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Tutkimukseni aihe on maahanmuuttajien voimaantuminen. Haluan selvittää, mitä maa-
hanmuuttajat itse sanovat aiheesta ja täten tuoda esille maahanmuuttajien näkemyksiä 
omista asioistaan. Toivon työni antavan aineksia monikulttuurisen ohjauksen kehittämi-
seen. Tutkimuskysymykseni on, miten maahanmuuttajat kuvaavat voimaantumistaan ja 
sitä tukevia tekijöitä.  

Käytän tutkimuksessani laadullisia menetelmiä erityisesti narratiivista perinnettä 
hyödyntäen. Tutkimuksen aineistona on seitsemän maahanmuuttajan haastattelua. Haas-
tattelut ovat avoimia, narratiivisia haastatteluja, joissa haastateltavat saivat kertoa oman 
tarinansa. Analysoin aineiston temaattisella sisällön analyysilla aineistolähtöisesti. Ana-
lysoidessa tulkitsen yksityiskohdat aina suhteessa tarinan kokonaisuuteen. Voimaatu-
mista koskevien pääluokkien ymmärryksen syventämiseksi esittelen myös tarinoiden 
kontekstia.  

Analyysin tuloksena muodostin viisi voimaantumista kuvaavaa pääluokkaa. Täysi-
valtaisuuden pääluokka kuvaa voimaantunutta maahanmuuttajaa. Tämä pitää sisällään 
ensinnäkin tunteen siitä, että voi hallita omaa elämäänsä ja toiseksi, että on vakavasti 
otettava yhteisönsä jäsen. Voimaatumista tukevia tekijöitä ovat ympäröivät ihmiset, 
reflektointi ja onnistumisen kokemukset. On tärkeää saada apua ja tukea ympäröiviltä 
ihmisiltä, mutta arvokkuuden tunnetta tuottaa myös se, että voi itse olla avuksi. Oman 
elämän, sekä menneisyyden että nykyhetken, pohdinta ja reflektointi on tärkeä tekijä 
oman elämän haltuun ottamisessa. Onnistumisen kokemukset tuovat uskoa ja toivoa 
tulevaisuuteen. ”Elämää arvostava asenne”-pääluokka koskee suhtautumista, joka ym-
päröi edellisiä luokkia. Vaikeiden kokemusten myötä elämää itsessään pidetään niin 
arvokkaana, ettei sitä saa tuhlata, vaan on taisteltava vaikeuksista huolimatta.  

Tärkeimmiksi pohdinnan kohteiksi tuloksistani nostan itsestä kertomisen merkityk-
sen, jonka rinnalla puhun dialogisuudesta. Lisäksi korostan yhteisön ja kontaktien luo-
misen tärkeyttä sekä kunnioituksen ja uskonnollisuuden roolia ohjaustyössä. Maahan-
muuttajilla olisi oltava mahdollisuus kertoa itsestään ja omista näkemyksistään. Tämä 
tuo heille arvokkuuden ja täysivaltaisuuden tunnetta. Jotta kertomisella olisi merkitystä, 
sillä on oltava kuulija. Siksi ohjauksessa olisi tuettava kontaktien luomista muihin ihmi-
siin, erityisesti suomalaisiin, joihin sitä on hankalampi saada. 

 
Asiasanat: voimaantuminen, monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, narratiivisuus, täysi-
valtaisuus  
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1. JOHDANTO 
 

 

Monikulttuurisuus lisääntyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa jatkuvasti. Nyky-

ään monikulttuurisuus ja globalisaatio ovatkin muodostumassa jo enemmän säännöksi 

kuin poikkeukseksi. Tämä ei kuitenkaan aina ole johtanut yhteisymmärrykseen ja rajat 

ongelmattomasti ylittävään yhteistyöhön. (Diallo 2005, 178.) Monikulttuurisuus tarkoit-

taa uudenlaisia konkreettisia haasteita: arjessa on kyettävä toimimaan uudella tavalla. 

Haasteet kohdistuvat kokonaisiin instituutioihin, esimerkiksi kouluun ja terveydenhuol-

toon. (Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 23.) Monikulttuurisuus on täten myös yksi oh-

jauksen ajankohtaisimmista haasteista (Lairio & Leino 2007, 49). Kulttuurieroja ja nii-

den kanssa elämistä on siis tutkittava. On pohdittava keinoja sujuvaan, hedelmälliseen 

yhteiseloon. Valmiiden vastausten tai käyttäytymisohjeiden antaminen on mahdotonta, 

mutta sen sijaa jatkuva, avoin dialogi yhdessä elämisen periaatteista on tarpeen (Huttu-

nen, Löytty & Rastas 2005, 23). Toivon tutkimukseni antavan aineksia tähän dialogiin. 

Ulkomaalaisten määrän kasvu alkoi Suomessa 1990-luvulla. Lyhyen maahanmuutto-

historian vuoksi uusien vähemmistöjen muodostumien ja vakiintuminen on osittain vas-

ta alussa. Viime vuosikymmeninä maahanmuuttajatyö on kuitenkin vaatinut nopeaa 

kehittämistä maahanmuuttajien määrän kasvun vuoksi. Pienimuotoisesta pakolaisten 

vastaanotosta on hyvin lyhyessä ajassa siirrytty kaikkien maahanmuuttajien kotouttami-

seen. Vähemmistöpoliittisten linjausten käytännön toteutus on vielä paljolti kesken (Jo-

ronen 2005a, 82, 78.),  ja yleisesti ottaen kulttuurisen moninaisuuden huomioon ottami-

nen palvelujärjestelmässämme on edennyt hitaasti (Haarakangas, Ollus & Toikka 2000, 

51).  

Jotta maahanmuutolla olisi positiivinen vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan, on 

maahanmuuttajien kotoutumisesta ja viihtymisestä huolehtimista pidettävä tärkeänä 

yhteiskunnallisena tehtävänä (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 8). Maahanmuutta-

jatyön keskeinen tavoite on nimenomaan integraatio eli kotoutuminen, ja sen tutkimista 

on alettu pitää tärkeänä, kun maahanmuuttajien määrä on kasvanut (Haarakangas, Ollus 

& Toikka 2000, 24). Maahanmuuttajan voimaantuminen ja kotoutuminen kulkevat 

omassa ajattelussani käsi kädessä. Voimaantunut maahanmuuttaja jaksaa tehdä työtä 

kotoutumisen eteen ja kotoutuminen voi puolestaan antaa voimaa. Ne voivat siis joko 
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tukea toinen toisiaan tai päinvastoin. Maahanmuuttajien voimaantumisen tutkiminen on 

täten hyödyllinen lisä monikulttuuriselle ohjaukselle ja maahanmuuttajatyölle. 

Maahanmuuttajan elämä on harvemmin yksinkertaista ja helppoa. Kelle tahansa on 

haastavaa oppia elämään kulttuurissa, joka on aivan jotain muuta kuin mihin on kasva-

nut. Suomen maahanmuutossa ovat painottuneet humanitaariset ja etnisyyteen liittyvät 

tekijät (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 7-8). Monet maahanmuuttajat ovat esi-

merkiksi pakolaisia. Sen lisäksi, että heidän pitäisi oppia uutta, taustalla on usein vaikei-

ta kokemuksia. Maahanmuuttajien elämänpolku ennen Suomeen tai muuhun uuteen 

maahan tuloa voi olla täynnä traagisia käänteitä. Suomen ilmapiiri ei myöskään aina ole 

kovin vastaanottava. Aineiston keruun aikaan maahanmuuttokriittinen puolue Perus-

suomalaiset sai ilmiömäisen vaalivoiton, ja maahanmuuttokriittisyys on ollut näkyvästi 

esillä mediassa.  

Mistä kovia kokenut maahanmuuttaja saa voimaa ponnistella eteenpäin haasteiden 

jälkeen ja kaiken uuden keskellä? Tämä kysymys on mielenkiinnon kohteeni tässä tut-

kimuksessa. Esimerkiksi harjoitteluissa olen kohdannut paljon maahanmuuttajia, joiden 

tiedän käyneen läpi vaikeita kokemuksia. Silti he jaksavat olla positiivisia ja toiveik-

kainta. Suomessa maahanmuutto ei ole kovin vanha ilmiö. Monia muissa maissa koh-

dattuja maahanmuuttoon liittyviä ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä, jos niihin puutut-

taisiin nyt. Tämän vuoksi maahanmuuttajatyön tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää.  

Tutkimuskysymykseni on, miten maahanmuuttajat kuvaavat voimaantumistaan ja si-

tä tukevia tekijöitä. Tavoitteena on, että tutkimukseni voisi antaa aineksia monikulttuu-

risen ohjauksen kehittämiseen. Ohjauksen opintojeni aikana voimaantumisen käsite on 

saanut ajattelussani vahvan aseman. Voimaantuminen on mielestäni tärkeä pohja ohja-

ukselle. Jos ihminen uskoo itseensä ja saa kokemuksen siitä, että hänet otetaan tosis-

saan, ovat mahdollisuudet onnistua ohjauksen kokonaisuudessa suuremmat. 

Voimaantumisesta puhutaan paljon, ja haluan tutkimuksen myötä tuoda keskusteluun 

maahanmuuttajien itsensä näkökulman. Kehittämistyössä olisi asiantuntijoiden lisäksi 

kuunneltava myös niitä, joita kehittämistyö koskee. Voimaantumisessa ja osallisuudessa 

on ylipäänsä merkittävää, että tuntee oman tarinansa arvokkaaksi ympäristössä, jossa 

elää, ja että saa vaikutusmahdollisuuksia itseään koskeviin asioihin. Tämän vuoksi halu-

sin kuulla, miten maahanmuuttajat itse kuvaavat voimaantumistaan. En usko, että voin 
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välittää lukijoille heidän äänensä puhtaasti, mutta halusin tutkia heidän tuottamiaan tari-

noita, en asiantuntijapuhetta. Näistä lähtökohdista käsin valitsin tutkimusmenetelmiksi 

avoimen, narratiivisen haastattelun ja aineistolähtöisen sisällön sisällönanalyysin. En 

halunnut edetä valmiiden teorioiden pohjalta, koska arvelin niiden rajoittavan tarinoiden 

kuuntelua.  

Seuraavassa pääluvussa hahmotan tutkimukseni teoreettista viitekehystä monikult-

tuurisuutta ja voimaantumista käsitellen. Määrittelen kulttuurin käsitettä ja tarkastelen 

maahanmuuttotilannetta ja -työtä Suomessa. Tutkimukseni yksi tarkoitus on kehittää 

monikulttuurista ohjausta, joten käsittelen sitä viitekehyksessä. Voimaantumisen tarkas-

telun olen jakanut kahteen osaan: yksilö- ja yhteisönäkökulmaan. Ensimmäisessä otan 

mukaan myös motivaatiotutkimuksen näkökulmia ja kirjoitan itsereflektion merkityk-

sestä. Yhteisöllisyyttä käsittelevässä osassa puhun osallisuudesta. Kolmas luku käsitte-

lee tutkimuksen toteutusta eli aineiston keruuta avoimella, narratiivisella haastattelulla 

sekä sen analysointia aineistolähtöisellä, temaattisella sisällönanalyysillä. Aluksi avaan 

epistemologisia tausta-ajatuksiani. Lopuksi pohdin luotettavuutta ja eettisyyttä. Neljän-

nessä luvussa esittelen tuloksia. Taustaksi kuvaan haastateltavien tarinoiden kontekstia, 

minkä jälkeen siirryn varsinaisiin voimaantumista käsitteleviin teemoihin ja pääluok-

kiin. Viimeisessä luvussa vedän tuloksia yhteen ja pohdin muutamaa kohtaa tarkemmin.  
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2. KONTEKSTINA MONIKULTTUURISUUS JA 
VOIMAANTUMINEN 
 

 

2.1 Monikulttuurisuus 

 

Tässä luvussa kirjoitan monikulttuurisesta kontekstista, johon tutkimukseni asettuu. 

Ensimmäisessä alaluvussa käyn läpi kulttuurin käsitettä. Toisessa alaluvussa käsittelen 

Suomen maahanmuuttotilannetta sekä maahanmuuttajatyötä ja sen tavoitteita yleisellä 

tasolla. 

 

2.1.1 Kulttuurien kohtaaminen    

 

Tutkimukseni liittyy maahanmuuton ja monikulttuurisen ohjauksen tutkimuksen alueel-

le.  Maahanmuuttajuuden ja monikulttuurisuuden tutkimisessa tarvitaan paljon tärkeitä, 

mutta vaikeasti määriteltäviä käsitteitä, kuten kulttuuri ja etnisyys (Liebkind 1994, 12). 

Molemmat termit ovat vakiintuneet suomalaiseen keskusteluun. Niiden avulla puhutaan 

yleensä ryhmien välisistä suhteista, erityisesti maahanmuuttajien ja muiden vähemmis-

töjen suhteesta muuhun yhteiskuntaan. (Huttunen 2005, 119.) Termeille ei voi löytää 

aina päteviä määritelmiä, mutta esittelen seuraavaksi muutamia toimivia jäsennyksiä ja 

muiden tutkijoiden pohdintaa aiheesta. 

Sanaa ’kulttuuri’ käytetään mitä moninaisimmissa tilanteissa, ja on haastavaa hakea 

sille yhtä tarkkarajaista selitystä. Eriksen (2004, 15) määrittelee antropologien perinteitä 

mukaillen kulttuurin niiksi kyvyiksi, käsityksiksi ja käyttäytymisen tavoiksi, jotka ihmi-

set ovat omaksuneet yhteiskunnan jäseninä. Garcea (2005, 55-56) tarkentaa määritelmää 

kirjoittaen, että kulttuuri määrittelee, mitä teemme, miten sen teemme ja miksi. Kasva-

essamme opimme vanhemmilta ja muilta ympäröiviltä ihmisiltä, mikä on oikein ja mikä 

väärin, mikä hyvää ja mikä pahaa. Näin toiminta, uskomukset ja moraali saavat muo-
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tonsa. Kulttuuri on kuin veri: se on toiminnan edellytys, mutta sitä ei yleensä näe eikä 

tiedosta. Toisin kuin veri, kulttuuri on kuitenkin opittua.  

Eriksen (2004, 15) muistuttaa, että käsitteen ’kulttuuri’ alkuperä on latinankielen sa-

nassa colere, ’viljellä’. Kulttuuri viittaisi siis ihmisen niihin puoliin, jotka häneen on 

kultivoitu, puoliin, jotka ovat opittuja ja hankittuja, eivät geeniperimässä saatuja. Kult-

tuurin kautta rakennamme ja annamme yhdessä merkityksiä sosiaaliselle ja materiaali-

selle maailmalle, ja nämä merkitykset joko vahvistuvat tai muuttuvat ajan myötä. Yh-

teisten symbolien avulla yksityisiä merkityksiä jaetaan muiden kanssa. (Cousins 2008, 

268, 270, 276). Kulttuurilla voidaan viitata johonkin yhteiseen ja universaaliin eli sii-

hen, että kaikki ihmiset ovat yhtälailla kulttuurisia olentoja. Toisaalta puhutaan yksittäi-

sistä kulttuureista, joissa on hankittu erilaisia kykyjä ja käsitteitä. Tällöin kulttuuri on 

erojen esille tuoja ja merkitsijä. (Eriksen 2004, 15-16, 67.) (Ks. myös luku 2.2 

emic/etic-ajattelu.) Nykypäivän Suomessa keskustelu monikulttuurisuudesta tuntuu 

usein keskittyvän nimenomaan kulttuurista johtuviin eroihin ja niiden mukanaan tuo-

miin haasteisiin.  

On arvioitu, että maailmassa on noin 10 000 erilaista kulttuuria. Eri kulttuurien koh-

taamiset ja siitä seuranneet muutokset ovat ohjanneet ihmiskuntamme kehitystä, ja 

useissa maissa monikulttuurisuus on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. (Liebkind 

2001, 171.) Yksinkertaisimmillaan monikulttuurisuus sanana viittaa siihen, että yhteis-

kunnassa elää rinnakkain monia, kulttuuriltaan poikkeavia ryhmiä (Huttunen, Löytty & 

Rastas 2005, 20). Monikulttuurisuus vaatii molemminpuolista sopeutumista, mutta 

usein yksipuolisesti odotetaan vähemmistön vähitellen omaksuvan enemmistön elämän-

tyylin. Vähemmistökulttuurit säilyttävät kuitenkin jossain määrin oman kulttuurinsa 

samalla kun sopeutuvat uuteen ympäristöön. Oma yhteisö tukee joskus epäedullisesta-

kin tilanteesta selviämisessä. (Liebkind 2001, 13, 171–172.) Kuinka paljon pitäisi ko-

rostaa omaa erityisyyttä ja kulttuuria, ja kuinka paljon tulla osaksi uutta yhteiskuntaa? 

Paljon käytetyn Berryn (esim. Berry ym. 2002) akkulturaatioteorian mukaan ihanteelli-

nen tilanne on integraatio, jolloin yksilö säilyttää oman kulttuurisen identiteettinsä ja 

arvostaa sitä, mutta samalla haluaa olla osa ympäröivää yhteiskuntaa. Avaan Berryn 

teoriaa enemmän alaluvussa 2.1.2. 

Muihin kulttuureihin tutustutaan aina omasta taustasta käsin. Länsimaissa tyypillistä 

on länsikeskeisyys, jolloin valtioita määritellään ja niputetaan sen mukaan, kuinka ne 
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eroavat ’meistä’. Jako ’meihin’ ja ’muihin’ syntyy helposti, ja usein käsityksiä tietystä 

ryhmästä leimaa mustavalkoisuus. Muiden ajatellaan olevan yhtenäinen, selkeärajainen 

ryhmä. Ryhmät eivät kuitenkaan ole sisäisesti homogeenisia tai pysyviä, vaan muuttu-

vat jatkuvasti. (Lehtonen 2005, 156–158.) Tällainen jakaminen on toki yleistä myös 

muille kuin länsimaisille kulttuureille. Ryhmiltä odotetaan herkästi sellaista yhdenmu-

kaisuutta, joka ei käytännössä ole mahdollista (Rossi 2007). Oma kulttuuri merkitsee 

jokaiselle yksilölle aina hieman eri asioita (Haarakangas, Ollus & Toikka 2000, 52). 

Tämä on tärkeää muistaa ohjaustyössä. Emme voi olettaa, että tietyn kulttuurin edustaja 

kokee kulttuurinsa samalla tavoin kuin toinen samasta kulttuurista tuleva. Oma kulttuuri 

näyttäytyy jokaiselle ryhmän jäsenelle omalla tavallaan. 

’Etnisyys’ on termi, jota käytetään paljon puhuttaessa kulttuurien kohtaamisesta. Sil-

lä viitataan yleensä kulttuuriin perustuvaan erontekojen systeemiin. Ihmiset erottuvat 

itse muista ja tekevät eroja muiden ryhmien välillä kulttuurisin perustein. Ryhmällä ole-

tetaan yleensä olevan myös jollain tavoin yhteinen alkuperä, jotta se tulisi määritellyksi 

etniseksi. Luokittelun lisäksi etnisyyteen liittyy eletty yhteisöllisyys, joka näkyy arjen 

yhteisissä kulttuurisissa käytännöissä. (Huttunen 2005, 117, 140.)  

Etnisyys liitetään arkipuheessa helposti vain vähemmistöihin (Eriksen 2004, 340). 

Tällöin saattaa unohtua, että myös enemmistön edustajat ovat osa jotakin etnistä ryh-

mää. Suomalaista koulua käydessään suomalainen oppilas ei välttämättä tiedosta kuu-

lumistaan etniseen ryhmään eikä identifioi itseään kansalaisuutensa kautta. Tilanne voi 

kuitenkin olla toinen, jos hän lähtee vaikkapa vaihto-oppilaaksi. Tuolloin oma etnisyys 

saakin näkyvämmän muodon, ehkä juuri vähemmistöön kuulumisen takia. Wellros 

(1994, 104–106) kertoo ruotsalaisten oppilaiden haastatteluihin nojaten näkymättömästä 

arkipäivän kulttuurista. Kulttuuriin liittyvät ajattelu- ja käyttäytymismallit on helpompi 

nähdä muissa ihmisissä ja tilanteissa, joissa ne poikkeavat omista tutuista tavoista ja 

ajatuksista. Ajatellaan, että kulttuuria on vain muissa maissa. Monikulttuurisessa ohja-

ustilanteessa ohjattava ei kuitenkaan ole ainoa, jota etnisyys koskee. Myös ohjaaja on 

riippuvainen omasta kulttuuritaustastaan, ja myös omaa etnisyyttä tulisi pohtia.  
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2.1.2 Maahanmuuttajat Suomessa – tavoitteena kotoutuminen 

 

Tutkimuksessani etnisyys ja monikulttuurisuus tulevat esille maahanmuuttajuuden myö-

tä. Maahanmuuttajille yhteistä on paremman elämän etsiminen uudessa maassa, ja pa-

rempi elämä halutaan usein tarjota etenkin omille lapsille (Liebkind, Jasinskaja-Lahti & 

Haaramo 2001, 138). Yhteistä maahanmuuttajille on myös se, että he muodostavat uu-

dessa maassa etnisen vähemmistön. Muuton taustalla on kuitenkin tapauskohtaisesti 

hyvin erilaisia tekijöitä. Siirtolainen muuttaa pysyvästi toiseen maahan hankkiakseen 

sieltä elantonsa. Myös niin kutsuttu siirtotyöntekijä hankkii elantonsa toisessa maassa, 

mutta tarkoituksena ei ole jäädä maahan pysyvästi. Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, 

joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on syytä pelätä tulevansa vainotuksi kotimaas-

saan esimerkiksi uskontonsa vuoksi. Turvapaikanhakija pyytää suojaa toisesta maasta, 

mutta pakolaisstatusta ei ole hänelle vielä myönnetty. Paluumuuttajat ovat ulkosuoma-

laisia, jotka ovat asuneet jonkin ajan ulkomailla ja palaavat lähtömaahan. (Liebkind 

1994, 9–10.) Maahanmuuttajat tulevat siis uuteen maahan kovin erilaisista lähtökohdista 

ja erilaiset tavoitteet mielessään. Tämä olisi otettava huomioon myös ohjauksessa. 

Maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, jolla on myös ohjauksen suhteen erilaiset 

tarpeet. 

Maahanmuutto on Suomessa verraten uusi ilmiö, mutta 1990-luku oli muutoksen ai-

kaa maahanmuuttotilanteessamme. Silloin Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä 

kolminkertaistui edellisiin vuosikymmeniin verrattuna. (Kallioniemi 2008, 12.) Maa-

hanmuuttajien määrä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta, ja 2007 oli itsenäisyyden 

ajan ennätysvuosi. Tuolloin Suomeen muutti ulkomailta 26 050 henkeä. (Tilastokeskus 

2008.) Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2011 Suomi sai puolestaan 

ennätysmäärän muuttovoittoa ulkomailta. Jo viitenä perättäisenä vuotena muuttovoitto 

ulkomailta on ollut luonnollista väestönlisäystä merkittävämpi syy maamme väkiluvun 

kasvuun. (Tilastokeskus 2012a.) Vuonna 2011 ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 

183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä (Tilastokeskus 2012b). Osalla maahan-

muuttajista ja etenkin heidän lapsistaan on Suomen kansalaisuus. Monikulttuurisuudesta 

kertoo myös väestön äidinkieli. Muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään 

puhuvia oli 244 827 eli 4,5 prosenttia väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät oli-

vat venäjänkieliset (58 331), vironkieliset (33 076), somalinkieliset (14 045), englan-
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ninkieliset (13 804) ja arabiankieliset (11 252). (Tilastokeskus 2012b.) Suurin osa Suo-

men maahanmuuttajaväestöstä asuu pääkaupunkiseudulla (Kallioniemi 2008, 12). 

1990-luvun alussa maahanmuuton lisääntyessä tulijat olivat usein entisestä Neuvos-

toliitosta tai turvapaikanhakijoita Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta. Suomen 

maahanmuuttoa ovat siis hallinneet humanitaariset ja etnisyyteen perustuvat näkökul-

mat sekä avioliittoperustainen maahanmuutto, ei esimerkiksi työ kuten monissa muissa 

maissa. (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 7-8.) Tällä on tietysti oma vaikutuksensa 

maahanmuuttajien parissa tehtävään ohjaukseen. Kun tuloperuste on humanitaarinen, 

voimaantumisen teemat tulevat entistä tärkeämmiksi hyvinvoinnin edistämisessä. Ko-

toutumisessa tulevat ajankohtaisiksi laajemmat elämän hallinnan kysymykset ja juuri 

niissä voimaantuminen on käyttökelpoinen käsite. On pohdittava kokonaisvaltaisesti 

sitä, miten pääsisi vaikeiden kokemusten jälkeen taas omille jaloilleen. 

Kun voimaantumisesta puhutaan monikulttuurisessa kontekstissa, yhteys kotoutumi-

seen on kiinteä. Voimaantuminen ja kotoutuminen kulkevat tiivisti käsi kädessä ja vai-

kuttavat toinen toisiinsa. Jotta kotoutuminen voisi edistyä tehokkaasti, tarvitaan maa-

hanmuuttajalta voimaa ponnistella ja uskoa siihen, että se kannattaa. Toisaalta kotoutu-

misen edistyminen, vaikkapa koulutuspaikan saaminen antaa varmasti voimaa.  

Näkyvä maahanmuuttotyön osa on kotouttamislaki, jonka eduskunta sääti vuonna 

1999. Sen yhtenä tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja 

valinnanvapautta sellaisilla toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien 

keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista (Finlex, Laki maahanmuuttajien kotouttami-

sesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, 493/1999, 1§). Laissa kotoutumisella tar-

koitetaan yksilön kehitystä, jonka tavoitteena on työelämään ja yhteiskuntaan osallistu-

minen oma kulttuuri säilyttäen. Kotouttamisella viitataan viranomaisten järjestämiin 

kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin ja voimavaroihin. (Mt. 2§.) Laki velvoittaa kun-

nat (yhteistyössä eri tahojen kuten maahanmuuttajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa) 

laatimaan kotouttamisohjelman, johon kirjataan kotouttamista koskevia tavoitteita ja 

toimenpiteitä (mt. 7§). Laissa on mainittu ihanteellisena pidetyn integraatiotilanteen 

piirteet. Samalla kun osallistutaan ympäröivän yhteiskunnan toimintaan, oma kulttuuri 

pitäisi voida säilyttää.  
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Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa ja 

käytännössä se pitää sisällään esimerkiksi kielen opiskelua, työharjoittelua ja valmista-

vaa koulutusta (mt. 10§ & 11§). Kotoutumissuunnitelman tekeminen onkin erittäin 

merkittävä osa maahanmuuttajien ohjausprosessia. Maahanmuuttajilla on ollut erilaisia 

kokemuksia kotoutumissuunnitelman merkityksestä. Toiset arvostavat sen tuomaa tukea 

ja kokevat sen auttavan yhteiskuntaan integroitumisessa. Suunnittelu on auttanut käy-

tännössä esimerkiksi opiskelun etenemistä. Toisaalta suunnitelma on myös koettu tur-

haksi esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa maahanmuuttaja on jo tiennyt, mitä halu-

aa uudessa maassa tehdä. (Heinonen 2006, 78–81.) 

Mihin kotouttamisella lopulta pyritään? Monikulttuurisessa ohjauksessa ja maahan-

muuttajatyössä on kyse siitä, kuinka maahanmuuttaja pystyy elämään mielekästä ja täy-

sipainoista elämää uudessa ympäristössä suhteessa toiseen kulttuuriin. Käytännössä 

ohjauksen tarkoitus on usein helpottaa osallistumista koulutukseen ja työelämään (Hö-

jer, Puukari & Launikari 2005, 89). Berryn (2002) teoria akkulturaatiosta tarjoaa he-

delmällisen näkökulman siihen, mitä tavoitteita maahanmuuttajien tai muiden erilaisten 

kulttuuriryhmien ohjauksella ja mielekkään elämän tukemisella voisi olla.  

Berryn (2002, 349) mukaan akkulturaatio on prosessi, jonka yksilö käy läpi muuttu-

vassa kulttuurisessa kontekstissa. Kun tutkitaan yksilön reagoimista uuteen tilanteeseen, 

on Berryn (2002, 354) teorian mukaan selvitettävä kahta ulottuvuutta. Ensimmäinen on 

omaan alkuperäiseen kulttuuriin suhtautuminen ja toinen uuteen, ympäröivään kulttuu-

riin suhtautuminen. Näiden ulottuvuuksien pohjalta nimetään neljä eri akkulturaatiostra-

tegiaa: integraatio, assimilaatio, separaatio ja marginalisaatio. Ihannetilanne on integroi-

tuminen. Tällöin yksilö säilyttää omaa kulttuurista identiteettiään ja arvostaa sitä, mutta 

samalla haluaa olla myös osa ympäröivää yhteiskuntaa. (Berry ym. 2002, 353–355.)  
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TAULUKKO 1 Berryn akkulturaatiomalli (ks. Berry ym. 2002, 354) 

 Aikaisempaan kulttuuriin suhtautuminen 

+                                      - 

Uuteen kulttuuriin suhtautuminen                    

+ 

                                                                     

- 

Integraatio Assimilaatio 

 

Separaatio 

 

Marginalisaatio 

 

 

Puukari & Taajamo (2007) hahmottavat uuteen kulttuuriin siirtymisen prosessia ih-

misen elämänkaareen sisältyviä kehitystehtäviä pohtimalla. Kun siirrytään uuteen ym-

päristöön, aikaisempien kehitystehtävien rinnalle tulee uusia, ja aikaisemmat kehitysteh-

tävät voivat saada uuden muodon. Heidän ajatuksensa kehitystehtävistä ja dialogisesta 

identiteetistä ovat linjassa Berryn teorian kanssa. Siirryttäessä uuteen kulttuuriin kohda-

taan kulttuurisia kehitystehtäviä, joihin kuuluu muun muassa identiteettityötä ja niiden 

jännitteiden käsittelyä, joita syntyy kun kulttuurit kohtaavat. Dialogisella identiteetillä 

tarkoitetaan sitä, että yksilö löytää dialogisen suhteen lähtökulttuurin ja uuden kulttuurin 

välillä. On tärkeää säilyttää oma kulttuuri ja samalla pystyä integroitumaan uuteen. Toi-

sesta kulttuurista tulevan ihmisen kohtaaminen on kulttuurinen kehitystehtävä myös 

ohjaajalle. (Mta. 14-15, 17.)  

Tämä on erittäin tärkeä huomio. Edellisessä alaluvussa kirjoitin, kuinka helposti nä-

emme kulttuurin ja etnisyyden vain toisissa ihmisissä ja vähemmistön edustajissa. Liian 

usein keskitytään siihen, että uuden tulokkaan on sopeuduttava ja samalla unohdetaan, 

että myös valtaväestöllä on vastuunsa. Puukari & Taajamo (2007, 15, 17-18) kirjoitta-

vatkin, että kulttuurisella kehitystehtävällä tarkoitetaan vieraaseen kulttuuriin sopeutu-

mista yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksena. Aito dialogisuus vaatii avoimuutta. 

Siinä jaetaan omaa kulttuuria, opitaan toisesta kulttuurista, opitaan toisen avulla uusia 

tapoja nähdä omaa kulttuuria ja uusia kommunikaation tapoja sekä rakennetaan yhdessä 

uutta kulttuuria. Dialogisuudessa korostuu se, että molempia osapuolia tarvitaan. 
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Pitkään Suomessa asunut, sittemmin Hollantiin muuttanut toimittaja ja kirjailija 

Umayya Abu-Hanna (2007, 82) kuvaa omaelämänkerrallisessa kirjassaan molemmin-

puolisuutta ja samalla kokemaansa vastaanottoa. Syntymällä viitataan uuden elämän 

alkuun uuden kulttuurin jäsenenä: 

”Syntyäkseen johonkin tarvitaan kaksi asiaa: oma syntymä ja se, että ympäristö haluaa sinut 
keskelleen. Olen itse työntänyt pääni esiin ja koittanut tulla ulos, mutta ympäristö on kerta 
toisensa jälkeen sanonut: väärä osoite.” 

 

Sitaatissa näkyy selkeästi vastavuoroisuuden tarve. Yksin taistelemalla, ilman vasta-

kaikua on vaikea tulla osaksi uutta ympäristöä. 

 

 

2.2 Monikulttuurinen ohjaus  

 

Tässä luvussa käsittelen monikulttuurisuutta ohjauksen näkökulmasta ja esittelen, miten 

sitä on hahmotettu ohjauksen teorioiden avulla. Haluan selvittää, mikä maahanmuuttajia 

auttaa elämässään eteenpäin. Kiinnostuksen taustalla on halu kehittää monikulttuurista 

ohjausta. Tämän vuoksi on syytä esitellä tämänhetkistä monikulttuurisen ohjauksen 

kenttää. Kuten edellisessä luvussa mainittiin, kulttuuri muovaa vahvasti sitä, keitä 

olemme ja keneksi itsemme tunnemme. Identiteetin päärakennusaineet saadaan kulttuu-

rista ja kulttuuri on pohjana kun luomme merkityksiä itsestämme ja suhteestamme mui-

hin. Näin ollen myös se, mitä ohjaustilanteeseen tuodaan heijastaa kulttuuria. Kulttuuri-

sesti muovautunut identiteetti on läsnä ohjausprosessin kaikissa osissa. (McLeod 2009, 

289, 292.) 

Tällä hetkellä Suomessa tunnustettu ohjauksen teoriatausta ja käytäntö ovat vahvasti 

länsimaisen kulttuurin värittämiä. Sue & Sue (2003, 60) muistuttavat, että ohjaus ei 

koskaan ole poliittisesti, eettisesti tai moraalisesti neutraalia. Vallalla oleva euroamerik-

kalainen ohjaus nousee selkeästi euroamerikkalaisista arvoista ja oletuksista. Valkoisil-

la, länsimaisilla, keski- tai yläluokkaisilla miehillä on ollut valtaa määritellä, mikä on 

normaalia ja mikä poikkeavaa, ja tämä on tietysti tehty omista lähtökohdista käsin. Oh-

jaus voikin pahimmillaan vastata vain pienen ryhmän tarpeisiin sulkemalla ”toisenlai-
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set” pois. Normaaliuden määritelmä vaihtelee kulttuurista riippuen, ja niinpä länsimai-

nen ohjaaja voi pikemminkin vahingoittaa ohjattavaa ohjatessaan tätä kohti omaa nor-

maaliuttaan. (Sue & Sue 2003, 8-10, 69, 78.) Länsimaisen teoriapohjan kriittinen tarkas-

telu sekä kulttuuriin keskittyvä teoria ovatkin tarpeen, kun kohtaamme koko ajan yhä 

enemmän monikulttuurisuutta myös ohjaustilanteissa.  

Yksi ohjauksen kentällä paljon käytetty tapa jäsentää kulttuurieroja on jakaa käsityk-

set sen mukaan, ovatko ne kulttuurispesifejä vai universaaleja. Kulttuurispesifin (emic) 

ajattelun mukaan keskeistä ovat eri ryhmien väliset erot ja erityisyys. Universaali (etic) 

ajattelu korostaa eri kulttuurien jakamaa yhteistä pohjaa, joka yhdistää hyvinkin erilaisia 

ihmisiä. (Puukari & Launikari 2005, 30.) Kulttuuria korostavissa teorioissa painotetaan, 

ettei kulttuurieroja saa jättää huomiotta. Ne pitäisi tunnustaa ja niitä tulisi arvostaa. 

(esim. Garcea 2005, 67.) Onko erojen korostaminen kuitenkaan aina tarpeen? Allevii-

vaako se liiaksi ja tekee eroista entistä merkityksellisemmät ja vahvat? Haluaako esi-

merkiksi suomalaisessa peruskoulussa oleva maahanmuuttaja, että hänen taustaansa 

vedotaan joka käänteessä? Luulen, että huomioiminen voi jopa eristää erilaista yksilöä 

oli kyse sitten monikulttuurisuudesta, vammaisuudesta, iästä tai muusta erottavasta teki-

jästä. Jos erilaisuutta korostaa tarpeeksi, niin varmasti myös ne, jotka sitä eivät ole pitä-

neet merkityksellisenä alkavat huomata eron - niin hyvässä kuin pahassa. Liitteenä on 

sarjakuva, joka tiivistää osuvasti tätä ilmiötä (ks. liite 1). 

Kumpaakaan lähestymistapaa ei onneksi tarvitse omaksua puhtaasti ja yksin. Mo-

lempia näkökulmia kulttuurierojen lähestymiseen tarvitaan ja nykyään ne ovatkin lähen-

tyneet täydentämään toinen toistaan (Höjer, Puukari & Launikari 2005, 80). Pedersen 

(1997, 28) korostaa, että ihmisten välillä on joka tapauksessa aina sekä eroja että yhtä-

läisyyksiä. Jos korostetaan yksinomaan eroja, on vaarana tiukkojen stereotypioiden syn-

ty, kun taas yksipuolinen samanlaisuuden painottaminen ei anna arvoa ihmisten yksilöl-

lisyydelle. Keskeistä on, että ollaan sensitiivisiä ohjattavan itsemäärittelylle ja omalle 

tulkinnalle hänelle tärkeistä arvoista, tavoista ja uskomuksista (Haarakangas, Ollus & 

Toikka 2000, 52). Olisi siis kuunneltava, mitä kulttuuriset tekijät ohjattavalle itselleen 

tarkoittavat ja kunnioitettava sitä. 

Pedersenin (1997) esittelemä kulttuurikeskeinen (culture-centered) lähestymistapa 

ohjaukseen keskittyy nimensä mukaisesti kulttuuriin ja sen tuottamiin erityispiirteisiin. 

Se on yksi monikulttuurisen ohjauksen keskeisistä teorioista. Lähtökohta on, että identi-
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teetti ja toiminta ovat kauttaaltaan kulttuurisesti muovautuneita. Syntymästämme lähtien 

olemme ”kulttuurin opettajien” ympäröimiä ja heiltä opimme, miten käyttäytyä ja aja-

tella. (Mts. 7-8, xii.) Vuorovaikutuksessa toisten kanssa tulkitsemme heitä heidän toi-

mintansa – puheen, ilmeiden, tekojen ja niin edelleen – kautta. Pedersen (1997, 9, 30) 

painottaa, että toiminta on luotettava ja merkityksellinen tulkinnan lähde vain, jos se 

asetetaan kulttuuriseen kontekstiinsa. Täten kulttuurin ymmärtäminen on edellytys mie-

lekkäälle tulkinnalle ja ohjaukselle.  

Arkikielessä sana ’monikulttuurisuus’ tarkoittaa usein pikemminkin monietnisyyttä 

tai monikansallisuutta. Kun puhutaan vaikkapa monikulttuurisuudesta suomalaisessa 

koulussa, helposti mieleen tulevat lähinnä maahanmuuttajaoppilaat. Laajassa kulttuurin 

määritelmässä otetaan huomioon kuitenkin monta muutakin tekijää: demografiset tekijät 

(esimerkiksi ikä ja sukupuoli), status (esimerkiksi koulutustaso) ja vaikkapa poliittiset 

kytkökset. Kun kulttuuri määritellään tällä tavoin, on selvää, että se on läsnä aina ja 

kaikessa vuorovaikutuksessa, myös jokaisessa ohjaustilanteessa. (Pedersen 1997, 5.) 

Laajaa kulttuurin määritelmää miettiessä huomaa helposti, kuinka identifioidumme sa-

manaikaisesti hyvin moniin eri ryhmiin. Se, mikä kulloinkin nousee merkitykselliseksi, 

vaihtelee riippuen tilanteesta. Opiskellessani Jyväskylän yliopistossa ei suomalaisuutta-

ni erityisemmin huomaa. Sen sijaan ollessani opiskelijavaihdossa Göteborgissa kansa-

laisuuteni nousi huomattavasti näkyvämmäksi. Maahanmuuttajat eivät identifioidu vain 

kansalaisuutensa määräämään ryhmään. Monikulttuurisessa ohjauksessa ei saisikaan 

juuttua vain kansalaisuuden tuomiin kulttuurieroihin ja olla huomioimatta muita eroja 

tai olennaisia tekijöitä ohjattavan elämässä (Haarakangas, Ollus & Toikka 2000, 51). 

Edellisessä alaluvussa mainittiin, että piirteemme tai tiettyyn ryhmään kuuluminen 

tulevat esiin ja huomatuksi usein vasta, kun ne eivät enää ole itsestäänselvyys ja kun 

erotumme muista tai kohtaamme erilaisuutta. Tässä yhteydessä on hyvä palata 

emic/etic-ajatteluun. Jos ajattelemme, että tietyn kulttuurin piirissä ihmiset ovat tietyn-

laisia, voi unohtua, kuinka ainutlaatuinen kokonaisuus erilaista identifioitumista jokai-

nen yksilö on. Ainutlaatuisuus voi unohtua myös silloin, kun korostetaan kaikkien ih-

misten samanlaisuutta. Kulttuurikeskeiseen ajatteluun päästäänkin, jos molemmat puo-

let huomioidaan. Arvostetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteistä maaperää (Pedersen 

1997, 6). Sue & Sue (2003, 12-14) jäsentävät aihetta kolmiosaisen mallin kautta. Ensin-

näkin jokaisessa ihmisessä on jotain jakamatonta ja yksilöllistä, jotain, jota vain yksi 
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tietty yksilö on kokenut. Kaikki kuuluvat toisaalta myös erilaisiin yksilöitä yhdistäviin 

ryhmiin. Ryhmiä on jokaisella erilainen kokoelma. Kolmas taso on universaali: kuu-

lumme kaikki samaan lajiin eli kaikkia yhdistävät esimerkiksi tietyt biologiset piirteet. 

Eri näkökulmat päätyvät siis suunnilleen samaan lopputulokseen. On muistettava, että 

jokainen on ainutlaatuinen yksilö, mutta samalla kuulumme yksilöitä yhdistäviin ja ke-

hitystämme muovaaviin ryhmiin. Ryhmät vaikuttavat siihen, millaisia yksilöitä meistä 

tulee. 

Vaikka kaikkien kulttuureiden sisällä jokainen yksilö on omanlaisensa, niin uuteen 

maahan tultaessa joutuu aina kohtaamaan paljon entiseen verrattuna vierasta ja opette-

lemaan uuttaa. Tämä pätee myös ohjaustilanteisiin. Kaiken muun ohjauksen tavoin 

myös länsimainen ohjaus, sen teoria ja käytäntö ovat kehittyneet hyvin kulttuurisidon-

naisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ohjaustyylimme on monille vieras. Erillistä 

ohjaajan vastaanottoa ei monissa kulttuureissa ole ja virastot voivat jopa pelottaa, jol-

loin kaikkea ohjauksen kannalta hyödyllistä ei haluta kertoa. Yhteisöllisemmissä kult-

tuureissa perhe on monesti se ympäristö, jossa ongelmia ratkotaan. (Batumubwira 2005, 

48.) Länsimaisille teorioille on tyypillistä avoimuuden vaatimus ja intiimien asioiden 

käsittely ohjaajan kanssa. Pyritään itsetuntemukseen, ja keskipisteessä ovat ylipäätään 

’itse’, minä ja yksilö. Monikulttuurisessa ympäristössä toimittaessa tämä ei riitä. Tarvi-

taan holistisempaa ajattelua, jossa monelle ohjattavalle tärkeät verkostot otetaan huomi-

oon ja mukaan ohjausprosessiin. (Höjer, Puukari & Launikari 2005, 78, 82-83, 92.)  

Sue & Sue (2003) listaavat ja jakavat kategorioihin tekijöitä, jotka luovat puitteet 

länsimaiselle ohjaukselle, mutta samalla voivat estää tehokasta monikulttuurista ohjaus-

ta. Tässä luvussa jo mainitut tekijät tulevat selkeästi esille. Ensimmäinen kategoria ovat 

kulttuurisidonnaiset arvot, kuten yksilökeskeisyys ja selkeä jako fyysiseen ja psyykki-

seen hyvinvointiin. Toiseksi otetaan esille (keski)luokkasidonnaiset arvot ja niiden seu-

raukset, kuten tarkka ajankohta ja tiukka aikataulu tapaamiselle. Kolmanneksi mainitaan 

kieli, joka kirjoittajien tapauksessa on standardienglanti. (Sue & Sue 2003, 105.) Suo-

messa ohjauksen pääkieli on tietysti suomi ja ohjauksemme perustuu paljon nimen-

omaan puhumiselle. Tällöin on selvää, että suomea taitamattomat ovat eriarvoisessa 

asemassa kielitaitoisiin verrattuna. 

Miten voisimme taistella kulttuurisidonnaisuutta vastaan? Haarakangas, Ollus & 

Toikka (2000, 51) kiteyttävät onnistuneesti monikulttuurisen ideologian asiakastyössä 
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pyrkimykseksi asiakkaan kulttuuritaustan kunnioittamiseen, ymmärtämiseen ja hyväk-

symiseen. Pyrkimys on olennainen termi. Myös ohjaajat nimittäin katsovat maailmaa 

aina omista kulttuurisista lähtökohdistaan käsin ja ovat jossain määrin sidottuja edelli-

sessä kappaleessa lueteltuihin länsimaisen ohjauksen piirteisiin. Ohjaaja ei välttämättä 

täysin ymmärrä asiakkaan arvoja ja uskomuksia, vaikka haluaisikin (Cousins 2008, 

278). Ohjaaja tapaa ohjattavaansa yleensä vain ohjaustilanteessa, ja siksi hänen on olta-

va varovainen ja vaatimaton sen suhteen, kuinka paljon todella voi toisen kulttuurista 

todellisuutta ymmärtää (McLeod 2009, 290). Perustavan tärkeää on kuitenkin asiakkaan 

kunnioitus. Se lisää asiakkaan itseluottamusta ja antaa tunteen, että hänen kulttuurinsa 

tunnustetaan ja sitä arvostetaan. (Batumubwira 2005, 51.) Nämä tekijät ovat äärimmäi-

sen tärkeitä myös toisen tutkimuksessani keskeisen aiheen, voimaantumisen kannalta. 

Vaikka siis olemme riippuvaisia omasta taustastamme, voimme silti kunnioittaa toisen-

laisia ajattelun ja käyttäytymisen tapoja. 

Suvaitsevaisuuden ja toisen kulttuurin tunnustamisen ja arvostamisen ei pitäisi kui-

tenkaan koskaan tarkoittaa silmien sulkemista. On pysyttävä valppaana sen suhteen, 

mikä on suvaitsevaisuutta ja sensitiivisyyttä, mikä haluttomuutta puuttua ongelmiin ja 

epäkohtiin. Kulttuurierot eivät ole kaiken arvostelun ulkopuolella. (Haarakangas, Ollus 

& Toikka 2000, 51-52.) Avaavan esimerkin tästä kertoi eräs kanadalainen ohjaaja, joka 

on tehnyt paljon työtä monikulttuurisuuden parissa. Hänen vastaanotolleen oli saapunut 

toista kansalaisuutta edustava nainen, joka oli selkeästi pahoinpidelty, mitä ilmeisimmin 

kotonaan. Ohjaaja aloitti keskustelu kysymällä, onko tämä hyväksyttävää sinun kulttuu-

rissasi. Kysymyksen myötä ohjattava huojentui silmin nähden. Ohjaaja puuttui tilantee-

seen, mutta kysymys osoitti, että ohjaus lähtee ohjattavan lähtökohdista, hänen taustaan-

sa kunnioittaen. Toisen maailmankuvaa ei tarvitse ottaa omakseen, mutta se pitäisi pys-

tyä kuulemaan ilman tuomitsemista (Sue & Sue 2003, 20). Sensitiivisyys ei siis tarkoita 

sitä, että hylkäisimme omat arvomme. Mutta jos emme ole avoimia tutustumaan erilai-

siin maailmankuviin, meiltä jää paljon ymmärtämättä. 

Edellistä tiivistäen monikulttuurisessa ohjauksessa keskeisiksi tekijöiksi nousevat 

oman ohjauksen kulttuurisidonnaisuuden tiedostaminen ja ohjattavan kulttuuritaustan 

kunnioittaminen. Emme pääse irti omista kulttuurisista juuristamme, eikä tarvitsekaan. 

Ne on kuitenkin tarpeen tunnustaa. Jos haluamme kohdata ohjattavan kokonaisvaltaises-

ti, on meidän otettava kulttuurisia tekijöitä mukaan ohjaukseen. Vain kulttuurista kon-
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tekstia ymmärtämällä voimme tehdä mielekkäitä tulkintoja toisen elämästä. Ymmärtä-

misen lähtökohtia ovat kiinnostus ja kunnioitus. 

 

 

2.3 Voimaantuminen 

 

Voimaantumisen käsitettä (empowerment) käytetään eri tieteen aloilla ja eri lähtökoh-

dista käsin. Viime vuosikymmeninä sen suosio on kasvanut huimasti niin psykologises-

sa kirjallisuudessa kuin sosiaali- ja kasvatustieteissä (Perkins & Zimmerman 1995, 

571). Lisäksi siihen törmää arkisissa tilanteissa useasti. On voimaannuttavaa tanssia, 

voimaantumismessuja, virvoitusjuomajätti julistaa mainoksessaan ”Voimaannu vesistä” 

ja niin edelleen. Voimaantuminen voi tarkoittaa eri asioita riippuen yksilöstä, konteks-

tista ja ajasta. Siksi kattavan, universaalin määritelmän luominen ei ole mielekäs pyrki-

mys. Suljetun ja valmiin määritelmän tekeminen voi johtaa ajatukset voimaantumisesta 

staattiseen persoonallisuuden piirteeseen, vaikka kyse on dynaamisesta ja konteks-

tisidonnaisesta ilmiöstä. (Zimmerman 1995, 587, 596.) Joitain yhdistäviä tekijöitä voi-

maantumisesta puhuttaessa kuitenkin on. En pyri luomaan katsausta siitä, mitä voi-

maantumisesta on kirjallisuudessa sanottu kautta aikojen, vaan haen tämän tutkimuksen 

kannalta hedelmällisiä määritelmiä. 

Yksi mielekäs tapa lähestyä voimaantumis-termin käsittelyä on jakaa se yksilöä pai-

nottavaan ja yhteisöä painottavaan näkökulmaan. Wallacen (2001, 23) mukaan yksi-

lönäkökulma on ollut yleisempi Yhdysvalloissa. Yksilöä painottavassa ajattelussa on 

psykologinen pohja ja ihmisen ajatellaan taistelevan yksilönä oman tilanteensa hyväksi. 

Tätä näkökulmaa voisi edustaa esimerkiksi yritysmaailman työnohjaus, jossa pohditaan, 

kuinka työntekijä saisi kaikki voimavaransa optimaalisesti hyödynnettyä. Euroopassa on 

kiinnitetty enemmän huomiota yksilön laajempaan elinympäristöön. Pohditaan raken-

teellisia ongelmia ja sitä, kuinka niitä voisi parantaa yhdessä ryhmän kanssa. (Wallace 

2001, 23.) Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa juuri maahanmuuttajien aseman kehit-

täminen.  
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Mahlakaarto (2010, 25) jakaa voimaantumisteoriat kolmeen kategoriaan. Ensimmäi-

nen on kriittinen sosiaaliteoria, jossa päämääränä on huonossa asemassa olevien väestö-

ryhmien olojen parantaminen. Toinen suuntaus ovat organisaatioteoriat, joissa tavoitel-

laan yhteisöllisyyden, vallankäytön ja osallisuuden lisäämistä. Koska näissä painottuu 

yhteisön laajempi huomiointi, liittäisin ne yhteisönäkökulmaan. Kolmanneksi Mahla-

kaarto (2010, 25) mainitsee sosiaalipsykologiset teoriat, joissa painottuu yksilön kehit-

tyminen. Tämä kategoria kuulukin selkeästi yksilönäkökulman piiriin. 

Olen jatkossa jakanut voimaantumisen käsittelyn edeltävää mukaillen kahteen osaan. 

Ensin keskityn yksilönäkökulmaan, sitten yhteisönäkökulmaan. Monet yhden otsikon 

alle asetetuista asioista kytkeytyvät tietysti myös toiseen näkökulmaan. Olen käyttänyt 

kirjallisuutta, joka on työni kannalta mahdollisimman mielekästä. Esimerkiksi organi-

saatioiden kehittämistä koskeva voimaantumiskirjallisuus ei liity kiinteästi teemaani. 

Sen sijaan maahanmuuttajien ohjaus keskittyy yleensä sosiaali- ja kasvatusalalle. Sosi-

aalityön piiristä sekä tietysti kasvatus- ja ohjauskirjallisuudesta löytyykin useita kiinnos-

tavia teoksia pohdittaessa maahanmuuttajien voimaantumista. 

Ennen tarkempaa näkökulmien esittelyä otan esille muutaman yleisen määritelmän, 

jotka ylittävät yksilö/yhteisöjaon. Nämä ovat lähtökohtia, joita voi pitää mielessä jatkoa 

lukiessa. Voimaantuminen on prosessi, jossa yksilö tai yhteisö saa voimavaroja ja ener-

giaa elämäänsä (Mahlakaarto 2010, 25). Asiat, joiden avulla yksilöt tai yhteisöt saavat 

elämän hallintaansa ja pystyvät saavuttamaan tavoitteensa liittyvät voimaantumiseen. 

Ihmiset pystyvät auttamaan itseään ja toisia ja parantamaan elämänsä laatua. (Adams 

1996, 5.) Mahlakaarron (2010, 25) mukaan voimaantuminen on  aktiivinen, osallistava 

prosessi, jossa yksilöt, yhteisöt ja organisaatiot pystyvät paremmin kontrolloimaan itse-

ään ja toimintaansa sekä saavat sosiaalista oikeutta ja kykyä vaikuttaa asioihin. 

 

2.3.1 Yksilönäkökulma – elämän hallinta ja itsereflektio 

 

Siitonen (1999) on kirjoittanut kattavan väitöskirjan voimaantumisesta. Mukana on sekä 

aikaisemman kirjallisuuden jäsentämistä että teorian luomista empiirisen aineiston poh-

jalta. Siitosenkaan (1999, 91) mukaan voimaantumisesta ei yrityksistä huolimatta ole 
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luotu yhtenäistä määritelmää. Asiantunteva keskustelu aiheesta tuntuu kuitenkin palau-

tuvan ajatukseen: ”Voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään – voimaa ei voi antaa 

toiselle.” Tämä on ohjaajan työtä ajatellen hieman latistava kommentti. Eikö ulkopuo-

lelta mitään ole tehtävissä? Siitonen (1999, 14) kirjoittaa kuitenkin myös, että toimin-

taympäristön olosuhteet ovat merkitykselliset, jolloin voimaantuminen voi olla tietyssä 

ympäristössä todennäköisempää kuin toisessa. Myös Räsänen (2006) on kartoittanut 

voimaantumisen käsitettä. Hänen keskeinen ajatuksensa on, ettei voimaantuminen ei 

tapahdu tyhjiössä, vaan sen syntytekijät ovat yhteiskunnallisia (mt. 102). Tämä on kiin-

nostava lähtökohta, kun voimaantumista pohditaan suhteessa ohjaajan työhön. Tässä 

tulee esille, kuinka yhteenkietoutuneita yksilö- ja yhteisönäkökulmat ovat. Voimaa ei 

voi antaa toiselle, mutta toisaalta sen syntyminen on osittain riippuvaista ympäristöstä. 

Mitä yksilön voimaantumisesta puhuttaessa oikeastaan tarkoitetaan? Voimaantumi-

seen liittyy sisäinen voiman tunne. Ihmisellä on halu ja kyky toimia itse parhaaksi kat-

somallaan tavalla ja ohjata itse oman elämänsä muutosta. Voimaantunut ihminen on 

subjekti, ei ulkoa ohjautuva uhri. (Pekkari 2009, 88-89.) Voimaantumiseen siis liitetään 

vahva subjektius: kyky tehdä päätöksiä ja valintoja sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan 

elämään (Mönkkönen 2007, 142). Myös Räsänen (2006, 44, 79) katsoo voimaatumisen 

olevan vapautta itsensä hallitsemiseen ja tunnetta siitä, että pystyy aidosti vaikuttamaan 

omaan elämäänsä. Voimaantuminen liitetään vahvasti siihen, että kokee hallitsevansa 

omaa elämäänsä, olevansa oman itsensä herra. Tällainen ajatus on varsin hyvin linjassa 

individualismia korostavan yhteiskuntamme ihanteiden kanssa. Lisäksi Räsäsen (2006, 

14, 19, 80) mukaan tärkeää on tietoisuuden herääminen. Täytyy havahtua tarkastele-

maan omaa elämäänsä. Voimaantunut ihminen on rohkea, pelkäämätön ja tulevaisuu-

teen orientoitunut.  

Zimmermanin (1995) psykologisen voimaantumisen (psychological empowerment) 

malli kuvaa monipuolisesti yksilön voimaantumisen osia. Määritellessään psykologista 

voimaantumista  Zimmerman (1995, 582) korostaa, että kyse ei ole individualismista, 

vaikka malli kuvaakin yksilötason voimaantumista. Tämä on tärkeä huomio yksilölli-

syyttä ja itseohjautuvuutta korostavassa yhteiskunnassa. Voimaantuminen saatetaan 

heittää yksilön omalle vastuulle, ja siitä pitäisi selvitä ilman toisten tukea. Zimmerma-

nin (1995, 582) mukaan voimaantumiseen kuuluu usko omaan pystyvyyteen tavoittei-

den saavuttamiseksi, tietoisuus resursseista ja siitä, mikä auttaa ja toisaalta vaikeuttaa 
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tavoitteiden saavuttamista sekä ponnistelu ja sitoutuminen toimintaan tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Mukana on siis myös oman ympäristön tunteminen ja sen toimintaan osal-

listuminen. Tätä pohdin tarkemmin seuraavassa yhteisönäkökulmaa ja osallisuutta käsit-

televässä luvussa.  

Zimmermanin (1995) psykologisen voimaantumisen mallissa on kolme osaa: henki-

lön sisäinen (intrapersonal), vuorovaikutuksellinen (interactional) ja käyttäytymistä 

koskeva osa (behavioral). Ensimmäisellä viitataan siihen, miten ihminen ajattelee itses-

tään, miten mieltää oman pystyvyytensä. Ihmiset, jotka eivät usko omiin kykyihinsä 

saavuttaa päämääränsä, eivät todennäköisesti opi, mitä päämäärän saavuttaminen vaatii, 

eivätkä toimi siten, että saavuttaisivat ne. Vuorovaikutukselliseen osaan kuuluu ihmisen 

ymmärrys ympäristöstään ja sosiopoliittisesta asemastaan. Ihmisen on tunnettava ympä-

ristö ja sen resurssit, jotta tilannettaan voi hallita. Tehokkaaseen vuorovaikutukseen 

ympäristön kanssa tarvitaan tietoisuutta sen arvoista ja normeista. Käyttäytymistä kos-

kevaan osaan kuuluvat käytännön toimet, joilla voimaantumista tuetaan, esimerkiksi 

vertaistukiryhmät tai työn etsintä. Nämä osat yhdistämällä ihminen saa voimaantumisen 

kannalta tärkeää uskoa, tietoisuutta ja sitoutumista toimintaan. (Zimmerman 1995, 588-

590.) 

Voimaantumisen lähikäsite omassa ajattelussani on motivaatio. Motivaation merkitys 

mainitaan myös Zimmermanin psykologisen voimaantumisen mallissa, jossa se liittyy 

ihmisen sisäisiä prosesseja käsittelevään osaan (ks. Zimmerman 1995, 588).  Kuten sa-

nottu, voimaantumisen käsitettä on vaikea määritellä. Siksi lainaan tarkentavia, omasta 

mielestäni voimaantumisen yksilönäkökulmaan hyvin sopivia käsitteitä motivaatiotut-

kimuksen kentältä. Attribuutioteoria ja minäpystyvyys ovat monin tavoin lähellä voi-

maantumisen käsitettä ja tuovat selkeyttä hajanaiseen termiin. Itsetunto ja omanarvon-

tunto liittyvät vahvasti voimaantumiseen. Oleellista voimaantumisessa on, että ihminen 

kokee olevansa kyvykäs ohjaamaan ja kontrolloimaan elämäänsä. Attribuutio- ja minä-

pystyvyysteorioissa puhutaan aivan samoista asioista: kontrollin tunteesta, itsetunnosta, 

omiin mahdollisuuksiin liittyvistä odotuksista. Nämä käsitteet avaavat ja syventävät 

voimaantumisen keskeisiä piirteitä. Käsittelen ensin yleisemmin motivaatiotutkimusta 

ja sitten siirryn tarkemmin attribuutioteoriaan ja minäpystyvyyteen. 

Sana motivaatio on alun perin johdettu latinan sanasta movere, ’liikkua’. Motivaation 

voi määritellä käyttäytymistä ohjaavien ja virittävien tekijöiden järjestelmäksi. Se mää-
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rittelee, kuinka aktiivisesti toimitaan, ja mihin mielenkiinto kohdistuu. (Ruohotie 1998, 

36, 42.) Kysytään, miksi toimitaan niin kuin toimitaan: miksi toiminta alkaa, jatkuu tai 

loppuu, miksi päädytään tiettyihin valintoihin (Weiner 1992, 17).  Motivaatiotutkimus 

siis käsittelee sitä, mikä saa ihmiset toimimaan, ajattelemaan ja kehittymään. Kiinnos-

tuksen kohteena on, millaiset olosuhteet edistävät hyviä suorituksia ja hyvinvointia. 

(Deci & Ryan 2008, 14.)  

Edellä totesin, että voimaantuminen liitetään yleensä oman elämän hallitsemiseen. 

Nurmen & Salmela-Aron (2002, 59) mukaan motivaatio ja sen kognitiivinen työstämi-

nen luovat pohjan oman elämän ohjaamiselle. Tässä tulee jälleen vastaan selkeä linkki 

voimaantumisen ja motivaation välillä. Omaa elämää ohjatessa aikaisemmista koke-

muksista kumpuavia toimintamieltymyksiä verrataan tarjolla oleviin mahdollisuuksiin 

ja haasteisiin. Kun on näin työstetty tietyt tavoitteet, etsitään keinoja niiden toteuttami-

seen. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 59-60.) Emme siis toimi vain sen mukaan, mikä 

ensimmäisenä itselle mieleen juolahtaa, vaan vertaamme ajatuksiamme jatkuvasti ym-

päristön tarjoamiin edellytyksiin. Valinta ja sopeutuminen ovatkin motivaation perus-

mekanismeja. Jos ihmisellä on ympärillään paljon vaihtoehtoja, joista valita, korostuu 

valintojen tekeminen. Jos vaihtoehtoja on vähän, on sopeuduttava. Ihmiset, jotka osaa-

vat muuttaa tavoitteitaan muuttuvan elämäntilanteen myötä uudessa tilanteessa saavutet-

taviksi, voivat psyykkisesti paremmin. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 61.) Omat tavoit-

teet ja toiminta, oman elämän hallinta ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristön 

kanssa.  

Aiemmin motivaatiotutkimuksessa vallalla olleiden tarpeita ja tasapainotilaa painot-

tavien ajatusten rinnalle on syntynyt myös teorioita, jossa huomio kiinnitetään ihmisen 

tarpeeseen ymmärtää ympäröivää maailmaa. Ihmiset haluavat tietää, miksi tietty asia 

tapahtuu. Näitä teorioita kutsutaan attribuutioteorioiksi, ja niissä ollaan kiinnostuneita 

kausaliteetista, syistä ja seurauksista eli siitä, mitä ihminen tulkitsee tapahtumien taus-

talla olevan. (Weiner 1992, 222, 229-230.) Ihmistä ei nähdä siis vain tarpeidensa tyy-

dyttäjänä, vaan mukaan tulee kognitiivisempi informaation käsittelyn taso. Ihmisellä 

ajatellaan olevan luontainen pyrkimys hakea selityksiä havainnoilleen (Lehtinen & 

Kuusinen 2001, 219). Attribuutioilla on tärkeä rooli itsetunnon säätelyssä. Attribuutiois-

ta kumpuavat odotukset ja tunteet säätelevät toimintaamme ja sen intensiivisyyttä, va-
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lintojamme ja sinnikkyyttämme (Weiner 1992, 285). Nämä liittyvät vahvasti elämänhal-

lintaan ja sitä kautta myös voimaantumiseen. 

 Kun ihminen selittää itselleen, miksi hänelle kävi niin kuin kävi, yleisiä syitä ovat 

erityisesti kyvyt ja panos. Lisäksi hän selittää menestystä tai epäonnistumista tehtävän 

(tai vastaavan, esimerkiksi ihmissuhteen) vaikeusasteella, tuurilla ja muiden avulla tai 

sen puutteella. (Weiner 1992, 285.) Mukana on siis sekä ihmiseen itseensä että ympäris-

töön liittyviä tekijöitä. Selityksiä ja syitä tapahtumille on luokiteltu kolmen tekijän mu-

kaan: sijainti suhteessa itseen (locus), pysyvyys (stability) ja kontrolloitavuus (control-

lability). Sijainti viittaa siihen, selittääkö yksilö esimerkiksi onnistumisensa sisäisillä vai 

ulkoisilla tekijöillä. (Weiner 1992, 250, 252.) Onnistuinko kokeessa, koska olen kyvy-

käs vai koska koe oli helppo? Pysyvyys viittaa siihen, onko syy pysyvä vai ei. Kyvyt 

ajatellaan usein pysyviksi, mutta olosuhteet voivat vaihtua. Kontrolloitavuus tarkoittaa-

ko sitä, missä määrin yksilö kokee, että hän voi kontrolloida jotakin vaikuttavaa tekijää. 

(Weiner 1992, 250, 252.) Omaan kokeeseen lukemisen määrään voi vaikuttaa, mutta 

kokeen sisältöön ei. Edellä mainitut (sijainti, pysyvyys ja kontrolloitavuus) ovat siis 

syiden ja selitysten ominaisuuksia. 

Vaikka yksilöä on attribuutioteorioiden valossa pidetty rationaalisena ympäristön 

tulkitsijana, on huomattu, että ihmisillä on taipumus hedonistiseen oletukseen (hedonic 

bias). Tämä tarkoittaa sitä, että liitämme helposti onnistumiset itseemme, mutta emme 

ota yhtä helposti vastuuta epäonnistumisista. Ne liitetään ulkoisiin tekijöihin. (Weiner 

1992, 244-245.) Selittäisikö tämä sen, miksi esimerkiksi urheilumaajoukkueen voittaes-

sa puhutaan, kuinka Suomi on taistellut tiensä voittoon, mutta hävitessä syy on yksin-

omaan urheilijoiden, ei koko Suomen? Hedonisen oletuksen myötä maksimoidaan on-

nistumisen tuottamaan mielihyvää ja minimoidaan epäonnistumisen tuskaa. Kyse on 

samalla sekä itsen vahvistamisesta että itsen suojelusta. Monet tutkijat ovat osoittaneet, 

kuinka positiivisten tulosten yhdistäminen itseen ja omiin sisäisiin tekijöihin kasvattaa 

itsetuntoa. Näin attribuutiot ohjaavat tunteita itsestämme. (Weiner 1992, 245, 271, 273.)  

Attribuutioteorian keskeiset tekijät kulkevat käsi kädessä minäpystyvyyden käsitteen 

kanssa. Kuten edellä mainittiin, attribuutiot ohjaavat sitä, mitä ajattelemme itsestämme, 

mutta toisaalta ajatukset omasta pystyvyydestä ovat pohjana syiden ja seurausten poh-

dinnalle. Minäpystyvyyden (self-efficacy) käsite onkin mielenkiintoinen motivaatiotut-

kimuksen osa ja oleellinen voimaantumisen kannalta. Uskomukset omasta pystyvyydes-
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tä ovat motivaation ja toiminnan perusta. Jos ihminen ei usko omiin kykyihinsä tuottaa 

haluttu lopputulos, hänellä ei ole halukkuutta toimia sen eteen tai sinnikkyyttä kohdata 

vaikeuksia. Muilla motivaatiota edistävillä tekijöillä on vahvat juuret pystyvyysusko-

muksissa. (Bandura 2004, 144.) Pystyvyysuskomukset vaikuttavat ajatteluprosesseihin, 

motivaation tasoon ja sen sitkeyteen sekä tunteisiin. Nämä kaikki ovat tärkeitä toimin-

nan ohjaajia ja niinpä pystyvyysuskomukset ovat keskeinen osatekijä toiminnan taustal-

la. (Bandura 1997, 39.)  

Aineiston keruuseen liittyen olin seuraamassa maahanmuuttajien osaamisentunnis-

tusprosessia. Siellä tuli esille, että maahanmuuttajilla saattaa työkokemuksen puutteesta 

huolimatta olla paljon osaamista, joka on voinut kertyä harrastuksien tai perheestä huo-

lehtimisen myötä. He eivät kuitenkaan itse huomaa tätä osaamista, saati osaa arvostaa 

sitä. Tehokkaaseen toimintaan tarvitaankin kykyjen lisäksi pystyvyysuskomukset kyky-

jen hyvään käyttämiseen. Ei ole niinkään kyse siitä, millaisia taipumuksia kullakin on, 

vaan siitä, miten noita taipumuksia käytetään. Minäpystyvyys koostuu siitä, mitä kukin 

uskoo voivansa tehdä niillä kyvyillä, joita hänellä on eri tilanteissa. (Bandura 1997, 37, 

42.) Ongelma voikin usein olla se, että ohjattavat eivät tunnista kykyjään ja usko niihin. 

Kykyjä olisi, mutta uskoa ei, jolloin tehokas toiminta ei toteudu. Jos ei usko itseensä, ei 

edes yritä tai luovuttaa helposti (Bandura 2004, 145). Toisin sanoen mitä vahvempi on 

usko omaan pystyvyyteen, sitä sinnikkäämpää on toiminta ja onnistumisen mahdolli-

suudet kasvavat (Bandura 1997, 43).  

Edellä esitellyn tutkimuksen valossa voimaantunut ihminen uskoo itseensä ja omiin 

kykyihinsä saavuttaa asettamansa tavoitteet. Hän selittää onnistumisiaan omilla kyvyil-

lään ja epäonnistumisiaan ulkoisilla tekijöillä. Hän uskoo omiin mahdollisuuksiinsa 

kontrolloida elämäänsä. Hän on tietoinen ympäristön tarjoamista resursseita ja muokkaa 

tavoitteitaan muuttuvassa tilanteessa. Uskon ja itsetuntoa tukevien attribuutioiden myötä 

tavoitteiden eteen työskennellään sinnikkäästi, mikä lisää onnistumisen mahdollisuutta. 

Tavoitteita ollaan myös valmiita muutamaan tilanteen niin vaatiessa. 

Kun pohditaan, millaiset olosuhteet edistävät hyviä suorituksia, hyvin suuressa osas-

sa motivaatiotutkimuksessa on sosiokulttuurinen ympäristö (Deci & Ryan 2008, 14). 

Kulttuuri ja yhteiskunta instituutioineen luovat kehyksen toiminnallemme. Ne antavat 

sekä mahdollisuudet että rajat, joiden sisällä elämäämme elämme ja valintamme teem-

me. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 57-58.) Ihmisen vapaa tahto on aina sidoksissa sosi-
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aaliseen toimintaympäristöön (Ruohotie 1998, 42). Tässä vaiheessa onkin hyvä palata 

kysymykseen siitä, voiko toista voimaannuttaa. Kehitymme ja elämme koko elämämme 

suhteessa muihin ihmisiin. Motivaatiota käsitellessä tulee usein esille ympäristön ja 

muiden ihmisten merkitys. Valmiita pakettiratkaisuja ei voi kukaan kenellekään antaa, 

mutta toista voi tukea ja yhdessä yrittää pohtia tilannetta. Tähän pyritään muun muassa 

erilaisissa ohjaustilanteissa. Seuraavaksi käsittelen sitä, miten yksilöä painottava voi-

maantumisajattelu näkyy ohjauksessa. 

Yksilöä korostavassa voimaantumisajattelussa ohjattavan itsereflektio on äärimmäi-

sen tärkeässä asemassa. Nykyään ainakin periaatteellisella tasolla suositaan dialogista 

ohjaussuhdetta. Mihin dialogisella vuorovaikutuksella pyritään? Dialogisuuden taustalla 

voidaan nähdä ajatus siitä, että toisen elämää ei voi määrätä, koska sitä ei tunne. Toista 

voi kuitenkin auttaa itse löytämään ratkaisuja ja hahmottamaan tilannettaan paremmin. 

Oikeutus ottaa kantaa toisen asioihin syntyy hyvän suhteen myötä (Mönkkönen 2007, 

93). Voimme nimittäin ymmärtää toista vain hyvästä suhteesta kumpuavan dialogin 

avulla, antamalla toisen itse kertoa (Haarakangas 2011, 137). Dialogin avulla pyritään 

auttamaan ihmistä pohtimaan omaa tilannettaan eli reflektoimaan. Reflektio ja sen tu-

keminen ovat ydintekijöitä voimaannuttavassa vuorovaikutuksessa. 

Zimmermanin (1995, 583) mukaan voimaannuttavat prosessit antavat ihmiselle mah-

dollisuuden kontrolloida omaa elämäänsä ja vaikuttaa päätöksiin omasta elämästään. 

Pyritään siis oman elämän kontrolliin, autetaan pääsemään käsiksi erilaisiin resursseihin 

ja edistetään kriittistä oman ympäristön tiedostamista. Reflektiolla pyritään juuri näihin 

päämääriin. Reflektio on ohjaajan ja ohjattavan välistä purkamista ja rakentamista. Se 

on ajatusten ja kokemusten syvällistä pohdintaa ja tutkimista. Sen avulla opitaan tunte-

maan omia psykologisia prosesseja ja näkemään tulkintoja ja niiden taustoja. Reflektio 

auttaa pääsemään kiinni uskomuksiin, arvoihin ja niiden alkuperään. (Pekkari 2009, 84-

86.) Kyse on siis itsetuntemuksesta. Oman elämän ymmärtäminen auttaa kohti onnellis-

ta elämää (Haarakangas 2011, 158-159). Reflektiotaidot ovatkin itsesäätelyn taitoja. 

Itsesäätelyn myötä vahvistuu toimijuus, mikä puolestaan on voimaannuttavaa. (Pekkari 

2009, 88-89.) Ajatus on, että kun tuntee itsensä, voi hallita elämäänsä paremmin. Täl-

löin itsensä pohtiminen saattaa korostua ympäristön kustannuksella. Zimmermania 

(1995, 583) seuraten on kuitenkin muistettava, että reflektiossa mukaan on otettava 

myös ympäristö ja sen tunteminen. Sen lisäksi, että pohditaan millainen minä olen, on 
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mietittävä, millaisessa ympäristössä elän. Miten ja millainen olen suhteessa ympäristöö-

ni? 

Moulan (2009a) sosiaalityön parissa kehittämä voimaannuttamismalli (empower-

mentmodellen) kuvaa esimerkillisesti dialogisen reflektoinnin etenemistä. Ensin määri-

tellään asiakkaan tilanne ja ongelma. Työntekijä auttaa epäorganisoidun tarinan jäsen-

tämisessä. Tämän jälkeen tai samanaikaisesti luodaan kuvaa toivotusta tilanteesta ja 

myös siitä, mitä ei ainakaan toivota. Seuraavaksi pohditaan toiminnan eri vaihtoehtoja 

ja niiden mahdollisia seurauksia. Mitkä ovat esteet ja toisaalta resurssit? Pohdinnan jäl-

keen valitaan tietty vaihtoehto ja määritellään tavoite. Lopuksi arvioidaan koko proses-

sia. (Moula 2009a, 50.) Mallissa näkyy selvästi, kuinka yhteistyössä jäsennetään sekä 

nykytilannetta että mahdollista tulevaisuutta ja siihen pääsemisen mahdollisuuksia. 

Moula (2009b, 18) asettaa sosiaalityön lähtökohdaksi tilanteen muutoksen. Muutok-

sesta puhutaan myös attribuutoteorian ja minäpystyvyyden käsitteen yhteydessä. Jos 

halutaan muutosta toimintaan, Banduran (2004, 144-145) mukaan oleellisessa osassa 

ovat nimenomaan uskomukset omasta pystyvyydestä. Ne nimittäin vaikuttavat toimin-

taan suoraan, mutta myös toiminnan taustatekijöihin kuten tavoitteiden asetteluun, tu-

losodotuksiin ja käsityksiin esteistä ja avusta. Tukea tarvitsevat erityisesti ne ihmiset, 

jotka eivät usko itse pystyvänsä kontrolloimaan omaa elämäänsä. Tämän ajattelun mu-

kaan olisi siis oleellista keskittyä ihmisen ajatteluun omasta itsestä, ja siihenhän reflek-

toidessa juuri panostetaan. Ohjaaja ei voi toki täysin tuntea ohjattavaansa, mutta hän voi 

auttaa näkemään puolia, joita ohjattava ei itse osaa tunnistaa ja näin saada tämän ajatte-

lua uusille raiteille.  

 

2.3.2 Yhteisönäkökulma – osallisuus 

 

Voimaantumiskeskustelun yksi vahva linja on yhteisöön keskittyminen. Muun muassa 

Perkins & Zimmerman (1995, 570-571) nostavat esille elämänhallinnan lisäksi myös 

voimaantumisen käsitteen yhteyden ympäröivään yhteisöön. Tärkeää on osallistuminen 

yhteiseen toimintaan ja oman sosiopoliittisen ympäristön kriittinen ymmärtäminen. 

Omassa ajattelussani voimaantumisen yhteisöllisyyttä pohtiessa keskeiseksi termiksi 
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nousee osallisuus. Se kuvaa osuvasti sitä, mitä voimaantuminen on suhteessa ympäröi-

vään yhteisöön. Tämä luku keskittyykin osallisuuden käsittelemiseen. 

Osallisuudesta käytävä keskustelu sijoittuu tieteenaloille, joissa pohdinnan kohteena 

on pohjimmiltaan yhteiskunnan toimivuus ja ihmisten hyvinvointi. Tarkastellaan ihmi-

sen suhdetta ympäristöönsä. Mitkä ovat paikkamme, mahdollisuutemme ja oikeutemme 

toimia yhteiskunnassa? Osallisuus on merkityksellinen termi ihmisen hyvinvoinnin tut-

kimisessa. Käsitteessä on nimittäin sisäänrakennettuna yhteisö. Osallisuuden kokemi-

seen tarvitaan muiden ihmisten muodostama kokonaisuus, jossa kokemus voi syntyä. 

Yksin ei kukaan ole osallinen (Kiilakoski 2008, 12). Osallisuuden pohtiminen tuokin 

esille ihmisen hyvinvoinnin yhteisöllisen puolen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

seen tarvitaan ymmärrystä ihmisten välisistä suhteista (Hyyppä 2002, 12). Hyvinvoin-

timme linkittyy vahvasti siihen, mitä sosiaalisessa elämässämme tapahtuu. 

Hyyppä (2002) kuvailee yhteisöllisyyden merkitystä ihmisen terveydelle ja hyvin-

voinnille. Tasapainoiset ihmissuhteet, osallistuminen yhteiseen toimintaa ja toisten 

huomioiminen edistävät hyvinvointia (Hyyppä 2002, 34). Monet ihmisen toimintaa se-

littävät teoriat asettavat ihmissuhteet tärkeään asemaan. Ihmisen katsotaan luonnostaan 

etsiytyvän toisten ihmisten seuraan ja elävän merkitysten avulla, jotka on yhdessä luotu 

(Walsh 2008, 152; Hutchison & Charlesworth 2008, 57). Elämäämme määrää jatkuvasti 

sosiaalisten instituutioiden (esimerkiksi perhe, uskonto, koulutus, talous) muodostama 

verkko. Sen avulla sosiaalinen elämä on pyritty järjestämään niin, että yhteisö selviäisi 

ja voisi hyvin. (Hutchison 2008, 302.) Meitä ympäröivä yhteisö siis määrittää elä-

määmme hyvin voimakkaasti, ja osallisuus on yksi käsite, jonka avulla suhdetta ympä-

ristöön voi pohtia. Yhteisön merkitys nousee tässä tutkimuksessa erityisen tärkeäksi 

senkin vuoksi, että maahanmuuttajat tulevat usein kulttuureista, joissa yhteisöllä on erit-

täin suuri rooli. Laaja yhteisö on läsnä jokapäiväisessä arjessa aivan eri tavalla kuin 

meillä Suomessa. 

Osa osallisuuskeskustelusta keskittyy kansalaisuuden käsitteen ympärille. Kansalai-

suus kuvaa osallisuutta yleisellä ja periaatteellisella tasolla. Kansalaisuuden merkitys on 

perustavanlaatuinen, sillä se takaa yksilön lailliset, poliittiset ja sosiaaliset oikeudet yh-

teiskunnassa (Wallace 2001, 11). En lähde määrittelemään kansalaisuuden monimut-

kaista käsitettä sen tarkemmin, mutta osallisuuden kannalta mainitsemisen arvoista on, 

että kansalaisuutta ei viime aikoina ole nähty vain staattisena oikeuksien ja velvolli-
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suuksien luettelona. Sen sijaan se halutaan määritellä aktiiviseksi asemaksi, joka olisi 

otettava haltuun. (Wallace 2001, 28.) Esimerkiksi Euroopan unioni rohkaisee nuoria 

aktiiviseen kansalaisuuteen, jossa osallistutaan päätöksentekoon aina ruohonjuuresta 

kansainväliselle tasolle asti (Helve & Wallace 2001, 4). Kansalaisuuteen ei liity vain se, 

mitä yhteiskunta antaa jäsenilleen vaan myös jäsenten velvollisuudet ja vastuu. Ajatel-

laan, että aktiivinen kansalaisuus edistää sekä sosiaalista että taloudellista kehitystä. 

(Wallace 2001, 22.) Maahanmuuttajilla ei usein, varsinkaan uudessa maassa olemisen 

alkuaikoina, ole samanlaisia oikeuksia, joita Suomen kansalaisilla on. Käytännössä esi-

merkiksi työlupaa voilla hyvin vaikea saada ilman oleskelulupaa, joka on puolestaan 

vaikea saada ilman työtä. Silti maahanmuuttajien odotetaan kantavan kortensa kekoon 

yhteisen hyvän puolesta yhtä aktiivisesti kuin muiden Suomen asukkaiden.  

Se mitä aktiivisuudella tarkoitetaan ei tietenkään ole aivan yksiselitteistä. Toisessa 

päässä on ajatus, että osallistuminen tarkoittaa sitä, että käydään töissä, eikä lorvita ko-

tona sosiaalitukien varassa ja näin täytetään velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan. Toi-

saalta aktiivisuus voidaan ymmärtää siten, että yksilöillä tulisi olla mahdollisuus osallis-

tua heitä koskevaan päätöksentekoon ja näin saada vaikutusvaltaa omassa elämässään. 

Käsittelemäni osallisuuskeskustelu keskittyy jälkimmäiseen.  

Globaalissa maailmassa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet ovat monimutkaistu-

neet ja vähentyneet (Kiilakoski 2008, 11; Helve & Wallace 2001, 6). Päätöksenteko ja 

valta ovat siirtyneet jossain määrin myös demokraattisten elinten ulkopuolisille yrityk-

sille. Putnam (1995) kuvailee, kuinka kaikenlainen sosiaalinen aktiivisuus on vähenty-

nyt aina äänestämisestä ja ammattiliitoissa toimimisesta heikentyneisiin perhe- ja naa-

purisuhteisiin. Vaikutusmahdollisuudet ovat varmasti pienentyneet, mutta ihmiset ovat 

passivoituneet niissäkin instituutioissa ja yhteisöissä, jotka ovat edelleen olemassa. Po-

liittisen osallistumisen väheneminen ja syrjäytyminen ovatkin osallisuuskeskustelun 

suosion takana (Kiilakoski 2008, 11). 

Toisaalta esimerkiksi uudenlaiset kommunikaatioteknologiat mahdollistavat uusia 

väyliä vaikuttamiselle (Helve & Wallace 2001, 7). Esimerkiksi Arabikevät vuonna 2011 

osoitti suurta kansalaisten aktiivisuutta, jossa sosiaalisella medialla oli merkittävä rooli. 

Tätä kirjoittaessa lähipiirissä vallitsee omassa ystäväpiirissäni ennen näkemätön poliit-

tinen herääminen presidentin vaalien tiimoilta. Toiselle kierrokselle päässeen Pekka 

Haaviston hehkutukselta ei voi välttyä sosiaalisessa mediassa eikä kahvilapöydässä. 
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Myös Perussuomalaiset -puolueen suosiossa piilee mielestäni äänestäjien kasvanut tun-

ne vaikutusmahdollisuuksista. Kun puolueen suosia alkoi kasvaa, huomattiin, että kan-

salaisten antamilla äänillä todella on vaikutusta ja niiden avulla voidaan saada uutta 

menoa eduskuntaan. Osallisuuden edellytys on nimenomaan se, että saa äänensä kuulu-

viin ja voi vaikuttaa oman yhteisön toimintaan (Kiilakoski 2008, 8). Perussuomalaiset 

antoi äänen tietylle, melko suurelle kansanjoukolle, joka halusi muutosta.  

Osallisuus on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä. Yksilön on koettava olevansa arvo-

kas ja yhteiskunnan on oltava sellainen, että se on mahdollista. (Kiilakoski 2008, 12.) 

Gretschelin (2002, 91, 94) mukaan ilmiössä on tärkeää tunne osallisuudesta. Yksilön on 

tunnettava itsensä päteväksi ja pidettävä omaa rooliaan merkittävänä. Gretschel on teh-

nyt väitöskirjansa nuorten osallisuushankkeista. Hän korostaa, että nuorella on oltava 

pätevän subjektin rooli kaikissa vaikuttamistoiminnan vaiheissa, ja että projektin konk-

reettista lopputuotosta tärkeämpää on kokemus osallisuudesta. (Gretschel 2002, 93.) 

Kiilakosken (2008, 13) mukaan yksilön tunne osallisuudesta ei kuitenkaan yksin rii-

tä, vaan lisäksi tarvitaan suotuisa yhteisö, jossa tunne voi syntyä. Toisin sanoen osalli-

suus on myös yhteisön tunnustamaa, ei vain oma tunne. Tältä pohjalta Kiilakoski (2008, 

13) antaakin ensimmäisen määritelmänsä osallisuudesta. Sen mukaan osallisuus on oi-

keutta omaan identiteettiin ja arvokkuuteen osana perhettä (tai vastaavaa), ryhmää, yh-

teisöä, yhteiskuntaa tai ekosysteemiä. Toinen puoli osallisuuden määritelmässä koskee 

vaikutusmahdollisuuksia ja niiden mukanaan tuomaa vastuuta. Osallisuus on sitoutu-

mista toimintaan yhteisten asioiden parantamiseksi ja todellista vastuun saamista ja kan-

tamista oman ja koko yhteisön toimintakyvystä. (Kiilakoski 2008, 14.)  

Oikeuksien ja velvollisuuksien parivaljakko ja aktiivisuus tulevat jälleen esille. Esi-

merkiksi maahanmuuttajien kotouttamisohjelmissa tämä näkyy vaihtona, jossa yhteis-

kunta tarjoaa palveluja sillä edellytyksellä, että maahanmuuttaja omasta puolestaan pyr-

kii ottamaan aktiivisen vastuun hyvinvoinnistaan (Suurpää 2002, 17). Tässä on tärkeä 

muistaa, että sen rinnalla, että meillä on vastuu omista tekemisistämme, on otettava 

huomioon myös ympäristö, jossa vastuuta kannamme. Kaikilla ei ole samanlaisia re-

sursseja  vaikuttaa ja kantaa vastuuta. Jos odotetaan vastuuta ja velvollisuuksien täyttä-

mistä, niihin on myös annettava realistiset mahdollisuudet. Tämä toimii tietysti myös 

toisin päin: jos toivotut mahdollisuudet ja tuki annetaan, voidaan myös olettaa, että nii-

hin reagoidaan vastuuta ottaen. Jos siis esimerkiksi odotetaan, että maahanmuuttajien 
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täytyy tehdä töitä, olisi myös työnantajien asenteisiin kiinnitettävä huomiota. Moni 

maahanmuuttaja haluaisi töihin, mutta käytännössä niitä on hyvin vaikea saada. On mie-

lekästä edellyttää sellaisia asioita, joita voi käytännössä toteuttaa. 

Khan (2009, 48-49) kuvaa osallisuutta köyhyyden keskellä ja painottaa ympäristön 

merkitystä. Hänen mukaansa osallisuus on vapautta. Ympäristön täytyy olla sellainen, 

että mielipiteen sanomista ei tarvitse pelätä. Hänen käyttämänsä ”ääntä suosivan ympä-

ristön” nimitys on kuvaava. Tällaisessa ympäristössä ihmisiä rohkaistaan tuomaan eri-

laisia mielipiteistä esille ja järjestäytymään aktiiviseksi kansalaisyhteiskunnaksi. Sanan-

vapaus on taattava ja keskustelulle on oltava tilaa. Hyvin monissa maailmankolkissa 

nämä oikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä, mikä kävi selvästi ilmi tämän tutkimuksen 

haastatteluissa. Monet haastateltavani tulevat maista, joissa heillä ei ole ollut edellä 

mainittuja vapauksia. 

Khanin (2009, 48) mukaan osallisuus pitäisi nähdä kiinteämmin voimaannuttamisen 

ja köyhyyden helpottamisen välineenä. Suunnitelmissa kyllä mainitaan kansalaisyhteis-

kunnan mukaan ottaminen keskusteluihin, mutta käytännössä järjestöt ovat turhautuneet 

prosesseihin, joissa niillä ei ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Suomessa ja länsi-

maissa laajemminkin sananvapaus on taattu oikeus. Silti passiivisuus huolettaa. Kyse 

voi olla siitä, että vapaus puhua kyllä on, mutta ei kokemusta siitä, että joku kuuntelisi. 

Sanomiset kaikuvat kuuroille korville. Tarvitaan siis ympäristö, jossa voi puhua ja jossa 

syntyy tunne kuulluksi tulemisesta. Vaikutusmahdollisuuksien on oltava todellisia.  

Kansalaisuus ja sananvapaus varmistavat osallisuutta ikään kuin ylemmältä taholta. 

Näiden lisäksi elinympäristömme on täynnä kirjoittamattomia sääntöjä, joiden tuntemis-

ta laki ei takaa. Näitä äänen lausumattomia sääntöjä ja tapoja kuvaamaan sopii sosiaali-

sen pääoman käsite. Putnamin (1995, 67) mukaan sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisen 

organisoitumisen piirteisiin, kuten verkostoihin, normeihin ja sosiaaliseen luottamuk-

seen, jotka helpottavat yhteistä elämää monin tavoin. Sosiaaliset kontaktit ja kansalais-

aktiivisuus vaikuttavat sekä yleiseen ilmapiiriin että yksilöiden elämään positiivisesti. 

Meidän on helpompi olla sosiaalisen luottamuksen keskellä, mikä ei sinänsä ole yllättä-

vää. Monet eri alojen tutkijat ovat todenneet, että kansalaisyhteiskunnassa aktiivisissa 

yhteisöissä positiiviset tulokset ovat todennäköisempiä (Putnam 1995, 66). Putnamia 

mukailleen sosiaalinen pääoma ja hyvää tekevä luottamus siis kasvaisi osallistumalla 

aktiivisemmin erilaiseen kansalaistoimintaan.  
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Kulttuurisesta tai sosiaalisesta pääomasta puhuttaessa ei voi olla ottamatta esille 

Bourdieuta. Hän näki kulttuurisen pääoman yhtenä epätasa-arvoisten rakenteiden uusin-

tamisen ja ylläpitämisen välineenä (Moore 2004, 445). Kulttuurisen pääoman voi liittää 

osallisuuteen siten, että kun meillä on tiettyä pääomaa eli tietyt resurssit hallussamme, 

pääsemme niiden avulla tiettyihin asemiin ja tavoitteisiin, osallistuminen helpottuu. 

Tämä toimii tietysti myös päinvastoin. Jos ei ole pääomaa, on ulkona tietyistä järjestel-

mistä. Kulttuurisella pääomalla tarkoitetaan sitä, että yksilön habitukseen kertyy tietyn-

laisia sosiaalisia piirteitä ja tapoja olla, tiettyyn tilanteeseen sopivia tottumuksia ja miel-

tymyksiä. Sosiaalista pääomaa ovat vastavuoroiset verkostot, joiden jäsenyys avaa mo-

nia ovia. (Moore 2004, 446.) Opimme siis pitkälti ympäristöstä tietyn tavan olla, joka 

on tiettyyn tilanteeseen sopivampi kuin toiseen. Yhdessä maassa opittu kommunikointi 

ja olemisen tapa eivät välttämättä toimi toisessa maassa ja toisessa kulttuuriympäristös-

sä. Jotta meillä olisi pääsy erilaisiin yhteisöihin, meidän olisi tunnettava olemisen tapa, 

jota itse kukin yhteisö suosii. Silloin voimme olla vakavasti otettavia ja osallisia tuossa 

yhteisössä. 

 Osallisuuden kokemus syntyy siis vahvasti yhteydessä ympäristöömme. Saamme 

tunteen omasta arvokkuudestamme vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Halu olla 

aktiivinen kumpuaa kokemuksesta, että vaikutusmahdollisuuksia todella on. Tarvit-

semme sekä virallisen tahon tunnustuksen ja tuen osallistumiselle että epävirallisempia 

tietyssä ympäristössä toimivia sosiaalisia taitoja. Ihmisiä ei ole tarkoitettu elämään yk-

sinäisinä yksilönä eristyksissä muista. Tällöin on päivän selvää, että hyvinvointimme on 

vahvasti yhteydessä siihen, millainen asema meillä on yhteisössämme. Olemmeko sen 

vakavasti otettavia, täysivaltaisia jäseniä vai tietääkö joku muu aina paremmin, miten 

asiat tuossa yhteisössä pitäisi hoitaa?  

 



 33 

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

Tässä luvussa esittelen, miten tutkimukseni on syntynyt. Avaan taustalla olevaa viiteke-

hystä ja esiymmärrystä sekä tutkimuksen käytännön toteutuksen vaiheita. Tarkoituksena 

on antaa lukijalle mahdollisuus itse arvioida tutkimuksen kulkua ja sitä kautta myös sen 

luotettavuutta ja tuloksia. Tutkimukseni sijoittuu laadullisen tutkimuksen kentälle. Vii-

me vuosikymmeninä empiirisen tutkimuksen lähestymistapa on osittain muuttunut. 

Määrällisen yleistämisen rinnalla ollaan oltu suuremmissa määrin kiinnostuneita subjek-

tiivisesta kokemuksesta, moninaisuudesta ja historiallisesta kontekstista. Laadullisen 

tutkimuksen on ajateltu avaavan näitä kuvaavammin. (Auerbach & Silverstein 2003, 

vii.) Olen kiinnostunut maahanmuuttajien omista kokemuksista ja näkemyksistä, jotka 

uskon saavani esille paremmin avoimilla laadullisilla menetelmillä kuin tutkijan luomal-

la kyselylomakkeella. Laadullisen tutkimuksen keinoin en pysty luomaan yleistyksiä 

kuten määrällisessä tutkimuksessa, mutta pääsen syvemmälle ilmiöön käyttämilläni 

tarinallisilla metodeilla. 

 

 

3.1 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen tavoite on tarkastella, mikä auttaa maahanmuuttajia jatkamaan elämää 

siitä huolimatta, että heillä on monesti vaikea tausta, ja usein olot Suomessakaan eivät 

ole helpot. Voimaantumisen käsite muodostui tärkeäksi heti tutkimuksen alussa. Siihen 

tiivistyy ilmiöstä olennaisia minua kiinnostavia tekijöitä: miten jaksetaan jatkaa, mikä 

tuo uskoa tulevaisuuteen, mikä vahvistaa uskoa omaan itseen, millainen ympäristö antaa 

voimaa, mikä auttaa oman elämän hallinnassa, mikä tuo tunnetta, että pärjään ja pystyn? 

Voimaantumisen käsite kokosi osuvasti yhteen tällaisia kysymyksiä. 

Tulosteni on tarkoitus antaa pohtimisen aihetta monikulttuuriseen ohjaukseen. Ta-

voitteena on, että tuloksista olisi hyötyä sitä kehitettäessä. Kehittämistyössä on mieles-

täni tärkeä kuunnella niitä, joita kehittäminen koskee. Erityisesti tilanteessa, jossa oh-
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jauksemme on jo valmiiksi länsimaakeskeisesti kehittynyt, on tärkeää kuunnella niitä 

ohjattavia, joilla kulttuuritausta on toinen. Siksi halusin haastatella maahanmuuttajia 

itseään, enkä esimerkiksi maahanmuuttajatyötä tekeviä ohjaajia. Halusin antaa puheen-

vuoron maahanmuuttajille. Emme voi antaa ääntä kenellekään, mutta voimme kuulla 

äänen, jonka tulkitsemme. Meillä ei ole pääsyä toisten kokemuksiin suoraan, ainoastaan 

niiden representaatioihin. (Riessman 1993, 8.) En oletakaan, että voin puhtaasti välittää 

maahanmuuttajien äänen keskelle monikulttuurisesta ohjauksesta käytävää keskustelua. 

Maahanmuuttajat ovat kuitenkin monikulttuurisen ohjauksen keskiössä, ja heidän nä-

kemyksensä on otettava huomioon. Tätä pyrin tutkimuksellani mahdollistamaan, vaikka 

olenkin tietoinen, että näkemyksiä esille tuodessa ne kulkevat minun kauttani ja muok-

kautuvat niin ollen matkan varrella. 

Tutkimuskysymykseni on: 

v Miten maahanmuuttajat kuvaavat voimaantumistaan ja sitä tukevia tekijöitä? 

 

Kysymykseen sisältyy kaksi oleellista ulottuvuutta. Ensinnäkin se, mitä voimaantu-

minen  maahanmuuttajille pitää sisällään eli millaisista asioista maahanmuuttajan voi-

maantuminen koostuu. Millainen on voimaantunut maahanmuuttaja? Toinen ulottuvuus 

on se, millaiset asiat voimaantumista tukevat. Mikä siis edistää voimaantumisen saavut-

tamista? Mitkä tekijät ja millainen ympäristö auttavat jaksamaan ja ponnistelemaan vai-

keiden tilanteiden yli?  

Tutkimuskysymyksessä sana miten ei viittaa puhetapaan tai sen muotoon. Tarkaste-

len sisältöä ja sitä, miten haastattelujen se tuo esille tutkimaani ilmiötä. 

 

 

3.2 Toteutuksen taustalla narratiivisuus ja sosiokonstruktivismi 

 

Ennen tarkempaa esittelyä tutkimuksen kulusta haluan avata epistemologisia tausta-

ajatuksiani. Mitä itse asiassa voimme tietää ja miten? Yksi tapa hahmottaa maailmaa ja 
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ymmärtää ihmisiä ovat tarinat - niiden kertominen, kuuntelu ja tulkitseminen. Tätä aja-

tusta hyödyntävä narratiivinen tutkimus on laaja kenttä, jonka suosio on kasvanut mo-

nilla tieteenaloilla. Ihmisen olemassaolon voi ajatella perusolemukseltaan tarinalliseksi. 

Olemisen, elämän ja tarinan välillä nähdään tällöin kiinteä yhteys. (Hänninen 2000, 13-

14, 24.) Olemisen ja ajattelun tarinallisuudesta kertoo muun muassa se, että vastaukset 

haastatteluissa tai vastaavissa annetaan usein tarinan muodossa etenkin, jos kyseessä on 

mennyt prosessi ja sen kuvaus (Czarniawska, 2004, 51). Sekä yksilöt että yhteisöt siis 

rakentavat muuttuvia identiteettejään tarinan kerronnan kautta. Sen avulla luodaan mer-

kityksiä ja haetaan kontaktia muihin ihmisiin. (Riessman 2008, 8, 10.) 

Kertomukset ja tarinat ovat aina tietyssä paikassa ja tietyille kuulijoille tuotettuja, ja 

ne ammentavat ympäröivän kulttuurin diskursseista. Tarinat eivät heijasta absoluuttista, 

kontekstista riippumatonta totuutta. (Riessman 2008, 3.) Tämä on tärkeää muistaa narra-

tiivisuudesta puhuttaessa ja myös tässä tutkimuksessa. On oltava tietoinen siitä, että 

tarina on vain yksi versio tapahtuneesta ja tarinan sisältöön vaikuttaa olennaisesti vuo-

rovaikutus kertomistilanteessa. Kertomus luodaan kertomisen hetkellä. (Hyvärinen & 

Löyttyniemi 2005, 201, 204.) Se valikoidaan ja suunnataan tietylle yleisölle (Coffey & 

Atkinson 1996, 76). Gommin (2004, 196, 209, 214) mukaan tässäkin tutkimuksessa 

käytetyn haastattelun temaattisen analyysin taustalla on oletus siitä, että tutkimushaas-

tattelu paljastaa, mitä ihmisen mielessä liikkuu. Ajatellaan, että haastateltavien kerto-

mukset nousevat heidän yleisistä tavoistaan ajatella. Vastakohdaksi hän ottaa lingvisti-

sen analyysin, jossa tarinat nähdään välineinä pyrkiä johonkin päämäärään tietyssä ti-

lanteessa. Mitä minä ajattelen saavani selville tarinoita temaattisesti analysoimalla? On-

ko niillä mitään yhteyttä haastattelutilanteen ulkopuolelle? 

Kertominen on vahvasti kontekstisidonnaista. Kertomukset eivät voi paljastaa puh-

dasta totuutta senkään vuoksi, että ne kerrotaan aina tiettyjen konventioiden kehystämi-

nä. Yksilölliset kokemukset kerrotaan sosiaalisiin tarinankerronnan normeihin asetettu-

na. (Coffey & Atkinson 1996, 61, 80.) Hännisen (2000, 50-52) käyttämä sosiaalisen 

tarinavarannon käsite kuvaa hyvin tätä ilmiötä. Sosiaalinen tarinavaranto tarjoaa meille 

malleja siitä, miten ennen on tietyissä tilanteissa käynyt. Se esittelee esimerkkejä, vaa-

roja ja mahdollisuuksia ja kertoo, kuinka kannattaa tai kuuluu käyttäytyä. Kulttuurisia 

malleja ei kuitenkaan omaksuta mekaanisesti vaan suodattaen, muokaten ja itselle mie-

lekkäät mallit poimien. Rakennamme ja kerromme tarinamme aina suhteessa siihen, 
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millaisia tarinoita olemme ympärillämme kuulleet. Peavy (1999, 47) kuvaa tällaista 

kulttuurin merkitystä sanomalla, että tiettyyn kulttuuriin syntyvät ihmiset saavat samalla 

suunnitelman siitä, miten pitäisi elää. Kulttuurit tarjoavat elämisen suunnitelmia. 

Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (2010, 28) tuovat tarinoiden yksilö- tai tilan-

nesidonnaisuuteen kiinnostavan näkökulman. Kun tarinankertojien eli tässä tutkimuk-

sessa haastateltavien tapa puhua suhteutuu aina siihen, mitä pidetään normaalina, ja 

mikä on odotusten mukaista tietyssä ympäristössä, niin tällöin haastattelussa saadaan 

selville jotain jossain määrin jaettua, ei pelkästään yksilöllistä. Tarinat eivät siis kuvaa 

vain yksilöllistä kokemusta, vaan niihin tiivistyy jotain laajemmasta, kertojaa ympäröi-

västä kulttuurista. Myös Hyvärinen (2010, 114) kirjoittaa, ettei tarina ole ainoastaan 

yksilöstä kiinni. Kertojat ovat aina suhteessa toisiin ihmisiin ja toisten kanssa rakentu-

neita. He ovat kulttuurinsa asiantuntijoita, ja näin ollen tarinoissa tulee esille jotain kult-

tuurissa oletettuja tapahtumakulkuja. Yksilöllisyydestään huolimatta tarinat voivat olla 

jossain määrin yleistettäviä, sillä niihin tiivistyy ympäröivän yhteiskunnan tapoja jäsen-

tää elämää. 

Omaa ajattelua on vaikea rajata puhtaasti minkään tietyn teorian tai filosofian sisään. 

Ajatteluntavat vaihtelevat ajasta ja paikasta riippuen. Hyvin lähelle omaa ajatteluani 

yltää kuitenkin sosiokonstruktiivinen teoria, ja sen mukainen tietokäsitys on myös tut-

kimukseni taustalla.  

 Sosiokonstruktivismissa pidän tärkeänä ajatusta, että ihmiset kehittyvät ja kasvavat 

suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä. Kun puhutaan yksilöstä puhutaankin itse asiassa 

abstraktiosta, ihmisestä irrotettuna suhteista toisiin. Puhdas yksilöllisyys olisi maailmas-

ta irrallaan olemista. Todellisuudessa emme voi elää ilman toisia. (Haarakangas 2011, 

106.) Ihmiset konstruoivat yhdessä henkilökohtaiset ja sosiaaliset todellisuutensa (Pea-

vy 1999, 40). Hännisen (2000, 27-28) tarinallisen kiertokulun teoriassa on monia tässä 

yhteydessä arvokkaita elementtejä. Siinä ihmistä pidetään reaaliseen maailmaan suh-

teessa olevana toimijana, jonka psyyke kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

toiminnassa. Se miten omaa elämäämme ja ympäristöämme jäsennämme on riippuvais-

ta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta.  

Yhteisöön kuuluminen ja sen toimintaan osallistuminen ovat siis tärkeitä oppimisen 

ja älyllisen kehityksen voimavaroja (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 123). So-
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siokonstruktivistisen ajattelun mukaan oppiminen on tiedon rakentamista yhdessä mui-

den kanssa. Tietoa rakennetaan omien aikaisempien kokemuksien pohjalta ja niihin suh-

teutetaan uutta informaatiota arvioiden ja tulkiten. Tässä prosessissa vuorovaikutus 

muiden kanssa on välttämätön osa. (Kauppila 2007, 48, 38, 42.) Tietoa ei rakenneta 

vain itselle vaan suhteessa toisten käsityksiin ja yhteisymmärrykseen pyrkien (Tynjälä 

2002, 22).  

Millaista tietoa voidaan saavuttaa, jos oppimisen katsotaan olevan sidoksissa sosiaa-

liseen ympäristöön? Ensinnäkään tieto ei ole koskaan tietäjästään irrallista. Aikaisempi 

tieto on kaiken pohja, ja suhtaudumme maailmaan aikaisempien kokemusten pohjalta. 

(Tynjälä 2002, 37, 72-73.) Sosiokonstruktivistinen näkemys korostaakin, että tieto on 

sidottu kulttuuriin ja sen instituutioihin. Se on muuttuvaa ja suhteellista. Se, mitä pide-

tään totena ja tietämisen arvoisena vaihtelee aina kulttuurista, historiallisesta ja poliitti-

sesta tilanteesta riippuen. (Kauppila 2007, 51, 87.)  

Edellisiä ajatuksia seuraten en usko absoluuttiseen, aina paikkaansa pitävään totuu-

teen silloin, kun annetaan merkityksiä ja tulkintoja ihmisten kokemuksille ja toiminnal-

le. Tämän tutkimuksen aiheet koskevat nimenomaan tällaisia teemoja. Tieto ja totuus 

riippuu siitä, kuka niitä käsittelee ja missä tilanteessa. Liika relativismi johtaisi kuiten-

kin siihen, ettei mitään päätöksiä suuntaan eikä toiseen voisi tehdä, sillä aina on olemas-

sa se toinen ja kolmas ja kymmenes vaihtoehto ja näkökulma. Tutkimus ei kerro tyhjen-

tävää totuutta, mutta se tarjoaa yhden perusteellisesti ja systemaattisesti pohditun näkö-

kulman tiettyyn aiheeseen. Pidän tarinallista lähestymistapaa yhtenä monista tavoista 

yrittää ymmärtää ympäröivää maailmaa. Se ei ole ongelmaton tai ainoa, mutta voi tuoda 

esille antoisia näkökulmia tutkittavasta ilmiöistä. 

Edellistä tiivistäen tutkimukseni taustana on ajatus, että ihmisen ajattelu on tarinalli-

sesti rakentunutta. Annamme merkityksiä kokemuksillemme tarinallisen ajattelun kaut-

ta. Koska ihmiset kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa, mieles-

sämme olevat elämää hahmottavat tarinat syntyvät suhteessa ympäröivään yhteisöön. 

Vaikka tarinat ovat yksilöllisiä, niissä on väistämättä myös jotain yhteistä ja jaettua. 

Tämän vuoksi tarinat ovat yksi mielekäs tutkimisen kohde, eivätkä tulokset rajoitu vain 

yhden ihmisen kokemuksiin, vaikka aineisto koostuukin yksilöiden kertomista tarinois-

ta. 
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Narratiivinen tutkimus on levinnyt monille tieteenaloille ja sen käsitteistö vaikuttaa 

välillä sekavalta. Puhutaan tarinoista, kertomuksista ja narratiiveista. Tutkimukseni on 

narratiivien tarkastelua, joten narratiivin määritteleminen on paikallaan. Hännisen 

(2000, 22) määritelmä kertomukselle kuvaa parhaiten sitä, mitä narratiivilla tässä tutki-

muksessa tarkoitan. Kertomus viittaa ihmisen itsestään toisille kertomaan tarinaan, jossa 

yleensä esitetään tapahtumia, jotka ovat jo toteutuneet. Kerronnassa voidaan luoda ta-

pahtumasta yhä uusia tulkintoja ja reflektoida kokemustaan. (Hänninen 2000, 22.) Ana-

lysoin siis haastateltavien minulle esittämiä kertomuksia. Käytän niistä useimmiten sa-

naa tarina. 

 

 

3.3 Aineiston keruu 

 

Aineistoni koostuu seitsemän maahanmuuttajan haastatteluista. Olin seuraamassa osaa-

misentunnistusprosessia Helsingin Diakoniaopistolla ja löysin haastateltavat sitä kautta. 

Haastattelujen pohjaksi havainnoin tunnistusprosessia ja samalla tutustuin tuleviin haas-

tateltaviin. Seuraavaksi kerron haastateltavista ja heidän valinnastaan. Toisessa alalu-

vussa kuvaan käyttämääni avointa, narratiivista haastattelua. Avoimuus ja kerronnalli-

suus kulkevat käsi kädessä ja lähinnä niin päin, että avoimuus mahdollistaa kerronnalli-

suuden. Käsittelen avoimuutta ja kerronnallisuutta seuraavissa kappaleissa rinnakkain. 

Haastatteluprosessin etenemisen eri vaiheita kuvaan läpi koko luvun. 

 

3.3.1 Haastateltavat maahanmuuttajat ja haastateltavien valinta 

 

Tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannalta on tärkeää, että tutkimuksen tiedonantajat 

tietävät ilmiöstä mahdollisimman paljon. Haastateltavien valinnan tuleekin olla harkit-

tua ja tarkoitukseen sopivaa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87–88.) Olen käyttänyt tutki-

muksessani eliittiotantaa, sillä uskoin sen antavan minulle hedelmällisimmän aineiston 

tutkimastani ilmiöstä. Eliittiotannassa tiedonantajiksi valitaan sellaiset henkilöt, joilta 
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oletetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta aiheesta. Nimikettä käytetään enimmäk-

seen määrällisessä tutkimuksessa, mutta sen kriteereitä voi pohtia myös laadullisen tut-

kimuksen yhteydessä. (Mt. 88–89.) Tutkittavien valintaa, jossa haastateltavaksi otetaan 

haastattelunaiheen hyvin tuntevia henkilöitä, kutsutaan kuvaavasti myös tarkoituksen-

mukaisuusvalinnaksi (Hirsjärvi & Hurme 1988, 58–59). 

Haastateltavien valitsemisen konteksti oli Helsingin Diakoniaopiston maahanmuutta-

jien osaamisentunnistusprosessi. Minulle tarjoutui harjoittelun kautta mahdollisuus tu-

tustua prosessiin ja päästä seuraamaan sitä paikan päältä. Prosessissa on paljon mielen-

kiintoisia piirteitä voimaantumisen kannalta, ja siksi se tuntui antoisalta ympäristöltä 

haastateltavien saamiseksi. Oli myös haastatteluiden onnistumisen kannalta tärkeää 

päästä tutustumaan haastateltaviin, ja osaamisentunnistusprosessin havainnointi mah-

dollisti sen.  

Osaamisentunnistusprosessin tavoitteena on, että maahanmuuttaja itse tunnistaa 

omaa osaamistaan ja pystyy realistisesti pohtimaan, mihin sitä voisi käyttää. Näin hän 

voi osallistua oman polkunsa rakentamiseen ja tehdä omia valintoja. Myös opetushenki-

löstö hahmottelee maahanmuuttajien osaamista ja ohjaa polun rakentamisessa. (Wil-

helmsson 2010a, 28.) Osaamisen tunnistaminen on osa Helsingin Diakoniaopiston am-

mattilista työvoimapoliittista koulutusta. Osallistujia oli noin 20-30 ja ohjaajia oli kaksi. 

Prosessin päätteeksi osa valitaan sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutukseen, osa 

polutetaan muualle eli heille etsitään joku muu vaihtoehto, joka tukee mielekkäiden 

tavoitteiden saavuttamista. 

Tunnistusprosessissa osallistujat kirjoittavat kuvauksia omasta osaamisestaan apu-

naan ”mitä, miten ja miksi” -kysymykset. Osaaminen voi liittyä omassa kotimaassa har-

joitettuun ammattiin, Suomessa tehtyihin harjoitteluihin, kotitöihin, harrastuksiin ja niin 

edelleen. Osallistujat kertovat myös omasta kulttuuristaan. Lisäksi tunnistus pitää sisäl-

lään ryhmätöitä, artikkelien lukemista ja videoiden katselua sekä niiden reflektointia. 

Prosessiin kuuluu myös tiedon jakaminen sosiaalialan koulutuksesta. Lopussa on oman 

osaamisen markkinointikeskustelu. Osa opiskelijoista valitaan sosiaali- ja terveysalan 

koulutukseen ja osa polutetaan esimerkiksi muihin koulutuksiin tai harjoitteluihin. Kai-

kille etsitään joku jatkopaikka. Wilhelmsson (2010b) kuvailee käytettyjä menetelmiä 

tarkemmin osaamisen tunnistusta esittelevässä teoksessa.  
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Havainnoinnin ja haastattelun vuorottelu syvensi aineiston keruuta. Havaintojen poh-

jalta syntyi kysymyksiä, ja haastattelujen pohjalta osasin havainnoida uusin silmin.  

Havainnoidessani sain alustavan käsityksen siitä, kenen kanssa olen tekemisissä. Ha-

vainnoidessa syntyneiden ajatusten pohjalta syntyi myös suuntaa antava haastattelurun-

ko (ks. liite 2). Rungon tein tueksi haastattelulle, eikä sitä ollut tarkoitus seurata orjalli-

sesti. Käytin sitä apuna erityisesti ensimmäisissä haastatteluissa, mutta kun suunta 

muuttui omaa tarinaa painottavammaksi, haastattelurunko kävi melko tarpeettomaksi. 

Kuten olen jo maininnut, ensimmäisissä haastatteluissa ajatus oli enemmän osaamisen-

tunnistusprosessin voimaannuttavissa aineksissa. Tämä näkyy myös haastattelurungos-

sa. Jälkimmäisissä haastatteluissa kysymykset painottuivat lähinnä haastattelurungon 

alussa oleviin omaa tarinaa ja voimaantumista yleensä painottaviin kysymyksiin. Pyysin 

heitä aloittamaan omalla tarinallaan siinä määrin kuin he siitä halusivat kertoa. 

Kaikki haastateltavani ovat käyneet läpi osaamisentunnistusprosessin ja päässeet toi-

sen asteen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. He ovat kotoisin joko Saharan etelä-

puoleisesta Afrikasta tai Lähi-idästä. Heidän taustansa ovat hyvinkin vaihtelevat, mutta 

heitä yhdistää sama osaamisen tunnistus ja koulutukseen pääseminen. Monella maa-

hanmuuttajalla on ollut haasteita ja vaikeita asioita elämän varrella. Monet maahan-

muuttajat ovat siis tavallaan aiheeni asiantuntijoita. Haastateltavani ovat päässeet koulu-

tukseen, mikä ei ole säännönmukaista maahanmuuttajien keskuudessa. Kun tutkin hei-

dän voimaantumistaan, haluan tietää, miten he ovat päässet hankaluuksista eteenpäin. 

On hedelmällistä kysyä aiheesta ihmisiltä, jotka ovat jo päässeet eteenpäin, tässä tapa-

uksessa koulutukseen. He voivat avata omaa tarinaansa ja omia vaiheitaan ja sitä, kuin-

ka vaikeuksista on edetty. Pystyisikö ihminen kertomaan ongelmien keskellä, miten 

sieltä pääsee ulos yhtä hyvin kuin sellainen, joka on päässyt eteenpäin ja saavuttanut 

jotain parempaa? Tuntui luonnolliselta haastatella niitä, jotka ovat päässeet koulutuk-

seen vaikeuksista huolimatta. 

Mietin pitkään, mikä olisi paras tapa valita haastateltavat. Osallistujalla on oltava 

mahdollisuus kieltäytyä, mutta jos pyytäisin häntä suoraan haastateltavaksi, hän ei vält-

tämättä kehtaisi kieltäytyä, vaikka todellisuudessa ehkä haluaisikin. Monissa kulttuu-

reissa opettajaa tai vastaavaa pidetään suuressa arvossa ja havainnoidessani osaamisen 

tunnistusta sain ainakin osittain opettajan leiman. Luulen, etteivät monet olisi kieltäyty-

neet suorasta kysymyksestä. Päädyin laittamaan listan kiertämään luokassa. Siihen 
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opiskelijat saivat laittaa nimensä sekä yhteystietonsa, mikäli halusivat osallistua. Listal-

ta valitsin ne, joiden kielitaidon tiesin olevan tarpeeksi hyvä ja joiden arvelin havainto-

jeni pohjalta olevan avoimia kertomaan kokemuksistaan.  

Mears (2009, 81) kirjoittaa, että haastattelun aiheeseen tutustuminen on tärkeää ai-

heeseen syvälle pääsemisen kannalta. Havainnoinnin lisäksi valmistauduin haastattelui-

hin lukemalla metodikirjallisuutta avoimesta ja kerronnallisesta haastattelusta. Vältin 

tietoisesti voimaantumisteorioiden lukemista, sillä heti kun hieman niitä luin, rupesin 

lokeroimaan havaintojani teorian mukaan. Halusin haastatteluissa kuitenkin lähteä maa-

hanmuuttajien ajatuksista käsin, en jo tehdyistä teorioista.  

 

3.3.2 Avoin, narratiivinen haastattelu 

 

Ajatukseni on saada maahanmuuttajien ääni esille tutkimuksessani. Minua kiinnostaa, 

mitä he itse elämästään ajattelevat ja mikä on heidän näkökulmansa maahanmuutto- ja 

voimaantumiskeskustelussa. Tällöin mielekäs aineiston keruumenetelmä on maahan-

muuttajien haastattelu. 

Samalla tavoin kuin tarinnallisuudessa yleensä myös haastatteluissa on muistettava, 

että haastattelu ei edusta muuta kuin itseään. Se on ainutlaatuinen vuorovaikutustilanne. 

(Czarniawska 2004, 49.) Haastattelutilanteessa on mukana ainakin kaksi osapuolta ja 

tilanne siis rakennetaan yhdessä. Haastattelututkimuksissa on aina läsnä tutkijan ja osal-

listujan vuorovaikutus (Seidman 1998, 16) ja vuorovaikutustilanteissa ovat jossain mää-

rin läsnä sosiaalisen suotavuuden paineet (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 201). 

Kerrotaanko vain sitä, mitä oletetaan tutkijan haluavan kuulla? Jätetäänkö kertomatta 

nolot asiat? Halutaanko antaa itsestä mahdollisimman hyvä ja menestyvä kuva? Haastat-

telu ei siis voi olla ikkuna todellisuuteen vaan yksi näyte siitä (Czarniawska 2004, 49), 

ja tuon näytteen rakentamisessa ovat mukana kaikki haastattelun osapuolet ja heitä ym-

päröivä kulttuuri tapoineen. Tämän tutkimuksen haastatteluihin tuovat oman erityispiir-

teensä myös erilaiset kulttuuritaustat, joita käsittelen tarkemmin myöhemmin tässä lu-

vussa ja luvussa 3.5.  
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Pyrin haastatteluissa avoimuuteen ja kerronnallisuuteen, sillä silloin haastateltavat 

saavat puhua enemmän omilla ehdoillaan, eivät tutkijan muodostamaa runkoa seuraten. 

Tämä on tarpeen jos todella haluan antaa tilaa maahanmuuttajan äänelle. Avoimuus on 

tärkeää myös siitä syystä, että minun kokemusmaailmani, kulttuurini ja historiani ovat 

niin erilaiset kuin haastateltavien, että jos haastattelut kulkisivat vain minun määrittä-

mieni teemojen mukaan, niin jotain oleellista voisi jäädä pois. En esimerkiksi tajuaisi 

edes ajatella sellaista asiaa, että kansalaisuuden saaminen 28-vuotiaana voi olla hyvin 

voimaannuttava kokemus. Kansalaisuus on minulle niin itsestäänselvyys, ettei tulisi 

mieleen kysyä jotain siihen tai sen puuttumiseen liittyvää. En voi tietää, mikä toisesta 

kulttuurista Suomeen muuttaneelle ihmiselle on merkittävää. Hänen täytyy saada itse 

kertoa se minulle.  

Avoin haastattelu on erilaisista haastattelumuodoista lähimpänä keskustelua. Se 

myös vaatii eniten taitoa haastattelijalta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 204.) 

Aito kiinnostus ihmisten tarinoita kohtaan on tärkeä pohja onnistuneelle haastattelulle 

(Seidman 1998, 78). Haastattelijan täytyy nauttia vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa, 

ja hänellä on oltava halu yhteiseen merkityksen luontiin (Mears 2009, 20). Tämä koskee 

tietysti myös haastateltavaa. Myös häneltä tarvitaan halua jakaa. Luottamuksen ja kun-

nioittavan ilmapiirin luominen onkin ensisijaisen tärkeää (Mears 2009, 20, 103). Tutki-

muksessani kontaktin ja luottamuksen luomista auttoi se, että olin ollut havainnoimassa 

haastateltavien opiskelutunteja ja siinä lomassa jutellut heidän kanssaan ja auttanut teh-

tävien tekemisessä. Olimme jo etukäteen tuttuja ja he tiesivät, kenen kanssa ovat teke-

misissä. Tämä auttoi sekä rennon haastatteluilmapiirin luomisessa että siinä, että niin 

moni oli halukas osallistumaan haastatteluun. Yksi haastateltava oli tässä suhteessa 

poikkeus. Hän oli käynyt kartoituksen aikaisemmin ja otti minuun yhteyttä, kun oli 

kuullut haastattelumahdollisuudesta. Häntä en siis tuntenut ennestään. Vuorovaikutusta 

hänen kanssaan helpotti se, että hänellä oli lähtökohtaisesti suuri halu keskustella haas-

tattelun aiheista. 

Vaikka avoin haastattelu on lähellä keskustelua, kyse on arkikeskustelua monimut-

kaisemmasta prosessista (Mears 2009, 19-20). Haastattelulla on tietty tavoite, ja läsnä 

ovat statuserot, sillä haastattelussa ollaan tutkijan ja osallistujan rooleissa. Avoimen 

ilmapiirin luominen vaatii perinteisen kysymys-vastaus-käytännön muuttamista. Haas-

tattelijan on luovuttava kontrollista, mistä seuraa sekä tasa-arvoisuutta että epävarmuut-
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ta. (Riessman 2008, 23-24.) Haastattelija ei ole enää yksin päättämässä siitä, mihin 

suuntaan haastattelu kulkee. Myös haastateltavalla on osa kontrollista. Kun vastuuta 

siirretään kertojalle, vastaukset eivät ole haastattelijan hallittavissa, ja samoista kysy-

myksistä voidaan lähteä hyvin eri suuntiin (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 214-215, 

218).  

Haastatellessani huomasin selvästi, kuinka sekä haastattelijan että haastateltavan pa-

nos ja osallistuminen todella merkitsee. Molempien on oltava halukkaita hyvän haastat-

telun tekemiseen. Pari haastateltavaa ei lähtenyt kertomaan tarinaansa avoimesti, jolloin 

haastattelijana lähdin myös esittämään suljetumpia kysymyksiä, ja kerronnallisuus vä-

heni entisestään.  Ensimmäisten haastattelujen jälkeen opin myös antamaan tilaa enem-

män haastateltaville ja rohkaisin nimenomaan kertomaan oman tarinan: mitä tapahtui 

ennen Suomeen tuloa, mitä tapahtui Suomessa ennen kartoitusta? Kun haastateltavalla 

on tilaa, hän saattaa antaa uuden idean tuleville haastatteluille (Hyvärinen & Löyttynie-

mi 2005, 208). Tässä tutkimuksessa haastattelujen suunta muuttui paljonkin. Ymmärsin, 

että jos haluan tietää maahanmuuttajan voimaantumisesta, en voi rajata haastattelua vain 

osaamisentunnistusprosessiin. Niin paljon on tapahtunut ennen tuota prosessia ja sen 

ulkopuolella. Ymmärrys siirtyy eri tasolle, kun tarinan kautta kuulee laajemman kon-

tekstin, jossa tietty asia muodostuu merkitykselliseksi ja voimauttavaksi. Ensimmäisten 

haastattelujen jälkeen lähdinkin liikkeelle siitä, että haastateltavat saivat kertoa elämän-

tarinastaan laajemmin sen, minkä halusivat ja sitten siirryttiin osaamisentunnistuspro-

sessiin siltä osin, kun se tuntui mielekkäältä. Tämän jälkeen haastatteluista tulikin todel-

la rikkaita. Niissä on paljon asiaa, joka ei liity voimaantumiseen. Nämä asiat ovat kui-

tenkin johtaneet voimauttavista asioista puhumiseen ja lisänneet olennaisesti ymmärrys-

tä haastateltavan elämästä ja siitä, miksi jokin asia on muodostunut voimauttavaksi.  

Avoimessa haastattelussa käytetään luonnollisesti avoimia kysymyksiä. Kerrotaan 

aihe, mutta ei sitä, mitä itse pidetään tärkeänä. Haastateltava kertoo, mikä on merkityk-

sellistä aiheessa hänelle. (Mears 2009, 108-109.) Litteroidessani ensimmäisiä haastatte-

luja sain kysymystenesittäjänä katsoa peiliin. Hyvin helposti lähdin esittämään kysy-

myksiä, joihin on helppo vain vastata kyllä tai ei. Onneksi huomasin tämän ja vaihdoin 

tapaa tehdä kysymyksiä, mikä rikasti haastatteluja. Haastateltavien äidinkieli ei ole 

suomi, mistä seurasi se, että kysymysten oli oltava välillä yksinkertaisia. Juuri tällaisissa 

tilanteissa ne lipsahtivat helposti kyllä/ei-kysymyksiksi.  
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Kuuntelu on haastattelijalle tärkeä taito. Haastattelijan on yritettävä päästä yleisesti 

hyväksytyn puheen (public voice) taakse ja nähdä mitä sen alle kätketään. Haastattelijan 

on oltava tilanteen tasalla ja aistittava myös sanatonta viestintää. Tällainen aktiivinen 

kuuntelu vaatii arkitilanteita enemmän. (Seidman 1998, 63-63.) Monikulttuurinen kon-

teksti tuo oman haasteensa erityisesti sanattoman viestinnän tulkitsemiseen. Kun kult-

tuurin kohtaavat, sanaton viesti helposti joko ymmärretään väärin tai sitä ei huomata 

ollenkaan (Ryen 2008, 341-342). Tässä kohden on hyvä ottaa esille myös hiljaisuuden 

sietäminen. Nopea, länsimainen keskustelutahti ei ole ominaista kaikissa kulttuureissa, 

vaan keskusteluun voivat olennaisena osana kuulua pidemmät tauot (Ryen 2008, 341-

342). 

On paljon mahdollista, että olen jättänyt huomiotta sanatonta viestintää tai katkaissut 

hiljaisuutta. Usein monikulttuurisesta haastattelusta puhuttaessa viitataan kuitenkin ant-

ropologiseen tutkimukseen, jossa haastattelija voi olla vieraana vieraassa kulttuurissa, 

eikä yhteistä kieltä ole. Tämän tutkimuksen haastateltavat ovat asuneet pitkään Suomes-

sa ja osalla on Suomen kansalaisuus. Luulen, että heillä on niin paljon ymmärrystä 

suomalaisesta kulttuurista ja kokemusta suomalaisten kanssa kommunikoimisesta, että 

heillä on jonkinlainen käsitys siitä, miten viestit menevät perille. Tässä suhteessa olen 

paljolti haastateltavien kulttuurituntemuksen varassa, sillä minulla ei ole tietoa heidän 

kulttuureistaan, mutta heillä on tietoa minun kulttuuristani. 

Haastatteluja kertyi yhteensä 11 tuntia ja litteroitua aineistoa 149 sivua (fontti Times 

new roman, fonttikoko 12, riviväli 1, A4-paperi, noin 2 cm marginaali). Ennen analyy-

sia litteroin haastattelut käyttäen apuna Soundscriber-ohjelmaa. Litteroinnin tarkkuusta-

so määräytyy tutkittavan ilmiön ja tutkimustavan mukaan. Kun selvitetään asiasisältöjä 

eli sitä, mitä on tapahtunut, ei yksityiskohtainen litterointi ole tarpeen. Pienempi tark-

kuus riittää. (Ruusuvuori 2010, 425-427.) Tutkin nimenomaan haastattelujen sisältöä, 

joten jätin litteroinnista tarkat äänenpainot ja -sävyt, tauot, huokauksen ynnä muut pois. 

Luettavuuden takia en myöskään kirjannut kaikkia toistoja enkä täytesanoja. 

Litterointi on tärkeä askel alustavassa aineistoon tutustumisessa, sillä litteroidessa 

voi rajata aineistoaan ja jättää joitain osia pois, jos siihen on riittävät perustelut (Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 13-14). Jo litteroidessa tutkija siis tekee tulkintaa 

siitä, mikä on relevanttia litteroitavaa (Ruusuvuori 2010, 427). Litteroin suurimman 

osan haastattelujen puheesta. Otin mukaan myös osia, joille en suoraan litterointivai-
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heessa nähnyt käyttöä tai merkitystä. Yksittäisiä kohtia, joissa keskustelu ajautui aivan 

muihin aiheisiin olen jättänyt litteroimatta. Tällaisia olivat esimerkiksi katkelmat, joissa 

kerroin haastateltavan toiveesta Suomen korkeakoulujärjestelmästä tai kun haastateltava 

kertoi pitkään oman uskontonsa opinkappaleista. Nämäkin toki kertovat jotain. Opin-

kappaleista kertominen viittaa uskonnon merkityksellisyyteen kertojan elämässä, mutta 

opinkappaleiden sisällön tunteminen ei sinällään ole tässä tutkimuksessa tarpeellista. 

 

 

3.4 Aineiston analyysi 

 

Analyysia tehdessäni seuraan löyhästi narratiivisen tutkimuksen perinteitä. Tein temaat-

tista analyysia litteroiduista tarinoista. Narratiivisen tutkimuksen kenttään analyysi kuu-

luu ensinnäkin sen takia, että aineistoni koostuu tarinoista. Se on narratiivien analyysia. 

Yksityiskohdat tulkitaan aina suhteessa koko kerrottuun tarinaan. Käytännössä analyysi 

kulkee aineistolähtöisesti ja grounded theoryn analyysimenetelmiä hyödyntäen. Nojasin 

niihin, jotta analyysini olisi systemaattisempaa. Pääosassa analyysissani ovat haastatte-

luista esiin nousseet voimaantumista koskevat teemat ja pääluokat. Niiden rinnalle ja 

taustaksi esittelen tiivistetysti tarinoiden kulkua ja niissä esiintyviä yhtäläisyyksiä. Tä-

män tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään teemojen konteksti ja arvioimaan 

tekemiäni tulkintoja. 

Aluksi on jälleen palattava tutkimuksen lähtökohtiin ja tausta-ajatuksiin. En oleta 

saavani tuloksiksi objektiivisia yleistyksiä. Analyysia tehtäessä ja lukiessa on otettava 

huomioon, että tutkijan näkökulma ja valittu tutkimuskysymys ohjaavat oleellisesti sitä, 

mitä aineistosta huomioidaan (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11). Jos joku 

muu tekisi analyysin, tulokset eivät näyttäisi aivan samoilta. Havaintomme ovat teo-

riapitoisia, eivätkä puhtaat havainnot irrotettuina tutkijan historiasta ole mahdollisia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). Aineisto itsessään ei siis puhu, vaan tutkijan tapa lukea, 

tehdä valintoja ja jäsentää tekevät aineiston käsittelystä ainutlaatuista (Ruusuvuori, Ni-

kander & Hyvärinen 2010, 15). Tähän aiheeseen liittyviin luotettavuustekijöihin palaan 

myöhemmin. Czarniawska (2004, 67) esittelee konstruktivistisen näkökulman aineiston 
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tulkintaa, ja se sopii tähän yhteyteen erittäin hyvin. Ajatuksena on, että tuloksia ei löy-

detä, vaan ne rakennetaan. Rakentaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa tutkijan ja teks-

tin välillä sekä toisaalta tekstin ja sen lukijan välillä. Haastattelussa olemme siis yhdessä 

haastateltavan kanssa rakentaneet aineiston, ja analyysivaiheessa minä tutkijana raken-

nan oman tulkintani siitä. En myöskään voi määrätä sitä, millaisen tulkinnan tutkimuk-

seni lukija tekstistäni tekee. Aikaisemmin esitelty konstruktivistinen lähtökohtani tutki-

mukseen näkyy siis ilman muuta myös analyysiosassa. 

 

3.4.1 Temaattinen sisällönanalyysi narratiivisilla vaikutteilla: teemat ja niiden 
konteksti 

 

Analyysini on aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja teemoittelua narratiivisessa kehyk-

sessä. Aineistolähtöisyyden valitsin samoista syistä kuin avoimen haastattelun. Tavoit-

teena on kuunnella ja tuoda esille, mitä maahanmuuttajat sanovat. Valmiin teorian mu-

kaan etenevä analyysi ei johtaisi tämän tavoitteen toteutumiseen yhtä hyvin kuin aineis-

tolähtöisyys. Analyysin alkuvaiheessa on päätettävä etsitäänkö aineistosta samankaltai-

suutta vai erilaisuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Päädyin samankaltaisuuksien et-

simiseen sen vuoksi, että haluan taata myös sillä haastateltavien anonymiteetin. Jos erit-

telisin ainutlaatuisia asioita heidän elämässään, he olisivat helpommin tunnistettavissa.  

Temaattisessa analyysissa ollaan kiinnostuneita sisällöstä, siitä mitä sanotaan. Keski-

tytään tapahtumiin ja ajatuksiin, joihin puheessa viitataan. Temaattisessa analyysissa ei 

tutkita kielenkäyttöä tai vuorovaikutusta haastattelutilanteessa. (Riessman 2008, 53, 58, 

59.) Sen sijaan pyritään tutkimaan, miten ihmiset ymmärtävät kokemuksiaan ja minkä-

laisia merkityksiä asioille annetaan (Gomm 2004, 185, 213-214). Olen kiinnostunut 

juuri siitä, miten haastattelujen sisältö, ei puheen tapa, vastaa asettamiini kysymyksiin. 

Mikä on koettu voimaannuttavaksi ja auttavaksi, mikä tuo hyvää oloa ja iloa? Sisällön 

tutkiminen menee esimerkiksi lingvistisen tai keskustelun analyyttisen kielen tutkimisen 

edelle siksikin, että haastateltavat eivät puhu äidinkieltään. He eivät aina ole pystyneet 

ilmaisemaan ajatuksiaan kielen puolesta yhtä tarkasti ja vivahteikkaasti kuin omalla 

kielellään. Esimerkiksi menneistä puhuttaessa käytettiin välillä preesensiä, kun ei tiedet-
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ty oikeaa imperfektimuotoa. Tällöin sisältö muodostuu mielekkäämmäksi tutkimisen 

kohteeksi.  

Temaattisessa sisällönanalyysissa etsitään toistuvia kaavoja aineistosta (Braun & 

Clarke 2006, 15). Sisällönanalyysissa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellis-

tä jäsennystä tutkittavasta ilmiöstä. Sen avulla saadaan aineistosta tiivistetty kuvaus. 

Järjestellystä aineistosta olisi kuitenkin tehtävä vielä johtopäätökset, ettei analyysin tu-

los olisi pelkkä listaus haastatteluissa mainituista asioista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

103, 112.) Tätä pohdin paljon analyysia tehdessäni. Pelkkä mainittujen asioiden listaa-

minen ei ole analysoimista, mutta toisaalta en voi laittaa sanoja haastateltavan  suuhun. 

Kuinka paljon omaa tulkintaa voi olla mukana? Voinko antaa sellaisia merkityksiä asi-

oille, joita haastateltava ei sano suoraan, mutta jotka minulle näyttäytyvät ilmeisinä 

haastattelun kokonaisuutta tarkastellessa? Edellä tulee esille kaksi analysoidessa eniten 

työtä vaatinutta kysymystä: miten analyysista tulisi jotain muuta kuin pelkkä lista, ja 

kuinka paljon voin antaa analyysiyksiköille merkityksiä, joita haastateltava ei suoraan 

itse sano? 

Molempiin kysymyksiin tarjoaa vastauksia narratiivisen viitekehyksen tarkastelu. 

Erityisen tärkeäksi muodostui kontekstin huomioiminen. Vaikka aineistoa temaattisessa 

analyysissa jaetaan tiettyihin teemoihin, tarinaa käsitellään kokonaisuutena, ei sen yksit-

täisinä osina. Yksityiskohdat tulkitaan tarinan kokonaisuudesta käsin ja osana siitä. 

(Riessman 2008, 53, 74). Grönforsin (1982, 161) mukaan sisällönanalyysin saa syvyyt-

tä, kun siihen yhdistää kontekstin analyysia, jossa mietitään missä ympäristössä asiat 

esiintyvät. Kun olen antanut merkityksiä tietyille alkuperäisille ilmauksille, olen tehnyt 

tuon tulkinnan suhteessa tarinaan, jossa se esiintyy. Vaikka haastateltava ei olisi suoraan 

sanonut tietyn asia olevan merkittävä tietystä syystä, olen voinut päätellä näitä merki-

tyksiä suhteuttamalla tarinan osia toisiinsa. Yhtenä avaavana esimerkkinä tästä on eräs 

haastateltava, jolla oman kulttuurin pohtiminen suhteessa suomalaiseen kulttuuriin tun-

tui olevan hyvin tärkeää. Hän ei suoraan sanonut tätä, mutta sen pystyi päättelemään 

siitä, kuinka hän halusi tulla koko haastatteluun nimenomaan puhuakseen kulttuurista, 

ja läpi koko haastattelun kulttuurin reflektointi nousi esille eri aiheita käsiteltäessä. 

Oman paikan pohtiminen uudessa kulttuurisessa ympäristössä on selkeästi ollut merki-

tyksellistä ja antanut perspektiiviä, vaikka hän ei sitä suoraan näillä sanoilla ilmaissut-

kaan. 
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Grönfors (1982, 161) jatkaa, että kontekstianalyysikaan ei kuitenkaan johda lopulli-

seen analyysiin vaan tuottaa sekin vain kuvailevaa tietoa. Se antaa lähinnä lisäkysymyk-

siä ja vinkkejä siitä, mistä vastaus voisi löytyä. Olen tästä siltä osin eri mieltä, että mie-

lestäni kontekstin huomioiminen nimenomaan tarjoaa vastauksia kysymykseen, miksi 

joku asia muodostuu tärkeäksi. Tästä hyvä esimerkki on vapauden merkitys. Länsimai-

selle ihmiselle (ainakin näennäinen) valinnanvapaus on itsestäänselvyys, ja vaihtoehto-

jen paljous voi jopa ahdistaa. Ihmiselle, joka on koko aikaisemman elämänsä elänyt 

täysin vaihtoehdottomassa ja kontrolloidussa ympäristössä kokemus voi olla aivan toi-

nen, ja sitä selittää juuri aikaisemman elämän konteksti. Vaihtoehdottomuuden jälkeen 

vapaus voi olla merkittävä voiman lähde. 

Haastateltavien elämän kontekstin esille tuominen on siksikin tärkeää, että se on niin 

erilainen kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Tässä vaiheessa on hyvä palauttaa mieleen 

Pedersenin (1997) kulttuurikeskeinen ohjauksen teoria. Toisen tarinasta voi tehdä rele-

vantteja tulkintoja vain, jos tuntee tämän (kulttuuri)taustaa. Kontekstin avaaminen maa-

hanmuuttajia koskevassa tutkimuksessa on tuon teorian mukaan oikeastaan välttämätön-

tä ymmärryksen kannalta. 

Raja pelkän listaamisen ja analyysin välillä tuntuu olevan melko häilyvä. Missä vai-

heessa ryhmittelystä tulee analyysia? Auerbach & Silverstein (2003, 42-43) nimittävät 

kuvaavasti analyysin eri vaiheita grounded theoryn perinteitä seuraten. Alussa tekstiai-

neistoa muokataan niin, että se on käsiteltävissä (making text manageable). Seuraavaksi 

kuullaan, mitä sillä on sanottavana (hearing what was said). Tämän jälkeen muodoste-

taan teoreettista jäsennystä aiheesta (developing theory). Ryhmittelyn voikin mieltää 

myös prosessina kohti abstraktimpaa jäsennystä (Miles & Huberman 1994, 250). Vii-

meiset vaiheet ovat selkeästi ensimmäisiä abstraktimpia ja sisältävät muutakin kuin 

pelkkää listausta. Tutkijan analyyttinen ajatustyö on suuressa asemassa. 

Analyysin alkuun sijoittuva pelkistäminen ja ryhmittely onkin selkeästi aineiston ku-

vausta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Jos analyysi jäisi tähän, olisi kyse pelkästä lis-

taamisesta. Ala- ja yläluokkien luomiseen liittyy jo enemmän tulkintaa ja jäsentämistä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 103). Se, minkälaisia asioita liitän yhteen ja missä näen sa-

mankaltaisuutta on jo pitkälti subjektiivista. Siinä vaiheessa tarvitaan tulkintaa. Mitä 

tämä ilmaus itse asiassa merkitsee? Mitä se kertoo? Yläluokkien luomisen miellän ana-

lysoimiseksi. Siinä etsin merkityksiä ja yhteyksiä, joita en ensilukemalta näe. Yläluok-
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kia etsiessä mukana on nimenomaan tarinan kokonaisuus. Kun Auerbach & Silverstein 

(2003, 39) kuvaavat teoreettisen rakennelman tekemistä omassa tutkimuksessaan, he 

kertovat tutustuneensa kontekstiin, jossa teemat esiintyivät. Jotta he pystyivät ymmär-

tämään haitilaisten isien esille tuomia teemoja, heidän täytyi tutustua haitilaiseen perhe-

kulttuuriin. Tällöin he ymmärsivät paremmin teemoihin liittyviä merkityksiä ja teoreet-

tisten luokkien rakentaminen oli mahdollista. Omassa tutkimuksessani yksi esimerkki 

tästä on toisten auttamisen merkitys. Se saa oman sävynsä, kun tietää, miten yhteisölli-

sistä kulttuureista haastateltavat tulevat. Aiemmassa kulttuurissa vastavuoroinen autta-

minen vaikkapa perheen sisällä on ollut tärkeää, joten auttamisen merkitys oman arvon 

tuntemisessa ja voiman antajana on suuri myös Suomessa. Toiseksi osaksi muiden ih-

misten merkitystä koskevaa teemaa muodostuikin tuen antaminen muille. Suurimpien 

luokkien otsikot eivät siis mitenkään voi olla enää listaamista, sillä mukana on paljon 

omaa pohdintaani siitä, mikä asia mihinkin kuuluu ja miksi, millä perusteella tietty 

luokka muodostuu.  

Konteksti siis muodostui tärkeäksi osaksi analyysiani. Siksi haluan tuoda sen näky-

ville myös lukijalle. Sen avulla lukija voi pohtia, ovatko tekemäni tulkinnat hänen mie-

lestään oikeansuuntaisia. Teemat myös aukeavat aivan eri tavoin, kun tietää millaisista 

oloista tulevat ihmiset niitä kertovat. On selvää, etten voi tuoda jokaista tarinaa koko-

naisuudessaan lukijan luettavaksi. Anonymiteetin säilyminen on tähän ilmeinen syy, ja 

toinen syy on tilan puute. Olen kuitenkin tehnyt lukijalle tiivistetyn kuvauksen tarinoi-

den kulusta, ja siinä tuon esille tyypillisiä, toistuvia piirteitä tarinoista. Yksityiskohtia en 

tunnistettavuuden takia kerro. Teemoja etsiessäni monet huomionarvoisiksi nostamani 

asiat liittyivät nimenomaan kontekstiin. Kontekstia kuvatakseni erotin nämä osat aineis-

tosta ja loin niistä tiivistyksen. Kuvaus ei kuitenkaan perustu yhtä systemaattiseen ana-

lyysiin kuin voimaatumisteemat ja -pääluokat. Varsinainen analyysi keskittyy siis voi-

maantumiseen liittyviin teemoihin, ja kontekstin kuvauksen tarkoitus on tukea niiden 

ymmärtämistä. 

Käytännössä analyysini on aineiston jakamista teemoihin. Tästä käytännöstä käyte-

tään kirjallisuudessa monia erilaisia termejä, muun muassa koodaus ja klusterointi. Täl-

lainen luokitteleva toiminta on ihmiselle hyvin luonnollista. Yritämme ymmärtää ilmiö-

tä paremmin ryhmittelemällä ja järjestelemällä tietoa yhdistäviin kategorioihin. (Miles 

& Huberman 1994, 248-249.) Temaattisen analyysin aluksi on tehtävä muutamia tärkei-
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tä päätöksiä sen lähtökohdista. Tässä seuraan Braun & Clarken (2006) jäsennystä. En-

sinnäkin on päätettävä halutaanko kuvailla aineistoa laajasti vai keskittyä yksityiskoh-

taisesti tiettyyn aineistossa esiintyvää teemaan (Braun & Clarke 2006, 11). Olen halun-

nut kuvata aineistoa laajemmin ja tuoda mahdollisimman rikkaasti esille erilaisia siinä 

esiintyviä teemoja. Tällainen lähestymistapa on hedelmällinen esimerkiksi silloin, kun 

osallistujien ajatukset eivät ole ennestään hyvin tiedossa (ma. 11). Yksi tutkimukseni 

lähtöoletuksista oli nimenomaan se, että mielestäni maahanmuuttajien mielipiteitä ja 

ajatuksia ei ole kuultu tarpeeksi. Toinen peruste tälle valinnalle on anonymiteetin säilyt-

täminen. Se on helpompaa, kun yhteen asiaan ei pureuduta niin syvällisesti, jolloin se 

vaatisi yksityiskohtaisempaa kuvailua.  

Toinen tehtävä päätös liittyy siihen, lähestytäänkö aineistoa aineisto- vai teorialähtöi-

sesti. Valitsin aineistolähtöisyyden, jonka perusteluja kuvailin jo edellä. Kolmanneksi 

on päätettävä keskitytäänkö esillä oleviin (semantic) vai piilevin (latent) merkityksiin. 

Ensimmäiseksi mainitussa huomio kiinnitetään eksplisiittisesti ilmaistuihin merkityk-

siin. (Ma. 13) Minun analyysini keskittyy juuri näihin, vaikkakaan en usko, että edellä 

mainittuja näkökulmia voi täysin toisistaan erottaa. Myös eksplisiittisesti sanottuja mer-

kityksiä tulkitessa mukana ovat ääneen lausumattomat elementit. Kun tutkijana teen 

tulkintaa siitä, mikä merkitys tietyllä tarinan osalla on, ajattelu kulkee väistämättä myös 

suoraan sanotun ulkopuolelle. 

Viimeiseksi on päätettävä, valitaanko realistinen vai konstruktivistinen lähestymista-

pa. Ensimmäisessä aineiston osia, esimerkiksi kokemuksia tai merkityksiä voidaan käsi-

tellä sellaisenaan, jälkimmäisessä ajattelutavassa ne nähdään sosiaalisesti tuotettuina ja 

pyritään selvittämään rakenteita, joissa ne ovat syntyneet. (Ma. 14.) Tätä kohtaa olen 

pohtinut paljon. Oma analyysini kallistuu toisena mainitun puoleen. En kuitenkaan pyri 

selvittämään, miten merkitykset on konstruoitu tai minkälaisten rakenteiden ympä-

röimänä. Kuten olen kirjoittanut, en tällaisissa asioissa usko absoluuttisiin totuuksiin 

vaan ajatteluni on relativistisempaa. Uskon, että ihmisten ajattelu syntyy suhteessa sosi-

aaliseen ympäristöön. Tässä tutkimuksessa tuntui kuitenkin luonnollisemmalta ja mie-

lekkäämmältä keskittyä puheen sisältöön, eikä lähteä diskurssianalyyttisesti katsomaan 

puheen taakse tai tutkimaan kieltä. Omassa ajattelussani konstruktiivisuus liittyy siihen, 

että rakennan tuloksia, enkä oleta niiden sellaisinaan nousevan aineistosta. 
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3.4.2 Analyysin kulku käytännössä 

 

Analyysin käytännön toteutuksessa seurasin Tuomen & Sarajärven (2002; 2009) esitte-

lemää aineistolähtöistä sisällön analyysia sekä Auerbachin & Silversteinin (2003) esitte-

lemää grounded theoryyn pohjautuvaa koodausta, jotka ovat käytännössä hyvin lähellä 

toisiaan. Halusin käyttää edellä mainittuja lähteitä analyysin tukena, jotta se olisi syste-

maattisempaa eikä mielivaltaista tai puhtaasti intuition varassa. On tärkeää ottaa huomi-

oon, etten pyri seuraamaan aukottomasti grounded theoryn perinteitä vaan hyödynnän 

siitä analyysin etenemisen kaavaa. Eräs keskeinen ero narratiivisen ja grounden theoryn 

välillä on tässä vaiheessa nostettava esille. Narratiivisessa tutkimuksessa tarina huomi-

oidaan koko ajan kokonaisuutena. Yksityiskohdat tulkitaan osana tarinaa, ei yksittäisinä 

yksikköinä. (Riessman 2008, 74.) Kuten olen edellä kuvannut, tarinan kokonaisuudella 

on analyysissani merkittävä asema. Seuraan siis grounded theoryn analyysikaavaa 

omalla tyylilläni, johon kuuluu tarinan kokonaisuuden huomiointi.  

Tuomen & Sarajärven (2002; 2009) analyysissa alkuperäisistä ilmauksista muodoste-

taan pelkistettyjä ilmauksia, joita yhdistellään alaluokkien kautta suuremmiksi kokonai-

suuksiksi. Auerbach & Silverstein (2003) etenevät raakatekstistä kohti teoreettista jä-

sennystä. Käytännössä analyysin kulku on hyvin samanlaista.  

Tuomi & Sarajärvi (2002, 110-115) kuvaavat selkeästi aineistolähtöisen analyysin 

kulkua. Analyysi aloitetaan pelkistämisellä ja tutkimuskysymysten kannalta epäolennai-

sen aineiston karsimisella. Auerbachin ja Silversteinin (2003, 44-46) mukaan ensimmäi-

sessä analyysin vaiheessa on tärkeää määritellä selkeästi tutkimusaihe ja oman ajattelun 

teoreettinen tausta. Tämän jälkeen tekstistä valitaan relevantit osat tulevaa analyysia 

varten. Näiden vaiheiden tarkoitus on tehdä tekstistä helpommin käsiteltävää. Tutki-

musaiheeni oli alusta lähtien maahanmuuttajien voimaantuminen: mitä voimaantuminen 

tarkoittaa maahanmuuttajalle ja mikä sitä tukee? Tausta-ajatteluani olen pohtinut koko 

tutkimuksen kulun ajan ja siitä kerron luvussa 3.2. Analyysin lähtökohtia kuvaan yllä 

Braun & Clarken (2006) ajatuksia hyödyntäen. Tutkimuksessani analyysiyksikköinä 

olivat haastattelun lauseet tai kokonaiset puheenvuorot. Poimin aineistosta tutkimusai-

heen kannalta olennaiset osat ja tein pidemmistä lauseista tai puheenvuoroista pelkiste-

tyt ilmaukset (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 111-112), joissa tiivistin alkuperäisen pu-
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heen olennaisen sisällön. Pelkistettyjen ilmausten avulla aineiston jatkokäsittely oli hel-

pompaa.  

Analyysin edetessä pelkistämistä seuraa ryhmittely, jossa analyysiyksiköistä etsitään 

samankaltaisuuksia ja eroja. Näin aineisto tiivistyy ja jäsentyy. Pelkistettyjen ilmausten 

jälkeen syntyvät alaluokat. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112–113.) Auerbach & Silverstein 

(2003, 37-38, 54-66) kuvaavat ryhmiä nimellä toistuvat ideat (repeating ideas). Näistä 

muodostetaan edelleen teemoja, joiden alla on tietyt siihen sopivat toistuvat ideat. Tä-

hän tutkimukseen valitsin käyttööni ilmaisut alaluokka, teema ja pääluokka. Pelkiste-

tyistä ilmauksista syntyy alaluokkia ja niistä teemoja. Seuraavasta vaiheesta Tuomi & 

Sarajärvi (2009, 112) käyttävät nimitystä yhdistävä luokka ja Auerbach & Silverstein 

(2003, 39) teoreettinen jäsennys. Minun työssäni teemoja yhdistelemällä syntyy puoles-

taan pääluokkia. 

Temaattisen analyysin oleellinen piirre on kulkeminen edes takaisin eri analyysivai-

heiden välillä (Braun & Clarke 2006, 15, 16). Analyysini kulki ikään kuin kahteen 

suuntaan. Toinen suunta oli edellä mainittu eteneminen alaluokista pääluokkiin. Ryh-

mittelin pelkistettyjä ilmauksia niistä löytyvien samankaltaisuuksien pohjalta ja annoin 

näin syntyville alaluokille otsikon. Alaluokkia yhdistelin jälleen teemoiksi ja edelleen 

pääluokiksi.  

Analyysin edetessä valmiiden teemojen halkominen voi osoittautua tarpeelliseksi 

(Miles & Huberman 1994, 254-255). Analyysini kulkikin välillä myös suuremmasta 

yksiköstä pienempään. Joissain tapauksissa jo haastatteluja tehdessä tietty kokonaisuus 

tuntui nousevan tärkeäksi ja vasta analysoidessa tuon pääluokan alle rakentuivat tar-

kemmat alaluokat ja teemat. Ryhmä siis pilkottiin pienempiin osiin. Näin kävi esimer-

kiksi yhteisöä koskevan pääluokan kanssa. Jo haastatellessa tiesin, että siitä tulee yksi 

iso ja merkittävä kokonaisuus, mutta sen tarkempi sisältö ja merkitys hahmottui vasta 

analyysin myötä. Tässä näkyy se, kuinka analysointia tapahtuu koko tutkimuksen ajan. 

Jäsentäminen alkaa aineistoa kerätessä, ja alustavat ajatusmallit syntyvät jo siellä. 

(Grönfors, 1982, 145, 146.) Rakenne on siis sama: yksityiskohdista muodostuu suurem-

pi kokonaisuus. Käytännössä analyysi kulki sekä pienestä suureen että päinvastoin. Pää-

luokkaa luodessa edetään abstraktimmalle tasolle. Tämä taso on käsitteellinen, eivätkä 

sen osat ole yhdellä silmäyksellä havaittavissa alkuperäisestä aineistosta. Viimeisessä 

vaiheessa löydökset kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. (Miles & Huberman 1994, 261.) 
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Braun & Clarke (2006, 20-23) kuvaavat hyvin analyysin vaiheita alustavan ryhmitte-

lyn jälkeen. Alustavia teemoja jalostetaan kohti eheää kokonaisuutta. Tarkastellaan so-

pivatko teemat otsikoidensa alle, onko tietty teema oma kokonaisuuteensa vai osa toista 

teemaa, tulevatko koko aineiston oleelliset asiat esille luoduissa teemoissa. On pohdit-

tava, miten teemat sopivat toisiinsa ja muodostavatko ne ytimekkään ja loogisen koko-

naisuuden, joka ei toista itseään. Tässä vaiheessa kävin läpi aineistoa vielä uudestaan ja 

pyrin varmistamaan, että mitään oleellista ei jää sanomatta. Tämän vaiheen myötä irro-

tin yhden teeman (onnistumisen kokemukset) omaksi kokonaisuudekseen ja jäsensin 

teemojen sisältöä selkeämpään muotoon (esimerkiksi pääluokan ”ympäröivät ihmiset” 

jakaminen). Miles & Huberman (1994, 257-258, 260) kirjoittavat asioiden välisten suh-

teiden huomaamisesta ja loogisen tapahtumaketjun rakentamisesta. Nämä ovat tapoja 

työstää teemoja kohti käsitteellistä kokonaisuutta. Kun olin saanut luotua tietyt alustavat 

luokat, mietin niiden suhteita toisiinsa. Yksi pääluokka kuvaili selkeästi voimaantunutta 

maahanmuuttajaa (täysivaltaisuus), toiset tekijöitä, jonka avulla tuo tila saavutettiin ja 

jotka ovat jollain tavoin tukeneet jaksamista ja ponnistelua (ympäröivät ihmiset, reflek-

tio, onnistumisen kokemukset). Yksi pääluokka oli pohjavireenä kaikelle edellä maini-

tulle (elämää arvostava asenne). Olennainen osa analyysia olikin teemojen pohtiminen 

suhteessa toisiinsa.  

Seuraavissa taulukoissa olen kuvannut analyysin kulkua esimerkkien avulla. Ensim-

mäisessä esimerkkinä on alaluokan ”itsenäisyys ja riippumattomuus” synty. Osa haasta-

teltavista on syystä tai toisesta elänyt oloissa, joissa he eivät ole itse voineet vaikuttaa 

esimerkiksi ansaitsemiinsa rahoihin tai niinkin arkisiin asioihin kuin kauppaostoksiin. 

Tällöin se, että voi itse kontrolloida tuollaisia asioita muodostuu merkittäväksi. Aiem-

massa tilanteessa on oltu jollakin tavalla riippuvaisia muista, joten itsenäisyyden koke-

mus on tärkeä. Liitän itsenäisyyden vapauteen aiemmista riippuvuuksista, siksi se muo-

dostaa osan vapaus-teemaa. Itsenäisyyden myötä haastateltavat ovat vapaampia toimi-

maan omien toiveidensa mukaan. Vapaus on puolestaan osa pääluokkaa, jonka olen 

nimennyt täysivaltaisuudeksi. Itsenäisesti tehtyjä kauppaostoksia ei välttämättä osaisi 

asettaa voimauttavaksi tekijäksi, jos ei huomioisi kontekstia, jossa kauppaostoksia ei ole 

voinut tehdä oman mielen mukaan. Pankkiautomaatin käyttämistä ei osaisi pitää suure-

na askeleena voimaantumisessa, jos ei tietäisi, että siihen ei ole ollut mahdollisuutta ja 

rahojen hoitaminen on ollut täysin muiden kontrollissa. Tällä tavoin kontekstin huomi-
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oiminen on ohjannut analyysiani. Olen pohtinut asioiden merkityksiä suhteessa kerrot-

tuun tarinaan. 

 

TAULUKKO 2 Analyysin kulku 

Alkuperäinen 

analyysiyksikkö 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Teema Pääluokka 

”Mä en tykkää kysyä 
apu sosiaalista. Musta 
tuntuu samalta, kun 
mä olisin lapsi… 
Tästä mä en tykkää, 
koska olen ollut 
itsenäinen koko elä-
män, nyt häiritsee 
mua paljon. Jos mä 
olen työssä, mä saan 
minun palkan, itsenäi-
sen.” 

Sosiaalitoimiston 
vahtiminen häiritsee, 
itsenäisyyden ja 
oman palkan tarve 

Itsenäisyys ja riip-
pumattomuus 

Vapaus Täysivaltaisuus 

”Mä sanoin mä halu-
an töitä, koska minä 
itse haluan, että tun-
nen elämä… Kaikki 
oli hyvin, mutta minä 
en tunne rauha, minä 
tunnen, että pitää 
tehdä töitä.” 

Haluaa itse tienata, 
tehdä töitä 

   

”Kyllä, sitten hän 
sanoi, että me teemme 
sulle oma pankkikort-
ti… Sitten minä opin, 
miten voi ottaa rahoja 
(automaatista), voin 
käydä kaupassa ostaa 
mun lapsille vaipat ja 
maito ja tarvikkeita.” 

Sai raha-asiat hoi-
toonsa, oppi hoita-
maan omia asioita 

   

 

Seuraavassa alla olevassa esimerkissä olen pitänyt mielessä sitä, että haastateltavilla 

on ollut vaikeita ja haastavia tilanteita elämässään, eikä nykyinenkään elämä ole vailla 

ponnisteluja. Silti on saavutettu jotain ja jaksetaan hymyillä ja yrittää. Taulukko kuvaa 

alaluokan ”hyväksyttävä tilanne ja jatkettava” syntyä ja sitä seuraavia, yhdisteleviä 

luokkia. 
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TAULUKKO 3 Analyysin kulku 2 

Alkuperäinen 

analyysiyksikkö 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Teema Pääluokka 

”Mä en muista mie-
lummin, se on aina 
joka päivä tapahtuu 
väärinkäsitys ja vää-
rinymmärtämys ja 
kaikki, joka päivä 
tapahtuu joo, mä 
rauhotun vain ja 
mietin vaan, ja jatkan 
eteenpäin ja unohdan 
taaksepäin.” 

Väärinkäsityksistä 
huolimatta on jatket-
tava, parempi unohtaa 

Hyväksyttävä tilan-
ne ja jatkettava 

Eteenpäin menon 
asenne 

Elämää arvostava 
asenne 

”Mä päätän on, aloi-
tan uusi elämä, mä 
unohdin kaikki asiat, 
mitä tapahtu mulle, ei 
kannata nyt muistaa, 
mitä tapahtu mulle” 

Pahoja asioita ei 
kannata muistella, 
aloitettava uusi elämä 

   

(kertonut satuttavasta 
tapahtumasta) ”Joskus 
kyllä on sydämessä, 
mutta ei, ei minä 
ajattelen nyt, mä 
sanon ei se haittaa” 

Vaikeasta tilanteesta 
päästy eteenpäin, 
vaikka välillä mieles-
sä, ei haittaa enää 

   

 

 

 

3.5 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä pohdintoja kuvasin monissa kohdissa edeltävis-

sä luvuissa kertoessani päätöksistä, joita olen tehnyt tutkimuksen edetessä. Tässä luvus-

sa keskityn vielä tarkemmin näihin teemoihin. Pohdin ensin luotettavuutta yleisemmällä 

tasolla ja siirryn sitten tekemiini ratkaisuihin, jotka eivät ole tulleet esille aikaisemmissa 

luvuissa. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti pyritä objektiivisuuteen tai yleistettä-

vyyteen. Subjektiivisuus, tulkinnallisuus ja kontekstisidonnaisuus ovat väistämätön osa 

laadullista tutkimusta (Auerbach & Silverstein 2003, 77) ja näin ollen myös narratiivi-

sessa viitekehyksessä tehtävää tutkimusta. Kertomukset ja tarinat ovat aina tietyssä pai-
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kassa ja tietyille kuulijoille tuotettuja. Ne eivät heijasta absoluuttista totuutta. (Riessman 

2008, 3.) En usko yleispätevien totuuksien olemassa oloon tutkimukseeni liittyvistä 

teemoista puhuttaessa, vaan siihen, että totuus ja tieto tuotetaan aina suhteessa konteks-

tiinsa. En siis myöskään tällä tutkimuksella tavoittele yleispätevän totuuden löytämistä. 

Ominaista narratiivisessa tutkimuksessa on, että tarina asetetaan ainutlaatuiseen histori-

alliseen kontekstiinsa, joten vahvoja yleistyksiä vierastetaan. Narratiivinen tutkimus on 

tapauskeskeistä (case centered). (Riessman 2008, 74).  

Tarinoiden ja niistä tuotettujen tulosten kontekstisidonnaisuus siis on tunnustettava, 

ja sekä tutkijan että lukijoiden on oltava siitä tietoisia. Tämä pätee aineistonkeruusta 

analysointiin. Jokaisella on oma kokemuspohjansa ja historiansa, jossa olemme kehitty-

neet ja oppineet jäsentämään maailmaa omalla tavallamme. Kerromme ja tulkitsemme 

siis tarinoita omasta historiastamme käsin. Kehitymme kuitenkin suhteessa muihin ih-

misiin, ja tällöin tapamme jäsentää elämäämme ja sen tarinoita kehittyy suhteessa ym-

päröivään yhteisöön. Vaikka tarinat siis ovat yksilöllisiä ja tietyssä hetkessä tuotettuja 

ne tuovat esille myös yhteisiä, jaettuja merkityksiä. (Ks. Hänninen 2000, 50-52; Ruusu-

vuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 28.) 

Kontekstisidonnaisuuden ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, ettei tässä tutkimuk-

sessa tuotetulla tiedolla olisi merkitystä. Vaikka subjektiivisuus tunnustetaan osaksi 

laadullisen tutkijan työkalupakkia, se ei tarkoita, ettei olisi olemassa mitään mittapuita 

tutkimuksen arvioimiseksi (Auerach &Silverstein 2003, 77). Tieteellisen tiedon erottaa 

arkitiedosta muun muassa se, että sitä on pohdittu systemaattisesti. Työskentelyn syste-

maattisuus ja analyysin aukikirjoitus parantavat tutkimuksen arvioitavuutta. Lukijalle 

pyritään luomaan kuva siitä, mitä kautta tuloksiin on päädytty. (Ruusuvuori, Nikander 

& Hyvärinen 2010, 15.) Yksi keino oikeuttaa tuloksiaan onkin tehdä tutkimuksesta lä-

pinäkyvää. Tämä tarkoittaa sitä, että lukija tietää mitä kautta tutkija on tulkintaansa pää-

tynyt. (Auerbach & Silverstein 2003, 84.) On kuvailtava matkan varrella tehtyjä päätök-

siä: mitkä ovat epistemologiset tausta-ajatukset, mitä metodeja on käytetty ja miten ja 

millaisen polun kautta tulokset ovat syntyneet (Riessmann 2008, 186, 188).  

Olen pohtinut tarkasti sekä aineiston keruuta että analyysia, ja tavoitellut systemaatti-

suutta ja kurinalaisuutta tiettyjä tieteellisiä käytäntöjä seuraten (ks. luvut 3.3 ja 3.4). 

Olen kuvaillut tekemiäni ratkaisuja ja kertonut perusteluja niiden tueksi. Olen avannut 

tutkimuksen kulkua esimerkiksi kertomalla, kuinka haastattelut kehittyivät ja kuvaamal-
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la esimerkkien avulla, kuinka analyysini eteni käytännössä. Olen kertonut haastateltavi-

en taustasta ja antanut sitaatteja niin paljon kuin anonymiteetin säilyttäminen sallii, jotta 

lukija voisi nähdä, mihin tulokseni perustuvat. Clandini & Connelly (2000, 182-185) 

painottava jatkuvaa hereillä oloa oman tutkimuksen suhteen. Omaa toimintaa tutkijana 

on reflektoitava koko tutkimuksen ajan ja pyrittävä tiedostamaan, missä mennään. Tut-

kimuspäiväkirjan pitäminen tuki tätä tavoitetta. Se pakottaa reflektoimaan päätöksiä 

(Riessman 2008, 191). Erityisesti prosessin alussa, jossa suunta tutkimukselle määrittyi 

pidin päiväkirjaa aktiivisemmin. Siihen palaaminen on auttanut myös raportin kirjoitta-

misessa. Päätösten takana ollut aikaisempi pohdinta olisi ehkä muuten osittain unohtu-

nut.  

Auerbach & Silverstein (2003, 84-87) esittelevät läpinäkyvyyden lisäksi muita luo-

tettavuuden pohdintaa tukevia tekijöitä. Ymmärrettävyys (communicability) on yksi 

näistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että muut tutkijat ja lukijat ymmärtävät tuloksia ja saavat 

niistä selvää. Tätä olen testannut pitkin matkaa esittelemällä alustavia tuloksiani semi-

naareissa ja luetuttamalla niitä muilla. Seuraavaksi mainitaan koherenttius tai johdon-

mukaisuus (coherence). Tulosten olisi muodostettava johdonmukainen ja eheä kokonai-

suus. Alkuperäinen aineisto tulisi esitellä hyvin organisoidussa muodossa. (Mt. 85.) 

Olen pohtinut teemoja ja pääluokkia suhteessa toisiinsa ja koonnut niistä kokonaisuu-

den, jossa palaset mielestäni sopivat toisiinsa ilman suurta päällekkäisyyttä.  

Viimeisenä esille otetaan siirrettävyys. Laadullisen tutkimuksen tulokset eivät pyri 

yleistämiseen, mutta sen tuloksien olisi oltava sovellettavissa myös kunkin tutkimuksen 

ulkopuolelle. Mitä abstraktimmalle tasolle analyysissa siirrytään, sitä sovellettavampia 

tulokset ovat myös muissa yhteyksissä. (Mt. 86-87.) Olen pohtinut tuloksiani myös suh-

teessa muihin ihmisiin kuin haastattelemiini maahanmuuttajiin. Mainitsemisen arvoista 

on, että muutama haastateltava itse mainitsi, että vastaavia kokemuksia on monilla muil-

lakin samasta maasta tulevilla ihmisillä. Toisaalta eräs haastateltava, jolla oli hyvin mo-

nivaiheinen ja vaikea tausta, epäili olevansa tässä suhteessa melko ainutlaatuinen. Maa-

hanmuuttajien lisäksi pohdin myös tuloksiani esimerkiksi suhteessa työttömiin suoma-

laisiin, joiden parissa olen työskennellyt. Mielestäni nimenomaan abstraktimman tason 

pääluokat sopivat kuvaamaan myös heidän tilannettaan. Esimerkiksi kokemusta täysi-

valtaisuudesta kaipaisi moni pitkään sosiaaliturvan varassa ollut työtön. Tulokseni ovat 
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todennäköisesti parhaiten siirrettävissä, jollain tapaa marginaalissa tai sen reunalla ole-

viin, kovia kokeneisiin ihmisiin. 

Aineistoni koostuu haastatteluista, joten niiden onnistuminen on tutkimukseni luotet-

tavuuden kannalta merkityksellistä. Lähtöoletus haastattelun onnistumiselle on, että sen 

osapuolet ymmärtävät toisiaan. Jos haastateltava ja haastattelija ovat kasvaneet eri kult-

tuureissa, voi yhteisymmärrys olla vaikeaa. (Rastas 2005, 79–80.)  Ryen (2008, 342) 

korostaakin, kuinka tärkeää olisi tuntea haastateltavan kulttuuria ja kommunikaation 

tapoja. Kaikki haastateltavani olivat kotoisin minulle vieraasta kulttuurista. Ihmisten 

välisiä eroja tuottavia asioita on kuitenkin loputtomasti, kuten ikä tai sukupuoli, ja lop-

pujen lopuksi on mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa haastateltavan ja haastattelijan 

välillä ei olisi lainkaan eroja. Ennen haastatteluja en ottanut erityisesti selvää haastatel-

tavieni kulttuureista. Kulttuurin käsite on niin laaja, että tiettyä kulttuuria on mahdoton-

ta ottaa kattavasti haltuun, ja ryhmien sisälläkin esiintyy paljon vaihtelua. Kulttuuritaus-

tan mukaan luodut ennakko-oletukset haastateltavasta voivat pahimmillaan jopa vaike-

uttaa keskinäistä ymmärrystä. (Rastas 2005, 92–93.) Opin kuitenkin monia kulttuuriin 

liittyviä asioita haastattelujen aikana. Tällaisia olivat esimerkiksi perheen tai uskonnon 

suuri rooli. 

Monikulttuurisessa haastattelussa voi käydä niinkin, että vieraasta kulttuurista tule-

valle asioita selitetään tarkemmin auki ja näin samalla reflektoidaan omaa kulttuuria. 

Tällöin kulttuurierot voivat olla jopa eduksi. (Pietilä 2010, 416.) Usein tutkittavan kult-

tuurin tuntemusta korostetaan erityisesti antropologisessa kirjallisuudessa (esim. Ryen 

2008). Tämä on ymmärrettävää, koska antropologisessa tutkimuksessa molemmille 

haastattelun osapuolille toisen kulttuuri on usein vieras. Tämä ei kuitenkaan ollut tilan-

ne tässä tutkimuksessa. Haastateltavani ovat olleet Suomessa useampia vuosia, ja ovat 

jo oppineet yhtä ja toista suomalaisesta kulttuurista ja tavoista kommunikoida. Joudun 

tässä tilanteessa luottamaan haastateltavien kokemukseen, sillä minulla ei ole kokemus-

ta heidän kulttuureistaan. 

Kaikki haastateltavat puhuivat suomea, osa hyvin sujuvasti, osa enemmän kangerrel-

len. Mietin ennen haastatteluja, kuinka suureksi haasteeksi kielitaidon taso muodostuisi 

ja uskallanko ottaa riskin. Kielen rooli ilmaisussa ja merkitysten luonnissa on niin suuri. 

Kielen lisäksi monet vuorovaikutuksen osat kuten huumori ovat hyvin kulttuurisidon-

naisia. Omalla äidinkielellään voi käyttää esimerkiksi sanontoja tai viitata tunnettuun 
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kirjallisuuteen, satuihin, julkisuuden henkilöihin tai muihin vastaaviin. Viittauksiin tii-

vistyy paljon oleellista tietoa, jonka vain tuon kulttuurin tunteva voi ymmärtää (Pietilä 

2010, 413). Kieli toi tietenkin haasteita haastatteluun. Suunnittelemiani avainsanoja 

(esimerkiksi oivallus, innostus) ei aina ymmärretty, kysymysten piti olla yksinkertaisia 

ja varmasti olisin saanut osaltaan rikkaamman aineiston, jos haastateltavat olisivat saa-

neet kertoa omalla äidinkielellään. Maahanmuuttajat eivät voi kertoa tarinoita samalla 

tavalla, kun kieli on vieras. Sainko siis oikeastaan tarinaa kunnolla esille? Mielestäni 

aineistoni oli antoisa ja monipuolinen. En tutki kieltä ja sen ilmauksia, vaan sisältöä, 

jonka uskon ymmärtäneeni kielitaitoeroista huolimatta. Jokaista vivahdetta en varmasti 

ymmärtänyt, niin kuin haasteltava sen tarkoitti, mutta onko se mahdollista silloinkaan, 

kun puhujilla on yhteinen äidinkieli?  

Kielitaidon puute ei saisi tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajien tarinoita ei kuunnella. 

Heillä täytyy olla oikeus kertoa tarinansa, vaikka sitten puutteellisella kielitaidolla. Jos 

kantaväestön ajattelu jumiutuu kielitaitoon ja sen vaikeuksiin, ei tarinoita varmaan maa-

hanmuuttajilta pyydetä, eikä niiden kertomiseen ole mahdollisuutta. Maahanmuuttajat 

saavat jatkuvasti (muun muassa työtä etsiessään) kuulla kielitaidostaan ja lähinnä sen 

puutteesta. Jos haluan tuoda maahanmuuttajien ääntä kuuluviin, minun on itse päästävä 

yli kielitaidon korostamisesta. Kielitaidon aste tuo tietenkin oman erityispiirteensä haas-

tatteluun ja kerrontaan, mutta heikompi kielitaito ei saa olla este maahanmuuttajien ja 

heidän tarinoidensa kuulemiselle. Tunnelma haastateltavien kanssa oli tarpeeksi rento, 

jotta molemmin puolin voitiin kysyä tarkennusta, jos toisen puhetta ei ymmärretty. Vä-

lillä selattiin sanakirjaa. Kielitaidon taso vaikuttaa varmasti jollain tavoin aineiston ja 

koko tutkimuksen luotettavuuteen, mutta tilan antaminen maahanmuuttajien tarinoille 

on vahvasti eettinen kysymys, jota pidän tässä tapauksessa kielitaidon tuomaa, suurem-

paa luotettavuutta tärkeämpänä.  

Haastattelut olivat melko pitkiä (noin tunnista melkein 2,5 tuntiin, yhteensä 11 tun-

tia). Suurin osa haastateltavista kertoi tarinoita elämästään hyvin avoimesti. Välillä tun-

tui jopa, että irrotin vain tulpan haastattelun alussa, ja tarina lähti kulkemaan. Kertomi-

sen halu tuntui olevan suuri. Eräs haastateltava kysyi ihmetellen, saako tosiaan kertoa 

ihan kaiken. Tarkoittaako tämä juuri sitä, että heillä ei aiemmin ole ollut tilaa kertoa 

omasta elämästään niin vapaasti? Kysyin tätä jossain vaiheessa haastattelua ja pääasias-
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sa vastaus oli, että omasta tilanteesta ei ole usein ollut mahdollisuutta kertoa (ks. luku 

4.2.1). 

Vaikka koko haastattelujen ajan ei puhuttukaan voimaantumiseen liittyvistä asioista, 

pidän aineistoani silti riittävänä tämän tason opinnäytteeseen. Tässä yhteydessä on hyvä 

pohtia saturaatiota. Saturaatiolla tarkoitetaan sitä, että aineisto alkaa toistaan itseään, 

eivätkä haastateltavat tuota tutkimusongelman kannalta enää uutta tietoa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 87). Haastatteluissa rupesivat selkeästi toistumaan monet samat teemat, 

mutta olisi liian rohkeaa väittää, etteivätkö uudet haastateltavat olisi tuoneet esille uusia 

näkökulmia aiheesta. Koin kuitenkin, että tätä työtä varten aineisto oli tarpeeksi laaja ja 

antoisa.  

Eettisyyttää koskevissa kysymyksissä on lähdettävä liikkeelle siitä, olenko toiminut 

reilusti haastateltavia kohtaan. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tiedon han-

kinta- ja arvointitavat ovat eettisesti kestäviä ja että kaikki osapuolet ovat tietoisia 

omasta asemastaan ja oikeuksistaan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 3). 

Avoimuus omista lähtökohdista ja kiinnostuksesta on tärkeä tutkijan ja osallistujan suh-

teen pohja (Josselson 2007, 540). Kun pyysin osallistujiani mukaan tutkimukseeni, ku-

vailin mahdollisimman tarkasti, mistä on kyse ja mitä tutkitaan. Kerroin, mikä minua 

kiinnostaa ja miksi, niin tarkasti kuin se tutkimuksen siinä aiheessa oli mahdollista. En-

nen haastattelua pyysin haastateltavia allekirjoittamaan tutkimusluvan (ks. liite 3), jonka 

sisällön kävin heidän kanssaan läpi. Minulla on rehtorin lupa mainita Helsingin Dia-

koniaopiston nimi tutkimuksessani, ja lupaa on puoltanut oppilaitoksen eettinen toimi-

kunta. 

Josselson (2007, 537-358) tuo monia tutkijoita seuraten esille kolme eettisyyden 

kannalta oleellista seikkaa. Osallistumisen on oltava vapaaehtoista, luottamuksellisuus 

on taattava ja osallistumisesta ei saa aiheutua haastateltaville haittaa. Tärkeää on eetti-

nen asenne, jossa pohditaan läpi tutkimuksen, miten edellä mainitut tekijät toteutuisivat 

juuri kyseessä olevassa tutkimuksessa. Haastateltavien valintaa ja vapaaehtoisuutta ku-

vailin jo aikaisemmin. Olin jossain määrin tuttu haastateltaville (yhtä lukuun ottamatta) 

ja luulen, että jos olisin pyytänyt tiettyjä henkilöitä suoraan, he eivät olisi kieltäytyneet, 

vaikka tutkimukseen osallistuminen ei olisikaan ollut mieluista. Ratkaisin asian siten, 

että laitoin listan kiertämään luokassa, kuten aiemmin kuvailin (ks. luku 3.3.2).  
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Luottamuksellisuuden ja anonymiteetin säilyttäminen on läpi tutkimuksen ollut to-

della tärkeää. Haastatteluja pyytäessäni painotin, ettei yksittäistä haastateltavaa voida 

lopputuloksesta tunnistaa. Tutkimusluvassa lupasin myös, ettei muilla kuin minulla ole 

pääsyä alkuperäiseen aineistoon, mikä on jossain määrin ongelmallista tieteen avoi-

muuden näkökulmasta. Avoimuus on tieteen keskeinen piirre ja edellytys kriittiselle 

arvioinnille (Kuula & Tiitinen 2010, 446). Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu 

avoimuus tuloksia julkaistaessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002, 3). Kuten 

edellä kuvailin, olen kuvannut tutkimuksen kulkua monin tavoin, millä olen tavoitellut 

avoimuutta. Olen pyrkinyt analyysia tehdessä ja tuloksia esitellessä avaamaan tarinan 

kokonaisuutta niin paljon kuin mahdollista ilman, että haastateltavia voisi tunnistaa. 

Olen kertonut kontekstista, jotta lukija voisi sen avulla arvioida tekemiäni tulkintoja. 

Olen kertonut, mistä suuremmat pääluokat koostuvat ja antanut runsaasti sitaatteja. Nii-

denkin perusteella lukija voi pohtia, olisiko itse päätynyt samaan lopputulokseen.  

Jos haastatteluja haluttaisiin käyttää jatkossa tai jos joku ulkopuolinen haluaisi lukea 

niitä arvioidakseen tuloksiani, olisi haastateltavilta pyydettävä siihen erikseen lupa. 

Tutkimushaastattelu tehdään aina lähtökohtaisesti tutkimuksen viitekehyksessä, ja haas-

tateltavat ovat siitä tietoisia (Kuula & Tiitinen 2010, 449). Heillä ei siis välttämättä olisi 

mitään jatkokäyttöä vastaa. Narratiivisessa tutkimuksessa luottamuksellisuuden takaa-

minen mahdollistaa kuitenkin usein koko tutkimuksen. Välttämättä ei kerrottaisi sitä, 

mitä kerrotaan ilman lupasta luottamuksellisuudesta. (Josselson 2007, 541.) Epäilen, 

että juuri näin kävi tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen aihe oli henkilökohtainen ja mo-

net haastateltavat kertoivat arkaluontoisiakin asioita. Uskon, että tämän he tekivät luot-

taen siihen, ettei kertomus pääse sellaisenaan muiden korviin. Tämä oli heille myös lu-

vattu. Todennäköisesti en olisi saanut yhtä rikaista aineistoa ilma tätä lupausta.  

Olenkin luonnollisesti muuttanut suorat ja epäsuorat tunnistetiedot. En kuvaile jo-

kaista haastateltavaa erikseen, enkä esimerkiksi kerro heidän kansalaisuuksiaan. Jotkut 

haastatetavien opiskelutoverit sekä opettajat tiesivät, ketkä haastatteluun tulivat, mikä 

tekee anonymisoinnista entistä haastavampaa. Tämän vuoksi en anna tietylle henkilölle 

omaa peitenimeä, koska silloin heidät tuntevat henkilöt voisivat päätellä sitaatteja yhdis-

telemällä, kenestä on kyse.  

Tässä tutkimuksessa yksi mahdollinen haitta haastateltaville olisi se, että oman tari-

nan avaaminen voisi tuoda pintaan ahdistavia asioita. Jos olen rehellinen en voi täysin 
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tietää aiheuttiko omasta elämästä kertominen ahdistusta vai oliko purkaminen jopa va-

pauttavaa. En siis voi varmuudella tietää, onko tutkimukseen osallistuminen aiheuttanut 

haittaa haastateltaville. Monet kuitenkin kertoivat mielellään ja painotin, että tarinastaan 

voi kertoa ne osat, jotka itse haluaa. Vaikka jossain vaiheessa haastattelua olisikin liiku-

tuttu, niin ne loppuivat aina hymyssä suin. Toivon ja uskon, että oman tarinan kertomi-

nen ja se, että joku on kiinnostunut siitä on ollut enemmän myönteinen kuin kielteinen 

kokemus.  
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4. TULOKSET: MAAHANMUUTTAJAN  

VOIMAANTUMINEN 
 

Seuraavaksi kuvaan analyysini tuloksia. Ensin esittelen kontekstin kuvauksen, johon on 

koottu tarinoita yhdistäviä tekijöitä sekä lähtömaasta että Suomesta. Sen tarkoitus on 

orientoida lukijaa haastateltavien maailmaan. Kontekstia tuntiessaan lukijan on helpom-

pi ymmärtää voimaantumisteemoja ja arvioida tekemiäni tulkintoja. Toisessa alaluvussa 

esittelen varsinaisen analyysin tuloksia. Ne vastaavat tutkimuskysymykseen eli siihen, 

miten maahanmuuttajat kuvaavat voimaantumistaan ja sitä tukevia tekijöitä.  

 

4.1 Kontekstin kuvaus 

 

Haastateltavani lähtivät oloista, joita leimasi turvattomuus, epävarmuus ja pelko. Osa oli 

ollut tässä tilanteessa vähemmän aikaa, osa hyvin pitkään. Osalta puuttui vain osa ih-

misoikeuksista, toisilta ne puuttuivat lähes kokonaan. Yhteistä on kuitenkin se, että va-

pautta valita ja vaikuttaa omaan elämäänsä ei ollut. Tulevaisuuteen ei ollut juurikaan 

mahdollisuuksia vaikuttaa siinä ympäristössä. Vaihtoehdottomuuden rinnalla kulki suuri 

vastuu itsestä ja joskus myös perheestä. Monet ovat joutuneet taistelemaan yksin oman 

selviämisensä puolesta jo kotimaassaan tai jollain välietapilla ennen Suomeen pääsemis-

tä. Osalla on ollut suuri vastuu myös muusta perheestä. Haastateltavilla on kotimaassaan 

ollut perhettä ympärillä. Monilta on kuollut perheenjäseniä, mutta osa perheestä on silti 

ollut läsnä ja tuo läsnäolo on ollut merkittävää. He ovat eläneet huomattavasti yhteisöl-

lisemmissä kulttuureissa kuin mihin Suomessa olemme tottuneet. Perheenjäsenten aut-

taminen ja yhdessä tekeminen ovat itsestäänselvyyksiä. Ennen Suomeen tuloa monille 

on kertynyt työkokemusta erilaisista tehtävistä kuten kaupan alalta, huonekalujen teke-

misestä, matkatoimiston pyörittämisestä, kodinhoidosta, kampaajan työstä, kalastukses-

ta, opettamisesta ja niin edelleen. 

Suomeen tulon myötä ympäristö on muuttunut turvallisemmaksi, mutta selviytymis-

taistelu ei silti ole loppunut. Parilla haastateltavalla Suomessa on ollut vastassa vähin-
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täänkin yhtä suuria vaikeuksia, kun puoliso on ollut kontrolloiva, välinpitämätön päih-

teiden käyttäjä. Heillä elämä Suomessakin on alkanut pelon ja turvattomuuden keskellä, 

eristyksissä muista. 

Kulttuurierot ovat olleet kaikille hyvin suuret ja aiheuttaneet hämmennystä. Uutta 

onkin opittu pakon edessä. Esimerkiksi haastateltavien laajan ikähaitarin vuoksi tilan-

teet Suomessa ovat vaihtelevia, mutta kaikkia yhdistää kova yrittäminen. Tarvitaan sit-

keyttä, kärsivällisyyttä ja lannistumattomuutta. Aiemmin hankitut taidot eivät aina riitä 

ja usein niitä ei oteta huomioon. Heillä on kuitenkin halu jatkaa elämää ja tehdä työtä. 

Työ- tai opiskelupaikkaa on haettu urakalla. Kaikki ovat tehneet työharjoitteluja työ-

voimatoimiston kautta. Yksinäisyys on tehnyt yrittämisestä osaltaan raskaampaa. Suu-

rimalla osalla joko koko perhe tai suuri osa siitä on jäänyt entiseen kotimaahan. Yksi-

näisyys ja ikävä ovatkin olleet osa haastateltavien arkea. 

Suomessa oleminen on kuitenkin tarkoittanut myös vapautta ja uusia mahdollisuuk-

sia. Täällä on järjestelmä, jonka avulla ainakin minimitoimeentulo on taattu ja katon 

läpi putoavia pommeja ei tarvitse pelätä. On myös mahdollista kouluttautua ja kehittää 

itseään vapaammin toivomaansa suuntaan. Elämä on monilta osin enemmän omassa 

hallinnassa. Kova yrittäminen kertoo tosin siitä, että jokaisen saavutuksen eteen on jou-

duttu kamppailemaan ja tekemään työtä suunnattoman paljon. Itsensä toteuttaminen ja 

esimerkiksi työpaikan saanti ei edelleenkään ole millään tavalla itsestään selvää. 

 

 

4.2 Maahanmuuttajien voimaantumista kuvaavat pääluokat 

 

Yhdistäviä pääluokkia muodostin analyysin tuloksena viisi kappaletta. Ensimmäinen eli 

”täysivaltaisuus”-pääluokka kuvaa voimaantunutta maahanmuuttajaa. Oleellista maa-

hanmuuttajien voimaantumisessa on kokemus täysivaltaisuudesta. Osa pääluokista ku-

vaa sitä, minkälaiset tekijät ovat auttaneet saavuttamaan voimaantumista ja tukeneet 

jaksamaan haastavissa tilanteissa. Niitä ovat ”ympäröivät ihmiset”, ”reflektointi” ja 

”onnistumisen kokemukset”. Kaiken takana tai ympärillä on viimeiseksi esitelty pää-

luokka nimeltään ”elämää arvostava asenne”. Se kuvaa hankalan elämän mukanaan 
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tuomaa arvostavaa suhtautumista elämään. Kunkin pääluokan alussa on kehys, johon 

olen koonnut sen sisältämät teemat. Teemat on merkitty tekstin sekaan kursivoiduiksi 

otsikoiksi.  

Sitaatit liittyvät niitä edeltävään tekstiin. Monissa sitaateissa on mukana tekstiä, joka 

sopisi myös johonkin toiseen teemaan. Sitaateissa kursivoidut kohdat viittaavat siihen, 

että alkuperäistä tekstiä on muutettu tai jotain on lisätty ymmärtämisen varmistamiseksi. 

Kolmoispiste tarkoittaa, että välistä on poistettu tekstiä. Sitaattien oikeakielisyyttä olen 

muokannut lukemisen helpottamiseksi. Joissain kohdissa sitaatteja on enemmän, mikä 

viittaa siihen, että aiheesta on myös puhuttu paljon. Joissakin kohdissa näytän myös 

omaa puhettani. Tällöin E tarkoittaa minua ja H haastateltavaa. Kartoituksella viitataan 

osaamisentunnistusprosessiin, jota olin seuraamassa ja jossa tutustuin haastateltaviini. 

Haastateltavat käyttivät siitä sanaa kartoitus. 

 

4.2.1 Täysivaltaisuus 

 

Maahanmuuttajien voimaantumisen keskeiseksi tekijäksi nousi kokemus täysivaltaisuu-

desta.  Pääluokan alle koottuja tekijöitä yhdistää se, että ne kaikki jollain tavoin kuvaa-

vat täysivaltaisuuden eri puolia. Niissä näkyy arvostuksen ja tunnustetuksi tulemisen 

merkitystä. On myös tärkeää, että pystyy toimimaan mielekkäällä tavalla uudessa ympä-

ristössä ja kontrolloimaan omaa elämäänsä, seisomaan täysivaltaisena omilla jaloillaan. 

Pohjan muodostavat perusihmisoikeudet. 

Teemat: 
- Ihmisoikeudet ja perusturvallisuus 
- Vapaus 
- Kielitaidon merkitys 
- Tieto tuo varmuutta  
- Itsestä kertominen 
- Oman historian ja kulttuurin arvostus 
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Ihmisoikeudet ja perusturvallisuus 

Suomen kansalaiseksi syntyneelle ei tule ensimmäiseksi mieleen, että voimaantuminen 

voisi lähteä niin perustavanlaatuisesta asiasta kuin kansalaisuus tai väkivallattomuus. 

Haastateltavien elämässä perusihmisoikeudet eivät ole olleet lainkaan itsestään selviä. 

Kuten kontekstikuvauksesta käy ilmi, monet heistä ovat asuneet oloissa, jotka ovat 

täynnä pelkoa ja turvattomuutta. Perustarpeiden, kuten asunnon, ruuan ja väkivallatto-

man ympäristön saaminen ovat isoja askeleita kohti omissa käsissä olevaa elämänhallin-

taa. Sitaatti kuvaa hyvin rauhan ja väkivallattomuuden merkitystä.  

”Jos mä mietin, mitä tapahtu mulle tulee ihan nopeasti masennus. Mä vaan ajattelen positii-
vinen asia, nyt kaikki asiat loppuu. Mä en mee takaisin tämä elämä entisessä kotimaassa. Ei 
oo mitään väkivaltaa, mä olen iloinen. En nähnyt aseita Suomessa, vaikka poliisi, ei näytä 
asetta. Entisessä kotimaassa missä vaan laitat pää on ase. Kotona olla kalasnikov ja kaikki ja 
puhut aseasiat ja jotkut tappavat ja joku kuolevat. Nyt ei oo, ihan rauhallinen, kaikki ovat po-
sitiivinen, pitää miettii ihan hyvä.” 

 

Kansalaisuus on monille itsestäänselvyys, muttei haastateltavilleni. Yksi heistä sai 

kansalaisuuden 28-vuotiaana ja osa on asunut esimerkiksi oman maansa naapurimaassa, 

jossa kansalaisuuden myötä puuttuvat monet muutkin ihmisoikeudet. Haastateltaville on 

ollut hyvin oleellista kokea asemansa virallisesti tunnustetuksi, kokea, että on oikeus 

olla olemassa. 

” Naapurimaassa en käynyt koulussa. Koska me olemme toista kansalaisuutta, emme pysty. 
Meillä ei ollut naapurimaan passia ja ilman sitä ei saa. Se oli vaikeata minä käydä koulussa 
tai johonkin. Kyllä he antanut mulle työ, mutta vain siivomaan, ei mitään.” 
 
H: ”Mä annan kaikki ja sitten loppujen lopuksi mä saan mun maan kansalaisuus, joo. Se on 
ihan tärkeä päivä mun elämässä ja mä laitan ylös.” 
E: ”Mahtavaa!” 
H: ”Mä sanon, tämä päivä on mun syntymäpäivä, koska mä lasken yks ihminen maailmassa 
nyt, olen mun maan kansalainen.” 

 

Khan (2009) kirjoittaa köyhyyden poistamisen ja ihmisoikeuksien yhteydestä. Hän 

kuvaa hyvin sitä, kuinka ihmisoikeudet ovat voimaantumisen edellytys. Köyhyyden 

poistamisessa ei riitä vain talouskasvun edistäminen. On kiinnitettävä huomiota siihen, 

miten ihmiset voivat nousta vaatimaan oikeuksiaan ja muuttua kohtalonsa uhreista sen 

hallitsijoiksi. Tärkein haaste ei olekaan vaurastuttaminen vaan voimauttaminen, joka 

lähtee ihmisoikeuksien takaamisesta. Ihmisoikeuksiin kuuluu sekä aineellinen puoli 
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(puhdas vesi, ruoka, asunto) että esimerkiksi uskonnon- ja sananvapaus. (Khan 2009, 

28, 33-35.) Toinen perustavanlaatuinen lähtökohta voimaantumiselle onkin kokemus 

vapaudesta. 

 

Vapaus 

Ihmisoikeuksien kanssa läheinen teema on vapaus. Tähän teemaan kuuluu kuitenkin 

laajemmin vapauteen liittyviä asioita. Kyse on vapaudesta olla, mitä on, vapaudesta 

valita ja itsenäisyydestä. Eri syistä haastateltavilla ei ole ollut vapautta valita, kuinka 

elämänsä järjestää. He eivät ole pystyneet toteuttamaan itseään toivomallaan tavalla. 

Heiltä on puuttunut edellä mainitut ihmisoikeudet, on ollut esimerkiksi suuri perhe 

huollettavana tai  kontrolloiva puoliso. Tällöin se, että pystyy itse valitsemaan vaikkapa 

sen, mihin koulutukseen hakee tuo tunnetta vaikutusmahdollisuuksista omassa elämäs-

sä. Alla olevassa sitaatissa yhdistyvät ihmisoikeuksien ja vapauden teemat. Siitä näkee, 

kuinka ne kietoutuvat tiivisti toisiinsa. 

”Me oltiin siellä maahanmuuttajia ja maahanmuuttajille ei oo normaali oikeus, eikä ihmisoi-
keus. Esimerkiksi meillä ei ole ollut oikeutta osallistua vaaleissa…, meillä ei ollut oikeus, et-
tä mennä mitä sä itse haluat tehdä. Nykyäänkin on semmoista, että hyvin suurin osa meidän 
lapset on ilman koulua. Siellä ei ole vapaus sanoa, vapaus kirjoittaa, ei vapautta siellä. Sitten 
kun mä halusin kehittyä ihan vapaasti, sitten mä huomasin, että täällä ei ole mahdollista. Sit-
ten me keskusteltiin mun perheen kanssa, että mitä voi tehdä ja me päätettiin, että täytyy 
mennä johonkin muualle, minne voidaan mennä, minne on mahdollista mennä.” 
 
 
Toinen tärkeä puoli vapaudessa on itsenäisyys ja riippumattomuus. On tärkeää ko-

kea, että seisoo omilla jaloillaan ja kykenee itse ohjaamaan elämäänsä ilman, että ulko-

puoliset sitä kohtuuttomasti rajoittavat. Itsenäisyyteen liittyy riippumattomuus esimer-

kiksi kontrolloivasta puolisosta, sosiaalitoimistosta tai apua tarjonneesta perheestä.  

”Mä en tykkää kysyä apu sosiaalista. Musta tuntuu samalta, kun mä olisin lapsi, koska minun 
elämässä mä aina tekee itse. Mutta nyt mä istuin, sitten he kysy pankkitili, kaikki pitää näyt-
tää, se on sama kuin äiti tai isä. Tästä mä en tykkää, koska olen ollut itsenäinen koko elämän, 
nyt häiritsee mua paljon. Jos mä olen työssä, mä saan minun palkan, itsenäisen.” 

 

Siitosen (1999) voimaantumista käsittelevässä tutkimuksessa vapauden merkitys 

nousi esille hyvin samansuuntaisesti kuin omassa tutkimuksessani. Hänen mukaansa 

vapauden lähikäsitteitä ovat valinnanvapaus, vapaaehtoisuus, autonomisuus ja itsemää-
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rääminen (Siitonen 1999, 124). Valinnanvapaus nousi selkeästi esille omassa aineistos-

sani esimerkiksi vapautena valita ammattiala tai koulutuspaikka. Siitosen (1999, 125) 

mukaan autonomisuus ja itsemäärääminen ovat sidoksissa voimaantumisprosessiin. Au-

tonomisuuteen liittyy valinnanvapaus, vapaus asettaa itse päämääriään ja suunnitella 

elämäänsä. Tässä tutkimuksessa autonomisuutta vastaa itsenäisyys ja riippumattomuus, 

jotka olivat merkittäviä tekijöitä hallinnantunteen lisäämisessä. 

On kiinnostavaa, että sekä Khan (2009) että Siitonen (1999) puhuvat vapaudesta 

voimaantumisen tärkeänä osatekijänä. Kontekstit, joissa ja joista he kirjoittavat ovat 

nimittäin hyvin erilaiset. Khan pohtii kehitysmaiden köyhyyttä, Siitonen puolestaan 

akateemisia opiskelijoita. Vapauden teemat voimaantumisessa tuntuisivat siis olevan 

melko yleismaailmallisia, kun ne viedään tarpeeksi abstraktille tasolle. Uskon tämän 

pätevän myös monissa muissa tämän tutkimuksen teemoissa ja pääluokissa, sillä tutki-

mukset, joihin viittaan eivät läheskään aina liity nimenomaan suomalaiseen monikult-

tuurisuuteen. 

Vapauden teemaan oman lisänsä tuo haastateltavien yhteisöllisyyden leimaama taus-

ta. Yhteisöllisellä kulttuurilla on hyvien puolien lisäksi myös kääntöpuolensa. Vahvasti 

yhteisöllinen kulttuuri voi tuntua myös rajoittavalta. Yksityisyyden kunnioitus ja tarve 

tulikin haastatteluissa esille ja liitän tämän vapauteen. Suomessa päätöksiä ei tarvitse 

tehdä sen mukaan, mitä yhteisö määrää. Kukaan ei vahdi ikkunasta toisen menemisiä ja 

tulemisia. Monet haastateltavat sanoivat, etteivät pidä utelemisesta ja henkilökohtaisiin 

asioihin puuttumisesta. Suomessa yksityisyyden rajat ovat tarkemmat. 

”Koska meidän kotimaassa katotaan asia tosi paljon. Jos joku käy kaks kertaa päivässä ulko-
na … se on huono nainen. Ja sit minä ajattelin, että minulle on tosi tosi vaikeeta jäädä sinne 
asumaan, koska me elämme vain ihmisiä varten, ei meitä itseä varten. Mä sanoin, että ei voi 
elää ihmisiä varten. Naapuri koko ajan tarkistaa minne menette, kuka tulee teille.” 
 

”Mä en tykkää, koska joku tulee kysyä henkilökohtainen asia, aina tykkäävät kysyä henkilö-
kohtainen, mitä sinä teet kotona, tai onko sukulaiset, monta sukulaiset sulla on, missä hautaa 
sun äiti ja sen on henkilökohtaisia. Se mä en tykkää kysyä aina.” 

 

Kielitaidon merkitys 

Kielitaito on välttämätön väline täysivaltaisen aseman saavuttamiseksi. Kielitaidon 

merkitys uuteen ympäristöön tulevalle on melko itsestään selvä, eikä tuskin vaadi kovin 
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suuria perusteluja. Ihmisen elämä on perusluonteeltaan kielellistä. Kieli on väline, jolla 

todellisuutta luodaan. (Peavy 1999, 43, 47.) Jos haluaan osallistua ympäristön elämään 

ja luoda tulevaisuutta on osattava kommunikoida. Kieli on osallistumisen edellytys. 

E: ”Miltä tuntuu, kun pystyy puhumaan suomea?” 
H: ”Mä tuntuu hyvin, koska kun mä pystyn puhumaan suomea, mä tiedän, että mulla on tu-
levaisuus edessä Suomessa, koska ilman kieltä, ilman suomen kieltä ei voi, ei voi onnistuu 
Suomessa.” 
 
”Kieli on pääasia kaikille ihmisille. Jos kieli ei toimi, jos korvat ei toimi, toimii mutta ei 
ymmärrä, niin mitäs voi tehdä. Jos sulla on joku vaikeeta, sinä et voi, et pärjää, että sanot toi-
selle että mulla on tämä ongelma. Jos sulla on kysyttävää, et voi kysyä. Sit tulee masennus-
ta.” 

 

Huomasin kielitaidon suuren roolin jo havainnoidessani kartoitusta. Osallistujille on 

oli syvälle iskostunut ajatus kielen oikeaoppisuuden tärkeydestä. Se tuntui myös jarrut-

tavan itsestä kertomista. Omaa osaamista ja taitoja olisi helpompi kuvata omalla kielel-

lä. Kielitaito onkin yksi suuri edellytys sille, että voi kertoa itsestään, minkä merkityk-

sestä kirjoitan tämän luvun loppupuolella. Jakaminen on vaikeaa, jos ei ole yhteistä 

kieltä. Vaikka olisi tietoinen omista kyvyistä ja haluistaan, niitä voi olla haastavaa vies-

tiä eteenpäin. Alla olevassa sitaatissa haastateltava kuvaa kartoituksessa tehtyä kirjoitus-

tehtävää, jossa piti kuvata omaa työtehtävää. 

”Mulle tuli helposti mieleen, jos mä vaikka kirjoitan somalian kieli, mutta suomen kieli piti 
olla aina perussanat ja kaikki pitää olla valmis… Sen takia mulle tulee niin kun vähän vaike-
ampi ja mun pitää kysyy opettajalta, meneekö sanasto näin. Mutta jos kirjoitan oma äidinkie-
li, totta kai mä saan, jos mä ajattelen. Mä tiedän, mitä mä oon tehnyt ja niin, mitä mun tehtä-
vä oli.” 
 
 
”Mä voin kertoo paljon tarinoita on sisällä, joita en mä kertonut vielä. Mulla on paljon paljon 
tarinoita, mutta kyllä mä oon varma, että ihmiset voi tulla tyytyväisiä mun kanssa tai tyyty-
väisiä mun tarina tai ne tykkäävät mikä mun tarina oli, mutta suomen kieli minulla vähän 
vaikuttaa, siksi en voi.” 

 

 

Tieto tuo varmuutta 

Jotta voi toimia täysivaltaisena yhteisön jäsenenä, on oltava tietoa tuon yhteisön toimin-

nasta. Kun on tietoa, on valmiudet ajatella ja ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu. Tie-

don avulla voi ohjata omaa elämäänsä. Tiedon merkitys nousi esiin monissa yhteyksis-
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sä. Ensinnäkin kulttuurin tunteminen on tärkeää. Siitä puhuivat kaikki haastateltavat. On 

tunnettava suomalaista kulttuuria ja tapoja, ettei syntyisi väärinkäsityksiä. Jos haluaa 

tulla oikein ymmärretyksi, on kielen lisäksi tiedettävä suuri määrä erilaisia kulttuuriin 

kuuluvia sääntöjä ja toimintatapoja. Kun tuntee kulttuuria, ei myöskään välttämättä 

loukkaannu turhaan, kun tietää, mitä toinen tarkoittaa. Kulttuurin tuntemisessa korostet-

tiin myös molemminpuolisuutta. Kaikille, myös suomalaisille, on hyötyä siitä, että tun-

tee muita kulttuureja. Molempien osapuolten ymmärrys maailmasta lisääntyy, ja yhtei-

nen elämä helpottuu.  

”Haluan aina yrittää tutustua kulttuuriin. Nyt mä olen Suomessa ja haluaisin asua Suomessa 
ja pitää tietää, mikä on heidän kulttuuri ja mikä asia kiusaa heitä, mikä asia hyvää suomalai-
sille. Pitää toimii heidän kanssa… Mulla on suomalainen kaveri ja mä aina kysyn, onko tämä 
asia hyvä vai ei… Mä tuntuu muutaman vuoden jälkeen nyt vähän paremmin tiedän, mitä ta-
pahtuu suomessa.” 

 
”On hyvä tietää kaikkien muidenkin ihmisten kulttuurista jotain. Minäkin vähän olen utelias, 
mä halusin tietää … semmostakin mä haluan niinku tietää, se on hyvä, jos me puhutaan niin-
ku eri kulttuureista. Sä saat, mikä et kuullut ikinä, ahaa onko tommostakin elämässä?” 
 
”Ihmiset on tosi erilaisia ja kulttuurit on tosi erilaisia ja sä voit ymmärtää ja kyllä kulttuureja 
on erilaisia ja ihmisiä on erilaisia, mutta kaikki on ihminen. Sä voit ajatella, että miksi he te-
kevät näin ja miksi me teemme näin, miksi heillä semmoinen kulttuuri ja meillä semmoinen 
kulttuuri, onko tämä hyvä vai minun kulttuuri on hyvä.” 
 
 
Tapojen lisäksi on myös tunnettava suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja rakennet-

ta. Mistä voi milloinkin hakea apua, miten lasten koulu toimii, mitkä ovat omat koulu-

tusmahdollisuudet, mitkä ovat työelämän pelisäännöt? Tällainen tieto tuo osaltaan edel-

lä kuvattua vapautta. Kun tietää, miten systeemi toimii, on vapaampi toimimaan siinä. 

”Kyllä se (tieto koulutuksesta) auttaa ja se auttaa sittenkin kun esimerkiksi joku sanoo sosi-
aalialasta puhuu jotain minulla on vähän tietoa… Minulla on ei ole varmaan riittävästi vasta-
us mutta mulla on jotain vastaus. Kyllä siitäkin syystä (auttaa), että minä voin tietää, että mi-
tä minä haluun tulevaisuudessa.” 
 
”Minä voin auttaa enemmän mun lapsia, koska minä tiedän minkälainen koulu on.” 

 

Kartoituksen yksi anti oli se, että siellä sai tietoa tulevaa lähihoitajan työtä varten. 

Vaikka opinnot olivat aivan alussa, tieto esimerkiksi vuorovaikutuksen merkityksestä 

lähihoitajan työssä nähtiin hyvin hyödyllisenä. Tiedon avulla pystyi toimimaan ammat-

timaisemmin, olemaan parempi ja pystyvämpi työntekijä. 
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”Mä en tiennyt, esimerkiksi vanhustyö mä vain luulin, että pitää antaa palveluja, pitää osata, 
miten syöttää vanhuksille, miten hän juo ja vain auttaa perusasiat, mutta kartoituksen ohjaa-
jat avasi näkökulma, uusi näkökulma. Pitää tuntea, pitää ymmärtää tilanteessa potilaiden 
kanssa ja mitä he tuntevat. Vanhakoti ei oo joku parkkipaikka ja sitten menet hautausmaa.” 

 

Sekä kielitaito että tieto ympäristöstä ovat tärkeitä osia kotoutumisprosessissa, jonka 

kanssa voimaantuminen kulkee rinta rinnan. Kotoutunut maahanmuuttaja tuntee itsensä 

todennäköisesti täysivaltaisemmaksi yhteisön jäseneksi kuin kotoutumaton. Ihanteelli-

nen tilanne kotoutumisessa on integraatio, jossa maahanmuuttaja on samaan aikaan ha-

lukas tutustumaan uuteen kulttuuriin ja säilyttämään omaansa (ks. Berry ym. 2002).  

Kielitaito ja ympäristön tunteminen liittyvät integraatiossa selkeästi uuteen kulttuuriin 

tutustumiseen. Ne ovat siis oleellinen osa, puolet, onnistunutta integraatiota. Suomalai-

sessa yhteiskunnassa hyvinvointipalvelut ovat eriytyneet monimutkaisesti monille ta-

hoille, mutta niiden tunteminen on merkittävää oman elämän hallinnan kannalta. Eräs 

kotoutumisen alkuvaiheen haasteista onkin ymmärrettävän tiedon saaminen yhteiskun-

nasta, työmarkkinoista ja palveluista. (Alitolppa-Niitamo 2005, 47.) Tässä yhdistyvät 

kielitaito ja tiedon saaminen. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa: kun osaa kieltä on hel-

pompi hankkia tietoa ja kun on tietoa, on helpompi hankkia esimerkiksi kielen opetusta. 

Tämä puoli integraatiosta tuntuu olevan sekä paremmin tiedostettu että käytännössä 

toteutettu. Maahanmuuttajatyön keskiössä on kaikissa kunnissa ollut koulutus ja työllis-

täminen sekä neuvontapalvelujen tarjoaminen (Joronen 2005b, 163). Usein koulutuk-

sessa tärkeässä asemassa on juuri kielenopetus. 

 

Itsestä kertominen 

Tieto ympäröivästä yhteiskunnasta on tärkeää maahanmuuttajille, mutta yhtälailla tär-

keää olisi, että vastapuolella olisi tietoa heistä. Tällä on erittäin suuri merkitys täysival-

taisuuden kokemuksen kannalta. Itsestä kertominen ja oman tarinan avaaminen on ollut 

merkityksellistä haastateltavilleni. On tuntunut hyvältä kokea, että omalla tarinalla on 

toiselle arvoa, että sillä on väliä. Omasta elämästä kertominen on myös auttanut jäsen-

tämään sitä itselle (ks. myös teema ”pohdinta auttaa jäsentämään” luvussa 4.2.3). Haas-

tateltavat uskovat, että jos he saisivat kertoa tarinansa, ihmiset ehkä kunnioittaisivat 

heitä toisella tavalla, kun tietäisivät, mistä he ovat selvinneet ja mitä he osaavat. Kerto-

misen myötä he voivat tuoda esille, kuinka paljon he ovat tehneet ja saaneet aikaiseksi, 



 72 

ja kuinka paljon osaavat asioita. Tässä näytän useamman sitaatin, sillä asia oli jokaiselle 

haastateltavalle hyvin tärkeä.  

”Ensin mä haluan siellä (kartoituksessa) tutustua itseeni, minkälainen minä olen ja minkälai-
nen meidän kotimaassa on ja mikä siellä kasvaa ja mikä siellä puhutaan ja mikä kieli puhu-
taan ja kaikki. On hyvä, tärkeä, että puhuu omasta kulttuurista ja omista tiedoista, on hyvä. 
Mä haluaisin kertoo muille, minkälainen meidän kulttuuri on ja minkälainen, mitä minä tein 
lapsuudessa, kaikki. On hyvä, että he tietävät, mistä minä tulen ja minkälainen minä olin sil-
loin, kun mä olin kotimaassa ja minkälainen kotimaa oli.” 

 
E: ”Miksi se oli kivaa kirjoittaa (itsestä), osaatko sanoa?” 
H: ”Siksi kun mä tunnen että kyllä mun elämäntarina on tärkeä toiselle ja se voi, sitten mulla 
on semmoinen tyyli että voidaan puhua toisellekin, se on tuntuu hyvältä.” 
E: ”Aivan. Ootko saanut kertoa aikaisemmin… kertoa sitä tarinaa?” 
H: ”Ei kokonaan, ehkä pieniä tarinoita, mutta ei kokonaan.” 

 
H: ”Kun sä avaat aivot (itsestä kertoessa), sitten sinä tiedät, mitä mä oon tehnyt. Se oli hyvä, 
sitten your brain refresh. Sinusta tuntuu hyvältä, koska se mitä olet tehnyt on hyvä, se on tär-
keä… Sinä itse et tiedä, että se oli tärkeä, mutta kun sinä oot muistanut kaikki ja sinä kirjoitat 
ja he (kartoituksen ohjaajat) sanoo, että kaikki on tärkeää, mitä sä oot tehnyt kauan sitten… 
Sinä itse tiedät, että sinä et ole laiska ihminen. Sä olet aktiivinen, mutta jos sinä ei ole mitään 
tehnyt ja kertonut, sitten sinä luulet, että sinä olet laiska.” 
E: ”Jos ei kukaan ikinä kysy, että mitä” 
H: ”Joo, kukaan ei tiedä, että sä oot tehnyt, jos ei kysy ja sinä kertoo itse. Ihmiset tietää, että 
mitä sä oot tehnyt. Sinä ei ole laiska ihminen” 

 
H: ”Minä olen tyytyväinen, että nyt on jotkut ihmiset, jotka tietää, että minä sain paljon haa-
voja, paljon ongelma paljon paljon, kun mä oli nuori, että tää oli riittää minulle. On hyvä ih-
misille, että tietävät, että minulla oli ongelma. 
E: ”Mitä sinulle tapahtui.” 
H: ”Tapahtui joo. Tää riittää minulle, koska ehkä ne kunnioittavat, ehkä ne kunnioittavat, mi-
tä mulle oli tapahtunut.” 

 

Luulen, että maahanmuuttajien integroimiseen pyrkivä ohjaus sortuu helposti siihen, 

että annamme kyllä tietoa omasta kulttuuristamme ja systeemeistämme, mutta unoh-

damme, että tiedon pitäisi kulkea myös toiseen suuntaan. Tästä kielii se, etteivät haasta-

teltavat olleet juuri saaneet kertoa tarinaansa. Ihmisen on saatava kertoa kuka on, jotta 

voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja vakavasti otettavaksi yhteisön jäseneksi. Kiinnostus 

maahanmuuttajan tarinaa kohtaan osoittaa arvostusta ja kunnioitusta, sitä, että otamme 

heidät vastaan sellaisina kuin he ovat. Kuinka voisi kokea itsensä ehjäksi ja täysivaltai-

seksi yhteisössä, jossa ketään ei tunnu kiinnostavan, kuka itse asiassa on kyseessä? 

Haastateltavat ovat harvoin saaneet mahdollisuudet kertoa tarinaansa, mutta esimerkiksi 

kartoituksessa tällainen mahdollisuus annettiin. Alla on muutama sitaatti, joista näkee 
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karun kuvan siitä, millainen kokemus maahanmuuttajilla on heidän tarinansa kuulemi-

sesta. 

”Työvoimatoimistossa se on, mikä, asiallinen. Sinä kerrot, sinä näytät mikä kortti ja he kat-
sovat tietokonetta ja katsovat onko uusi kurssi ja ei oo tällä hetkellä mitään kurssia tai täällä 
on joku ammatti riihimäessä tai joku kaukana ja minä menen mutta ei puhu mikä kartoitusta 
ja mitään mikä, mun lapsuudesta ei, he eivät kysyneet mitään… mutta ei kysynyt, minkälai-
nen leikki teillä oli tai emme puhu kulttuurista. Me puhutaan vain miten saadaan työtä tai mi-
ten miten saadaan uusi aika, seuraava aika” 

 
E: ”Onko sulta kysytty siitä?” 
H: ”Ei ei, oma kulttuurista?” 
E: ”Niin oletko kertonut aikasemmin?” 
H: ”Ei vain yksi suomalainen kaveri, mutta hän tuntee ihan hyvin mun kulttuuri koska hän 
työskenteli ulkomaalaisten kanssa. Hän tietää monet asiat, mutta ei sitten en kenellekään oo 
kertonut.” 
 
E: ”Onko sulta aikasemmin joku kysyny tämmöstä?” 
H: ”Eeei, jotkut kysyvät vaikka jos mä oli hammaslääkärijonossa tai vastaanotto, ne kysyvät 
että joo sulla on hyvä huivi ja kuuluko teidän kulttuuri vai onko teidän uskonto. Sanon us-
konto ja meidän kulttuuri ottaa niinku pitkä hame, semmosta joo, mutta yleensä ne ei kysy.” 
 
H: ”Kartotuksessa opin kertomaan itseäni, mitä tapahtu mulle ja miten voit sanoa.” 
E: ”Onko sua aikasemmin kukaan, onko sun tarinaa kuunneltu, onko joku pyytänyt kerto-
maan sua sen tarinan?” 
H: ”Ei, ei kukaan.” 

 

Onnismaan (2007) mukaan olennaisia tekijöitä ohjauksessa ovat aika, huomio ja 

kunnioitus. Näihin tekijöihin liittyy erottamattomasti se, että kuunnellaan, mitä toinen 

kertoo eli ohjattavan itsestä kertominen. Ajan käsitteessä oleellista on läsnäolo ja kiiree-

tön kuuntelu, jolla osoitetaan, että toinen ihminen ja hänen asiansa ovat tärkeitä. Huo-

mion antaminen ohjattavalle liittyy myös kuunteluun ja siihen, että toinen kokee tule-

vansa kuulluksi. Huomion antaminen on välittämistä ja kuunteleminen on huomion an-

tamista. (Onnismaa 2007, 39-41.) Ohjattavan tarinan kuuntelu siis osoittaa välittämistä 

ja arvostusta, jota jokainen ihminen kulttuuritaustasta riippumatta kaipaa. Tämä käy 

selvästi ilmi tuloksista. Itsestä kertominen toi arvokkuuden tunnetta. Sillä tuntuu olevan 

erittäin suuri merkitys siinä, että syntyy kokemus täysivaltaisuudesta ja siitä, että olen 

vakavasti otettava jäsen yhteisössäni. Aito kuuntelu on tärkeä osa dialogisuudessa, joka 

on hedelmällinen termi tässä yhteydessä. Dialoginen asenne antaa tilaa ohjattavalle pu-

hua tasa-arvoisena (ohjaus)suhteen osapuolena. Kuulluksi tulemisen kokemus mahdol-
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listuu dialogissa. Pohdin itsestä kertomisen merkitystä ja dialogisuutta tarkemmin vii-

meisessä luvussa. 

 

Oman historian ja kulttuurin arvostus 

Kaikki haastateltavani kunnioittivat omaa lähtökulttuuriaan. Maahanmuuttajan täysival-

taisuuteen kuuluu oikeus oman kulttuurin mukana pitämiseen. Oman kulttuurin läsnäolo 

tuntuu tekevän heistä kokonaisia, ehjempiä ihmisiä.  Kartoituksessa sai muistella omaa 

menneisyyttä ja lapsuutta lähtömaassa, ja tästä monet pitivät. Oma historia on tärkeä 

muistaa, vaikkei se olisi ollut helppo. Jälleen se, että voi kertoa omasta kulttuurista ja 

toiset ovat kiinnostuneita, tuntuu hyvältä. 

”Mä haluaisin, etten unohda meidän kulttuuria ja oman uskonto. Kaikki haluaisin, että aina, 
mä haluisi, aina elää.” 
 
”Tää oli hyvä mahdollisuus (kertoa kulttuurista kartoituksessa). Kaikki kuuntelevat ja mä 
olin siellä oppilaiden edessä. Se oli iso mahdollisuus, se oli ihana ja mahtava, kun kaikki ha-
luaa kuunnella ja haluaa opiskella tai oppia tai saada tietoa, mitä minun kotimaan kulttuuris-
sa tapahtuu tai mikä suomen tai toisen maan kulttuuri. Se oli iso mahdollisuus.” 

 

Maahanmuuttajien arjessa on läsnä vähintään kaksi eri kulttuuria, jotka ovat usein 

hyvinkin erilaisia. Monet kuvasivat, kuinka ovat luoneet ympärillä olevista kulttuureista 

oman sekoituksesta, oman kulttuurinsa. Haastateltavat korostivat, että kaikissa kulttuu-

reissa on sekä hyvää että huonoa. Kulttuureja on syytä pohtia, minkä jälkeen voi koota 

itselle sopivan kokonaisuuden. 

H: ”Mä yritän kerätä jotka mun mielestäni on positiiviset asiat aikaisemmista kulttuureista ja 
syntyy yksi uusi kulttuuri. 
E: ”Aivan, omanlainen?” 
H: Joo (hehe), … Vähän eri kulttuuri, oma kulttuuri ja haluaisin toimia kaikki kulttuurit.” 

 
 

”Täytyy katsoo hyvin tarkasti ja ymmärtää, että kulttuuri on erilainen, mutta mun kulttuuris-
sakin jotain virheitä ja suomalaisen kulttuurissakin jotain virheitä, ja mun kulttuurissa jotain 
hyviä asioita ja suomalainenkin kulttuurikin voi olla hyvä kulttuuri. Täytyy poimia hyviä 
asioita muualtakin, kaikista kulttuureista, mutta pahoja asioita täytyy heittää pois.” 

 

Jos toinen puoli onnistunutta integraatiota on uuteen kulttuuriin tutustuminen tärkei-

nä tekijöinään kielitaito ja tieto yhteiskunnasta, niin aivan yhtä tärkeä osa on oman kult-
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tuurin arvostaminen ja säilyttäminen. Unohtuuko tämä helposti, kun ohjataan selviä-

mään suomalaisessa kulttuurissa? Perinteiden säilyttäminen voi olla vaikeaa, sillä suo-

malainen yhteiskunta ei itsestään selvästi tue maahanmuuttajan aikaisempaa kulttuuria 

(Novitsky 2005, 77). Novitsky (2005) kuvaa maahanmuuttajien muuttuvia rooleja uu-

dessa ympäristössä. Eräs rooleista on kulttuurinkantajan rooli. Siihen kuulu oman säilyt-

täminen ja uuden omaksuminen sekä oman kulttuurisynteesin luominen. Juuri tästä syn-

teesistä puhuvat haastateltavat myös tässä tutkimuksessa. Ohjauksessa pitäisi tukea tä-

män synteesin luomista, sillä sen kohtaa jokainen maahanmuuttaja, myös toisessa pol-

vessa.  

”Täysivaltaisuus”-pääluokan kokonaisuudessa näkyy sekä elämän hallinnan että 

osallisuuden merkitys. Monet teemat koskevat sitä, että pystyy ohjaamaan omaa elä-

määnsä (esimerkiksi vapaus tai tiedon merkitys). Toisaalta täysivaltaisuuden kannalta 

on äärimmäisen tärkeää, että pystyy osallistumaan ympäröivän yhteisön toimintaan ja 

että tulee tunnustetuksi sen arvokkaana jäsenenä (esimerkiksi kielitaidon ja itsestä ker-

tomisen merkitys). Jo tässä ensimmäisessä pääluokassa voi siis selkeästi nähdä viiteke-

hyksessä esiin tuodut voimaantumisen ulottuvuudet. Kyse on sekä yksilöllisestä elämän 

hallinnasta että yhteisöllisestä osallisuudesta. 

 

4.2.2 Ympäröivät ihmiset 

 

Tässä pääluokassa käsittelen ympäröivien ihmisten merkitystä voimaantumisessa. Mil-

laiset tahot ovat olleet avuksi ja miten? Pääluokka jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäi-

senä esittelen osan, joka liittyy siihen, miten muiden antama apu ja tuki on tuonut voi-

maa (tuki muilta). Toinen ulottuvuus ympäröivien ihmisten roolissa on se, että muiden 

läsnäolo ja auttaminen tuo jollain tavoin merkitystä omaan olemiseen ja elämään (tuki 

muille). Oma arvo määräytyy osittain toisten ihmisten kautta. Tämän jaon vuoksi tässä 

pääluvussa luokkien rakenne ja alisteisuus ovat hieman erilaiset kuin muissa. Välissä on 

yksi jako enemmän (teema – ”tuki muilta/tuki muille” – pääluokka). Vaikka jako on 

ylimääräinen, se toi tarpeellista, selventävää rakennetta pääluokkaan.  
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Tuki muilta 

Teemat: 
- Järjestelmän apu 
- Kunnioittavat yksilöt 
- Turvaa yhteisön läsnäolosta 
 

Järjestelmän apu 

Yleisessä keskustelussa byrokraattinen järjestelmä nähdään usein hankalana ja vaikea-

selkoisena, mutta erilaiset järjestelmät ovat myös auttaneet haastateltavia. Sosiaalitoi-

misto on pelastanut pulasta, työvoimatoimisto on auttanut etsimään vaikkapa harjoitte-

lupaikan, harjoittelupaikan pomo on suositellut koulutusta, valmentavan koulutuksen 

kautta on löytynyt uusia suuntia ja niin edelleen. Asioiminen ei tietenkään aina suju 

ongelmattomasti, mutta vaikeissa tilanteissa turvaverkko on auttanut, kunhan se on en-

sin löydetty.  

”Kyllä, sitten sosiaalityöntekijä sanoi, että me teemme sulle oma pankkikortti ja ei saa sitten 
kukaan sun miehen vanhemmat tulla tulkiksi, ja me koko ajan tarkistamme sun elämän. So-
siaali(toimisto) onneksi auttoi mua tosi paljon. Sitten minä opin, miten voi ottaa rahoja (au-
tomaatista), voin käydä kaupassa ostaa mun lapsille vaipat ja maito ja tarvikkeita.” 
 
H: ”Kun mä olin työpajan kanssa, mä kerroin, että mä olin pitkä aika työtön tai ilman koulu 
tai ilman tekemistä ja ne sanoi voi hankala, mutta me autamme sinua, ja ne hakivat minulle 
monta koulu, monta koulu. 
E: ”Siellä työpajassa?” 
H: ”Työpajassa me haimme yhdessä.” 

 

Monissa maahanmuuttajien elinoloja kuvaavissa lähteissä mainitaan, kuinka hankala ja 

vaikeaselkoinen palvelujärjestelmämme on maahanmuuttajille, ja kuinka siinä on monia 

puutteita (ks. esim. Alitolppa-Niitamo 2005; Joronen 2005a). En lainkaan epäile, etteikö 

tuo olisi totta. On kuitenkin kiinnostavaa, että tämän tutkimuksen yhteydessä järjestel-

mä tuotiin esiin lähinnä haastateltavia tukeneena asiana. Maahanmuuttajien elinoloja 

kartoittanut tutkimus osoitti myös, että pääasiassa julkisiin palveluihin oltiin tyytyväisiä. 

Esimerkiksi 54% vastanneista piti Kelan palveluja ja 51% työvoimatoimiston palveluja 

hyvinä. (Riihelä 2005, 131-135, 148.) Voi olla, että jos tulee oloista, joissa järjestelmä 

ei ole tarjonnut juuri minkäänlaista turvaa, osaa arvostaa apua, vaikka se olisi hieman 

hankalasti saatavilla.  
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Kunnioittavat yksilöt 

Jokainen haastateltava on elämänsä varrella kohdannut jollakin tavalla itselleen merki-

tyksellisiä ihmisiä. Näitä yksilöitä yhdistää kiinnostus, ymmärtäväisyys ja avuliaisuus. 

Tiivistän nämä piirteet tässä yhteydessä kunnioitukseen, joka on mielestäni oleellisesti 

kaikkien edellä mainittujen taustalla. Merkitykselliset yksilöt ovat ensinnäkin olleet 

aidosti kiinnostuneita haastateltavan tilanteesta ja ymmärtäneet avun tarpeen. He ovat 

lähteneet haastateltavien lähtökohdista liikkeelle. Auttaminen on ollut monenlaista aina 

talvikenkien lainaamisesta työ- tai koulutuspaikan etsimiseen. Osa näistä henkilöistä on 

ollut palvelujärjestelmän työntekijöitä. Esimerkiksi työvoimatoimiston yhteyshenkilö on 

voinut olla aidosti kiinnostunut tai tulkki on saattanut olla vertainen, joka on käynyt läpi 

samanlaisia kokemuksia. Osa on tullut vastaan sattumalta oikealla hetkellä, toisiin on 

tutustuttu kielikurssilla. Merkityksellistä ei olekaan se, mitä kautta tuo henkilö on haas-

tateltavan elämään tullut tai kuinka vahva side on ollut. Sen sijaan tärkeää on aito välit-

täminen ja kiinnostus avun tarvitsijan tilanteeseen. Tässä on selkeä linkki lukuun 4.2.1, 

jossa kuvattiin oman tarinan kertomisen ja toisten kiinnostuksen merkitystä. Merkityk-

selliset henkilöt eivät välttämättä ole pyytäneet kertomaan koko tarinaa, mutta  he ovat 

osoittaneet välittävänsä ja samalla pitävänsä toista arvokkaana. Tällaisella toiminnalla 

he ovat osoittaneet kunnioittavansa kohtaamaansa ihmistä. 

”Joo, kun mä tutustuin, hän (toinen maahanmuuttaja) auttoi mulle, koska koko ajan mä itkin 
vain. Sitten hän auttoi mulle tosi paljon, hän auttaa mulle talvikengät, mulla ei ole tänä aika-
na, mies ei osta. Hän antaa mulle, hän antaa mulle talvikengät hän antaa mulle vaatteet.” 
 
”Joo, kun mä menin sosiaalitoimistolle, he ottavat mulle tulkki. Tulkki on sellainen ihminen, 
hän oli ymmärtäväinen ihminen. Hän oli nainen, sitten hän tiesi ihan kaikki mun asiat kun 
sosiaali kertoi… Hänellä on paljon kokemuksia elämästä. Sitten hän koko ajan tarkistanut 
mun elämä ja hän puhui mulle ja rauhoitti ja sanoi, että hänkin ihan sama mun juttu kun mul-
la.” 
 
H: ”Työvoimatoimiston kautta (löytyi kartoitus). Yksi työntekijä, joka on hyvä minun vas-
taanottaja, hän etsi aika erilaisia niin kun työ tai mikä koulutus…” 
E: ”Joo sä sanoit aiemmin, että tää työntekijä on hyvä tyyppi.” 
H: ”Niin hyvä tyyppi, joka aina huolehtii minua ja haluaisi saada minua varten. Mä pyysin 
häneltä, että millä tavalla mä saan ammatti, sitten hän yritti auttaa minua ja se oli aika hyvä 
mulle.” 
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Kunnioitus tuli haastatteluissa usein esille, ja monet kohtaamani maahanmuuttajat 

ovat puhuneet siitä myös haastattelujen ulkopuolella. Kunnioitus, ja toisinaan sen puute, 

tuntuvat olevan tärkeä osa maahanmuuttajien elämää ja ajattelua. Kunnioitus on olen-

nainen osa sosiaalisia suhteitamme ja itseämme. Vaikka epäkunnioittavuus ei ole yhtä 

väkivaltaista kuin suorat loukkaukset, se voi yhtä satuttavaa. Epäkunnioituksen myötä 

ihmiselle ei anneta arvoa eikä hän tule nähdyksi kokonaisena ihmisenä, jolla on merki-

tystä. (Sennett 2004, 17, 59.) Kunnioituksen lähtökohta on siis nähdyksi tuleminen. Li-

säksi kunnioitukseen kuuluu olennaisesti vastavuoroinen arvonanto (Sennett 2004, 64-

65, 69). Aito kunnioitus antaa sitä enemmän voimavaroja mitä vähemmän ihmistä kun-

nioitetaan omassa arkiympäristössä (Onnismaa 2007, 42). Muodostuuko kunnioitus 

tärkeäksi tekijäksi maahanmuuttajille juuri siksi, että yhteiskunnassamme sitä ei ole 

heille helposti tarjolla? Haastateltavien kertomuksista huomaa, että kunnioituksen osoit-

tamisessa ei loppujen lopuksi ole kyse kovin monimutkaisesta prosessista. Pelkkä kiin-

nostuminen on jo ensiaskel. Kunnioituksen osoittaminen onnistuu myös Onnismaan 

(2007, 42) mukaan yksinkertaisilla keinoilla, kuuntelemalla ja olemalla läsnä toista var-

ten.  

 

Turvaa yhteisön läsnäolosta 

Haastateltavat tulevat kaikki yhteisöllisistä kulttuureista, ja kontekstikuvauksessakin 

kävi ilmi, että yhteisö on heille tärkeä. Monesti pelkkä läsnäolo on ratkaisevaa. Tieto 

siitä, että lähimmäiset ovat olemassa, rauhoittaa. Aina ongelmista ei tarvitse edes puhua. 

Riittää, että tietää turvan olevan taustalla. Yhteisön voi muodostaa perhe, ystävät, naa-

purit tai uskonto. Muut ihmiset keventävät taakkaa ja auttavat ratkaisemaan ongelmia. 

Yhdessäolo auttaa ahdistuksen hetkinä ja vie ajatukset muualle. Luvussa 4.2.3 kirjoitan 

surun jakamisesta, missä yhteisöllä on merkittävä rooli. Yhteisö tuo monin tavoin iloa ja 

turvaa haastateltavien elämää. Sen avulla pärjää paremmin kuin yksin.  

H: ”Minun pitää soittaa, mutta joka päivä mä olen puhelimessa, koska jos mä kuulen heidän 
ääni, mä tuntuu hyvin.” 
E: ”Sun sisarusten?” 
H: ”Mä tuntuu hyvin, mun isä soittaa mulle. Jos sinä kuulet perheestä, sitten sinä tuntuu hy-
vin, että kaikki on hyvin.” 
 
H: ”Perheen kanssa todella auttaa ihmisille.” 
E: ”Auttaa muita perheenjäseniä?” 
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H: ”Muita joo, koska kun perhe on täällä takapuolella, joka puolella, sinulla ongelma tulee 
vähän pienempi, jos ongelma oli iso se tulee pieni, mutta jos,” 
E: ”Tarkotatko, että jos on iso ongelma, niin kun perhe auttaa, niin siitä tulee pienempi?” 
H: ”Joo, jos et kerrokin sun ongelma sun perheelle, mutta kun he istuvat sun vieressä täällä 
ja täällä ja takapuolella, ei tarvii kertoa sun ongelma, mutta sekin auttaa, kun perhe on ympä-
rillä sun kanssa. Iso ongelma tulee pieni, koska perhe on aina sun oma, koska ne rakastavat 
sinua, koska ne antavat sinulle iloa. Perhe on tärkeä.”  
(Sama henkilö jatkaa myöhemmin)  
”Kun sinulla on perhe sinä et pelkää mitään. Nyt mun (Suomeen muuttanut) sisko antoi mul-
le paljon voimaa, paljon voimaa.” 

 

Hyyppä (2002) korostaa yhteisön läsnäolon merkitystä ihmisen terveydelle ja hyvin-

voinnille. Erilaiset yhteisöt aina perheestä seuratoimintaan ja uskonnollisiin yhteisöihin 

edistävät hyvinvointia monin tavoin. Tämä pätee kaikkiin ihmisiin, eikä merkitys ole 

taatusti vähäisempi yhteisöllisistä kulttuureista tuleville maahanmuuttajille. Läheisten 

tuki ja heidän kanssaan puhuminen on erityisen tärkeää kriisin keskellä. Kaikille on 

tärkeää, että lähellä on toinen ihminen jolle puhua. (Haarakangas 2011, 167-168.) Maa-

hanmuuttajalle keskeinen sopeutumisen haaste onkin korvaavien sosiaalisten suhteiden 

luominen menetettyjen tai kauas jääneiden tilalle ja niiden rinnalle (Sosiaali- ja terve-

ysministeriön moniste 1995:4, 10). Matikainen (1996, 81) toteaa monikulttuurisuustyön 

kokemusten pohjalta, että yhteisölliset työmuodot palvelevat ulkomaalaisia paremmin 

kuin yksilötyö. Maahanmuuttajat tarvitsevat sosiaalisia kontakteja ja yhteenkuuluvuutta. 

Monia maahanmuuttajia tuntuu kuitenkin vaivaavan yksinäisyys. Tällä saralla monikult-

tuurisessa ohjauksessa tuntuisikin olevan vielä kehitettävää. Pohdin aihetta lisää viimei-

sessä luvussa. 

 

Tuki muille 

Teemat: 
- Lähimmäisten vuoksi jaksaminen 
- Kiitollisuus ja takaisin maksaminen 
- Työn merkityksellisyys muiden auttamisesta  
 

Lähimmäisten vuoksi jaksaminen 

Vaikeina aikoina läheiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa edistäminen ovat olleet ener-

gian lähde. Haastateltavat ovat jaksaneet jatkaa, jotta läheisillä olisi parempi olla. He 
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ovat koonneet itsensä osoittaakseen toiselle, että kyllä tästä selvitään. Oma elämä on 

nähty arvokkaana, koska se vaikuttaa myös rakkaiden ihmisten elämään.  

”Mä olen niin kiitollinen, koska lasteni puolesta minä voin elää. Koska jos mulla ei ollut lap-
si, en pystynyt elää yksin, elää suomessa, se on vaikeaa, tosi vaikeaa.” 
 
”Kun mä huomasin, että tosi vaikea mun vaimolle, sitten mä en näyttänyt hänelle että tää on 
vaikea tilanne. Aina mä olen suhtautunut hänen kanssa normaalisti ja puhuttiin hänen kanssa, 
että kyllä tässä on vaikeeta, mutta me voidaan opiskella suomen kieltä … ja sitten me voi-
daan elää ihan normaalisti… miksi me halutaan karata tästä? Ei tarvii, täytyy olla vähän kär-
sivällinen.” 

 

 

Kiitollisuus ja takaisin maksaminen 

Yksi ulottuvuus toisten ihmisten merkityksessä on kiitollisuus heitä kohtaan. Kun on 

saanut jotain, haluaa myös näyttää antajalle, että on ollut sen arvoinen. Omaan olemi-

seen ja tekemiseen saa merkitystä, kun sen ajattelee ikään kuin takaisin maksamisena. 

Omat saavutukset ovat osittain kiitollisuuden osoituksia sille, jolta on saanut jotain hy-

vää. Tämä on yksi asia, joka tekee tavoitteista tavoittelemisen arvoisia. 

”Pitää olla aina vahva, koska im fighting before the life. Mä sain vaikea mun elämääni, mut-
ta nyt minä kiitän mun jumala, minä kiitän jumalan jälkeen isälle ja äitille, jotka yrittivät, 
koska he yrittivät, että antaa minulle mahdollista hyvä tulevaisuus, mulla on hyvä isä todella 
mä en tiedä miten voi kiittää hänelle.” 

 
 

Kiitollisuuden yhteydessä voi olla syytä pohtia siihen liittyvää mahdollista syylli-

syyttä ja takaisin maksamisen painetta kunnian näkökulmasta. Kollektiivisiin kulttuu-

reihin kuuluvat kunnian ja velvollisuuksien kysymykset (McLeod 2009, 293). Voiko 

takaisin maksaminen siis tuottaa myös painetta? Jos ei pystykään täyttämään velvolli-

suuttaan ja maksamaan takaisin, onko se kolaus kunnialle? Sen lisäksi, että kiitollisuus 

on eteenpäin ajava voima, se voi siis myös tuottaa suoriutumisen painetta. 

 

Työn merkityksellisyys muiden auttamisesta 

Merkityksellinen työ antaa voimaa jatkaa, ja tässä tapauksessa merkityksellisyys kum-

pusi nimenomaan toisten auttamisesta. Kartoitus johti lähihoitajakoulutukseen ja monet 
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olivat tehneet harjoitteluja hoitoalalla. Oli siis luonnollista, että juuri hoitoala nousi 

haastatteluissa esille. Toinen esille tullut ala oli opettaminen. Hoitamista ja opettamista 

yhdistää se, että molemmissa pyritään toisten elämän helpottamiseen ja parantamiseen. 

Itsensä kokee merkitykselliseksi, kun voi auttaa muita. Saa tunteen omasta hyödyllisyy-

destä ja arvosta.  

”Minun ongelma ei ole vain raha. Jos haluaa vain raha, sinä voit mennä siivoo tai mihinkä, 
mutta minä tykkään auttaa ihmisiä, mä olen syntynyt tällainen ihminen. Koska jos mä olen 
vanhan ihmisen kanssa, mä tuntuu hyvin kun mä autan heitä, kun mä puhun heidän kanssa, 
he tulee iloinen.” 
 
”Kun mä opetan hyviä asioita toiselle, kun heistä tulee tyytyväisiä, sitten minulle tulee rauha 
ja mä hengitän ihan rauhallisesti kyllä. Sitten sinä hetkenä mä oon vähän tyytyväinen. Kyllä 
tänään mä tein vähän, mä onnistuin, että tehdä tämä hyvä asia.” 

 
 

Koko ”tuki muille” -osaa koskien pohdin yksilökeskeisten ja yhteisöllisten kulttuuri-

en eroja. Yksilökeskeisyyteen painottuvassa suomalaisessa kulttuurissa ajatellaan her-

kästi, että ihmisen pitäisi tavoitella hyvinvointia nimenomaan itseään varten ja että hä-

nen ei pitäisi elää muita varten. Helposti herää kysymys, unohtuuko oma hyvinvointi, 

jos elää vahvasti toisia varten. Mistä tällöin löytyy oman elämä arvo sinänsä? Yksilö-

keskeiset ja kollektiiviset eli yhteisölliset kulttuurit ovat mielestäni tässä suhteessa pe-

rustavalla tavalla erilaisia. Haastateltavani tulevat kollektiivisista kulttuureista, joissa 

henkilö määrittää itsensä todennäköisesti vahvasti perheen, klaanin tai muun sosiaalisen 

ryhmän jäseneksi. Päätöksiä tehdään yhteisön tarpeiden, arvojen ja prioriteettien valos-

sa. (McLeod 2009, 292-293.) Yksilö on osa yhteisöä ja huomio kiinnittyy ryhmään, ei 

yksilöön (Schubert 2007, 55). Ajatus itsestä ja omasta paikasta suhteessa muihin on jo 

lähtökohtaisesti hyvin erilainen kuin länsimaisessa kulttuurissa. Se, että määrittää itse-

ään suhteessa muihin ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, etteikö itseä ja omaa elä-

määnsä kokisi arvokkaaksi.  

Käytännössä suurimalla osalla ihmisistä on ajattelussaan sekä yksilöllisiä että kollek-

tiivisia aineksia (McLeod 2009, 293). Monikulttuurisuutta käsitellessäni otin väitin, 

ettei toisen maailmaa voi koskaan täysin ymmärtää, mikä näkyy tässä yhteydessä hyvin. 

Länsimaisessa kulttuurissa kasvaneena voin ymmärtää yhteisöllistä ajattelua vain tiet-

tyyn pisteeseen asti, ja lopulta on ehkä hyväksyttävä, että ajatusmaailmat vain ovat eri-

laiset, eikä toista olekaan pakko täysin ymmärtää. Oman elämän itseisarvon pohtiminen 
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ei kuitenkaan missään nimessä ole turhaa. Jakamalla ajatuksia ja pohtimalla niitä yhdes-

sä molemmat voivat oppia, vaikka täyttä yhteisymmärrystä ei saavutettaisikaan.  

Alla on internetissä levinnyt pieni tarina, joka kuvastaa yhteisöllistä kulttuuria ja sen 

ajattelutapoja hienosti. Oma itse nähdään erottamattomana osana muuta yhteisöä, eikä 

yksilö voi hyvinvoinnistaan huolehtiessaan unohtaa muita. Riippuvuus muista on ajatte-

lun perustava lähtökohta. 

Eräs antropologi ehdotti leikkiä joukolle afrikkalaisia lapsia. Hän laittoi korin täyteen he-
delmiä puun vierelle ja kertoi lapsille, että se, joka on ensimmäisenä korin luona, voittaa he-
delmät itselleen. 

Kun kuului “hep!”, lapset ottivat toisiaan kädestä kiinni, juoksivat yhdessä ja voittivat yh-
dessä. Sitten he istuivat yhdessä nauttimaan palkinnosta. Kun antropologi kysyi, miksi he 
juoksivat yhdessä – yksinhän olisi voinut saada kaikki hedelmät yksin itselleen – he sanoi-
vat: 

“UBUNTU, kuinka yksi voi olla iloinen, jos muut ovat surullisia?” 

Xhosan kielellä “ubuntu” tarkoittaa: “Minä olen, koska me olemme.” 

 

4.2.3 Reflektointi 

 

Oman tilanteen reflektointi on osa voimaantumisprosessia. Reflektoinnin merkitys ei 

ole yllätys, mutta maahanmuuttajilla siihen sisältyy erityispiirteitä, joita ei välttämättä 

aina osata huomioida. Esimerkiksi pohtimisen kanavat ovat monipuoliset. 

Teemat: 
- Pohdinta auttaa jäsentämään 
- Suru ulos 
- Pohdinnan monet kanavat  
 

Pohdinta auttaa jäsentämään 

Ajatus, että oman tilanteen tiedostaminen on lähtökohta voimaantumiselle ei ole ohja-

uksen kentällä mitenkään uusi. Tämä tuli vahvasti esiin myös tässä tutkimuksessa. 

Oman tilanteen pohtiminen auttoi mielekkäämmän elämän tavoittelussa. Pohdintaan 

sisältyi ensinnäkin oman historian avaamista. On hyvä muistaa, mitä on aikaisemmin 

tehnyt ja pohtia sen vaikutusta nykytilanteeseen. Kartoituksessa annettiin tilaa historian 
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miettimiselle, ja tämän rohkaisun myötä osa muisti osaavansa kaikenlaista. Historian 

pohtiminen onkin osa nykytilanteen jäsentämistä: mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämis-

kohteet, mitä voin niillä ja niille tehdä, mitkä ovat mahdollisuuteni tässä elämäntilan-

teessa? Tässä pohdinnassa tarvitaan luonnollisesti luvussa 4.2.1 mainittua tietoa ympä-

ristöstä. Tällöin voi löytää sen, kuinka omat edellytykset sopivat ympäristöön, jossa 

elää.  

H: ”Jos me kirjoitamme hyvää portfolio (omasta saamisesta) ja siitä johtuu meidän mieli he-
rää ja kaikki.” 
E: ”Mitä tarkoitat sillä, että mieli herää?” 
H: ”Mieli herää tarkoittaa, että sinä muistat paljon ja ajatus menee eteenpäin ja kaikki avau-
tuu.” 

 
”Kartotusaikana, hehe, mä oon huomannut, ahaa minä osaan paljon asioita. Ja unohdin mä 
olen osannut nämä asiat ja kartotusaikana mä mietin ja ajattelin, ahaa nyt mun osaaminen on 
vähän korkeampi… Ja sitten mä mietin, ahaa minä osaan vähän enemmän kun mä ajattelin 
ennen.” 
 
”Niin miksi se on hyvä asia, että tietää oman vahvuuden ja heikkouden. 
Siksi kun se on kehittymistä. Kun sä ymmärrät, että tää on joku vika sitten kun vika menee 
pois sitten sä kehityt sen verran, eikö niin? Tässä asiassa kun sä tunnet, että kyllä tää oli vir-
hettä vaikka aikasemmin mä en huomannut, että se oli virhe, sitten kun sä tiedät hyvin ja sy-
västi, että tää oli virhe ja minkä takia oli virhe sitten tuntuu hyvältä.” 
 

 
Yksi monesti mainittu osa oman tilanteen pohtimista oli vertailu ja esimerkit. Huono-

jen esimerkkien kohdalla haastateltavat ovat miettineet, haluanko tuota itselleni, ja hy-

vien kohdalla he ovat saaneet voimaa tavoitella juuri sitä. Itseä on verrattu toisiin sa-

massa tilanteessa oleviin, ja muistettu, etten ole ainoa, jolla on samantyyppinen tilanne. 

Omaa tilannetta on vertailun avulla normalisoitu. Kun näkee, että muilla on samansuun-

tainen, haastava tilanne, ymmärtää ehkä, että se ei ole vain omista kyvyistä tai niiden 

puutteesta kiinni. 

”Kun mä näen jotkut kadulla ihmisiä nukkuvat ja heillä on juoppo ja huumeet ja jotain, mä 
sanoi voi, haluatko tulla sellaiseksi ihmiseksi? Sulla ei ole isä täällä, sulla ei ole mama täällä 
tai siskoja täällä. Parempi sinulla on parempi, mä annan minulle neuvoo itse, parempi, kun sä 
et tule sellaiseksi ihmiseksi. Sun pitää koputtaa naapureiden ovia tai jotain keksiä, kysyä. Mä 
haluan elää, mä keksin itse, mä haluan tehdä elämäni näin ja näin.” 

 

Suru ulos 

Surun ulos saamisen voisi liittää osaksi edellistä teemaa, mutta tässä tapauksessa se 

muodostui niin tärkeäksi, että erotin sen omaksi kokonaisuudekseen. Moni haastateltava 
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korostaa sitä, kuinka tärkeää on saada vaikeiden kokemuksien jälkeen purkaa niitä. Su-

ru, paha olo ja ahdistus on saatava ulos, jotta voi olla toimintakykyinen. Se pitää kertoa 

muille, jotta muut voisivat auttaa. Suomalaisten puhumattomuus omista ongelmistaan 

hämmentää. Muiden ihmisten merkitys on tässä hyvin suuri. Taakka helpottuu, kun on 

joku, joka tietää, missä mennään ja voi tarvittaessa auttaa. Jälleen osoittautuu, kuinka 

tärkeää toisen tarinan kuunteleminen on ja kuinka suuressa asemassa toiset ihmiset ovat 

voimaantumisen tukemisessa. Haastateltavalla ei aina ole ollut vierellään ihmisiä, joille 

surua olisi voinut purkaa. Tällöin hän on voinut kirjoittaa, jutella jumalan kanssa tai 

itkeä surua ulos. Pääasia on, ettei kaikkea pidä sisällään.  

H: ”Tämä on suomalainen ongelma. He haluu kaikki sisällä. Jos sulla on kaikki sisällä, se on 
vaikea. Kun mulla oli ongelma, jos mä en puhu ihmisten kanssa, kuka voi tietää, kuka voi 
tulla auttaa mua, koska ei tiedä mikä mulla on sisällä. Mutta jos sinä kerrot joku, sitten hän 
aa, mä voin auttaa. Sitten hän tulee lähelle, joo. Siksi meidän maassa, jos sinulla on ongelma 
ei salaisuus. Aina salaisuus, ei, voit kertoo joku ja hän voi antaa sulle hyvän neuvo ja joka 
voi auttaa sua.” 
E: ”Tehdään enemmän yhdessä siellä teillä.” 
H: ”Joo, me aina yhdessä. Suomalainen on eri kulttuuri siksi he tekee pahaa itse… Koska jos 
sinä ei puhu kaikki on sisällä, sinä ajattelet paha paha, ajattelet tekee itsemurha tai tekee jo-
takin pahaa, mutta jos sinä kerrot naapuri tai ystävä sitten aa mä tiedän, miten mä voin auttaa 
sulle. Sitten sinä olet sama kuin lintu.” 
 
”Mun mielestäni on kiva, että mulla on paljon asioita päässä ja täällä ja paljon surullinen ja 
paljon ilo, on kiva kertoa mun asia jollekin. Koska ennen se oli minun painoa, paljon painoa. 
Nyt mä tunne ihan vähän, että mun asiat tai mun kaikki elämä joku tietää ja on hyvä kun ne-
kin antavat minulle mahdollisuus kuuntele minua, mikä minulla on. On hyvä joku tietää mi-
nun ongelma, koska ongelma ei hyvä aina, tai salaisuus, ei hyvä olla aina ongelma salai-
suus… mä en halua mun ongelma tulla aina salaisuus.” 

 

Vuosikymmeniä psykologina toimineen Haarakankaan (2011, 167) mukaan Suomes-

sa vallitsee hiljainen kulttuuri. Haluamme pitää surun yksityisenä. Kuten ensimmäisestä 

sitaatista käy ilmi, haastateltavat ihmettelivät tätä suurta eroa omaan ajatteluunsa. Heille 

tärkeintä on saada suru purettua ulos omasta mielestä. Suomessa asioista vaikeneminen 

liittyy mielestäni yksityisyyden kunnioitukseen. Ei haluta tunkeutua toisen herkälle alu-

eelle. Näitä eroja olisi hyvä avata maahanmuuttajille, jotta he eivät ajattelisi, että vika 

on heissä ja että heidän asiansa eivät kiinnosta.  

Peavy (2001, 37) kirjoittaa, että jotkut ilmiöt elämässä ovat sellaisia, että ne on vain 

elettävä läpi. Esimerkiksi kuolemaan liittyvää surua ei voi ratkaista, vaan tuska on kes-

tettävä ja elettävä läpi. Haastateltavat ovat oivaltaneet Peavyn kuvaileman tilanteen. 

Tiettyjä asioita on vain yksinkertaisesti ollut pakko elää läpi ja taistella. Niitä ei voi 
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poistaa tai ratkaista, mutta niihin ei tarvitse jäädä jumiin, ja tässä auttoi se, ettei suru 

jäänyt sisälle. Tässä on samoja piirteitä luvussa 4.2.5 olevan teeman ”eteenpäin mene-

misen asenne” kanssa.  

 

Pohdinnan monet kanavat  

Oman tilanteen jäsentämiseksi ja surun ulos saamiseksi on käytetty monia keinoja. Kyse 

ei ole vain ohjaajan kanssa kahdestaan juttelusta. Puhuminen ja muille kertominen on 

erittäin tärkeässä asemassa, mutta kuuntelijoina on niin perhe, naapurit, ystävät, psyko-

logit kuin imaamit. Myös esimerkiksi kirjoittamista, laulamista ja tanssimista on käytet-

ty oman olo helpottamiseen. Kartoituksessa puhe ja kirjoitus yhdistyivät. Välillä kirjoi-

tettiin itse ja sitten sai kysyä ohjaajan ajatuksia tekstistä. Alla haastateltava kuvaa, kuin-

ka hän on kirjoittamisen kautta jäsentänyt elämäänsä ja saanut sen avulla vahvuutta. 

”Minulla on vihko koko ajan. Kun mä tuun surullinen, mä oon kirjoittanut toi paperilla sitte 
kun mulla ei ollut ketään, jolle puhua. Koko ajan mulla on jotain järjestys huono tai hyvä 
asia, minä aina oon kirjoittanut, mikä on mun mieheni hyvää mikä on huono, aina huono asi-
at se oli enemmän. Sitten niitä asioita antoi rauha ja olen vahva.” 
 

Yksi länsimaisen ohjauksen kentässä melko vieras väline on uskonto. Sen apu reflek-

tiossa on ollut suuri. Ensinnäkin jumalalle puhuminen vaikeilla hetkillä on helpottanut. 

Jumalan roolissa on paljon samaa kuin terapeutin tai ohjaajan roolissa. Valmiita vasta-

uksia ei saa, mutta omaa tilannettaan kertoessa sitä tulee samalla jäsentäneeksi. Myös 

Raamattu tai Koraani on ollut tukena oman tilanteen hahmottamisessa. Sen kautta on 

pystytty esimerkiksi vertailemaan ja toteamaan, että en ole ainoa tällaisia vaikeuksia 

kohdannut ihminen. Käsittelen uskonnon merkitystä tarkemmin seuraavassa luvussa 

pohdinnan yhteydessä. 

H: ”Mulla on Raamattu, tämä on minun iso, mikä on auttanut mua tosi paljon se on tämä 
Raamattu. Koska jos on tosi vaikea joskus minä avata, se puhuu, sama kuin joku on sisällä 
hän puhuu mulle. Sama elämä on tapahtunut joku, sama on tapahtunut jos…” 
E: ”Tarkotatko sitä, että sieltä Raamatun kautta voi tavallaan ajatella, että tämä tilanne on ol-
lut jollakin muullakin?” 
H: ”Ei vain mulla joo, koska jos sinä ei tiedä, sinä luule että ongelma on vain sulle yksin. 
Mutta jos mä lukee ongelma ei alkanut tänään, se oli ennenkin, sitten minä tulee vahvaksi. Ei 
se mitään, mä en ole ensimmäinen. Sitten minun sosiaali kysy minulta, miksi sinä ei ole ma-
sentunut. Joo sinä itkee joskus ja olet surullinen, mutta sinä ei ole sairas. Minä sanoin mulla 
on iso lääkäri kotona tämä Raamattu. Se auttaa mulle tosi paljon, auttaa mulle tämä on mi-
nun vahvuudet, joo tää Raamattu. Koska jos mä olen tosi surullinen, mä menen otan ja lukee 
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ja laulaa ja rukoilen ja sitten mä tuntuu hyvin. Joskus mä kysyn itseltä, että jotkut ihmiset 
ovat sairaalassa, joku ihmiset ei ole jalka, joku ei ole silmä, mutta he ovat iloinen. Mutta 
mulla on jalka, mulla on silmä, mulla on kaikki, vain ongelma, kaikilla on ongelma…” 
 
H: ”Esimerkiksi meidän pyhä kirjassa sanotaan, jos sä tulet surullinen esimerkiksi, lue tämä 
ja tämä siellä pyhässä kirjassa. Sit voi tulla rauha ja ihmiset on sellainen. Jos uskoo jotain, se 
vaikuttaa heti.” 

 

Pohdinnan ja reflektion merkityksestä omassa elämän hallinnassa kirjoitin voimaan-

tumisen yksilönäkökulmaa esitellessäni. Reflektio on ohjauksen ydintä ja sen tärkeyttä 

tuskin kieltää kukaan. Tiedostaminen on tärkeässä osassa reflektoinnissa. Reflektoinnin 

avulla pyritään tiedostamaan, mitä omassa elämässä, ajattelussa ja ympäristössä tapah-

tuu. Tiedostamisen kautta elämän ajatellaan olevan paremmin hallinnassa (ks. luku 

2.3.1).  

Harvemmin näkee pohdittavan, mitä itse asiassa voimme tiedostaa. Luulen, että har-

vat tiedostamisesta puhuvat ohjaajat ajattelevat positivistisesti, että maailmassa on tietyt 

objektiiviset totuudet, jotka ehkä joskus löydetään tai niitä lähestytään. Mitä siis halu-

amme tiedostamisen kautta löytää? Haetaanko tilannetta, jossa reflektoidaan ja sitten 

jossain vaiheessa valaistutaan, että tällainen tämä minun elämäni ja asemani nyt on? 

Missä vaiheessa tuon voin saavuttaa? Missä vaiheessa vaihtoehtoiset näkökulmat kar-

siutuvat tai loppuvat? On tietysti asioita kuten pankkitilin saldo tai omaisen kuolema, 

jotka ovat olemassa sellaisenaan. Elämä on kuitenkin täynnä asioita, jotka voi nähdä 

lukemattomista eri kulmista. Yksi voi kokea olevansa sorrettu, mutta vastapuolella toi-

nen perustelee, että tietyillä toimilla pidetään yhteiskuntarauhaa yllä. Yksi kokee ole-

vansa jätetty ja petetty, toinen näkee saman tilanteen tienä onnellisempaan elämään. 

Monesti eri äänet ovat läsnä yhden ja saman ihmisen päässä. Reflektiossa onkin kyse 

pitkälti myös näkökulman valitsemisesta eli siitä, miten suhtaudumme asioihin, joita 

elämässämme on. Tästä kirjoitan lisää ”elämää arvostava asenne”-pääluokan yhteydes-

sä. Reflektoinnilla ei siis pyritä vain jonkun tietyn asian esille saamiseen ja tiedostami-

seen, vaan myös oman näkökulman ja asenteen muokkaamiseen.  

Ohjauksemme on helposti yksilökeskeistä oman itsen pohdintaa. Pyritään omien ar-

vojen ja psykologisten prosessien tuntemiseen (Pekkari 2009, 84-86). Tärkeä osa reflek-

tointia on kuitenkin ympäristön ja sen resurssien pohtiminen. Esimerkiksi Zimmerma-

nin (1995) voimaantumisen mallissa ympäristön resurssien ja oman sosiopoliittisen 
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aseman tiedostaminen ovat erittäin merkittävässä osassa. Haastateltavien pohdinta sisäl-

si paljon itsen miettimistä suhteessa ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tällainen 

on pohdinta on motivaatiotutkimuksenkin näkökulmasta oman elämän ohjaamisen poh-

ja: toimintamieltymyksiä verrataan tarjolla oleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin 

(Nurmi & Salmela-Aro 2002, 59-60). Maahanmuuttajilla ympäristön pohtiminen on 

läsnä myös omaa kulttuurista identiteettiä pohdittaessa. Reflektio laajeni itsen ulkopuo-

lelle myös esimerkiksi silloin, kun itseä ja omaa tilannetta vertailtiin muihin ihmisiin 

kuten toisiin maahanmuuttajiin. Voi olla, että ympäristön asema pohdinnassa on vielä 

suurempi, jos ihminen tulee yhteisöllisestä kulttuurista. Oma itse nähdään lähtökohtai-

sesti osana yhteisöä, ja tämä tuo oman painotuksensa pohdintaan. 

 

4.2.4 Onnistumisen kokemukset 

 

Monet onnistumisen kokemusten kokonaisuuden osat voisi liittää muihin teemoihin ja 

pääluokkiin. Esimerkiksi kannustaminen voisi olla osa muiden ihmisten tukea esittele-

vää teemaa. Halusin kuitenkin nostaa onnistumisen kokemukset erikseen esille. Ne tuo-

vat toivoa ja sen myötä voimaa jatkaa eteenpäin. Tässä luvussa esittelen asioita, jotka 

ovat johtaneet onnistumisen kokemuksiin. Esille tulleet onnistumiset liittyvät pääosin 

kartoituksen yhteyteen, ja teematkin sijoittuvat pitkälti sinne.  

Teemat: 
- Käytännöntaitojen harjoittelu sopivaan tahtiin 
- Kannustus ja rohkaisu 
- Mahdollisuus opiskella tuo toivoa 
 

Käytännöntaitojen harjoittelu sopivaan tahtiin 

Kartoituksessa harjoiteltiin taitoja, joita myös opiskellessa ja työelämässä tarvitaan. 

Kartoituksen osallistujat kirjoittivat, oppivat markkinoimaan itseään, tekivät ryhmätöitä 

ja keskustelivat. Esimerkiksi kirjoittaminen tuntui monille aluksi todella vaikealta, mut-

ta pikkuhiljaa se helpottui. Tämän huomaaminen rohkaisi jatkamaan. Oleellista oli oi-

kean tahtiin eteneminen. Haastateltavat olivat tyytyväisiä siihen, että etenemistahti oli 

tarpeeksi rauhallinen ja kuhunkin tehtävään pystyi keskittymään kunnolla. Silloin myös 
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onnistumiset olivat mahdollisia. Jälleen on kyse kunnioituksesta. Tehtäviä annettiin 

osallistujien edellytyksiä kunnioittaen ja heitä ymmärtäen. Asiat selitettiin perusteelli-

sesti ja rauhassa. 

”Jos sä mietit ja kirjoitat suomen kieli, kirjoitat paljon paljon suomen kieli, sinä itse tunnet. 
Joskus me keskustelimme, että mä tykkään tällaisesta, koska se tekee mulle oppii suomen 
kieli. Se oli hyvä, koska sinä kirjoitat, mitä sinä oot tehnyt sinun elämä ja sinä muistat ja kir-
joitat suomen kieli. Ei ole helppoo, koska ei ole meidän kieli, mutta sinä kirjoitat, mitä sinä 
osaat. Se oli hyvä mulle.” 
(Sama henkilö jatkaa myöhemmin) 
”Koska kun mä kirjoitin paljon, mä tuntui että minä osaan, sitten minä olen iloinen.” 
 
”Opettajat oli kivoja selittämisessä ja jos meillä aina puhutaan, niinku ne kirjoittavat tarkka 
lauseen, ne ymmärtää meitä, mitä me puhutaan… Ne selittävät ja aina ne ymmärtävätkin 
opettajat.” 
 

 

Yksi monesti mainittu motivaatiota edistävä ja ylläpitävä tekijä on nimenomaan teh-

tävien ja tavoitteiden sopiva haastavuuden taso. Hyvin asetettu tavoite on motivaation 

lähtökohta. Tavoite ja tehtävät eivät saa olla liian helppoja eivätkä liian vaikeita. Osata-

voitteiden saavuttaminen lisää motivaatiota. (Kauppila 2007, 136-137.) Tämän huomaa 

selvästi haastateltavien puheesta. Kun on onnistuneesti saanut tietyn tehtävän suoritet-

tua, on taas voimaa ja uskoa jatkaa seuraavaan. 

 

Kannustus ja rohkaisu  

Kannustaminen tuotti tunnetta siitä, että kannattaa jatkaa. Kun kuuli hyvää palautetta, 

uskoi lujemmin omiin kykyihinsä ja sai voimaa yrittää vielä enemmän. Muutama haas-

tateltava nosti merkitykselliseksi sen, että heitä oli rohkaistu kertomaan oma mielipi-

teensä. He alkoivat tuntea, että heidän ajatuksillaan on arvoa ja ne kannattaa sanoa ää-

neen. 

”Jos sinä teet jotakin, ja joku sanoo sinä oot tehnyt hyvin, sitten sinä uskot itsees ja antaa 
energiaa. Mutta jos aina hän sanoo ei ole hyvä, sitten kaikki huono. Mutta jos hän sanoo hy-
vä, sitten sinä itse haluat tehdä enemmän, koska joku on sanonut tämä on hyvä. Joo, se antaa 
sulle energiaa, sinä haluat tulla aina. Mutta jos hän sanoo ei väärin väärin, sitten ääh, mä en 
jaksa.” 
 
”Rohkeutta niinku, esimerkiksi positiivinen ja negatiivinen. Meille annettiin rohkeus että joo, 
että voi sanoa aina, jos et halua vaikka tätä. Jos häiritsee sano suoraan, että häiritsee ja jos ei 
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häiritse, ei häiritse. Ennen mä olin semmonen niinku, yleensä mä olin vaan positiivinen. Nyt 
mulla tuntuu vaikka joskus negatiivinen, kun rohkeus, että voi olla negatiivinenkin.” 
 

 

Mahdollisuus opiskella tuo toivoa 

Opiskelupaikan saaminen oli suuri asia jokaiselle haastateltavalle. Kuten kontekstiku-

vauksesta käy ilmi kaikki ovat hakeneet useita kertoja eri kouluihin tuloksetta. Tällöin 

se, että pääsee vihdoin kaiken yrittämisen jälkeen opiskelemaan, on hyvin merkittävä 

asia ja tuo tunnetta täysivaltaisuudesta tai vähintäänkin toivon siitä, että jonain päivänä 

on työelämässä ja enemmän omilla jaloillaan. Monet olivat iloisia siitä, että kartoituk-

sessa heille annettiin todellinen mahdollisuus näyttää, mitä he ajattelevat ja osaavat. 

Tätä he eivät ole normaaleissa koulujen pääsykokeissa saaneet tehdä. 

 
”Mulla on toivo, että yksi päivä mä saan työpaikan.” 
 
”Kun mä sain kartoitus menee läpi ja mä sain hyvä voima. Mä seison taas mun jaloilla ko-
vasti, ja mä huusin kotona vau!” 

 
 
 

Opiskelupaikan myötä herää toivo työelämään pääsemisestä. Työllistymisellä on 

monia integroitumista edistäviä vaikutuksia. Se parantaa taloudellista tilannetta, mutta 

auttaa myös sosiaalisten suhteiden solmimisessa ja avaa uuden näkökulman suomalai-

seen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Työnsaanti vaikuttaa omanarvontuntoon ja yhteisöstä 

saatavaan arvostukseen. (Alitolppa-Niitamo 2005, 39.) Onnistumiset opiskelu- ja työ-

markkinoilla ovat siis hyvin merkittävässä asemassa täysivaltaisuuden ja voimaantumi-

sen kokemisessa. Ne ovat konkreettisia näyttöjä uudessa ympäristössä pärjäämisestä ja 

siitä, että toivoa on. Toiveikkuus vapauttaa voimavaroja ja auttaa pyrkimään päämääriin 

(Siitonen 1999, 153-154). 

”Onnistumisen kokemukset” -pääluokassa on paljon yhteistä Siitosen (1999) tutki-

muksen ”Emootiot” -kategorian osien kanssa. Nostan niistä esille positiivisen latauksen 

ja onnistumisen. Tähän kategoriaan liittyvää toiveikkuutta käsittelin edellisessä kappa-

leessa. Positiivinen lataus syntyy, kun ihminen arvioi kontekstinsa voimaantumisen 

kannalta mahdollistavaksi. Kun konteksti arvioidaan mahdollistavaksi ja oma itse kyke-

neväksi saavuttamaan päämäärä, on todennäköisempää, että löydetään voimavarat pää-
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määrien saavuttamiseen. (Siitonen 1999, 151-152.) Omassa tutkimuksessani tähän viit-

taavat teemat ”Käytännön taitojen harjoittelu oikeaan tahtiin” sekä ”Kannustus ja roh-

kaisu”. Niiden myötä ympäristö on näyttäytynyt mahdollistavana. Niiden avulla on tul-

lut olo, että pystyn.  

Voimaantumisen kannalta on tärkeää saada toimia hyväksyvässä ympäristössä, jossa 

voimaantumisen kokemukset ovat mahdollisia (Siitonen 1999, 154-155). Haastateltavil-

le onnistumisen kokemuksen on voinut tuottaa esimerkiksi se, että on saatu luettua 

suomenkielinen artikkeli. Jotta tämä kokemus on ollut mahdollinen, artikkelin on täyty-

nyt olla tarpeeksi lyhyt ja ymmärrettävä ja aikaa on täytynyt olla tarpeeksi. Näin yksin-

kertaisista asioista mahdollistava ympäristö voi alkaa muodostua.  

Tällä pääluokalla on selkeä yhteys myös minäpystyvyyteen ja attribuutioihin, joista 

puhuin viitekehyksessä. Onnistumisen kokemusten myötä usko myös tuleviin onnistu-

misiin vahvistuu. Minäpystyvyysteorian mukaan tavoitteiden eteen tekee sitkeämmin 

töitä ja niiden saavuttaminen on todennäköisempää, silloin kun uskoo itseensä (ks. Ban-

dura 1997). Attribuutioteoriassa kyse on syiden ja seurausten tulkitsemisesta. Tynjälän 

(2002, 107-108) mukaan motivaation kannalta oleellista on opiskelijan oma tulkinta 

oppimistilanteesta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ehdot. Uskon, että sosiaalinen ympä-

ristö vaikuttaa vahvasti tekemiimme tulkintoihin. Kannustuksen ja rohkaisun avulla voi 

tukea positiivia tulkintoja, esimerkiksi sitä, että onnistumiseen vaikuttavat omat kyvyt, 

ei vain tehtävän taso. 

 

 

4.2.5 Elämää arvostava asenne  

 

Suuri jaksamisen ympärillä oleva voima näyttää olevan elämää itseään arvostava asen-

ne. Tämä asenne kumpuaa pitkälti vaikeasta taustasta. Vaikeuksien myötä osataan olla 

kiitollisia siitä, mitä on. Elämää arvostava asenne on ikään kuin moottori kaiken edellä 

mainitun takana. Siitä nousee sinnikkyys ja kärsivällisyys jatkaa vaikeuksista huolimat-

ta. 
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Teemat: 
- Elämän arvostus vaikeuksien myötä 
- Kiitollisuus 
- Eteenpäin menemisen asenne 
 

Elämän arvostus vaikeuksien myötä 

Kaikilla haastateltavilla on ollut elämässään vaikeita vaiheita, toisilla vähemmän, toisil-

la todella paljon. Vaikeudet on kuitenkin ainakin osittain osattu kääntää vahvuudeksi. 

Niiden myötä elämää osataan arvostaa tavalla, jota moni helpomman elämän elänyt voi-

si kadehtia. Elämä itsessään nähdään arvokkaana. Elämää tulee elää hyvin ja jatkaa sen 

itsensä vuoksi. Elämä ei ole millään tavoin itsestäänselvyys, vaan lahja, jota tulee kun-

nioittaa. Tämä ajattelu tuntuu olevan perustava eteenpäin työntävä voima. Hyviä asioita 

elämässä pystyy arvostamaan eri tavalla, kun on nähnyt niiden haurauden. 

”Mä olen kasvanut niin, että mä olen kärsinyt paljon, sitten mä tulen vahvaksi. I have grown 
that i suffer so much and i become strong… Jos sä olet kärsinyt paljon, sitten sä tulet vah-
vaksi, koska jos elämä on tosi helppoo sulle, aina sitten jos tulee pahaa, sitten sinä tulet sai-
ras.” 

 
”Koska mun elämä oli tosi vaikea, nyt mä ymmärrän paremmin, mikä on hyvä elämä. Nyt 
mä joka päivä, kun avaan oven ja menen ulos sanon kiitos jumala tämä elämä mulle ja mä 
yritän, että menee paremmin. Joka päivä menee ylemmäs, ei oo pysähtynyt yhteen paik-
kaan.” 

 
H: ”Mä tunnen paljon elämää. Minulle toteutunut paljon vaikea mun elämäni, mutta mä teen 
joka päivä, että joka päivä minulle on lahja, kun mä saan vielä minun hengitys, kun mä näen 
itseni hengissä. Mä tuun tosi iloinen, kun mä herään aamulla. 
E: ”Että sä oot vielä täällä.” 
H: ”Täällä, iloinen tai elämme vielä, että joka päivä on minulle, kun mä herään, kun mä saan 
itse hengittää, se on minun lahja, lahja jumalalta. Koska mulla oli ennen haavoja, haavoja 
kotimaasta, ja paljon asioita tapahtui minulle. Mutta kato se oli menneisyydessä, ennen. Ja 
nyt mä sain hyvän tulevaisuuden ja mun elämän, mä näin mun elämän ihan rauhassa ja me-
nee eteenpäin.” 
 
”Elämä on testi, se on koe, pitää pääsee koe, ja pitää toteuttaa mikä elämä on. Mulla on vä-
hän erilaista tää ajatusmaailma, mä näen jotkut ihmiset sanovat jos ei saa mitä haluavat, ne 
tekevät itsemurhan. Mutta ei tarvii, koska elämä on kallis. Pitää itse luottaa tai pitää tulla 
kärsivällinen, pitää tulla hyvin voimakas jatkaa elämää, you have to fight.” 

 

Kuten edellä olevista sitaateistakin huomaa, uskonto toi haastateltaville merkitystä 

elämään. Se on hyvin suuri jaksamisen lähde. Haastateltavat uskoivat jumalan ohjauk-
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seen. Kaikella on tarkoituksensa ja osa uskoi, että kaikki on myös ennalta ylemmältä 

taholta suunniteltu. Elämän katsottiin olevan jumalan lahja ja siksikin sitä tulee kunni-

oittaa. 

H: ”Me sanotaan, että sinä päivänä kun lapsi syntyy, otsassa on kirjoitettu, että mitä pitäisi 
tapahtua elämässä, ymmärsitkö? Joo sit minä aina rauhoitan itse. Mä sanon se on tapahtunut, 
jumala on kirjoitettu tämä pitäisi.” 
E: ”Sen on kuulunut tapahtua.” 
H: ”Pitäisi olla, koska jumala on kirjoittanut, että minun pitäisi nähdä niitä huono asiat että 
saan… jos koko ajan mulla on hyvä elämä, sitten minä en voi nauttia elämästä. Pitäisi jokai-
sella olla surua tai jotain. 
E: ”Että kun näkee sitä surua, niin osaa arvostaa sitä hyvää?” 
H: ”Joo.” 

 

 

Kiitollisuus 

Vaikeuksien jälkeen hyvistä asioista elämässä oltiin erityisen kiitollisia. Pienetkin asiat, 

joita usein pidetään itsestään selvinä, ovat arvokkaita. Niistä on syytä olla iloinen ja 

kiitollinen. Kiitollisia oltiin monille tahoille. Kuten edeltä voi päätellä, jumala nähdään 

suurena hyvien asioiden tuojana. Osa oli kiitollisia omalle perheelleen ja muille heitä 

auttaneille ihmisille. Myös Suomen valtio tuli esille. Se on tarjonnut turvaa, josta oltiin 

hyvin kiitollisia. 

”Nyt Suomen valtio antaa mulle kaikki asiat. Miksi minä en käytä tämä palvelu ja miksi is-
tuisin kotona? Mä haluaisin mennä töihin ja palauttaa tämän palvelun ja pitää mennä töihin 
ja nyt mä tykkään Suomi on, ee, jos tulee sota suomessa minä olen ensimmäinen sotilas… 
Koska entinen kotimaa ei anna mulle mitään oikeutta. Suomi antaa mulle oikeus, Suomi an-
taa mulle asunto ja kaikki asiat mun pitää palauttaa. Paras vaihtoehto on mennä töihin ja aut-
taa jotain ihmisiä.” 
(Sama henkilö jatkaa myöhemmin) 
”Kyllä, nyt mä saan paljon parempi ruoka, on parempi vaatteet, parempi asunto, mutta Suo-
mi anna mulle tämä asia. Haluan valmistunua nopeasti ja mennä töihin ja palautan. Tähän 
asiaan olen motivoitunut.” 

 

 

Eteenpäin menemisen asenne 

Vaikka oman historian muistaminen on tärkeää, ei siihen voi jäädä vellomaan. Haasta-

teltavilla oli vahvasti eteenpäin pyrkivä asenne. Vaikeuksia on ollut ja väärinymmärryk-

siä sattuu jatkuvasti, mutta niistä on päästävä yli. Vaikeudet hyväksytään osaksi omaa 
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historiaa, mutta niiden ei anneta pysäyttää. Ongelmia ja väärinymmärryksiä sattuu myös 

Suomessa jatkuvasti, eikä jokaiseen voi tarttua. On jatkettava eteenpäin ja unohdettava. 

Vaikeaa menneisyyttä ei ole täysin kielletty. Sen todistavat esimerkiksi haastattelut, 

joissa haastateltavat menneisyyttään avaavat. Sitä ei kuitenkaan voi päivittäin pitää mie-

lessä. Muiden asioiden ajattelu ja määrätietoinen eteenpäin pyrkiminen tuntuvat olevan 

tärkeitä selviytymiskeinoja. Yksi eteenpäin menemisen edellytys on myös anteeksianto. 

H: ”Kun mä mietin, niitä (väärinkäsityksiä) on niin paljon. Se on niin paljon, mutta mä en 
muista mieluummin. Se on aina joka päivä tapahtuu väärinkäsitys ja väärinymmärrys ja 
kaikki, joka päivä tapahtuu joo.” 
E: ”No miten niistä sitten selviää eteenpäin?” 
H: ”Joo, mä rauhotun vain ja mietin vaan, ja jatkan eteenpäin ja unohdan taaksepäin.” 
 
S: ”Joo mä päätin, aloitan uusi elämä. Mä unohdin kaikki asiat, mitä tapahtu mulle, ei kanna-
ta nyt muistaa, mitä tapahtu mulle… Mä aina sanon kiitos jumala, nyt mä olen ihan turvalli-
nen paikka ja moderni paikka ja kaikilla on koulutus ja kaikki ymmärtävät ihmiset. Nyt mä 
olen ihan iloinen, koska mä olin unohtanut, miten voi hymyillä.” 

 
 

Mikä auttaa kääntämään vaikeudet voimavaraksi? Pitkään työttömien kanssa työtä 

tehnyt Amundson (2003, 56) kuvailee tällaista lannistumattomuuden ja sitkeyden ilmiö-

tä työttömien maahanmuuttajien parissa. Hänen mukaansa työttömyys ei ole maahan-

muuttajille niin lamauttavaa kuin muulle väestölle. Eloonjääminen vaikeissa olosuhteis-

sa on ollut niin suuri saavutus, että niiden jälkeen luotetaan omiin kykyihin selvitä. Oli-

siko siis ratkaisevaa se, että vaikeuksista on selvitty, ja sitä kautta saatu luottamusta, että 

niistä selvitään kyllä jatkossakin. 

Tässä pääluokassa voi mielestäni tunnistaa ilmiötä, josta ohjauskirjallisuudessa puhu-

taan vaihtoehtoisten näkökulmien hakemisena. Oleellista on ymmärtää, että on itse 

oman elämänsä käsikirjoittaja, ja voi itse vaikuttaa siihen, miten asioihin suhtautuu. On 

hyvä huomata, että tämän hetkisen vallitsevan tarinan rinnalle voi löytää muitakin ta-

rinamahdollisuuksia ja selitystapoja. (Katajainen, Lipponen & Litovaara 2011, 83-84, 

88.) Mennyttä ei voi muuttaa, mutta sen voi koettaa nähdä uudessa valossa ja hyväksyä 

osaksi kehityshistoriaansa. Itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on luo hyvinvointia. 

(Haarakangas 2011, 158-159.) Pystymme siis itse vaikuttamaan siihen, miten elämäs-

sämme tapahtuviin asioihin suhtaudumme, minkä näkökulman valitsemme. Haastatelta-

vani ovat onnistuneet löytämään vaikeista kokemuksista voimaa antavia puolia, ja siksi 

niistä ei ole tullut lamaannuttavia.  
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Analyysissani keskityin kysymykseen, mitä aineistossa sanotaan. Mitä-kysymykseen 

liitetään usein väistämättä selittävä kysymys miksi (Czarniawska 2004, 63). Koko narra-

tiivisen analyysin lähtökohdaksi voisi ottaa tarinan tehtävien ja funktioiden tutkimisen. 

Tällöin pohditaan, mikä on tarinankerronnan tarkoitus. (Coffey & Atkinson 1996, 62-

64.) Mitä tarinalla halutaan sanoa? Tätä pohdin erityisesti suhteessa ”elämää arvostava 

asenne” -pääluokkaan. Miksi tarina kerrotaan, ja mikä on sen funktio minulle kerrotta-

essa ja toisaalta haastateltavien omassa elämässä? Tarinoiden avulla annetaan merkityk-

siä oman elämän tapahtumille. Kuulemani tarinat olivat selkeästi selviytymistarinoita. 

Haastateltavilla oli ollut vaikeuksia elämässään, mutta niistä oli päästy eteenpäin. Us-

kon, että jo tapa rakentaa tarina selviytymistarinaksi antaa voimaa. Vaikeuksille annet-

tiin tarkoitus: niiden myötä elämää osataan arvostaan uudella tavalla. Vaikeat tapahtu-

mat hyväksytään osaksi omaa elämää ja ne osataan kääntää voimavaraksi.  

Hänninen (2000) on tutkinut muun muassa työttömien tarinoita ja sitä, miten työttö-

myyden kanssa selvitään. Tässäkin tapauksessa kyse on selviytymistarinoista. Työpai-

kan menetys romahduttaa elämän, mutta pikkuhiljaa tarinassa syntyy uusi alku. Ajatel-

laan, että tilannetta ei voi muuttaa, mutta omaa asennetta voi ja täytyy muokata. Elämäl-

le löydetään uusi merkitys omasta arjesta ja läheisistä ihmisistä, joiden parissa voidaan 

toteuttaa tärkeitä arvoja. (Hänninen 2000, 110-117.) Näkökulman muutos ja oivallus 

siitä, että näkökulmaan voi ylipäätään itse vaikuttaa ovat siis oleellisia tekijöitä uuden 

tarinan synnyssä. Uuden tarinan syntymistä helpottavat esimerkiksi reflektiivinen ajatte-

lu suhteessa itseen, samaistumiskohteiden löytäminen esimerkiksi kirjallisuudesta ja 

ympäröivien ihmisten tuki (Hänninen 2000, 113-114). Nämä samat tekijät löytyvät 

myös oman tutkimukseni tuloksista. Vaikka olenkin sitä mieltä, että ”elämää arvostava 

asenne” on kaiken taustalla, on selvää, että muiden pääluokkien aiheet ovat vaikuttaneet 

tuon asenteen syntyyn. Esimerkiksi reflektointi ja vertailu ovat muokanneet suhtautu-

mistapaa oman elämän tapahtumiin. Näkökulman muutos vaatii ajatustyötä ja pohdin-

taa. Teemat ja pääluokat ovatkin vuorovaikutteisesti suhteessa muihin teemoihin ja pää-

luokkiin.  
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5. LOPUKSI 
 

Seuraavaksi vedän tuloksia yhteen ja käsittelen tiettyjä osia tarkemmin. Ensimmäisessä 

alaluvussa esittelen tulosten oleelliset osat tiivistetysti ja pohdin hieman niiden suhteita 

toisiinsa. Toisessa alaluvussa keskityn pohtimaan niitä osia tuloksista, joita pidän erityi-

sen huomion arvoisina. Käsittelen itsestä kertomista ja sen rinnalla dialogisuutta, yhtei-

söllisyyttä ja kunnioitusta. Puhun lyhyesti myös uskonnollisuuden merkityksestä ohja-

uksessa.  

 

 

5.1 Yhteenvetoa tuloksista 

 

Teemoja ja pääluokkia on mahdotonta asettaa yksiselitteisesti janalle ja määritellä, mikä 

osa seuraa edellistä. Teemat kytkeytyvät toisiinsa vastavuoroisesti. Tämä on syytä pitää 

mielessä, vaikka seuraavaksi esittelenkin ne tietyssä järjestyksessä. Luvun lopussa on 

kuvio, jossa havainnollistan tulevaa tiivistystä.  

Tämän tutkimuksen haastateltavilla voimaantumisprosessin pohjana on elämää itse-

ään arvostava asenne. Tuo asenne on syntynyt omassa elämässä koettujen vaikeuksien 

myötä. Pieniäkin asioita kunnioitetaan, kun on nähty elämän hauraus ja se, ettei perus-

tarpeidenkaan tyydytys ole aina itsestään selvää.  Omasta elämästä ja hengityksestä ol-

laan kiitollisia. Elämä on niin arvokas, ettei sitä voi hukata. On annettava anteeksi ja 

jatkettava elämää ilman, että vaikean menneisyyden muisteleminen sitä kohtuuttomasti 

kahlitsee. Paljon merkityksellisyyttä saadaan uskonnosta. Tämä asenne muodostaa poh-

jan yrittämiselle ja kamppailulle kohti voimaantumista. 

Reflektion, ympäröivät ihmiset ja onnistumisen kokemukset miellän voimaantumis-

päämäärää tukeviksi tekijöiksi. Ne ovat edistäneet voimaantumista ja auttaneet jaksa-

maan vaikeiden tilanteiden yli. Itsereflektion avulla omaa elämää on helpompi ohjata 

mielekkääseen suuntaan. On pohdittava omaa historiaa ja kulttuuria suhteessa uuteen 
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ympäristöön ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kun tietää, kuka on ja mitä osaa, on 

helpompi löytää itselle sopivia vaihtoehtoja. Reflektioon liittyy myös vertailu sekä hy-

viin että huonoihin esimerkkeihin ja muihin maahanmuuttajiin. Helpottaa, kun huomaa, 

ettei ole yksin ja ainoa tilanteensa kanssa. Reflektio on monesti suhteessa muihin ihmi-

siin, muun muassa esimerkkeihin vertaamisen myötä. Ympäröivät ihmiset, kuten ohjaa-

jat tai vaikkapa imaami, tukevat pohdintaa. Käytännössä reflektiossa auttaa toisille ih-

misille (ystävät, naapurit, uskonnollinen auktoriteetti, ohjaaja) puhuminen, kirjoittami-

nen ja esimerkiksi pyhien kirjojen lukeminen tai laulaminen. 

Kaikille ihmisille ympäröivä yhteisö on merkityksellinen asia. Tämä korostuu enti-

sestään yhteisöllisistä kulttuureista tuleville maahanmuuttajille. Muiden ihmisten merki-

tyksessä on kaksi ulottuvuutta: toisten apu itselle ja avun antaminen toisille. Muiden 

apua on saatu niin järjestelmien kuin yksilöiden tasolla. Konkreettisen avun lisäksi mer-

kitykselliseksi muodostuu aito kiinnostus ja ymmärtäväisyys, kunnioitus. Erilaiset yh-

teisöt ovat tärkeitä turvan lähteitä haastateltaville. Tieto siitä, että muut ovat läsnä ja että 

tarvittaessa voi pyytää apua riittää. Oman elämän arvo määrittyy osittain suhteessa mui-

hin ihmisiin. Elämää jaksetaan jatkaa, jotta läheisillä olisi hyvä olla ja toisten auttami-

sen myötä itsensä tuntee arvokkaaksi. 

Erilaiset onnistumisen kokemuksen vahvistavat uskoa itseen. Näitä kokemuksia oli 

saatu muun muassa osaamisentunnistusprosessista. Onnistumisen kokemukset ovat ol-

leet mahdollisia, kun on edetty haastateltaville sopivaan tahtiin, heidän edellytyksiään 

kunnioittaen. Kannustamisen merkitys on suuri. Kun joku kertoo, että toinen on onnis-

tunut ja kannattaa yrittää, siihen on helpompi uskoa myös itse. Kannustamisenkin yh-

teydessä ympäröivien ihmisten rooli nousee jälleen esille. Opiskelupaikan saaminen on 

ollut suuri onnistumisen kokemus ja konkreettinen todiste pärjäämisestä. Se on tuonut 

uskoa omaan pystyvyyteen ja antanut voimaa yrittää entistä enemmän.  

Millainen on voimaantunut maahanmuuttaja? Määrittäväksi käsitteeksi muodostui 

täysivaltaisuus. Tämän tutkimuksen valossa voimaantunut maahanmuuttaja kokee ole-

vansa täysivaltainen hallitsemaan omaa elämäänsä uuden ympäristön jäsenenä. Tarvi-

taan ensinnäkin kokemus siitä, että oma elämä on hallinnassa ja toiseksi siitä, että on 

täysivaltainen jäsen siinä yhteisössä, jossa elää. Haastateltavilla oman elämän hallinta 

lähtee perustarpeista ja -turvallisuudesta, joita ei omassa kotimaassa ole tyydytetty. Va-

paus valita, olla mitä on ja tehdä itse omaa elämää koskevia päätöksiä tuovat hallinnan 
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tunnetta. Uudessa ympäristössä tarvitaan tietoa sen toiminnasta ja itselle vieraasta kult-

tuurista. Kielitaito on suuri täysivaltaisuuden rakennuspalikka. Ympäröivän yhteiskun-

nan tunteminen ja kielitaito mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen.  

Tiedon pitäisi kulkea kuitenkin myös toiseen suuntaan. Jos haluamme ottaa maa-

hanmuuttajat täysivaltaisiksi toimijoiksi suomalaiseen yhteiskuntaan, myös ympäröiväl-

lä yhteiskunnalla on oltava tietoa heistä. Sujuvaan yhteiseloon tarvitaan myös kanta-

suomalaisten panosta. Vähintä, mitä voimme tehdä, on kuunnella toisen tarina, olla 

kiinnostuneita siitä, kuka vastassa on. On vaikea saada kokemus siitä, että on arvokas 

osa uutta ympäristöä, jos kukaan ei ole kiinnostunut tarinasta, historiasta ja toiveista. 

Haastateltavat ovat muun muassa kartoituksessa saaneet kertoa itsestään: omasta men-

neisyydestään, omista taidoistaan ja kyvyistään. Tämä on ollut heille merkittävä koke-

mus. On tullut olo, että joku välittää. Haastateltavat uskovat, että tarinan kertomisen 

myötä kunnioitus heitä kohtaan lisääntyy. Myös omasta kulttuurista kerrotaan mielel-

lään. Oma kulttuuri on tärkeä osa täysipainoista elämää. Se on niin oleellinen osa ihmis-

tä, että on päivän selvää, että sen toteuttamiseen olisi oltava oikeus ja sitä olisi tuettava 

myös ohjauksessa. 

Seuraavassa kuviossa pääluokat ovat vielä visuaalisesti jäsennettynä. Kuten sanottu, 

ne ovat kaikki vuorovaikutuksessa toisiinsa eli nuolia voisi vetää jokaisesta lokerosta 

toiseen. Täysivaltaisuus kuvaa voimaantunutta maahanmuuttajaa. Sitä ympäröivät voi-

maantumista tukevat ja vaikeissa paikoissa auttavat tekijät eli ympäröivät ihmiset, ref-

lektio ja onnistumisen kokemukset. Taustalla voimaa ponnisteluihin tuo elämää arvos-

tava asenne. 
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KUVIO 1 Tulosten yhteenvetoa: Maahanmuuttajan voimaantumista kuvaavat pääluokat 

ja teemat 

 

 

5.2 Pohdintaa 

 

Haluan työni pohdintaosuudessa pureutua syvemmin tiettyihin teemoihin, mikä tapah-

tuu osittain muiden teemojen kustannuksella. Esimerkiksi reflektion merkitys on suuri, 

mutta tämä ajatus on niin yleisesti tunnustettu, etten koe tarkempaa läpikäymistä tar-

peellisena tässä yhteydessä. Sen sijaan olen poiminut syvemmän pohdinnan kohteeksi 
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itsestä kertomisen ja siihen liittämiäni dialogisuuden kysymyksiä sekä yhteisön ja kun-

nioituksen teemoja. Käsittelen lyhyesti myös uskontoa ohjaustyössä. Nämä ovat sellai-

sia osia tuloksissani, joihin tulisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota tämän hetki-

sessä monikulttuurisessa ohjauksessa. 

Tunne täysivaltaisuudesta on tutkimukseni mukaan voimaantumisen ydintä. On tär-

keää saada kokemus siitä, että on täysivaltainen, vakavasti otettava ihminen, jolla on 

todellisia vaikutusmahdollisuuksia asioihinsa. Kun tuntee itsensä pystyväksi ja näkee 

todelliset mahdollisuutensa, on todennäköisempää, että alkaa myös toimia ja aktivoituu 

omien asioidensa hoitamisessa. Yksi keino, jolla täysivaltaisuuden tunnetta voi tukea on 

tilan antaminen maahanmuuttajien tarinoille eli sille, että he saavat kertoa itsestään ja 

omista näkemyksistään. Tätä aihetta pohdin seuraavaksi tarkemmin. Tuloksiini liitettä-

essä kyse on itsestä kertomisen merkityksestä, johon liittyy muiden ihmisten rooli ja 

kunnioitus. 

Koko tutkimuksen taustalla on ajatus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa konstruktivis-

tisesti kehittyvästä ihmisestä. Sosiaalisen ympäristön merkitys on suuri. Yksilö ei ole 

yksin oman elämänsä tuottaja vaan se tuotetaan yhdessä toisten kanssa. Vuorovaikutus 

ympäröivien sosiaalisten ja fyysisten maailmojen kanssa on oleellista. Olemme niistä 

vastavuoroisesti riippuvaisia. (Peavy 1999, 40.) Vuorovaikutus ja vastavuoroisuus sisäl-

tävät oletuksen siitä, että tieto kulkee kahteen suuntaan. Molemminpuolisuuden merki-

tystä kuvaa hyvin dialogisuuden käsite. Dialogisuus on noussut ohjausalalla jopa para-

digman asemaan ja se sopii myös tähän yhteyteen. Omasta itsestä kertomisen merkitys 

ja vastavuoroisuus tuli tuloksissa vahvasti esille. Oli tärkeää, että joku oli kiinnostunut 

kuuntelemaan. Sen sijaan, että jakaisimme tietoa yksipuolisesti omasta kulttuuristamme, 

tavoistamme ja historiastamme, voisimme omaksua dialogisen toista kuuntelevan asen-

teen.  

Dialogisuus vuorovaikutuksessa tarkoittaa molemminpuolista ymmärryksen raken-

tamista, jossa toimitaan molempien ehdoilla (Mönkkönen 2007, 87). Kiesiläinen (1998, 

41-42) kuvaa tasa-arvoista vuorovaikutusta kaksikaistaisen vuorovaikutuskanavan me-

taforan avulla.  Kaksikaistaisuudella tarkoitetaan sitä, että toisen viestit on kuultava, 

eivätkä omat viestit saa estää niiden perille pääsyä. Keskustelu ei etene, jos halutaan 

ainoastaan saada vastapuoli ymmärtämään oma näkökulma ja näin tukitaan kaista, jolla 

toisen ajatukset yrittävät saavuttaa meidät. Epäilen, että maahanmuuttajia ohjatessa voi 
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helposti käydä niin, että kaistat ovat niin täynnä tiedon jakamista suomalaisesta kulttuu-

rista, ettei muulle jää tilaa.  

Dialogisuus tarkoittaa avoimuutta toisen ajatuksille ja tunteille. Omissa ajattelun ja 

jopa käyttäytymisen tavoissa on pystyttävä joustamaan, mikä on tietenkin vaativampaa 

kuin ohjaajan auktoriteetin mukaan kulkeminen. Avoimuus ja luottamuksellisuus ovat 

pohja hyvälle dialogille. Dialogisuus on toisen kanssa samalle tasolle asettumista. Se on 

yhteisen tietämättömyyden aluetta. (Mönkkönen 2007, 28, 89.) Erityisesti monikulttuu-

risessa ohjauksessa ohjaajan on myönnettävä tietämättömyytensä. Kuten viitekehykses-

sä tuli ilmi, vierasta kulttuuria ja sen merkitystä kullekin yksilölle on mahdoton tuntea 

tyhjentävästi tai etukäteen. Yhteisen hämmennyksen hetket ovatkin tärkeitä, kun halu-

taan osoittaa, ettei keskustelu ole auttajan hallitsemaa (Mönkkönen 2007, 95).  

Dialoginen, avoimuuteen ja tasa-arvoisuuteen pyrkivä asenne mahdollistaisi monia 

asioita, jotka tutkimukseni mukaan ovat olennaisia. Dialogissa kerrottaisiin suomalai-

sesta kulttuurista ja jaettaisiin käyttökelpoista tietoa maahanmuuttajille, mutta samalla 

oltaisiin avoimia ja kiinnostuneita oppimaan vastapuolesta. Aito kiinnostus toista koh-

taan osoittaa arvostusta. Aito kiinnostus ja kunnioitus teki tietystä kohtaamisista ja ih-

misistä voimaantumisen kannalta merkittäviä. Ihmiset tuottavat todellisuutensa yhdessä. 

Jos haluamme luoda toimivaa monikulttuurista yhteiskuntaa, on se tehtävä yhdessä 

maahanmuuttajien kanssa. Jotta tämä yhdessä tekeminen ja oleminen olisi hedelmällis-

tä, on sen oltava molemminpuolista. Vain tällöin annamme todellisen täysivaltaisen 

aseman Suomeen muuttaneille ihmisille. Seuraavaksi esittelen esimerkin vaikutusmah-

dollisuuksien voimasta sekä pohdin jännitteitä, joita maahanmuuttajat kohtaavat, kun 

heiltä vaaditaan aktiivisuutta, johon ei aina ole kovin hyviä mahdollisuuksia. 

Hyvä esimerkki siitä, miten tunne todellisista vaikutusmahdollisuuksista lisää aktiivi-

suutta ja osallistumista löytyy Vantaan somaliyhteisöstä. Vantaalla maahanmuuttajat 

pääsevät vaikuttamaan asioihinsa kunnallisen luottamusmiesjärjestelmän kautta. Maa-

hanmuuttoasioita käsittelevän neuvottelukunnan luottamusmiehistä osa on maahan-

muuttajia. 2000-luvun alussa Vantaalla kunnallisvaaleissa oli somalialaisia ehdokkaita. 

He houkuttelivat maanmiehensä äänestämään, ja somalialaisten äänestysprosentti oli 

huomattavan korkea. Somalialaisten osallistuminen myös muuhun maahanmuuttajatoi-

mintaan on vilkasta. (Riihelä 2005, 151.) Kun vaikutusmahdollisuudet ovat todelliset, 
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myös osallistuminen on aktiivista – ja päinvastoin: aktiivisuuden myötä vaikutusmah-

dollisuudet kasvavat. 

Itseohjautuvuus on huomionarvoinen voimaantumis- ja osallisuuskeskusteluun liitty-

vä käsite. Se korostaa nimenomaan aktiivisuutta ja osallistumista. Vallitseva elämänhal-

linnan ihanne velvoittaa ihmiset ottamaan osaa elämäänsä, olemaan osallisia. Elämä 

pyritään näkemään tee-se-itse-projektina, jonka johtajia yksilöt ovat. Itsearvioinnin ja 

itsereflektion katsotaan lisäävän yksilön osallisuutta elämässään. (Herranen & Harinen 

2008, 88.) On ilmeisesti huomattu, että pakkokeinot ja patistelu eivät ole niin tehokkaita 

kuin yksilöstä itsestään lähtevä toiminta. Itseohjautuvuus on monesti tavoittelemisen 

arvoista. Sen ei kuitenkaan pitäisi tarkoittaa yksin jätettyä ihmistä. Voimaantumiseen 

liitetään usein termi self-help (oma apu), jonka yksi tulkinta on omin avuin selviämisen 

korostaminen. Tätä ovat suosineet esimerkiksi Britannian uusliberalistit 1980-luvulla. 

(Adams 1996, 16.) Voimaantuminen ei kuitenkaan saisi tarkoittaa sitä, että emme tarvit-

sisi tai haluaisi apua muilta. 

Itseohjautuvuuden ja self-helpin yhteydessä huomaa selvästi aktiivisuuden vaatimuk-

sen. Kuten sanottu, ihanteellinen nykyihminen on oman elämänsä aktiivinen johtaja. 

Maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmissa aktiivisuus ei ole vain oikeus, vaan vel-

vollisuus ja yhteiskuntaan kiinnittymisen ehto (Suurpää 2002, 169). Osallisuutta ja voi-

maantumista käsitellessä luvussa 2.3 kävi ilmi, ettei kumpikaan onnistu yksin ja vain 

omin voimin. Tarvitaan osallisuutta ja voimaantumista tukeva ja niille suotuisa ympäris-

tö. Osallisuuteen, jota pidän voimaantumisen yhteisöllisenä puolena, liittyy oikeus 

omaan identiteettiin ja arvokkuuteen osana yhteisöä sekä todelliset vaikutusmahdolli-

suudet ja vastuu omasta ja yhteisön toimintakyvystä. (Kiilakoski 2008, 13-14.) Tulosten 

perusteella maahanmuuttajilla on harvoin mahdollisuus kertoa itsestään suomalaisessa 

systeemissä, mikä ei voi ruokkia arvokkuuden tunnetta tai kokemusta vaikutusmahdolli-

suuksista. Odotamme maahanmuuttajilta aktiivisuutta, mutta emme tarjoa kokemusta 

siitä, että heidän tarinallaan ja sanomisillaan olisi suurta arvoa. Kerromme kyllä, kuinka 

täällä tulee käyttäytyä ja kuinka systeemi toimii, mutta antaako tällainen yksisuuntainen 

tiedonkulku tunteen vaikutusmahdollisuuksista? Jos kukaan ei ole kiinnostunut kuule-

maan tarinaa ja tutustumaan, niin onko ihme jos maahanmuuttajalle tulee merkityksetön 

tai passiivinen olo? 
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Sakselan (2005) tutkimus maahanmuuttajayhdistysten ja viranomaisten yhteistyöstä 

kärjistää aktiivisuuden ja vastuun antamisen pohdintaa. Sakselan (2005, 107) mukaan 

viranomaisilla on taipumus nähdä maahanmuuttajat passiivisina kotoutustoiminnan koh-

teina, jotka pyritään saamaan osaksi valtaväestöä. Maahanmuuttajayhdistysten jäsenet 

sen sijaan korostivat maahanmuuttajien aktiivista roolia. Maahanmuuttajat halusivat 

nähdä itsensä aktiivisina toimijoina ja vaativat enemmän päätäntävaltaa asioihinsa. Vi-

ranomaiset puolestaan halusivat päättää maahanmuuttajien puolesta, mikä heille on hy-

väksi. 

On vaarallista päätellä mustavalkoisesti, että kaikki viranomaiset ajattelisivat näin tai 

että kaikki maahanmuuttajat vaatisivat aktiivisesti oikeuksiaan. Monikulttuurisessa oh-

jauksessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että maahanmuuttajat voivat kohdata tällaisia 

jännitteitä. Vaatimukset ja niiden todelliset toteuttamismahdollisuudet eivät aina ole 

linjassa, mikä ei varmasti edistä voimaantumista. Voimaantumiseen tarvitaan mahdol-

listava ympäristö, ei pelkkiä velvoittavia vaatimuksia.  

Myös Suurpää (2002, 16-17) hahmottelee maahanmuuttotyön ristiriitaisuuksia ko-

touttamisohjelmia analysoidessaan. Aktiivisuuden rinnalla maahanmuuttajilta odotetaan 

sopeutumista ja lojaalisuutta suomalaista yhteiskuntajärjestelmää kohtaan. Maahan-

muuttajalla on passiivisen, kuuliaisen oppijan rooli, mutta samalla hänen pitäisi osallis-

tua aktiivisesti. Tarkoittaako tämä aktiivisuutta ja osallistumista vain suomalaisen yh-

teiskunnan ehdoilla? Suurpää (2002, 17) jatkaa, että maahanmuuttajien ääni kyllä suvai-

taan, mutta maahanmuuttajien itse muotoilemat intressit saavat sitä vähemmän valtaa, 

mitä enemmän ne eroavat kulttuurisesti suomalaisista intresseistä. 

Toivoa kuitenkin on. Hallituksen esityksessä kotouttamisen edistämisestä (2010) 

vuorovaikutuksella ja osallisuudella on näkyvä rooli. Myös kotouttamissuunnitelmien 

tavoitteet heijastavat pyrkimystä kohti yhteistoimintaa ja maahanmuuttajat osallistavaa 

ja heidän tarpeensa huomioivaa yhteiskuntapolitiikkaa. Seuraava askel olisi tavoitteiden 

löytyminen laajasti myös käytännön työstä. (Suurpää 2002, 23-24.) Dialoginen asenne 

maahanmuuttajia kohtaan olisi yksi keino tavoitteiden siirtämiseksi käytäntöön. Tilan 

antaminen maahanmuuttajien näkemyksille suomalaisten näkemysten rinnalla koskee 

niin päättäjiä, monikulttuurista ohjausta, koulutusta kuin vaikkapa naapurisuhteita. 

Asenne pitäisi omaksua arkiseen elämään.   
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Teemojen tiiviin yhteyden toisiinsa voi huomata esimerkiksi, kun pohtii kielikysy-

mystä ja kontakteja suomalaisiin. Dialogia ei synny ilman kohtaamista. Jotta voisi sol-

mia ihmissuhteita, tarvitaan edes jonkinlaista yhteistä kieltä. Käytännössä kielitaidon 

pitää olla melko hyvä, jotta tutustuminen muihin ihmisiin helpottuu. Kielitaito ei kui-

tenkaan pääse kunnolla kehittymään, jos kieltä ei voi käyttää, ja ihmissuhteet puolestaan 

lisäisivät kielen käyttämistä. Seuraavaksi käsittelen yhteisön ja kontaktien merkitystä, 

joka nousi tuloksissa esille monissa kohdissa (esimerkiksi ”ympäröivät ihmiset” -

pääluokka, ”kannustus ja rohkaisu” -teema, ”reflektointi” -pääluokka). 

Tutkimukseni tuloksista käy selkeästi ilmi, kuinka tärkeässä asemassa ympäröivät 

ihmiset ovat voimaantumisessa. Heiltä saadaan apua ja toisaalta toisten auttamisen myö-

tä voi kokea itsensä arvokkaaksi. Pelkkä yhteisön läsnäolo tuo turvaa ja voimaa ja tekee 

ongelmista pienemmän tuntuisia. Yhteisöllisyyden merkitys monikulttuurisessa työssä 

ei ole uusi löytö. Jo vajaa parikymmentä vuotta sitten julkaistu Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön moniste (1995:4) sosiaalityöstä vastaanottokeskuksissa korostaa siirtymistä 

yksilökeskeisyydestä yhteisöllisyyteen. Työskentelyn lähtökohtana pitäisi olla ihminen 

yhteisön jäsenenä, ei yksittäinen asiakas. Ihmiset tarvitsevat ihmissuhteita ja yhteenkuu-

luvuutta. Otetaanko yhteisöllisyys monikulttuurisen ohjauksen käytännön työssä vielä-

kään tarpeeksi huomioon?  

Sekä haastateltavani että muut kohtaamani maahanmuuttajat ovat kertoneet yksinäi-

syydestä. Tämä tuli esille myös Riihelän (2005, 139) tutkimuksessa. Keskimäärin 15% 

vastanneista kansalaisuudesta riippumatta tunsi itsensä usein yksinäiseksi. Itsensä jos-

kus yksinäiseksi tuntevien osuus vaihteli 31-50% välillä vastaajien kansalaisuudesta 

riippuen. Erityisesti suomalaisiin on vaikea tutustua. Maahanmuuttajien sosiaalisissa 

verkostoissa yhteydet maanmiehiin ovat yleisempiä kuin syntyperäisiin suomalaisiin 

(Riihelä 2005, 136-137). Kontaktien ja yhteisöjen luominen on selkeästi suuri haaste 

monikulttuurisessa ohjauksessa. Viitekehyksessä totesin, että länsimaisessa ohjauksessa 

yksilö, minä ja oman itsen tutkiminen on suuressa roolissa. Ohjaus on kovin yksilökes-

keistä. Sen sijaan että yhteisöllisyys olisi erottamaton osa ohjausta ja sen lähtökohta, 

onko se yksilöohjaukseen tottuneessa systeemissä päälle liimattua tai erillistä?  

Monet kirjoittajat korostavat aktiivisen kansalaisyhteiskunnan merkitystä osallistu-

misessa ja osallisuudessa (ks. esim. Khan 2009, Putman 1995, Hyyppä 2002). Ohjauk-

sessa ja maahanmuuttajatyössä voitaisiin siis aktiivisesti tukea erilaisia kansalaisyhteis-
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kuntaan osallistumisen muotoja. Myös tavalliset harrastukset tai vaikkapa talonyhtiön 

yhteinen toiminta auttavat solmimaan suhteista muihin ihmisiin. Maahanmuuttajille 

onkin olemassa esimerkiksi urheiluseuroja ja monenlaisia järjestöjä. Tällaista työtä kan-

nattaa ehdottomasti jatkaa ja tukea. Ohjaajien olisi hyvä olla tietoinen, mitä kaikkea 

omalla paikkakunnalla on jo valmiiksi tarjolla. Tämä koskee sekä valmiiksi monikult-

tuurisia tahoja että muita matalankynnyksen osallistumisen paikkoja. Saattaisi olla jopa 

hedelmällisempää, jos sekä suomalaisia että maahanmuuttajia kannustettaisiin osallis-

tumaan yhteisiin aktiviteetteihin sen sijaan, että ohjattaisi maahanmuuttajia osallistu-

maan vain esimerkiksi maahanmuuttajajärjestöjen toimintaan. 

Kontaktien syntymistä suomalaisiin pitäisi tukea senkin takia, että niiden myötä 

asenne maahanmuuttajia kohtaan näyttää muuttuvan myönteisemmäksi. Tutkittaessa 

suomalaisten asenteita maahanmuuttoon selvisi, että henkilökohtaisilla kontakteilla oli 

yhteys myönteisiin asenteisiin ulkomaalaisten maahanmuuttoa kohtaan. Mitä useampia 

Suomessa asuvia ulkomaalaisia vastaajat tunsivat, sitä myönteisemmin he suhtautuivat 

maahanmuuttoon. (Jaakkola 2009, 80.) Voi tietysti olla, että myönteisesti suhtautuvat 

myös tutustuvat helpommin maahanmuuttajiin. Toisaalta saman tutkimuksen mukaan 

asenteet suuremmissa kaupungeissa, joissa on enemmän maahanmuuttajia, ovat myön-

teisempiä kuin pienissä kaupungeissa (Jaakkola 2009, 78). Myönteisten asenteiden 

myötä syrjintä todennäköisesti vähenee. Syrjintä puolestaan selittää huomattavissa mää-

rin maahanmuuttajien psyykkistä pahoinvointia, minkä vuoksi syrjinnän vastaiset toimet 

ovat omiaan edistämään maahanmuuttajien hyvinvointia (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 

1997, 62). Kontaktien synnyttäminen näyttäisi olevan yksi ase syrjinnän vastaisessa 

taistelussa ja täten maahanmuuttajien hyvinvoinnin edistämisessä. 

Kun voimaantumista ja täysivaltaisuutta pohditaan suhteessa muihin ihmisiin, on pal-

jolti kyse kunnioituksesta. Kunnioitus tuli esille monissa kohdissa tuloksissa. Kunnioi-

tus liittyy siihen, että kuunnellaan toisen tarina (”itsestä kertominen” -teema). Merkityk-

sellisiksi muodostuneet yksilöt kunnioittivat haastateltavia (”kunnioitusta osoittavat 

yksilöt” -teema) ja onnistumisen kokemukset olivat mahdollisia, kun kunnioitettiin 

haastateltavien tahtia ja taitotasoa.  

Kunnioitus ja hyväksyntä saa ihmisessä ihmeitä aikaan. Amundson (2003, 22-23) 

puhuu välittämisestä, jossa on paljon samaa kuin käyttämässäni kunnioituksessa. Hän 

kertoo havainnollistavan esimerkin eräästä taksimatkastaan. Osoitettuaan olevansa kiin-
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nostunut taksikuskin elämästä kuski löysi oitis tien ulos liikenneruuhkasta ja oli perillä 

ennätysajassa. Amundson (2003, 23) arveleekin, että pääsisimme monista koettelemuk-

sista, jos käyttäisimme vähän aikaa siihen, että ihmiset kokisivat, että välitämme heistä 

ja että heillä on merkitystä. Kun saa kokemuksen, että on hyväksytty ja saa kunnioitusta 

sellaisena kuin on, on huomattavasti helpompi uskoa itseensä ja olla yhteistyössä ympä-

ristön kanssa. Muun muassa Zimmermanin (1995) voimaantumisen teoria ja minäpys-

tyvyysteoria (ks. Bandura 1997 & luku 2.3) osoittavat, kuinka tärkeää itseensä uskomi-

nen on päämäärien ja oman elämän hallinnan kannalta.  

Tulosten yhteydessä pohdin, muodostuuko kunnioitus tärkeäksi tekijäksi maahan-

muuttajille, koska yhteiskunnassamme sitä ei ole heille helposti tarjolla. Kunnioituksen 

merkitys kasvaa sitä suuremmaksi mitä vähemmän sitä saa ympäristöstä (Onnismaa 

2007, 42), ja maahanmuuttajien kanssa keskustellessa kunnioitus nousee usein esille. 

Yhteiskunnassamme keskeisiä elämän hallinnan mittareita ovat työnteko ja koulutus 

(Herranen & Harinen 2008, 90). Työn arvo yhteiskunnassamme on suuri, ja se on myös 

kunnioituksen tärkeä pohja (Sennett 2004, 67-68). Kunnon kansalainen on kiinnittynyt 

työhön tai siihen johtavaan koulutukseen. Tämä koskee myös maahanmuuttajia. Kiinnit-

tyminen koulutus- tai työmarkkinoihin on maahanmuuttajillekin elämänhallinnan tuki-

pilari ja samalla yhteiskunnan jäsenyyden ja toimijuuden tärkeä ehto (Suurpää 2002, 

18). Maahanmuuttajille koulutukseen ja työelämään pääseminen on kuitenkin kaikkea 

muuta kuin helppoa, vaikka tahto olisi kova. Ylitettävänä on monta haastetta, kuten riit-

tävän kielitaidon oppiminen. On helppo kehua ja löytää jotain positiivista toisesta, kun 

on vaikkapa saatu uusi työ. Kunnioituksemme ja sen näyttäminen toista ihmistä kohtaan 

ei kuitenkaan saisi olla kiinni siitä, onko toisella työ- tai opiskelupaikka.  

Maahanmuuttajilla on valtavasti elämänkokemusta ja osaamista, joka ei usein tule 

esille akateemisia taitoja painottavassa järjestelmässämme esille. Uudessa kotimaassaan 

maahanmuuttajat kärsivät työttömyydestä, joutuvat uudelleen kouluttautumaan tai pää-

tyvät työtehtäviin, jotka eivät vastaa heidän osaamistaan. Osaamista ei usein ole tunnis-

tettu tai osattu tunnistaa. ”Elämänkoulussa” syntynyttä epävirallista osaamista on vaike-

ampi tunnistaa, kuin formaalia osaamista, josta on saatu todistus koulusta. Maahan-

muuttajat eivät eri syistä usein ole saaneet formaalia koulutusta. (Wilhelmsson 2010, 

16-18.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he eivät osaisi mitään. Epävirallisen, elämän-

koulussa hankitun osaamisen tunnistamiseen tulisikin kehittää arviointivälineitä. Yksi 
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tunnistamisprosessin keskeinen piirre on dialogisuus, jossa maahanmuuttaja kokee, että 

hänet kohdataan persoonana (ma. 18, 22).  

Dialogin merkitys nousee jälleen esille. Jo pelkkä dialogiin asettuminen osoittaa 

kunnioitusta. Sen myötä saa tietoa toisesta, hänen elämästään ja osaamisestaan, ja tie-

don myötä kunnioitus todennäköisesti vain lisääntyy. Eräs haastateltavani kuvasi tätä 

hyvin: ”On hyvä, että ihmiset tietävät, että minulla oli ongelma. Tää riittää minulle, 

koska ehkä ne kunnioittavat, ehkä ne kunnioittavat, mitä mulle oli tapahtunut.” Tunte-

misen myötä kunnioitus kasvaa.   

Monikulttuurista ohjausta käsitellessä kunnioitus nousi tärkeään asemaan. Toisesta 

kulttuurista tulevan ohjattavan ajatusmaailmassa voi olla paljon sellaista, jota on vaikea 

ymmärtää omasta taustastaan käsin, mutta toisen kulttuuria voi silti kunnioittaa. Kult-

tuurierojen kanssa kamppaillessa oleelliseksi nousikin nimenomaan kunnioitus ja hy-

väksyntä (ks. Haarakangas, Ollus & Toikka 2000) ja niiden merkitys näkyy myös tulok-

sissani selkeästi. Tavoitteeksi ei ole mielekästä ottaa täydellistä ymmärrystä, vaan kun-

nioitus ja sen osoittaminen. 

Dialogisuudessa on omat painotuksensa, kun se tuodaan monikulttuurisen ohjauksen 

kontekstiin. Kulttuuritiedon jakaminen saa suuren roolin. Kuten viitekehyksessä tuli 

esille, ohjattavan kulttuuritaustan tunteminen on tärkeää, jos haluaa tehdä mielekkäistä 

tulkintoja tämän elämästä (ks. Pedersen 1997). Jokaiselle ihmiselle kulttuurin merkitys 

on kuitenkin yksilöllinen. Esimerkiksi kaikki ruotsalaiset eivät koe ruotsalaista kulttuu-

ria samalla tavoin. Myös kulttuuritiedon jakamisen yhteydessä korostankin dialogin 

merkitystä. Kun annamme ohjattavalle tilaa kertoa itse omasta kulttuuristaan opimme, 

mitä kulttuuri merkitsee hänelle ja samalla saamme hänen kulttuuristaan tietoa, jota 

voimme mahdollisesti jatkossa soveltaa. Tutkimukseni tuloksista käy selkeästi ilmi, että 

maahanmuuttajille on tärkeää saada tietoa myös suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskun-

nasta. Vastavuoroisessa keskustelussa myös tämän kulttuuritiedon jakaminen on mah-

dollista. Ei siis ole mielekästä pyrkiä myöskään maahanmuuttajien monologiin. 

Dialogisuudesta puhuttaessa on syytä muistaa, että sen onnistuminen ei ole kiinni 

vain toisesta osapuolesta, esimerkiksi ohjaajasta. Molemmilta puolilta tarvitaan haluk-

kuutta jakamiseen. Viitekehyksessä esitellyn Berryn (2002) akkulturaatiomallin kahdes-

sa osassa (separaatio ja marginalisaatio) maahanmuuttaja ei ole halukas tutustumaan 
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uuteen kulttuuriin. Näitäkin kotoutumisstrategioita tietysti esiintyy maahanmuuttajien 

keskuudessa (ks. Jasinskaja-Lahti & Liebkind 1997). Tällöin dialogin rakentaminen voi 

olla haastavaa. Vaikka ohjaajalla on ammattilaisena enemmän vastuuta vuorovaikutuk-

sen onnistumisesta, hän ei yksin pysty luomaan dialogia. Siihen tarvitaan kaikkia osa-

puolia.  

Uskonto on monessa teemassa läsnä oleva tekijä. Se tuli esille yhteisön merkitystä 

kuvattaessa, siitä puhuttiin pohdinnan tukena ja se toi merkitystä ja arvoa elämään 

”Elämää arvostava asenne” -pääluokassa. Uskonnon tai laajemmin miellettynä henki-

syyden merkitystä ohjauksessa ei saisi vähätellä tai pelätä. Henkisyys on tärkeä elämän 

ulottuvuus. Jos ohjattava halutaan kohdata kokonaisena ihmisenä, henkisyyttä ei voi 

ohittaa. Uskonnon tai muun henkisen ulottuvuuden huomioiminen syventää asiakkaan 

ymmärtämistä. (ks. Sheridan 2008.)  

Valistuksen myötä hengellisyys on länsimaissa irrotettu tieteellisyydestä. Maallistu-

minen on johtanut siihen, että uskontojen merkityksen ymmärrys on osittain kaventunut. 

Yhteisöllisissä kulttuureissa uskonto kuitenkin edelleen ohjaa ihmisten toimintaa ja ajat-

telua. (Parkkinen & Puukari 2007, 35.) Uskonto on monille tärkeä identiteetin tukipyl-

väs ja yhteisöllisyyden perustekijä. Esimerkiksi muslimiyhteisöjä on mahdotonta kuvi-

tella ilman islamia koossa pitävänä voimana ja yhteisten merkitysten antajana. Tämä 

näkyy selkeästi tuloksissani. Uskonnollisuuden merkitys kasvaa monikulttuurisessa 

ohjauksessa, jos ohjattava tulee vahvasti uskonnollisesta kulttuurista. Varsinkin, jos 

ohjaaja ei tule samasta kulttuurista kuin ohjattava, jolle uskonto on suuressa roolissa, on 

ohjaajan syytä pohtia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä.  

Maailmakatsomuksessa ihminen ottaa kantaa elämän peruskysymyksiin. Sen avulla 

pyritään elämän kokonaisuuden ymmärtämiseen. Maailmankatsomuksen mukaan otta-

minen ohjaukseen tekee ohjauksesta kokonaisvaltaisempaa ja auttaa ymmärtämään eri-

laisuutta. (Parkkinen & Puukari 2007, 24-25.) Usein maailmankatsomus on vahvasti 

kytköksissä uskontoon. Ohjaajien olisikin oltava avoimia oppimaan asiakkaan uskon ja 

spiritualiteetin merkityksestä. Olennainen osa tätä prosessia on omien ajatusten tiedos-

taminen. (Sheridan 2008, 222.) Tietoisuus auttaa välttämään sitä, että oma käsityksem-

me rajoittaisi kykyämme ymmärtää erilaisen ihmiskäsityksen varassa toimivaa ihmistä 

(Parkkinen & Puukari 2007, 28).  
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Parkkinen & Puukari (2007, 32-33) esittelevät, mitä maailmankatsomuksen huomi-

oon ottaminen voisi käytännössä olla. Yksi hyvä ehdotus on ottaa ohjattavan oman yh-

teisön arvostettu jäsen, esimerkiksi imaami, mukaan maailmankatsomusta käsittelevään 

ohjauskeskusteluun helpottamaan sekä ohjattavan että ohjaajan ymmärrystä kulttuu-

rierojen keskellä. Oleellinen lähtökohta maailmankatsomuksen tai uskonnon läsnäolossa 

ohjauksessa on se, ettei näitä aiheita pelättäisi. Suomessa uskonto mielletään yksityis-

asiaksi, josta ei helposti lähdetä kyselemään. Monille ohjattaville uskonto on kuitenkin 

suuri osa elämää ja sen jättäminen ohjauksen ulkopuolelle voi kaventaa ohjausta huo-

mattavasti. Yksi haaste voi ollakin siinä, että sen lisäksi, että uskonto mielletään yksi-

tyisasiaksi, se nähdään meillä helposti kovin abstrakteja asioita koskevana ilmiönä. Oh-

jattavalle se voi olla paljon konkreettisempi elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttava teki-

jä.   

Tutkimuksen kuluessa olen pohtinut paljon kotoutumisen, osallisuuden, täysivaltai-

suuden ja voimaantumisen käsitteiden suhteita toisiinsa. Käsitteet kietoutuvat yhteen 

hyvin tiivisti. Kaikissa on pitkälti kyse samoista asioista, jotka ilmaistaan eri painotuk-

sin riippuen siitä, kuka niistä puhuu ja missä kontekstissa. Kun ajattelee tarpeeksi pit-

källe, niin ydin on kaikissa sama. Kotoutuminen liittää osallisuuden, täysivaltaisuuden 

ja voimaantumisen monikulttuuriseen kontekstiin. Kotoutumisen ihanteena voi pitää 

sitä, että maahanmuuttaja kokee itsensä kokonaiseksi ja kykeneväksi hoitamaan asioi-

taan uudessa ympäristössä. Eikö tämä olisi oiva täysivaltaisuuden tai osallisuuden mää-

ritelmä? Myös voimaantumisessa pätevät samat periaatteet. Täysivaltaisuuden, osalli-

suuden tai voimaantumisen elementtejä kuvaa aineistossani täysivaltaisuuden pääluok-

ka. Muut pääluokat osoittavat sen, kuinka tuota tilaa ei saavuteta yksin, vaan siihen tar-

vitaan tukea antava ympäristö. Oman elämän pohtiminen ja onnistumisen kokemukset 

tukevat päämäärää. Nämä molemmat onnistuvat helpommin ulkopuolisen avun voimin 

kuin aivan yksin. Apu voi tulla esimerkiksi jumalalta tai kannustavalta ohjaajalta.  

Haluan korostaa tuloksistani kahta asiaa: maahanmuuttajan tarinan kuuntelua ja kon-

taktien luomisen tukemista. Vaikka kumpikaan ei varsinaisesti ole uusi asia tai yllätys, 

niin käytännön ohjaustyössä molemmissa näyttäisi olevan parantamisen varaa. Oman 

tarinan kertomisen ja sosiaalisten suhteiden merkitys on suuri, mutta ei toistaiseksi tun-

nu saavan osakseen vastaavaa huomiota. On jokseenkin outoa, että vaikka dialogisuus 

on niin suosittu ilmiö, maahanmuuttajat eivät ole saaneet kertoa itsestään kovinkaan 
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usein. Jotain kertoo sekin, että on tarvetta tällaiselle tutkimukselle, jossa maahanmuutta-

jien näkemyksiä selvitetään. Eikö heitä kuunnella, jos välissä ei ole suomalaista opin-

näytteen tekijää tai tutkijaa? Tuleeko viestistä vasta tämän jälkeen vakavasti otettava? 

Käytännön ja ihanteen välissä näyttää olevan niin usein havaittu kuilu, ja sen ylittämi-

sessä tärkeässä roolissa ovat ihmiset, jotka käytännössä kohtaavat maahanmuuttajia. 

Heidän olisi omassa työssään hyvä varmistaa, että tilaa jää myös maahanmuuttajan ää-

nelle. Äänellä on merkitystä vain, jos sillä on kuulija. Siksi kontaktien luominen maa-

hanmuuttajien ja muiden yhteiskunnan tahojen välille on tärkeää. 

Suvaitsevaisuus voi tarkoittaa helposti vain erilaisuuden tunnustamista tai sietämistä 

ilman pyrkimystä molemminpuoliseen yhteistoimintaan ja uudenlaisten roolien raken-

tamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan (Suurpää 2002, 20). Maahanmuuttajat eivät ole 

vain kantaväestön suvaitsevaisuuden ja kotouttamistoimien kohteita tai etnisillä maus-

teilla kulttuuriamme rikastuttavia koristeita (ks. Palmén 2012). Heidät tulisi alkaa nähdä 

kiinteänä, täysivaltaisena ja vakavasti otettavana osana Suomen kansaa. Tilan antami-

nen maahanmuuttajien puheelle tukee kahta ohjauksessa oleellista tekijää. Ensinnäkin 

ohjaaja saa sen avulla tietoa ohjattavan kulttuurista ja sen merkityksestä juuri kyseiselle 

yksilölle. Näin hän pystyy tarjoamaan mielekkäämpää ohjausta. Toiseksi kuulluksi tu-

leminen antaa tunnetta arvokkuudesta ja täysivaltaisuudesta, mikä puolestaan on hedel-

mällinen lähtökohta aktiiviselle toiminnalle omien asioiden hoitamiseksi.  

Maahanmuuttajana pitkään Suomessa asunut Abu-Hanna (2007, 126) tiivistää ku-

vaavasti edellä esiteltyä viestiä: 

”Itse en halua tulla suvaituksi tai juhlituksi, haluan työpaikan ja hyvän elämän. Se tarkoittaa 
sitä, että neuvottelisimme samoista työpaikoista ja mahdollisuuksista. Kyse ei ole erilaisuu-
den juhlimisesta vaan vallan ja mahdollisuuksien jaosta. Se on vähän pelottavaa, mutta vält-
tämätöntä ja mahdollista.” 
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LIITTEET 
Liite 1: 
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Liite 2: 

Haastattelurunko 

Oma tarina? Millainen muutos on tapahtunut kartoituksen aikana? Millä alueilla? Mik-
si? Onko usko itseen ja tulevaisuuteen kasvanut? Pystyvyyden tunne? Omille jaloille 
pääsy? Eli onko voimaannuttu? 

- millaisia oivalluksia on syntynyt 

- mikä on koskettanut tunne-elämää 

- mikä on ollut tärkeää ja merkityksellistä 

- onko suhde muihin ihmisiin muuttunut 

- mikä on innostanut, auttanut 

Kertoisitko ihan vapaasti, mitä kartoituksessa tapahtui. Millainen prosessi oli sinulle? 
Mitä ajattelit itsestäsi sen aikana? Mitä tunsit? Voit aloittaa esimerkiksi kertomalla mil-
lainen oli alkutilanne. Mitä ajattelit ennen kartoitusta? (portfolio tukena) 

Siltateemoja: kerrotko ryhmästä, ohjaajasta, tehtävien tekemisestä, koulusta paikkana 

 

Tieto ympäröivästä yhteiskunnasta, esim. koulutus 

- Oletko saanut tietoa esim. koulutuksesta? Minkälaista?  

- Onko tieto auttanut miettimään omaa suuntaa? 

Tieto itsestä / taito reflektoida 

- Oletko tiedostanut jotain uutta itsessäsi?  

- Osaatko sanoa mitä kehitettävää ja mitä vahvuuksia sinulla on? Osasitko ennen 
kartoitusta? Onko kuva itsestä muuttunut? 

- Vahvistaako itsen pohdinta? 

- Auttaako löytämään suuntaa? 

Kulttuurin merkitys  

- oma kulttuuri ja sen paikka  

- oma suhde suomalaiseen yhteiskuntaa, mitkä asiat auttaneet ymmärtämään uut-
ta? 

- vuoropuhelu kulttuurien välillä 
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Liite 3: 

Tutkimuslupa 

 

Sinulla on mahdollisuus osallistua Pro gradu –tutkimukseen, jossa tutkitaan maahan-
muuttajien kokemuksia osaamisen kartoitusprosessista ja voimaantumisesta. Tutkielma 
on osa Elina Nissisen opintoja Ohjausalan maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa.  

 

Tutkimukseen osallistujilta pyydetään haastattelu yllä mainittuun aiheeseen liittyen. 
Haastattelu nauhoitetaan. Vastauksia käsitellään täysin luottamuksellisesti. Vain tutki-
jalla on pääsy alkuperäiseen haastatteluun. Tutkimuksesta tehtävissä julkaisuissa (myös 
suulliset esitykset) siinä kerätty aineisto tullaan muokkaamaan siten, että osallistujia ei 
voi tunnistaa. 

 

Kieltäytyminen tähän tutkimukseen osallistumisesta ei vaikuta mitenkään tuleviin pal-
veluihin, joita olet oikeutettu saamaan oppilaitokseltasi. Mikäli sinulla on kysyttävää, 
voit milloin tahansa tutkimuksen aikana olla yhteydessä tutkijaan: eli-
na.nissinen@helsinki.fi. 

Jos päätät osallistua tutkimukseen, allekirjoita tämä lomake. Saat toisen kappaleen alle-
kirjoitetusta lomakkeesta. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Olen saanut tietoa tästä tutkimuksesta. Minulle on tarjottu mahdollisuus esittää kysy-
myksiä ja niihin on vastattu asianmukaisesti. Ymmärrän tämän lomakkeen sisällön ja 
haluan osallistua tutkimukseen. 

 

Osallistujan nimi __________________________________________ 

Allekirjoitus__________________________ Päivämäärä_____________ 

 

Tutkijan nimi _____________________________________________ 

Allekirjoitus__________________________ Päivämäärä_____________ 

 


