoulussa. - Project -
based studying and learning in the
polytechnic. 257 p. Summary 5 p. 2001.

190 KEMPPAINEN, JAANA, Kotikasvatus kolmessa
sukupolvessa. - Childrearing in three
generations. 183 p. Summary 3 p. 2001.

191 HOHENTHAL-ANTIN LEONIE, Luvan ottaminen –
Ikäihmiset teatterin tekijöinä. - Taking

permission– Elderly people as theatre makers.
183 p. Summary 5 p. 2001.

192 KAKKORI, LEENA, Heideggerin aukeama.
Tutkimuksia totuudesta ja taiteesta Martin
Heideggerin avaamassa horisontissa.
- Heidegger's clearing. Studies on truth and
art in the horizon opened by Martin Heideg-
ger. 156 p. Summary 2 p. 2001.

193 NÄRHI, VESA, The use of clinical neuro-
psychological data in learning disability
research. - Asiakastyön yhteydessä kerätyn
neuropsykologisen aineiston käyttö
oppimisvaikeustutkimuksessa. 103 p.
Yhteenveto 2 p. 2002.

194 SUOMI, ASTA, Ammattia etsimässä.
Aikuisopiskelijat kertovat sosiaaliohjaaja-
koulutuksesta ja narratiivisen pätevyyden
kehittymisestä. - Searching for professional
identity. Adult students' narratives on the
education of a social welfare supervisor and
the development of narrative competence.
183 p. Summary 2 p. 2002.

195 PERKKILÄ, PÄIVI, Opettajien matematiikka-
uskomukset ja matematiikan oppikirjan
merkitys alkuopetuksessa. 212 p.
- Teacher's mathematics beliefs and
meaning of mathematics textbooks in the
first and the second grade in primary
school. Summary 2 p. 2002.

196 VESTERINEN, MARJA-LIISA, Ammatillinen har-
joittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä
ammattikorkeakoulussa. - Promoting
professional expertise by developing practical
learning at the polytechnic. 261 p. Summary
5 p. 2002.

197 POHJANEN, JORMA, Mitä kello on? Kello moder-
nissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa
teoriassa. - What's the time. Clock on
modern society and in it's sociological
theory. 226 p. Summary 3 p. 2002.

198 RANTALA, ANJA, Perhekeskeisyys – puhetta vai
todellisuutta? Työntekijöiden käsitykset
yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen
perheen kanssa. - Family-centeredness
rhetoric or reality? Summary 3 p. 2002.

199 VALANNE, EIJA, "Meidän lapsi on arvokas"
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma (HOJKS) kunnallisessa
erityiskoulussa. - "Our child is precious" - The
individual educational plan in the context of
the special school. 219 p. Yhteenveto 2 p. 2002.

200 HOLOPAINEN, LEENA, Development in
reading and reading related skills; a follow-
up study from pre-school to the fourth
grade. 57 p. (138 p.) Yhteenveto 3 p. 2002.

201 HEIKKINEN, HANNU, Draaman maailmat
oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava
leikillisyys. - Drama worlds as learning areas -
the serious playfulness os drama education.
164 p. Summary 5 p. 2002.

202 HYTÖNEN, TUIJA, Exploring the practice of
human resource development as a field of
professional expertise. - Henkilöstön
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kehittämistyön asiantuntijuuden rakentumi-
nen.  137 p. (300 p.) Yhteenveto 10 p. 2002.

203 RIPATTI, MIKKO, Arvid Järnefeldt kasvatus-
ajattelijana.  246 p. Summary 4 p. 2002.

204 VIRMASALO, ILKKA, Perhe, työttömyys ja lama.
 - Families, unemployment and the economic
depression. 121 p. Summary 2 p. 2002.

205 WIKGREN, JAN, Diffuse and discrete associations
in aversive classical conditioning. - Täsmäl-
liset ja laaja-alaiset ehdollistumat klassisessa
aversiivisessa ehdollistumisessa. 40 p. (81 p.)
Yhteenveto 2 p. 2002.

206 JOKIVUORI, PERTTI, Sitoutuminen työorgani-
saatioon ja ammattijärjestöön. - Kilpailevia
vai täydentäviä?- Commitment to organisation
and trade union. Competing or
complementary? 132 p. Summary 8 p. 2002.

207 GONZÁLEZ VEGA, NARCISO, Factors affecting
simulator-training effectiveness. 162 p.
Yhteenveto 1 p. 2002.

208 SALO, KARI, Teacher Stress as a Longitudinal
Process - Opettajien stressiprosessi. 67 p.
Yhteenveto 2 p. 2002.

209 VAUHKONEN, JOUNI, A rhetoric of reduction.
Bertrand de Jouvenel’s pure theory of politics
as persuasion. 156 p. Tiivistelmä 2 p. 2002.

210 KONTONIEMI, MARITA,  ”Milloin sinä otat itseäsi
niskasta kiinni?” Opettajien kokemuksia
alisuoriutujista. - ”When will you pull your
socks up?” Teachers´ experiences of
underachievers. 218 p. Summary 3 p. 2003.

211 SAUKKONEN, SAKARI, Koulu ja yksilöllisyys;
Jännitteitä, haasteita ja mahdollisuuksia.
- School and individuality: Tensions,
challenges and possibilities. 125 p. Summary
3 p. 2003.

212 VILJAMAA, MARJA-LEENA, Neuvola tänään ja
huomenna. Vanhemmuuden tukeminen,
perhekeskeisyys ja vertaistuki. - Child and
maternity welfare clinics today and tomorrow.
Supporting parenthood, family-centered
sevices and peer groups. 141 p. Summary 4 p.
2003.

213 REMES, LIISA,  Yrittäjyyskasvatuksen kolme
diskurssia. - Three discourses in
entrepreneurial learning. 204 p. Summary 2 p.
2003.

214 KARJALA, KALLE, Neulanreiästä panoraamaksi.
Ruotsin kulttuurikuvan ainekset eräissä
keskikoulun ja B-ruotsin vuosina 1961–2002
painetuissa oppikirjoissa. - From pinhole to
panorama – The culture of Sweden presented
in some middle and comprehensive school
textbooks printed between 1961 and 2002.
308 p. Summary 2 p. 2003.

215 LALLUKKA, KIRSI,  Lapsuusikä ja ikä lapsuudes-
sa. Tutkimus 6–12 -vuotiaiden sosiokulttuu-
risesta ikätiedosta. -  Childhood age and age
in childhood. A study on the sociocultural
knowledge of age.  234 p. Summary 2 p. 2003.

216 PUUKARI, SAULI, Video Programmes as Learning
Tools. Teaching the Gas Laws and Behaviour
of Gases in Finnish and Canadian Senior
High Schools.  361 p. Yhteenveto 6 p. 2003.

217 LOISA, RAIJA-LEENA, The polysemous
contemporary concept. The rhetoric of the
cultural industry. - Monimerkityksinen
nykykäsite. Kulttuuriteollisuuden retoriikka.
244 p. Yhteenveto 2 p. 2003.

218 HOLOPAINEN, ESKO, Kuullun ja luetun tekstin
ymmärtämisstrategiat ja -vaikeudet peruskou-
lun kolmannella ja yhdeksännellä luokalla. -
Strategies for listening and reading
comprehension and problematic listening and
reading comprehension of the text during the
third and ninth grades of primary school.
135 p. Summary 3 p. 2003.

219 PENTTINEN, SEPPO, Lähtökohdat liikuntaa
opettavaksi luokanopettajaksi. Nuoruuden
kasvuympäristöt ja opettajankoulutus
opettajuuden kehitystekijöinä.- Starting points
for a primary school physical education
teacher. The growth environment of
adolescence and teacher education as
developmental factors of teachership.
201 p. Summary 10 p. 2003.

220 IKÄHEIMO, HEIKKI, Tunnustus, subjektiviteetti ja
inhimillinen elämänmuoto: Tutkimuksia
Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustus-
suhteista. - Recognition, subjectivity and the
human life form: studies on Hegel and
interpersonal recognition. 191 p. Summary
3 p. 2003.

221 ASUNTA, TUULA, Knowledge of environmental
issues. Where pupils acquire information and
how it affects their attitudes, opinions, and
laboratory behaviour - Ympäristöasioita
koskeva tieto. Mistä oppilaat saavat informaa-
tiota ja miten se vaikuttaa heidän asenteisiin-
sa, mielipiteisiinsä ja laboratoriokäyttäytymi-
seensä. 159 p. Yhteenveto 4 p. 2003.

222 KUJALA, ERKKI, Sodan pojat. Sodanaikaisten
pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden
näkökulmasta - The sons of war. 229 p.
Summary 2 p. 2003.

223 JUSSI KURUNMÄKI & KARI PALOINEN (Hg./eds.)
Zeit, Geschicte und Politik. Time, history and
politics. Zum achtzigsten Geburtstag von
Reinhart Koselleck. 310 p. 2003.

224 LAITINEN, ARTO, Strong evaluation without
sources. On Charles Taylor’s philosophical
anthropology and cultural moral realism.
- Vahvoja arvostuksia ilman lähteitä.
Charles Taylorin filosofisesta antropolo-
giasta ja kulturalistisesta moraalirealis-
mista. 358 p. Yhteenveto 4 p. 2003.

225 GUTTORM, TOMI K. Newborn brain responses
measuring feature and change detection and
predicting later language development in
children with and without familial risk for
dyslexia. -  Vastasyntyneiden aivovasteet
puheäänteiden ja niiden muutosten havait-
semisessa sekä myöhemmän kielen kehityk-
sen ennustamisessa dysleksia-riskilapsilla.
81 p. (161 p.) Yhteenveto 3 p. 2003.
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226 NAKARI, MAIJA-LIISA, Työilmapiiri,  työnte-
kijöiden hyvinvointi ja muutoksen mah-
dollisuus - Work climate, employees’ well-
being and the possibility of change. 255 p.
Summary 3 p. 2003.

227 METSÄPELTO, RIITTA-LEENA, Individual
differences in parenting: The five-factor
model of personality as an explanatory
framework - Lastenkasvatus ja sen yhteys
vanhemman persoonallisuuden piirteisiin.
53 p. (119 p.) Tiivistelmä 3 p. 2003.

228 PULKKINEN, OILI, The labyrinth of politics -
A conceptual approach to the modes of the
political in the scottish enlightenment. 144 p.
Yhteenveto 2 p. 2003.

229 JUUJÄRVI, PETRI, A three-level analysis of
reactive aggression among children. -
Lasten aggressiivisiin puolustusreaktioihin
vaikuttavien tekijöiden kolmitasoinen
analyysi. 39 p. (115 p.) Yhteenveto 2 p.
2003.

230 POIKONEN, PIRJO-LIISA, “Opetussuunnitelma
on sitä elämää”. Päiväkoti-kouluyhteisö
opetussuunnitelman kehittäjänä. - “The
curriculum is part of our life”. The day-cara -
cum - primary school community as a
curriculum developer. 154 p. Summary 3 p.
2003.

231 SOININEN, SUVI, From a ‘Necessary Evil’ to an
art of contingency: Michael Oakeshott’s
conception of political activity in British
postwar political thought. 174 p. Summary
2p. 2003.

232 ALARAUDANJOKI, ESA, Nepalese child labourers’
life-contexts, cognitive skills and well-being.
- Työssäkäyvien nepalilaislasten elämän-
konteksti, kognitiiviset taidot ja hyvinvointi.
62 p. (131 p.) Yhteenveto 4 p. 2003.

233 LERKKANEN, MARJA-KRISTIINA, Learning to read.
Reciprocal processes and individual
pathways. - Lukemaan oppiminen:
vastavuoroiset prosessit ja yksilölliset
oppimispolut. 70 p. (155 p.) Yhteenveto 5 p.
2003.

234 FRIMAN, MERVI,  Ammatillisen asiantuntijan
etiikka ammattikorkeakoulutuksessa.
- The ethics of a professional expert in the
context of polytechnics. 199 p. 2004.

235 MERONEN, AULI,  Viittomakielen omaksumi-
sen yksilölliset tekijät. - Individual
differences in sign language abilities. 110 p.
Summary 5 p. 2004.

236 TIILIKKALA, LIISA, Mestarista tuutoriksi.
          Suomalaisen ammatillisen opettajuuden
          muutos ja jatkuvuus. - From master to tutor.

Change and continuity in Finnish vocational
teacherhood. 281 p. Summary 3 p. 2004.

237 ARO, MIKKO, Learning to read: The effect of
orthography. - Kirjoitusjärjestelmän vaikutus
lukemaan oppimiseen. 44 p. (122 p.)
Tiivistelmä 2 p. 2004.

238 LAAKSO, ERKKI, Draamakokemusten äärellä.
Prosessidraaman oppimispotentiaali

opettajaksi opiskelevien kokemusten valossa.
- Encountering drama experiences. The
learning potential of process drama in the
light of student teachers’ experiences. 230 p.
Summary 7 p. 2004.

239 PERÄLÄ-LITTUNEN, SATU, Cultural images of a
good mother and a good father in three
generations. - Kulttuuriset mielikuvat
hyvästä äidistä ja hyvästä isästä kolmessa
sukupolvessa. 234 p. Yhteenveto 7 p. 2004.

240 RINNE-KOISTINEN, EVA-MARITA, Perceptions of
health: Water and sanitation problems in
rural and urban communities in Nigeria.
129 p. (198 p.) Yhteenveto 3 p. 2004.

241 PALMROTH, AINO, Käännösten kautta
kollektiiviin.  Tuuliosuuskunnat toimija-
verkkoina. - From translation to collective.
Wind turbine cooperatives as actor
networks. 177 p. Summary 7 p. 2004.

242 VIERIKKO, ELINA, Genetic and environmental
effects on aggression. - Geneettiset ja ympä-
ristötekijät aggressiivisuudessa. 46 p. (108 p.)
Tiivistelmä 3 p. 2004.

243 NÄRHI, KATI,  The eco-social approach in social
work and the challenges to the expertise of
social work. - Ekososiaalinen viitekehys ja
haasteet sosiaalityön asiantuntijuudelle.
106 p. (236 p.) Yhteenveto 7 p. 2004.

244 URSIN, JANI, Characteristics of Finnish medical
and engineering research group work.
- Tutkimusryhmätyöskentelyn piirteet lääke-
ja teknisissä tieteissä. 202 p. Yhteenveto 9 p.
2004.

245 TREUTHARDT, LEENA, Tulosohjauksen yhteis-
kunnalliuus Jyväskylän yliopistossa.
Tarkastelunäkökulmina muoti ja seurustelu.
- The management by results a fashion and
social interaction at the University of
Jyväskylä. 228 p. Summary 3 p. 2004.

246 MATTHIES, JÜRGEN, Umweltpädagogik in der
Postmoderne. Eine philosophische Studie
über die Krise des Subjekts im
umweltpädagogischen Diskurs.
 - Ympäristökasvatus postmodernissa.
Filosofinen tutkimus subjektin kriisistä
ympäristökasvatuksen diskurssissa.400 p.
Yhteenveto 7 p. 2004.

247 LAITILA, AARNO, Dimensions of expertise in
family therapeutic process. - Asiantunti-
juuden ulottuvuuksia perheterapeuttisessa
prosessissa. 54 p. (106 p.) Yhteenveto 3 p.
2004.

248 LAAMANEN (ASTIKAINEN), PIIA, Pre-attentive
detection of changes in serially presented
stimuli in rabbits and humans. - Muutoksen
esitietoinen havaitseminen sarjallisesti
esitetyissä ärsykkeissä kaneilla ja ihmisillä.
35 p. (54 p.) Yhteenveto 3 p. 2004.

249 JUUSENAHO, RIITTA, Peruskoulun rehtoreiden
johtamisen eroja. Sukupuolinen näkökulma.
- Differences in comprehensive school
leadership and management. A gender-based
approach. 176p. Summary 3 p. 2004.
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250 VAARAKALLIO, TUULA, ”Rotten to the Core”.
Variations of French nationalist anti-system
rhetoric.  – ”Systeemi on mätä”. Ranska-
laisten nationalistien järjestelmän vastainen
retoriikka. 194 p. Yhteenveto 3 p. 2004.

251 KUUSINEN, PATRIK, Pitkäaikainen kipu ja
depressio. Yhteyttä säätelevät tekijät.
–  Chronic pain and depression: psychosocial
determinants regulating the relationship.
139 p. Summary 8 p. 2004.

252 HÄNNIKÄINEN-UUTELA, ANNA-LIISA, Uudelleen
juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti
päihderiippuvaisten narkomaanien kuntou-
tuksessa. –  Rooted again. Community
education in the rehabilitation of substance
addicts. 286 p. Summary 3 p. 2004.

253 PALONIEMI, SUSANNA, Ikä, kokemus ja osaa-
minen työelämässä. Työntekijöiden käsityksiä
iän ja kokemuksen merkityksestä ammatil-
lisessa osaamisessa ja sen kehittämisessä.
- Age, experience and competence in working
life. Employees' conceptions of the the
meaning and experience in professional
competence and its development. 184 p.
Summary 5 p. 2004.

254 RUIZ CEREZO, MONTSE, Anger and Optimal
Performance in Karate. An Application of the
IZOF Model. 55 p. (130 p.) Tiivistelmä 2 p.
2004.

255 LADONLAHTI, TARJA, Haasteita palvelujärjes-
telmälle. Kehitysvammaiseksi luokiteltu
henkilö psykiatrisessa sairaalassa.
- Challenges for the human service system.
Living in a psychiatric hospital under the
label of mental retardation. 176 p. Summary
3 p. 2004.

256 KOVANEN PÄIVI, Oppiminen ja asiantuntijuus
varhaiskasvatuksessa. Varhaisen oppimaan
ohjaamisen suunnitelma erityistä tukea
tarvitsevien lasten ohjauksessa. - Learning
and expertice in early childhood education. A
pilot work in using VARSU with children
with special needs. 175 p. Summary 2 p. 2004.

257 VILMI, VEIKKO, Turvallinen koulu. Suoma-
laisten näkemyksiä koulutuspalvelujen
kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista.
- Secure education. Finnish views on the
national and municipal priorities of
Finland’s education services. 134 p.
Summary 5 p. 2005.

258 ANTTILA, TIMO, Reduced working hours.
Reshaping the duration, timing and tempo
of work. 168 p. Tiivistelmä 2 p. 2005.

259 UGASTE, AINO, The child’s play world at home
and the mother’s role in the play. 207 p.
Tiivistelmä 5 p. 2005.

260 KURRI, KATJA, The invisible moral order:
Agency, accountability and responsibility
in therapy talk. 38 p. (103 p.). Tiivistelmä 1 p.
2005.

261 COLLIN, KAIJA, Experience and shared practice
– Design engineers’ learning at work.– Suun-
nitteluinsinöörien työssä oppiminen
– kokemuksellisuutta ja jaettuja käytäntöjä.
124 p. (211 p.). Yhteenveto 6 p. 2005.

262 KURKI, EIJA, Näkyvä ja näkymätön. Nainen
Suomen helluntailiikkeen kentällä. – Visible
and invisible. Women in the Finnish
pentecostal movement. 180 p. Summary 2 p.
2005.

263 HEIMONEN, SIRKKALIISA, Työikäisenä Alzhei-
merin tautiin sairastuneiden ja heidän
puolisoidensa kokemukset sairauden
alkuvaiheessa. – Experiences of persons
with early onset Alzheimer’s disease and
their spouses in the early stage of the disease.
138 p. Summary 3 p. 2005.

264 PIIROINEN, HANNU, Epävarmuus, muutos ja
ammatilliset jännitteet. Suomalainen
sosiaalityö 1990-luvulla sosiaalityöntekijöi-
den tulkinnoissa. – Uncertainty, change  and
professional tensions. The Finnish social
work in the 1990s in the light of social
workers’ representations. 207 p. Summary
2 p. 2005.

265 MÄKINEN, JARMO, Säätiö ja maakunta.
Maakuntarahastojärjestelmän kentät ja
verkostot. – Foundation and region: Fields and
networks of the system of the regional funds.
235 p. Summary 3 p. 2005.

266 PETRELIUS, PÄIVI, Sukupuoli ja subjektius
sosiaalityössä. Tulkintoja naistyöntekijöiden
muistoista. – Gender and subjectivity in social
work – interpreting women workers’
memories. 67 p. (175 p.) 2005.

267 HOKKANEN, TIINA, Äitinä ja isänä eron jälkeen.
Yhteishuoltajavanhemmuus arjen kokemuk-
sena. – As a mother and a father after divoce.
Joint custody parenthood as an everyday life
experience. 201 p. Summary 8 p. 2005.

268 HANNU SIRKKILÄ, Elättäjyyttä vai erotiikkaa.
Miten suomalaiset miehet legitimoivat pari-
suhteensa thaimaalaisen naisen kanssa?
– Breadwinner or eroticism. How Finnish
men legitimatize their partnerships with Thai
women. 252 p. Summary 4 p. 2005.

269 PENTTINEN, LEENA, Gradupuhetta tutkielma-
seminaarissa. – Thesis discourse in an
undergraduate research seminar. 176 p.
Summary 8 p. 2005.

270 KARVONEN, PIRKKO, Päiväkotilasten lukuleikit.
Lukutaidon ja lukemistietoisuuden kehit-
tyminen  interventiotutkimuksessa– Reading
Games for Children in Daycare Centers. The
Development of Reading Ability and Reading
Awareness in an Intervention Study . 179 p.
Summary 3 p. 2005.

271 KOSONEN, PEKKA A., Sosiaalialan ja hoitotyön
asiantuntijuuden kehitysehdot ja
opiskelijavalinta. – Conditions of expertise
development in nursing and and social care,
and criteria for student selection. 276 p.
Summary 3 p. 2005.
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272 NIIRANEN-LINKAMA, PÄIVI, Sosiaalisen
transformaatio sosiaalialan asiantuntun-
tijuuden diskurssissa. – Transformation of
the social in the discourse  of social work
expertise. 200 p. Summary 3 p. 2005.

273 KALLA, OUTI, Characteristics, course and
outcome in first-episode psychosis.
A cross-cultural comparison of Finnish
and Spanish patient groups. – Ensiker-
talaisten psykoosipotilaiden psyykkis-
sosiaaliset ominaisuudet, sairaudenkulku
ja ennuste. Suomalaisten ja espanjalaisten
potilasryhmien vertailu. 75 p. (147 p.)
Tiivistelmä 4 p. 2005.

274 LEHTOMÄKI, ELINA, Pois oppimisyhteiskun-
nan marginaalista? Koulutuksen merkitys
vuosina 1960–1990 opiskelleiden lapsuu-
destaan kuurojen ja huonokuuloisten
aikuisten elämänkulussa. - Out from the
margins of the learning society? The
meaning of education in the life course of
adults who studied during the years 1960-
1990 and were deaf or hard-of-hearing
from childhood. 151 p. Summary 5 p. 2005.

275 KINNUNEN, MARJA-LIISA, Allostatic load in
relation to psychosocial stressors and
health. - Allostaattinen kuorma ja sen suhde
psykososiaalisiin stressitekijöihin ja
terveyteen. 59 p. (102 p.)  Tiivistelmä 3 p.
2005.

 276 UOTINEN, VIRPI, I’m as old as I feel. Subjective
age in Finnish adults. -  Olen sen ikäinen
kuin tunnen olevani. Suomalaisten aikuis-
ten subjektiivinen ikä.  64 p. (124 p.)
Tiivistelmä 3 p. 2005.

 277 SALOKOSKI, TARJA, Tietokonepelit ja niiden
pelaaminen. - Electronic games: content and
playing activity. 116 p. Summary 5 p. 2005.

278 HIHNALA, KAUKO, Laskutehtävien suoritta-
misesta käsitteiden ymmärtämiseen.Perus-
koululaisen matemaattisen ajattelun
kehittyminen aritmetiikasta algebraan
siirryttäessä. - Transition from the
performing of arithmetic tasks to the
understanding of concepts. The
development of pupils' mathematical
thinking when shifting from arithmetic to
algebra in comprehensive school. 169 p.
Summary 3 p. 2005.

279 WALLIN, RISTO, Yhdistyneet kansakunnat
organisaationa. Tutkimus käsitteellisestä
muutoksesta maailmanjärjestön organi-
soinnin periaatteissa  - From the  league to
UN. The move to an organizational
vocabulary of international relations. 172 p.
Summary 2 p. 2005.

280 VALLEALA, ULLA MAIJA, Yhteinen ymmär-
täminen koulutuksessa ja työssä. Kontekstin
merkitys ymmärtämisessä opiskelijaryh-
män ja työtiimin keskusteluissa. - Shared
understanding in education and work.

Context of understanding in student group
and work team discussions. 236 p. Summary
7 p. 2006.

281 RASINEN, TUIJA, Näkökulmia vieraskieliseen
perusopetukseen. Koulun kehittämishank-
keesta koulun toimintakulttuuriksi.
- Perspectives on content and language
integrated learning. The impact of a
development project on a school’s
activities. 204 . Summary 6 p. 2006.

282 VIHOLAINEN, HELENA, Suvussa esiintyvän
lukemisvaikeusriskin yhteys motoriseen ja
kielelliseen kehitykseen. Tallaako lapsi
kielensä päälle? - Early motor and language
development in children at risk for familial
dyslexia. 50 p. (94 p.) Summary 2 p. 2006.

283 KIILI, JOHANNA, Lasten osallistumisen
voimavarat. Tutkimus Ipanoiden osallistu-
misesta. - Resources for children’s
participation. 226 p. Summary 3 p. 2006.

284 LEPPÄMÄKI, LAURA, Tekijänoikeuden oikeut-
taminen. - The justification of copyright.
125 p. Summary 2 p. 2006.

285 SANAKSENAHO, SANNA, Eriarvoisuus ja
luottamus 2000-luvun taitteen Suomessa.
Bourdieulainen näkökulma. - Inequality and
trust in Finland at the turn of the 21st
century: Bourdieuan approach.
150 p. Summary 3 p. 2006.

286 VALKONEN, LEENA, Millainen on hyvä äiti tai
isä? Viides- ja kuudesluokkalaisten lasten
vanhemmuuskäsitykset.  - What is a good
father or good mother like? Fifth and sixth
graders’ conceptions of parenthood. 126 p.
Summary 5 p. 2006.

287 MARTIKAINEN, LIISA, Suomalaisten nuorten
aikuisten elämään tyytyväisyyden monet
kasvot.  - The many faces of life satisfaction
among Finnish young adult’s. 141 p.
Summary 3 p. 2006.

288 HAMARUS, PÄIVI, Koulukiusaaminen ilmiönä.
Yläkoulun oppilaiden kokemuksia
kiusaamisesta. - School bullying as a
phenomenon. Some experiences of Finnish
lower secondary school pupils. 265 p.
Summary 6 p. 2006.

289 LEPPÄNEN, ULLA, Development of literacy in
kindergarten and primary school.
Tiivistelmä 2 p. 49 p. ( 145 p.) 2006.

290 KORVELA, PAUL-ERIK, The Machiavellian
reformation. An essay in political theory.
171 p. Tiivistelmä 2 p. 2006.

291 METSOMÄKI, MARJO, “Suu on syömistä
varten”. Lasten ja aikuisten kohtaamisia

ryhmäperhepäiväkodin ruokailutilanteissa.
- Encounters between children and adults
in group family day care dining situations.
251 p. Summary 3 p. 2006.

292 LATVALA, JUHA-MATTI, Digitaalisen kommuni-
kaatiosovelluksen kehittäminen kodin ja
koulun vuorovaikutuksen edistämiseksi.
- Development of a digital  communication
system to facilitate interaction between home
and school. 158 p. Summary 7 p. 2006.
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293 PITKÄNEN, TUULI, Alcohol drinking behavior
and its developmental antecedents. - Alko-
holin juomiskäyttäytyminen ja sen ennusta
minen. 103 p. (169 p.) Tiivistelmä  6 p. 2006.

294 LINNILÄ, MAIJA-LIISA, Kouluvalmiudesta koulun
valmiuteen. Poikkeuksellinen koulunaloitus
koulumenestyksen, viranomaislausuntojen
ja perheiden kokemusten valossa. - From
school readiness to readiness of school –
Exceptional school starting in the light of
school attainment, official report and
family experience. 321 p. Summary 3 p. 2006.

295 LEINONEN, ANU, Vanhusneuvoston funktioita
jäljittämässä. Tutkimus maaseutumaisten
kuntien vanhusneuvostoista. – Tracing
functions of older people’s councils. A study
on older people’s councils in rural
municipalities. 245 p. Summary 3 p. 2006.

296 KAUPPINEN, MARKO, Canon vs. charisma.
”Maoism” as an ideological construction.

- Kaanon vs. karisma. “Maoismi” ideologise-
na konstruktiona.  119 p. Yhteenveto 2 p. 2006.

297 VEHKAKOSKI, TANJA, Leimattu lapsuus? Vam-
maisuuden rakentuminen ammatti-ihmisten
puheessa ja teksteissä. – Stigmatized
childhood? Constructing disability in
professional talk and texts. 83 p. (185 p.)
Summary 4 p. 2006.

298 LEPPÄAHO, HENRY, Matemaattisen ongelman
ratkaisutaidon opettaminen peruskoulussa.
Ongelmanratkaisukurssin kehittäminen ja
arviointi. – Teaching mathematical problem
solving skill in the Finnish comprehensive
school. Designing and assessment of a
problem solving course. 343 p. Summary 4 p.
2007.

299 KUVAJA, KRISTIINA, Living the Urban Challenge.
Sustainable development and social
sustainability in two southern megacities.
130 p. (241 p.) Yhteenveto 4 p. 2007.

300 POHJOLA, PASI, Technical artefacts. An
ontological investigation of technology. 150 p.
Yhteenveto 3 p. 2007.

301 KAUKUA, JARI, Avicenna on subjectivity. A
philosophical study. 161 p. Yhteenveto 3 p.
2007.

302 KUPILA, PÄIVI, “Minäkö asiantuntija?”. Varhais-
kasvatuksen asiantuntijan merkitysperspektii-
vin ja identiteetin rakentuminen. –“Me,  an
expert?” Constructing the meaning perspective
and identity of an expert in the field of early
childhood education. 190 p. Summary 4 p. 2007.

303 SILVENNOINEN, PIIA, Ikä, identiteetti ja ohjaava
koulutus. Ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät
oppimisyhteiskunnan haasteena. – Age,
identity and career counselling. The ageing,
long-term unemployed as a challenge to
learning society. 229 p. Summary 4 p. 2007.

304 REINIKAINEN, MARJO-RIITTA, Vammaisuuden
sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit:
Yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma

vammaisuuteen. – Gendered and oppressive
discourses of disability: Social-discursive
perspective on disability. 81 p. (148 p.)
Summary 4 p. 2007.

305 MÄÄTTÄ, JUKKA, Asepalvelus nuorten naisten
ja miesten opinto- ja työuralla. – The impact
of military service on the career and study
paths of young women and men. 141 p.
Summary 4 p. 2007.

306 PYYKKÖNEN, MIIKKA, Järjestäytyvät diasporat.
Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta
maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa.
– Organizing diasporas. Ethnicity,
citizenship, integration, and government in
immigrant associations. 140 p. (279 p.)
Summary 2 p. 2007.

307 RASKU, MINNA, On the border of east and west.
Greek geopolitical narratives. –  Idän ja lännen
rajalla. Narratiiveja kreikkalaisesta geopoli-
tiikasta. 169 p. Yhteenveto 3 p. 2007.

308 LAPIOLAHTI, RAIMO, Koulutuksen arviointi
kunnallisen koulutuksen järjestäjän tehtävä-
nä. Paikallisen arvioinnin toteutumisedelly-
tysten arviointia erään kuntaorganisaation
näkökulmasta. – The evaluation of schooling
as a task of the communal maintainer of
schooling – what are the presuppositions of
the execution of evaluation in one specific
communal organization. 190 p. Summary 7 p.
2007.

309 NATALE, KATJA, Parents’ Causal Attributions
Concerning Their Children’s Academic
Achievement . – Vanhempien lastensa koulu-
menestystä koskevat kausaaliattribuutiot.
54 p. (154 p.) Yhteenveto 3 p. 2007.

310 VAHTERA, SIRPA, Optimistit opintiellä. Opin-
noissaan menestyvien nuorten hyvinvointi
lukiosta jatko-opintoihin. – The well-being of
optimistic, well-performing high school
students from high school to university. 111 p.
Summary 2 p. 2007.

311 KOIVISTO, PÄIVI, “Yksilöllistä huomiota arkisis-
sa tilanteissa”. Päiväkodin toimintakulttuurin
kehittäminen lasten itsetuntoa vahvistavaksi.
– “Individual attention in everyday
situations”. Developing the operational
culture of a day-care centre to strengthen
children’s self-esteem. 202 p. Summary 4 p.
2007.

312 LAHIKAINEN, JOHANNA, “You look delicious”
– Food, eating, and hunger in Margaret
Atwood’s novels. 277 p. Yhteenveto 2 p.
2007.

313 LINNAVUORI, HANNARIIKKA, Lasten kokemuksia
vuoroasumisesta. – Children’s experiences of
dual residence. 202 p. Summary 8 p. 2007.

314 PARVIAINEN, TIINA, Cortical correlates of
language perception. Neuromagnetic studies
in adults and children. – Kielen käsittely
aivoissa. Neuromagneettisia tutkimuksia
aikuisilla ja lapsilla. 128 p. (206 p.) Yhteenve-
to 5 p. 2007.
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315 KARA, HANNELE, Ermutige mich Deutsch zu
sprechen. Portfolio als evaluationsform von
mündlichen leistungen. – ”Rohkaise minua
puhumaan saksaa” – kielisalkku suullisen
kielitaidon arviointivälineenä. 108 p. Yhteen-
veto 3 p. 2007.

316 MÄKELÄ, AARNE, Mitä rehtorit todella tekevät.
Etnografinen tapaustutkimus johtamisesta ja
rehtorin tehtävistä peruskoulussa. – What
principals really do. An ethnographic case
study on leadership and on principal’s tasks
in comprehensive school. 266 p. Summary
5 p. 2007.

317 PUOLAKANAHO, ANNE, Early prediction of
reading – Phonological awareness and
related language and cognitive skills in
children with a familial risk for dyslexia.
– Lukemistaitojen varhainen ennustaminen.
 Fonologinen tietoisuus, kielelliset ja kognitii-
viset taidot lapsilla joiden suvussa esiintyy
dysleksiaa. 61 p. (155 p.) Yhteenveto 3 p.
2007.

318 HOFFMAN, DAVID M., The career potential of
migrant scholars in Finnish higher education.
Emerging perspectives and dynamics. -
Akateemisten siirtolaisten uramahdollisuudet
suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä:
dynamiikkaa ja uusia näkökulmia. 153 p.
(282 p.) Yhteenveto 2 p. 2007.

319 FADJUKOFF, PÄIVI, Identity formation in
adulthood. -  Identiteetin muotoutuminen
aikuisiässä. 71 p. (168 p.) Yhteenveto 5 p.
2007.

320 MÄKIKANGAS, ANNE, Personality, well-being
and job resources: From negative paradigm
towards positive psychology. - Persoonalli-
suus, hyvinvointi ja työn voimavarat: Kohti
positiivista psykologiaa. 66 p. (148 p.) Yhteen-
veto 3 p. 2007.

321 JOKISAARI, MARKKU, Attainment and reflection:
The role of social capital and regrets in
developmental regulation. - Sosiaalisen
pääoman ja toteutumattomien tavoitteiden
merkitys kehityksen säätelyssä. 61 p. (102 p.)
Yhteenveto 2 p. 2007.

322 HÄMÄLÄINEN, JARMO, Processing of sound rise
time in children and adults with and without
reading problems. - Äänten nousuaikojen
prosessointi lapsilla ja aikuisilla, joilla on
dysleksia ja lapsilla ja aikuisilla, joilla ei ole
dysleksiaa. 48 p. (95 p.) Tiivistelmä 2 p. 2007.

323 KANERVIO, PEKKA, Crisis and renewal in one
Finnish private school.  -  Kriisi ja uudistumi-
nen yhdessä suomalaisessa yksityiskoulussa.
217 p. Tiivistelmä 2 p. 2007.

324 MÄÄTTÄ, SAMI, Achievement strategies in
adolescence and young adulthood. - Nuorten
ajattelu- ja toimintastrategia. 45 p. (120 p.)
Tiivistelmä 3 p. 2007.

325 TORPPA MINNA, Pathways to reading
acquisition: Effects of early skills, learning
environment and familial risk for dyslexia.

 - Yksilöllisiä kehityspolkuja kohti lukemisen
taitoa: Varhaisten taitojen, oppimisympä-
ristön ja sukuriskin vaikutukset. 53 p. (135 p.)
2007.

326 KANKAINEN, TOMI, Yhdistykset, instituutiot ja
luottamus. - Voluntary associations,
institutions and trust.158 p. Summary 7 p.
2007.

327 PIRNES, ESA, Merkityksellinen kulttuuri ja
kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite
kulttuuripolitiikan perusteluna. - Meaningful
culture and cultural policy. A broad concept
of culture as a  basis for cultural policy. 294 p.
Summary 2 p. 2008.

328 NIEMI, PETTERI, Mieli, maailma ja referenssi.
John McDowellin mielenfilosofian ja seman-
tiikan kriittinen tarkastelu ja ontologinen
täydennys. - Mind, world and reference: A
critical examination and ontological
supplement of John McDowell’s philosophy
of mind and semantics. 283 p. Summary 4 p.
2008.

329 GRANBOM-HERRANEN, LIISA, Sananlaskut
kasvatuspuheessa – perinnettä, kasvatusta,
indoktrinaatiota? – Proverbs in pedagogical
discourse – tradition, upbringing,
indoctrination? 324 p. Summary 8 p. 2008.

330 KYKYRI, VIRPI-LIISA, Helping clients to help
themselves. A discursive perspective to
process consulting practices in multi-party
settings. - Autetaan asiakasta auttamaan itse
itseään. Diskursiivinen näkökulma prosessi-
konsultoinnin käytäntöihin ryhmätilanteissa.
75 p. (153 p.) Tiivistelmä 2 p. 2008.

331 KIURU, NOONA, The role of adolescents’
peergroups in the school context. - Nuorten-
toveriryhmien rooli kouluympäristössä. 77 p.
(192 p.)  Tiivistelmä 3 p. 2008.

332 PARTANEN, TERHI, Interaction and therapeutic
interventions in treatment groups for
intimately violent men. 46 p. (104 p)  Yhteen-
veto 2 p. 2008.

333 RAITTILA, RAIJA, Retkellä. Lasten ja kaupunki-
ympäristön kohtaaminen. – Making a visit.
Encounters between children and an urban
environment. 179 p. Summary 3 p. 2008.

334 SUME, HELENA, Perheen pyörteinen arki.
Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka
kouluun. – Turbulent life of the family. Way to
school of a child with cochlear implant.
208 p. Summary 6 p. 2008.

335 KOTIRANTA, TUIJA, Aktivoinnin paradoksit.
 - The paradoxes of activation. 217 p.
Summary 3 p. 2008.

336 RUOPPILA, ISTO, HUUHTANEN, PEKKA, SEITSAMO,
JORMA AND ILMARINEN, JUHANI, Age-related
changes of the work ability construct and its
relation to cognitive functioning in the older
worker: A 16-year follow-up study. 97 p. 2008.

337 TIKKANEN, Pirjo,  “Helpompaa ja hauskempaa
kuin luulin”.  Matematiikka suomalaisten ja
unkarilaisten perusopetuksen neljäsluokka-
laisten kokemana.– “Easier and more fun that
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I thought”. Mathematics experienced by
fourth-graders in Finnish and Hungarian
comprehensive schools. 309 p. Summary 3 p.
2008.

338 KAUPPINEN, ILKKA, Tiedon omistaminen on valtaa
– Globalisoituvan patenttijärjestelmän poliit-
tinen moraalitalous ja globaali kapitalismi.
– Owning knowledge is power. Political moral
economy of the globalizing patent system and
global capitalism. 269 p. Summary 5 p. 2008.

339 KUJALA, MARIA, Muukalaisena omassa maassa.
Miten kasvaa vuorovaikutuskonflikteissa?
– A stranger in one’s own land. How to grow
in interaction conflicts? 174 p. Summary 7 p.
2008.

340 KOPONEN, TUIRE, Calculation and Language:
Diagnostic and intervention studies. -
Laskutaito ja kieli: Diagnostinen ja kuntou-
tustutkimus. 49 p. (120 p.) Tiivistelmä 2 p.
2008.

341 HAUTALA, PÄIVI-MARIA, Lupa tulla näkyväksi.
Kuvataideterapeuttinen toiminta kouluissa.
- Permission to be seen. Art therapeutic
activities in schools. 202 p. 2008.

342 SIPARI, SALLA, Kuntouttava arki lapsen tueksi.
Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoimin-
nan rakentuminen asiantuntijoiden keskuste-
luissa. - Habilitative everyday life to support
the child. Construction of the collaboration of
education and rehabilitation in experts
discussions. 177 p. Summary 4 p. 2008.

343 LEHTONEN, PÄIVI HANNELE, Voimauttava video.
Asiakaslähtöisyyden, myönteisyyden ja
videokuvan muodostama työorientaatio
perhetyön menetelmänä. - Empowering video.
A work orientation formed by client-focus,
positivity and video image as a method for
family work. 257 p. Summary 3 p. 2008.

344 RUOHOMÄKI, JYRKI, “Could Do Better”.
Academic Interventions in Northern Ireland
Unionism. - “Could Do Better” Akateemiset
interventiot Pohjois-Irlannin unionismiin.
238 p. Tiivistelmä 2 p. 2008.

345 SALMI, PAULA, Nimeäminen ja lukemisvaikeus.
Kehityksen ja kuntoutuksen näkökulma. -
Naming and dyslexia: Developmental and
training perspectives.
169 p. Summary 2 p. 2008.

346 RANTANEN, JOHANNA, Work-family interface and
psychological well-being: A personality and
longitudinal perspective. - Työn ja perheen
vuorovaikutuksen yhteys psyykkiseen hyvin-
vointiin sekä persoonallisuuteen
pitkittäistutkimuksen näkökulmasta 86 p.
 (146 p.) Yhteenveto 6 p. 2008.

 347 PIIPPO, JUKKA, Trust, Autonomy and Safety at
Integrated Network- and Family-oriented
mode for co-operation. A Qualitative Study.
70 p. (100 p.) Yhteenveto 2 p. 2008.

348 HÄTINEN, MARJA, Treating job burnout in
employee rehabilitation:  Changes in
symptoms, antecedents, and consequences. -

Työuupumuksen hoito työikäisten kuntou-
tuksessa: muutokset työuupumuksen oireissa,
ennakoijissa ja seurauksissa. 85 p. (152 p.)
Tiivistelmä 4 p. 2008.

349 PRICE, GAVIN, Numerical magnitude
representation in developmental dyscalculia:
Behavioural and brain imaging studies.
139 p. 2008.

350 RAUTIAINEN, MATTI, Keiden koulu? Aineen-
opettajaksi opiskelevien käsityksiä koulu-
kulttuurin yhteisöllisyydestä. - Who does
school belong to? Subject teacher students’
conceptions of  community in school culture.
180 p. Summary 4 p. 2008.

351 UOTINEN, SANNA, Vanhempien ja lasten
toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa.
- Into the agency of a parent and a child in
conductive education. 192 p. Summary 3 p.
2008.

352 AHONEN, HELENA, Rehtoreiden kertoma johta-
juus ja johtajaidentiteetti. -  Leadership and
leader identity as narrated by headmasters.
193 p. 2008.

353 MOISIO, OLLI-PEKKA, Essays on radical
educational philosophy. 151 p. Tiivistelmä
3 p. 2009.

354 LINDQVIST, RAIJA, Parisuhdeväkivallan
kohtaaminen maaseudun sosiaalityössä. -
Encountering partner violence with rural
social work. 256 p. 2009.

355 TAMMELIN, MIA, Working time and family time.
Experiences of the work and family interface
among dual-earning couples in Finland. -
Työaika ja perheen aika: kokemuksia työn ja
perheen yhteensovittamisesta Suomessa.
159 p. Tiivistelmä 3 p. 2009.
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