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Esipuhe

Maahanmuuttajien lukumäärä on Suomessa eurooppalaisittain kat-
sottuna varsin pieni. Vuoden 1998 alussa Suomessa asui 80 616
toisen maan kansalaista. Ulkomaalaisten määrä on kuitenkin li-
sääntynyt Suomessa kuluvan vuosikymmenen aikana nopeammin
kuin yhdessäkään muussa Länsi-Euroopan maassa.

Suomen maahanmuuttopolitiikan tavoitteena on maahanmuuttaji-
en joustava ja tehokas kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan
ja työelämään. Onnistunut kotoutuminen pitää sisällään lähtömaan
ja suomalaisen kulttuurin yhteensovittamisen: maahanmuuttajien
tulee voida – sopusoinnussa Suomen lainsäädännön kanssa – yllä-
pitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja harjoittaa omaa uskontoaan.

Jotta maahanmuuttajien kotoutuminen sujuisi mahdollisimman
hyvin, on tärkeää, että myös he saavat oman äänensä kuuluviin.
Tässä selvityksessä maahanmuuttajien omat kokemukset ja odo-
tukset ovat keskeisellä sijalla. YM Maarit Marjeta on tehnyt haas-
tattelut ja koonnut raportin, jonka tarkoituksena on auttaa niin vi-
ranomaisia kuin muitakin suomalaisia ymmärtämään paremmin
maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä erityispiirteitä.

Selvitys on tehty kevään 1998 aikana Joensuun yliopiston yhteis-
kuntapolitiikan laitoksella dosentti Pirkko Pitkäsen johdolla. Työn
ovat rahoittaneet Opetushallitus ja Joensuun yliopisto.

Selvityksen tarkoituksena on ennen kaikkea palvella lukijaa, joka
haluaa perehtyä maahanmuuttajien omiin kokemuksiin ja ajatuk-
siin. Kiireinen lukija, joka on kiinnostunut aineiston perusteella
tehdyistä loppupäätelmistä ja jatkokysymyksistä, voi siirtyä suo-
raan lukuun 4, jossa selvityksen tausta ja tulokset esitetään tiivis-
tetysti.

Julkaisu on saatavilla myös PDF-tiedostona osoitteesta:
www.edu.fi/oppimateriaalit/.
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Tiivistelmä

Maahanmuuttajien määrä on Suomessakin kasvanut nopeasti 1990
-luvulla. Samalla suomalaisväestön asenteet ulkomaalaistaustaisia
kohtaan ovat kuitenkin kiristyneet. Huono työllisyystilanne ja valta-
väestön ennakkoluuloiset asenteet johtavat usein maahanmuuttaji-
en syrjäytymiseen.

Selvityksen tarkoituksena on hankkia tietoa maahanmuuttajien
kotoutumista varten ja kartoittaa, minkälaista jatkotutkimusta tar-
vitaan kulttuurien kohtaamisesta Suomessa. Selvityksen painopis-
te on maahanmuuttajien koulunkäyntiin liittyvissä asenteissa. Nä-
kökulman laajentamiseksi ja koulutusasenteiden ymmärtämiseksi
tarkastellaan myös maahanmuuttajien yleisiä integraatioasenteita
perheen, kasvatuksen, uskonnon ja tukiverkostojen alueella.

Akkulturaatiokäsite on selvitykselle teoreettisesti keskeinen. Akkul-
turaatiossa on kyse kulttuurisesta sopeutumisesta, jossa vieraan kult-
tuurin kohtaamisen myötä kulttuuriset käytännöt, arvot ja normit
joutuvat uudelleen arvioitaviksi. Integraatio eli kotoutuminen on
yksi akkulturaatiomalli. Kotoutumista pidetään myönteisenä maa-
hanmuuttajien kannalta, sillä silloin he säilyttävät sekä omaa kult-
tuuriaan että omaksuvat ympäröivän kulttuurin arvoja ja normeja.
Tällöin maahanmuuttaja kykenee toimimaan molemmissa kulttuu-
reissa.

Selvityksen aineiston muodostavat neljän suurimman ja viimeksi
Suomeen tulleen maahanmuuttajaryhmän edustajien haastattelut:
inkerinsuomalaisten, bosnialaisten, vietnamilaisten ja somalialais-
ten. Selvitys on toteutettu tapaustutkimuksena. Keskeisimmän ai-
neiston muodostavat neljän maahanmuuttajaperheen vanhempien
teemahaastattelut.

Maahanmuuttajien taustat, lähdön syyt, vastaanotto ja tilanne uu-
dessa yhteiskunnassa vaikuttivat siihen minkälaiseksi sopeutumi-
nen muodostui. Aineisto osoitti, että maahanmuuttajien kotoutu-
misen kannalta on keskeistä, miten vastaanottava yhteiskunta on
valmistautunut kohtaamaan vieraita kulttuureita ja mitä sillä on
tarjota maahanmuuttajien kotoutumisen välineiksi.
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Selvityksen aineistosta kävi ilmi, että aikuiskoulutuksen olisi vas-
tattava maahanmuuttajien aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta.
Lisäksi koulutukseen olisi sisällyttävä jatkuvuuden tunne ja työl-
listymisen mahdollisuus, jotta se olisi maahanmuuttajien kannalta
mielekästä. Aineisto osoitti myös, että maahanmuuttajaperheet tar-
vitsisivat nykyistä enemmän koulun tukea lasten kasvattamisessa
vahvaan omaan kulttuuriseen identiteettiin, mikä puolestaan on
edellytys onnistuneelle kotoutumiselle.

Avainsanat:

• maahanmuuttaja

• kulttuurien kohtaaminen

• kotoutuminen

• koulutus
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1. Johdanto

Etiopialainen opiskelija joutui skiniryhmän pahoinpitelemäksi keskellä
päivää kaupungin keskustassa. Tapahtuman todistajat, tavalliset ohi-
kulkijat, tyytyivät seuraamaan sivusta – kukaan ei auttanut väkivallan
uhriksi joutunutta nuorukaista.

Tapahtuma kuvaa Joensuun todellisuutta tätä raporttia kirjoitettaes-
sa. Tapahtuman myötä Joensuussa havahduttiin keskustelemaan
ulkomaalaisvihasta, sen hiljaisesta hyväksynnästä ja toimenpiteis-
tä sitä vastaan. Ulkomaalaisvastaisuus ja rasismi eivät kuitenkaan
ole ainoastaan Joensuun ongelma, vaan asenteet ulkomaalaisia koh-
taan ovat kiristyneet kaikkialla Suomessa. Taustalla on ulkomaa-
laisten määrän nopea lisääntyminen lyhyen ajan sisällä: kun 1980
-luvun loppupuolella Suomessa asui vain 17 000 ulkomaalais-
taustaista henkilöä – heistäkin suurin osa Ruotsista tulleita paluu-
muuttajia, niin vuodesta 1991 lähtien Suomeen on saapunut vuo-
sittain 8 000–11 000 maahanmuuttajaa. Siitä huolimatta Suomessa
asuvat ulkomaalaiset muodostavat varsin pienen vähemmistön
maassamme. Heidän määränsä on EU-maiden alhaisin: vain 1,6
prosenttia Suomen koko väestöstä.

Vaikka maahanmuuttajia on Suomessa vähän verrattuna mo-
niin muihin Euroopan maihin, kamppailemme samankaltaisten
ongelmien kanssa kuin muuallakin: maahanmuuttajien työttömyys
on muuta väestöä huomattavasti korkeampi ja he joutuvat jatku-
vasti tekemisiin valtaväestön ennakkoluuloisuuden ja jopa viha-
mielisyyden kanssa. Maahanmuuttajat jäävätkin helposti sivuun
valtakulttuurista. Suomalaisen yhteiskunnan olisi löydettävä tehok-
kaat keinot syrjäytymisen estämiseksi. Maahanmuutto- ja pako-
laispolitiikan tavoitteena on maahanmuuttajien integroituminen
(kotoutuminen) suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Tämän
selvityksen eräänä tarkoituksena on hankkia informaatiota maahan-
muuttajien henkilökohtaisten kotoutumissuunnitelmien käytännön
toteutusta varten (ks. Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen
maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi 16.10.1997;
Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, 1998).

Koulutus on maahanmuuttajille tärkeä tie ympäröivän yhteis-
kunnan jäsenyyteen. Tässä selvityksessä tarkastellaan, miten maa-
hanmuuttajat asennoituvat koulutukseen. Selvitys koskee yhtä hy-
vin aikuiskoulutusta kuin lasten koulunkäyntiäkin. Jotta koulu-
tukseen liittyvät asenteet tulisivat ymmärrettävämmiksi, tarkaste-
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len maahanmuuttajien yleisiä integraatioasenteita perheen,
kasvatuksen, uskonnon ja tukiverkostojen alueella. Selvityk-
sessä ovat tärkeällä sijalla maahanmuuttajien omat luonnehdin-
nat tilanteestaan ja kokemuksistaan. Uusista etnisistä vähem-
mistöistä selvityksessä ovat edustettuina: inkerinsuomalaiset,
bosnialaiset, vietnamilaiset ja somalialaiset.

Selvitys on tehty tapaustutkimuksen luontoisesti: kutakin ryh-
mää edustavat yhden perheen vanhemmat, joiden käsitykset pää-
sevät esiin tämän raportin sivuilla. Tarkoituksena on myös kartoit-
taa, minkälaista jatkotutkimusta tarvitaan kulttuurien kohtaamisesta
suomalaisessa yhteiskunnassa. Jatkotutkimus voi auttaa löytämään
yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä, niin että maahanmuuttaji-
en ja viranomaisten odotukset voisivat kohdata.

Seuraavassa luvussa esitetään selvityksen käsitteet, joiden avul-
la maahanmuuttajien kokemaa muutosprosessia tarkastellaan. Tä-
män jälkeen, luvussa 1.2, pohditaan maahanmuuttajatutkimukseen
liittyviä erityiskysymyksiä ja ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet
myös tämän selvityksen muotoutumiseen. Ennen kuin selvityksen
aineistoa käsitellään tarkemmin, luodaan lyhyt tilastollinen katsa-
us maahanmuuttajiin Suomessa. Luvussa 3. tarkastellaan haastat-
teluaineston pohjalta maahanmuuttajien integraatioasenteita. Luku
rakentuu maahanmuuttajien omille näkemyksille, joten se sisältää
runsaasti suoria lainauksia haastattelumateriaalista. Selvityksen
aineiston perusteella tehdyt loppupäätelmät ja jatkokysymykset esi-
tetään puoelstaan luvussa 4. Luku sisältää myös tiivistelmän selvi-
tyksen taustasta ja tuloksista.

1.1 Tavoitteena onnistunut kotoutuminen

Tietoisuus omasta kulttuurista ja etnisestä identiteetistä tulee ajan-
kohtaiseksi silloin, kun yksilö joutuu vieraaseen kulttuuriin, jossa
vallitsevat omasta kulttuurista poikkeavat arvot, normit ja käyttäy-
tymismallit. Tällöin yksilö joutuu tarkastelemaan uudesta näkö-
kulmasta niitä oman kulttuurinsa piirteitä, jotka ovat olleet hänelle
aikaisemmin luonnollisia ja itsestäänselviä. Muutostilanteessa,
kuten pakolaisuudessa, yksilö joutuu tasapainoilemaan oman ja
uuden kulttuurin välillä ja punnitsemaan molempia. Tämä uudel-
leenarviointi on väistämätön osa sopeutumista vieraaseen kulttuu-
riin. Myös maahanmuuttajan identiteetti joutuu koetukselle. Sa-
moin hänen perhesuhteensa voivat muuttua, sillä samankin per-
heen jäsenet sopeutuvat yleensä eri tavoin uusiin oloihin. Se, mi-
ten uuteen kulttuurin sopeudutaan, on yksilöllistä ja riippuu mo-
nista tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta, persoonallisuuden piir-
teistä ja aiemmista elämänkokemuksista. Myös lähdön syyt ja ai-
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kaisemmat kokemukset kotimaassa vaikuttavat siihen, miten
maahanmuuttaja kotoutuu uuteen maahan.

Tätä kulttuurista muutos- ja sopeutumisprosessia, jossa
kulttuuritaustaltaan erilaiset ihmiset ja ryhmät kohtaavat toisensa,
kutsutaan akkulturaatioksi . Kun akkulturaatiosta puhutaan psy-
kologisesta näkökulmasta, kyse on yksilön arvoissa, uskomuksis-
sa ja käyttäytymisessä tapahtuvista muutoksista (Jasinskaja-Lahti
& Liebkind 1997, 12). Yksi mahdollinen sopeutumismalli on in-
tegraatio. Integraation (kotoutumisen) edellytyksenä on, että
maahanmuuttaja on halukas säilyttämään omaa alkuperäistä kult-
tuuriaan ja olemaan kanssakäymisessä myös uuden kulttuurin ja
sen edustajien kanssa. Onnistuneen integraation tuloksena on kaksi-
kulttuurisuus , jolloin maahanmuuttaja säilyttää omaa kulttuuri-
aan ja yhteyksiä omaan kulttuuriryhmäänsä, mutta omaksuu myös
enemmistökulttuurin normeja ja tapoja. Tämä on mahdollista vas-
ta silloin, kun ympäröivä kulttuuri on avoin ja hyväksyvä erilaisil-
le kulttuuriryhmille. (Alitolppa-Niitamo 1994a, 32–33.)

Integraation sijasta maahamuuttajan selviytymisstrategiaksi
saattaa muodostua valtaväestöön ja -kulttuuriin sulautuminen, siitä
eristäytyminen tai syrjäytyminen (ks. Kosonen 1995, 199; 32–33;
Sander 1995, 107–108). Sulautumisessa eli assimilaatiossa maa-
hanmuuttaja vaihtaa viiteryhmäkseen uuden kotimaansa enemmis-
tön ja kulttuurin ja hyväksyy sen. Tämä voi tapahtua joko vapaa-
ehtoisesti maahanmuuttajan omasta halusta tai tilanteessa, jossa
maahanmuuttajalle ei anneta mahdollisuutta säilyttää omaa kult-
tuuriaan ja kulttuuri-identiteettiään. Eristäytymisessä eli separaa-
tiossa on puolestaan kysymys jättäytymisestä valtakulttuurin ul-
kopuolelle. Tällöin maahanmuuttaja haluaa säilyttää oman kult-
tuurinsa ja välttää yhteyttä valtakulttuuriin. Syrjäytyminen eli
marginalisaatio on uhkana silloin, kun maahanmuuttajalla ei ole
halua tai mahdollisuutta säilyttää omaa kulttuuriaan. Hänellä ei ole
myöskään kiinnostusta pitää yhteyttä valtakulttuuriin eikä sen edus-
tajiin. Tällöin maahanmuuttaja voi syrjäytyä kummastakin ryhmäs-
tä, sekä omasta etnisestä ryhmästään että ympäröivästä yhteiskun-
nasta. Myös vastaanottavassa maassa vallitsevat asenteet sekä sen
kulttuuri ja vastaanottotapa vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mil-
laiseksi maahanmuuttajan sopeutuminen muodostuu uudessa koti-
maassa. Yhteiskunnassa vallitsevat ennakkoluuloiset ja syrjivät
asenteet voivat johtaa vähemmistön marginalisaatioon ja sulkeu-
tumiseen ulkopuolisilta.

Integraatio on sopeutumismalli assimilaation ja separaation vä-
limaastossa. Toisin kuin sulautumista ja eristäytymistä, integraatiota
pidetään maahanmuuttajalle myönteisenä virallisen hyväksytyn
maahanmuuttopolitiikan kannalta: tällöin hän säilyttää toiminta-
valmiutensa ja kulttuurisen ymmärtämisen kykynsä sekä ympä-
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röivässä että omassa kulttuurissaan. Integraatio on siis useimpien
mielestä tavoittelemisen arvoinen sopeutumismalli. (Sander 1995,
109.) Integraation voidaan nähdä tapahtuvan kahdella eri tasolla:
sekä julkisella että yksityisellä. Julkinen eli virallinen taso käsittää
yhteiskunnan eri instituutiot, kuten esimerkiksi koulutusjärjestel-
män, kun taas yksityinen taso sisältää, esimerkiksi maahanmuutta-
jan henkilökohtaiset tukiverkostot: ystävät, sukulaiset ja naapurit.

Tässä selvityksessä tarkastellaan maahanmuuttajien integraa-
tiota molemmilla tasoilla. Mielenkiinnon kohteena ovat siten maa-
hanmuuttajien yleiset integraatioasenteet: missä määrin he ovat
halukkaita sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan? Keskeinen
kysymys on, millaisia arvoja ja normeja sekä käytäntöjä omasta
kulttuurista halutaan säilyttää ja mistä puolestaan ollaan valmiita
luopumaan. Yksi vahva arvojen ja normien ilmaus on uskonto,
joka on mahdollista nähdä omanarvontunnon säilyttäjänä ja
selviytymisen tukijana uudessa kulttuurissa, mutta myös sopeutu-
mista hidastavana tekijänä (vrt. Spiro 1955/1991, 1245).

Selvityksessä pohditaan sopeutumisprosessin syvyyttä: onko
kysymys pintapuolisesta sopeutumisesta, niin että maahanmuuttaja
kykenee selviytymään arjen tilanteista suomalaisessa yhteiskun-
nassa, vai sisäistyneestä sopeutumisesta, jolloin muutos on tapah-
tunut myös arvojen ja normien tasolla? Huomio kohdistetaan myös
perheeseen ja siihen, miten maahanmuuttajuus on vaikuttanut per-
heen keskinäisiin suhteisiin. Perheen tarkastelu on olennaista, sillä
juuri perheissä uusinnetaan vallitsevat arvot ja kulttuuriset käytän-
nöt. Lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat maahanmuuttajien tuki-
verkostot ja keskinäiset suhteet, sillä ne muodostavat useiden
siirtolaisuus- ja pakolaisuustutkimusten mukaan tärkeän osan
maahanmuuttajan selviytymistä uudessa yhteiskunnassa.

Selvityksen lähtökohtana on, että niin julkinen kuin yksityi-
nenkin alue, joilla akkulturoituminen ympäröivään kulttuuriin ta-
pahtuu, ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Julkista aluetta lähes-
tyn yksityisen kautta: se millaiseksi sopeutumisprosessi yksityi-
sellä, uskonnon, perheen ja tukiverkostojen, alueella muodostuu,
vaikuttaa myös sopeutumiseen julkisella alueella, kuten tässä sel-
vityksessä keskeisesti esiin tulevassa koulutuksessa. Maahan-
muuttajan integraatioasenteiden, perheen ja tukiverkostojen tarkas-
teleminen luo puolestaan taustaa koulutukseen liittyvien käsitys-
ten ymmärtämiselle. Ennen kuin tuon esille maahanmuuttajien
integraatiokäsityksiä, teen katsauksen tutkimuksen aineistoon ja
sen hankinnan ongelmiin.
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1.2 Maahanmuuttajatutkimuksen erityispiirteitä

Ensimmäinen asia Suomessa oli ikävä. Halusin takaisin minun maahani,
koska minä menetin ystäväni ja perheeni. Minun äitini on kuollut. Kun
olet aina ulkomaalainen, on vaikea asua Suomessa. Minulla on aina
ikävä. Minä tunnen, oi, että itkevät minun maassani.

Maahanmuuttajista erityisesti pakolaisilla on usein takanaan trau-
maattisia kokemuksia: sotaa paenneet ovat menettäneet omaisiaan
ja ystäviään, ja myös he itse ovat saattaneet joutua väkivallantekojen
uhreiksi. Myös uudessa kotimaassa heidän tilanteensa voi olla vai-
kea. Kaikki tämä asettaa tutkimukselle omat erityisvaatimuksensa.
Siten tutkimuksella täytyy olla hyvät eettiset perustelut: se ei saa
entisestään vaikeuttaa marginaalisessa asemassa olevan vähemmis-
tön olosuhteita.

Pakolaisten kaltaisten yhteiskunnallisesti marginaalisten vä-
hemmistöryhmien tutkiminen vaatii sensitiivisyyttä. Usein tutkija
joutuu kysymään, kuinka pitkälle hänellä on oikeus tunkeutua tut-
kittaviensa elämään. Tutkittaessa vähemmistöryhmää on erityisen
tärkeää kuulla sen jäsenten näkemyksiä ja toimia heidän ehdoil-
laan. Heidän käsitystensä ja kokemustensa olisi välityttävä tutki-
muksen kautta ja tutkimuksesta tulisi olla myös käytännön hyötyä
tutkittaville.

Maahanmuuttajatutkimus Suomessa perustuu paljolti kvanti-
tatiivisille menetelmille. Kvantitatiivinen tutkimus toteutetaan
kyselylomakkeiden avulla – näin pyritään tuottamaan tietoa, jolla
on laajan otantansa vuoksi hyvä yleistettävyys. Lomakkeilla voi-
daan helposti lähestyä suurta ihmismäärää häiritsemättä heidän
kotirauhaansa. Mutta kun kyseessä on maahanmuuttajatutkimus,
kvantitatiivisiin menetelmiin sisältyy ongelmia. Hyvin usein juuri
niiden ryhmien vastausprosentti jää alhaiseksi, joista eniten tietoa
kaivattaisiin (vrt. Jasinskaja-Lahti & Liebkind 1997). Vastaamat-
tomuus voi johtua kielitaidosta tai kulttuurista. Lomakekysely saat-
taa tuntua vieraalta maahanmuuttajasta, joka tulee sellaisesta yh-
teiskunnasta, jossa suullinen tiedonvälitys on arvossaan. Näissä yh-
teiskunnissa myös lukutaitoprosentti on usein alhainen. Kyselylo-
makkeeseen vastaamista ei tällöin pidetä tärkeänä tai kysymyksiin
ei pystytä vastaamaan. Syynä voi olla myös kyllästyminen: tutki-
jat sekä erilaiset viranomaistahot lähestyvät maahanmuuttajia tois-
tuvasti kirjallisin kyselyin.

Lisäksi kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin on vaikea tavoit-
taa kaikkia maahanmuuttajien elämään liittyviä tuntoja. Lomake-
vastaukset kertovat kovin vähän vieraan kulttuurin keskellä elävi-
en ihmisten ajatuksista ja kokemuksista. Monet eri vivahteet hei-
dän elämästään jäävät välittymättä. Niinpä kvantitatiivisen tutki-
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muksen rinnalle tarvitaan myös laadullista selvitystä, jossa maa-
hanmuuttajat saavat itse kertoa omin sanoin elämästään. Laadul-
lisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen kautta on mahdollista pur-
kaa asetelmaa, jossa me enemmistön edustajat määrittelemme vä-
hemmistön elämää. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään pehmei-
tä menetelmiä, kuten haastatteluja ja havannointia. Myös tällaisen
tiedon tuottaminen on tärkeää, kun suunnitellaan, miten maahan-
muuttajien kotoutumista voidaan edesauttaa Suomessa.

Laadullinen tutkimus vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä ja ai-
kaa vievää suunnittelua ja pohjatyötä. Tutkijalta se kysyy tutkitta-
vien lähtökohtien ja kulttuurin hyvää tuntemusta. Myöskään luot-
tamuksellinen suhde tutkittavien ja tutkijan välille ei synny het-
kessä. Luottamus on kuitenkin tärkeä asia, joka asettaa tutkimuk-
selle myös korkeat eettiset vaatimukset: luottamuksellista infor-
maatiota tulisi käyttää harkiten. Tutkimuksen seurauksia vähem-
mistön edustajien elämässä olisi pystyttävä ennakoimaan mahdol-
lisimman pitkälle.

Tämän selvityksen lähtökohdat ovat laadullisen tutkimuksen
periaatteissa. Keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat teema-
haastattelut (ks. liite 1) ja haastattelutilanteissa tapahtunut havan-
nointi. Eräänä tavoitteena on pyrkiä pois asetelmasta, jossa maa-
hanmuuttajat edustavat kaukaista ja vierasta ryhmää. Tuomal-
la esiin yksilöiden tuntemuksia, kokemuksia ja käsityksiä pyrin
askeleen kohti tilannetta, jossa maahanmuuttajien todellisuus tuli-
si lähemmäksi valtaväestön todellisuutta.

Laadulliseen tutkimukseen liittyvät ongelmat olivat myös osa
tämän selvityksen toteuttamisen arkea. Työhön oli varattu niin ly-
hyt aika, ettei sitä jäänyt riittävästi luottamuksellisten suhteiden
rakentamiseen. Haastateltavien tavoittamiseen käytin yhteys-
henkilöitä: joko muita tutkijoita tai aktiivisesti vapaaehtoistyössä
maahanmuuttajien parissa toimivia. Heidän tehtävänään oli esitellä
minut ja kertoa alustavasti työstä, jota teen. Siitä huolimatta kontak-
tien saaminen osoittautui vaikeaksi ja usein haastatteluista kieltäy-
dyttiin. Myös yhteistyöhön suostuneet maahanmuuttajat suhtau-
tuivat tutkimukseen varautuneesti. Joissakin tapauksissa kävi var-
sinaisessa haastattelutilanteessa ilmi, että suostuminen oli ollut
vastentahtoista. Ilmeisesti haastattelusta ei haluttu suoraan kieltäy-
tyä. Syitä tähän pohdin selvityksen päätäntäosassa.

Selvityksessä käyn huolellisesti läpi tehdyt haastattelut, jotta
mahdollisimman monet eri vivahteet haastateltavien puheesta pää-
sisivät esille. Seuraavaksi tarkastelen lyhyesti tässä selvityksessä
mukana olevien maahanmuuttajaryhmien lukumäärää Suomessa
ja Pohjois-Karjalassa, jossa haastattelut tehtiin.
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1)  Lähteet: Tilastokeskuksen tilastot 31.12.1997 ja 1/98; Migrantti-tiedote syksy 1997

2. Taustatietoja maahanmuuttajista

Selvityksen johdantoluvussa tuli esille ulkomaalaisten määrän no-
pea kasvu 1990 -luvun alusta lähtien. Suomessa asui joulukuussa
1997 yhteensä 80 616 ulkomaalaista, joista miehiä oli 41 133 ja
naisia 39 483. Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrän jyrkästä
kasvusta huolimatta luku on Euroopan alhaisimpia.

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on aikomus jää-
dä vakituisesti asumaan maahan. Siten maahanmuuttajia ovat siir-
tolaiset, turvapaikanhakijat, pakolaiset ja paluumuuttajat. Tässä
selvityksessä maahanmuuttajaryhmistä mukana ovat paluu-
muuttajat ja pakolaiset, joiden kotoutumista tarkastellaan seuraa-
vissa luvuissa.

Selvityksessä tarkastelun kohteena on neljä uusinta maahan-
muuttajaryhmää Suomessa: paluumuuttajina tulleet inkerinsuoma-
laiset, kiintiöpakolaisina saapuneet bosnialaiset ja vietnamilaiset
sekä turvapaikanhakijoina tulleet somalialaiset. Heidän saapumi-
sensa ajoittuu 1980- ja 1990-luvun taitteeseen. Nämä kansalaisuudet
ovat tälläkin hetkellä suurimpia maahanmuuttajaryhmiä Suomessa.

Seuraavista taulukoista näkyvät kyseisten maahanmuuttajaryh-
mien lukumäärät vuoden 1998 alussa 1). Inkerinsuomalaisten mää-
rä perustuu arvioon vuodelta 1997. Inkerinsuomalaisten lukumää-
rästä ei ole tarkkaa tilastotietoa, sillä he ovat saapuneet Suomeen
joko entisen Neuvostoliiton tai Venäjän passeilla. Inkerinsuoma-
laisia on saapunut myös Viron passeilla.

Taulukko 1. Maahanmuuttajien määrä Suomessa

Inkerinsuomalaiset 17 175
Bosnialaiset  1 419
Vietnamilaiset  2 174
Somalialaiset  5 234

Tämän selvityksen haastattelut on tehty Pohjois-Karjalassa, jossa
vastaavat luvut ovat seuraavanlaisia:

Taulukko 2. Maahanmuuttajien määrä Pohjois-Karjalassa

Inkerinsuomalaiset 475
Bosnialaiset 149
Vietnamilaiset  58
Somalialaiset  29
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3. Maahanmuuttajien kotoutuminen
esimerkkien valossa

3.1 Esimerkki I: Inkerinsuomalainen perhe

Haastateltavana olleeseen inkerinsuomalaiseen perheeseen kuului-
vat äiti (34 v. diplomi-insinööri), isä (36 v. lääkäri) ja kolme tytärtä
(14 v., 9 v. ja 2 v). Perhe asui paritalossa viihtyisällä ja rauhallisel-
la omakotitaloalueella. Haastatteluhetkellä perheen isä oli erikois-
tumassa Kuopiossa ja äiti hoiti kotona perheen kuopusta. Suomeen
he olivat tulleet seitsemän vuotta sitten Pietarista paluumuuttajina.
Vaimo oli syntynyt Pietarissa ja oli molempien vanhempiensa puo-
lelta inkerinsuomalainen. Mies puolestaan oli syntynyt Sortava-
lassa. Hänen äitinsä oli inkerinsuomalainen ja isänsä venäläinen.

Haastattelutilanteessa läsnä olivat sekä äiti että isä. Perheen
kuopus hyöri jaloissa. Isä oli juuri saapunut vapaapäiväksi kotiin
Kuopiosta ja oli silmin nähden väsynyt, mutta siitä huolimatta suos-
tui haastateltavaksi. Kaksi vanhinta lasta oli haastattelun ajan ylä-
kerrassa. Perhe suhtautui läsnäolooni luontevasti ja molemmat van-
hemmat olivat yhteistyöhalukkaita.

Tulo Suomeen

Inkerinsuomalaiselle perheelle muutto Suomeen tuntui olevan vuo-
sien unelmien täyttymys ja asia, jota perhe oli määrätietoisesti ha-
lunnut. Erityisesti perheen äiti painotti suomalaista identiteettiä,
jonka siirtäjinä äideillä ja isoäideillä oli Venäjällä merkittävä rooli.

Aina perheessä puhuttiin Suomesta, suomen kielestä ja kansasta. Mum-
mot ja äidit aina kuuntelivat radiota. Ihan toivemaa heille oli. Aina
yrittivät meille, että olisi mahdollista päästä joskus (Suomeen).

Isoäidit painottivat suomalaisuutta ja puhuivat lapsenlapsilleen
suomea pitäessään heistä huolta päivisin, kun vanhemmat kävivät
työssä. Varsinkin haastateltavan perheen äiti varttui tässä ilmapii-
rissä ja kasvoi aviomiestään vahvemmin inkerinsuomalaiseen kult-
tuuri-identitettiin. Tämä kostautui myöhemmin koulukiusaamisena,
ja tunne erilaisuudesta seurasi yliopistoon asti. Hänen erikoista
sukunimeään ihmetelttiin, samoin puutteellista venäjän kielen tai-
toaan. Isoäitien siirtämään inkerinsuomalaiseen identiteettiin oli
sidoksissa myös uskonnollisuus.
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Mummo oli uskovainen ja yritti meillekin opettaa rukoukset aamulla ja
illalla. Pakko niitä oli lukea. Pitkään menikin, että sunnuntaina aina
kuuntelimme mitä Suomesta oli. Minä siskon kanssa yritin mennä teke-
mään jotain, niin mummo sanoi, että tänne vaan. Koko perhe koossa
ja istutaan. Siihen varmaan totuttiin alussa.

Suomalaisuuden ja uskonnollisuuden välistä yhteyttä vahvistivat
Suomesta saapuvat saarnaajat, joita odotettiin ja käytiin kuuntele-
massa: “Suomesta tulivat puhumaan pastorit ja kotona pidettiin
seuroja.”

Siellä (Venäjällä) kun asuttiin, niin odotettiin, että bussit tulee Suomesta
ja kaikki ovat uskovaisia. Aina montakin bussia peräkkäin, monta ker-
taa viikossa. Tuntui, että koko maa olisi niin uskovainen.

Uskonto

Suomi edusti inkerinsuomalaiselle perheelle toivemaata, jossa kaik-
ki olisi hyvin. Todellisuus Suomessa oli kuitenkin toisenlainen ja
varsinkin vaimolla pettymyksen tunteet astuivat kuvaan: “Minulle
ainakin oli yllätys, että tässä maassa on niin vähän uskovaisia lop-
pujen lopuksi.” Hänen mukaansa ympäristön uskonnottomuus oli
vaikuttanut perheen uskonnollisiin tapoihin.

Ei ole mukavaa esimerkiksi sunnuntaiaamuna, kun nämä (isä ja lapset)
juoksevat jonnekin. Kun minä laitan radion sunnuntaina auki, niin jos-
kus tässäkin naapurit ovat ulkona ruohoa leikkaamassa, kuka mitäkin.
Että ei ne käy missään kirkossa.

Isäkin myönsi Suomessa elämisen vähentäneen perheen uskonnol-
lisia käytäntöjä. Myös hän painotti isoäitien opetuksen merkittä-
vyyttä siirrettäessä uskonnollisia tapoja sukupolvelta toiselle.

He (lapset) ovat muuttuneet. Onko se mummien opetus? Kun olimme
siellä enemmän tekemisissä mummien kanssa, se tarttui jonkin verran.
Jopa monet suomalaiset sanoivat, että se on ihan ihmeellistä heille, kun
olemme jossain kylässä, syömme siellä ja sitten kun he (lapset) lähtevät
pois, he sanovat: “Kiitos Jumalalle.” Ei emännälle kiitos, vaan kiitos
Jumalalle. Mutta enää he eivät (sano), en ole ainakaan kuullut.

Äiti pyrki ylläpitämään perheen uskonnollisuutta, mutta ei vaikut-
tanut saavan kovinkaan paljon tukea isältä. Hän myönsi kirkossa
käyntien harventuneen parin viimeisen vuoden aikana Suomessa,
mutta vetosi nuorimmaisen lapsen ikään ja pitkään matkaan lä-
himpään kirkkoon. Hän kertoi että lapset lähtivät ennen, muutama
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vuosi sitten, halukkaammin kirkkoon kuin nyt ja pohdiskeli kou-
lun uskonnon opetuksen vaikutusta lasten kiinnostuksen sammu-
miseen. Vapaaehtoisuus ja isoäitien opetukset olivat muuttuneet
pakolliseksi oppiaineeksi ja koulukirjoiksi.

Kasvatus

Kun puheeksi tuli suomalaisuuden vaikutus ja oman kulttuurin yl-
läpitäminen muulla kuin uskonnon alueella, löytyi vanhemmilta
yhtenäinen näkemys. Isän mukaan erot inkerinsuomalaisen ja suo-
malaisen kulttuurin välillä olivat pieniä yksityiskohtia, mitään mer-
kittäviä eroja ei hänen mukaansa ollut. Lasten kasvatuksessa suu-
rin ero näkyi tavassa ylläpitää kuria: Suomessa kuri oli pehmeäm-
pää kuin Venäjällä. Vanhemmat painottivat perheen erilaista taus-
taa ja perustelivat näin vaativamman kotikasvatuksen kuin lasten
ystävillä. Isä kuitenkin korosti moneen kertaan, että perheessä ei
ole sellaisia ongelmia, jonka vuoksi kasvatuksessa täytyisi käyttää
kovin ankaria otteita. Samoin hän toisti useasti erojen vähyyttä
verrattuna ympäröivään kasvatuskulttuuriin. Kuitenkin lasten ys-
täviltä edellytettiin samaa käytöstä kuin perheen omilta lapsilta.

Pienissä yksityiskohdissa toivomme, että tervehditään kun tullaan. Pyy-
dämme ystäviltäkin, että kun tullaan kotiin niin sanotaan, että vaikka
“terve”, “hei” tai “moi”. Vaikka yleensä mennään yläkertaan, eikä
muuta. Se on vaikeaa. Sellaisia kavereita ei sitten tule, jotka eivät
tervehdi. Sitten lapset panee vastaan, että ei voi vaatia.

Haastateltavat odottivat lapsiltaan ja näiden ystäviltä vanhempien
ihmisten kunnioitusta. Ystäville, joiden käytöksessä oli toivomisen
varaa, lähetettiin viestejä omien lasten kautta: jos ystävät eivät
esittäytyneet puhelimessa, vanhemmat kehoittivat heitä lastensa
välityksellä tekemään sen seuraavalla kerralla tai muussa tapauk-
sessa he kieltäytyisivät hakemasta lapsiaan puhelimeen. Vanhem-
pien ihmisten kunnioituksen puute näkyi heidän mielestään kaik-
kialla, ei ainoastaan lasten ystävien käytöksessä. Paheksuntaa he-
rätti esimerkiksi se, ettei linja-autossa annettu paikkaa vanhuksil-
le, liikuntaesteisille tai raskaana oleville naisille – toisin kuin Ve-
näjällä, jossa “sisäinen kulttuuri” ei antanut istuutua, jos läsnä oli
paikkaa enemmän tarvitseva. Ympäröivässä kulttuurissa vallitse-
va käytöstapojen puute näkyi isän mukaan omissa lapsissa “perus-
kulttuurin laiminlyömisenä”, kuten silloin kun unohdettiin sanoa
kiitos saataessa lahja tai jokin pieni palvelus.
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Ystävät

Perheen kokema muutos näkyi siinä, että omaa kulttuuriperinnettä
vaalittiin erityisesti käytöstavoissa. Nämä puolestaan heijastivat
sellaisia kulttuurisia arvoja, joihin liittyi vanhempien ihmisten
kunnoitus. Esimerkkinä tästä pariskunta mainitsi vanhempien ih-
misten teitittelyn, josta luopuminen Suomessa tuntui aluksi vaike-
alta. Vanhempien puheessa oli kuitenkin läsnä koko ajan vakuutte-
lu erojen vähyydestä. Käytöstapojen erilaisuuden lisäksi esille tuli
sosiaalisessa elämässä tapahtunut muutos: Suomessa elämä oli
perhekeskeisempää kuin entisessä kotimaassa, jossa ystäväpiirillä
oli merkittävämpi rooli. Venäjällä tärkeimmän sosiaalisen verkos-
ton muodostivat kuitenkin sukulaiset ja tämän jälkeen vasta ystä-
vät. Suomessa tilanne oli sukulaisten osalta sama, sillä molempien
lähisuku asui Suomessa. Suku toimi täällä henkisenä tukena.

Kanssakäyminen ystävien kanssa oli Suomessa vähäisempää
kuin entisessä kotimaassa – tosin isä pohti työkiireiden vaikuttavan
osaltaan tähän muutokseen. Suomessa ensisijaisen ystäväpiirin
muodostivat venäjänkieliset ja toissijaisen suomalaiset tuttavat.
Suomalaisiin ystäviin turvauduttiin erityisesti silloin, kun tarvittiin
apua byrokratian kiemuroissa. Varsinkin alkuvaiheessa tämänkal-
tainen apu oli tarpeen, kun kielitaito ja suomalaisen yhteiskunnan
tuntemus ei ollut riittävää.

Pariskunta painotti, ettei ole joutunut kovinkaan paljon teke-
misiin suomalaisten viranomaisten kanssa aivan alkuaikoja lukuun
ottamatta, jolloin inkerinsuomalaisten paluumuuttajien vastaanot-
to oli vielä lapsenkengissä. He korostivat selviytyneensä Suomes-
sa kovalla työllä, yrittämisellä ja opiskelemalla ilman taloudellista
tukea yhteiskunnalta. Sukulaisten antama tuki oli puolestaan hen-
kistä. He itse olivat auttaneet sukulaisensa alkuun Suomessa.

Kieli

Haastateltava inkerinsuomalainen perhe oli kaksikielinen: sekä
venäjää että suomea puhuttiin sekaisin kotona. Suomessa vanhem-
mat antoivat kuitenkin painoa venäjän kielelle, jotta myös se säi-
lyisi perheen kielenä. Vanhemmat pyrkivät puhumaan enimmäk-
seen venäjää lapsilleen, mutta lapset puhuivat suomea ja usein vas-
tasivat suomeksi vanhempien venäjänkieliseen puheeseen. Vaati-
muksesta he tosin vaihtoivat puhekielensä venäjäksi. Tilanne oli
nyt päinvastainen kuin Venäjällä, jossa vanhemmat ponnistelivat
antaakseen pohjaa lasten suomen kielen taidoille tulevaisuuden
Suomeen muuttoa silmällä pitäen. Nyt vanhemmat tietoisesti yllä-
pitivät venäjän kieltä perheessään: perheen kuopukselle puhuttiin
vain venäjää. Tosin äiti, sillon kun hän asioi kaupoissa ja virastoissa,
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vaihtoi venäjän suomen kieleen puhessaan nuorimmalle tyttärel-
leen. Aviomiehen mukaan hän “pelkää puhua venäjää liikkuessaan
kaupungilla”.

Vanhemmat painottivat lastensa samankaltaisuutta suomalais-
ten lasten kanssa: “Ihan voi sanoa että ovat kuin paikalliset. Pu-
heesta ei erota ovatko he sieltä vai täältä. Kaverit ovat myös tätä
mieltä.” Äidin mukaan vanhimmalla tyttärellä oli alussa sopeutu-
mis- ja kieliongelmia, jotka tulivat näkyviin tavallisesti vilkkaan
tyttären muuttuttua hiljaiseksi ja sisäänpäinkääntyneeksi. Äiti oli
huolissaan siitä, ettei tyttärestä tulisikaan aktiivista lasta kuten hän
kuvitteli. Ystäviäkin hän toivoisi tyttärellään olevan enemmän. Isän
mukaan tämä ei täysin pitänyt paikkaansa. Hän vähätteli kielitai-
don vaikutusta tyttäressä tapahtuneeseen muutokseen.

Ei meillä ole sellaista ongelmaa, että he ovat ulkomaalaisia – koulussa
ei ollenkaan. Vaikka hän (äiti) sanoi, että ei ollut riittävä kielitaito, niin
voi olla riittävä. Sanasto ei ollut niin laaja. Kyllä hän muuten pystyi
puhumaan koulussa. Jos hän ei olisi maininnut mistä hän on tullut niin
tuskin he (oppilaat) olisivat huomanneet.

Lapset ja koulu

Perheen tyttäret eivät osallistuneet valmistavaan opetukseen, vaan
aloittivat koulunkäyntinsä tavallisessa koululuokassa. Vanhemmat
olivat yksimielisiä siitä, etteivät heidän lapsensa erotu koulussa
muista oppilaista erilaisen taustansa vuoksi. Lapsia ei myöskään
ole kiusattu koulussa, vaikka he vapaaehtoisesti kertoivat luokka-
tovereilleen taustastaan. Äiti oli ihmetellyt tätä ja kysynyt tyttäril-
tään, miksi he kertoivat asiasta. He vastasivat nimenomaan halua-
vansa hieman erottua muista.

Minä sanoin: “Miksi, eikö pelota, että kiusataan tai jotain sellaista?”
(Lapset vastasivat:) “Ei, ihan normaalisti kaikki ottivat vastaan, ei mi-
tään pelkoa. Me vaan kaikille sanottiin. Vielä mukavampi, kun vähän
erottuu kaikista muista.” Erikoista ihan.

Molempien tyttärien koulunkäynti sujui erinomaisesti vanhimman
alkuvaikeuksista huolimatta. Keskimmäisen tyttären koulunkäyn-
nin alku Suomessa oli ongelmaton – hän aloitti kuusivuotiaana
läpäistyään koulukypsyystestin. Vanhemmat antoivat ymmärtää,
että heidän lapsensa ovat varsin lahjakkaita oppilaita. Opettaja oli
todennut nuoremmasta koululaisesta, että hän on “mallioppilas,
olisivatpa kaikki muutkin tällaisia”. Äiti ja isä olivat huolissaan
suomalaisen koulun helppoudesta. Varsinkin venäläiseen kouluun
verrattuna suomalainen koulunkäynti tuntui silkalta ajanvietolta.
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Kun soitetaan sinne (Venäjälle) sukulaisille ja tuttaville, niin siellä ne
istuu päivät, illat ja yöt lasten kanssa läksyjä tekemässä. En tiedä onko
se hyvä vai huono. Tuntuu niin helpolta tämä koulu täällä.

Vanhemmat pelkäsivät, etteivät heidän tyttärensä opi työntekoon,
sillä suomalainen koulu ei tarjonnut riittävästi haasteita. Läksyjä
lapsilla ei tuntunut olevan koskaan, varsinkaan neljäsluokkalaisella
“ei ole ollut varmaan neljään vuoteen mitään”.

Minulla on ihan pelko, että hän ei totu tekemään töitä ja just nuo koti-
tehtävät. Hän ei totu tekemään töitä ja sitten joskus tulee olemaan vai-
keuksia. Ei välttämättä aina niin helppoa tule olemaan.

Ratkaisuksi äiti ja isä ehdottivat eriytettyä opetusta ja tasokursseja.
Lahjakkaat lapset tulisi ottaa huomioon enemmän ja antaa heille
tasonsa mukaan tehtäviä. Tässäkin vanhemmat vertasivat venäläi-
seen kouluun, jossa saatettiin esimerkiksi matematiikan tunnilla
antaa nopeammin menestyneille korkeakoulutasoisia tehtäviä. Äi-
din mukaan tämä pakotti ajattelemaan ja yrittämään, toisin kuin
suomalainen koulu, joka hänen havaintojensa mukaan oli lähes
leikkimistä. Äiti kävi tutustumassa päivän verran koulun toimin-
taan ja totesi, että oppilaat touhuavat luokassa omiaan: piirtelevät,
kävelevät ja huutelevat opettajalle. Aviomiehen mukaan suoma-
lainen koulu, sen lisäksi ettei se vaadi oppilailtaan tarpeeksi, oli
liian demokraattinen: “Opettaja on semmoinen äiti, josta saa imeä,
ei maitoa vaan kaikkia palveluja.” Vaimon mielestä asiassa oli omat
hyvätkin puolensa, sillä opettajaa ei tarvitse pelätä ja hän on aina
lähellä, kun oppilas tarvitsee apua.

Inkerinsuomalaisperheen vanhemmat tuntuivat seuraavan tark-
kaan lastensa koulumenestystä. Lasten hyvä koulumenestys oli
heille tärkeä asia ja siihen liittyvät epäkohdat huolestuttivat heitä
lasten tulevaisuuden kannalta. Keskeisin huolenaihe oli se, ettei-
vät lapset opi työntekoon. Äiti haluaisi seurata lasten koulumenes-
tystä vieläkin läheisemmin ja toivoi intensiivisempää yhteistyötä
koulun ja lasten vanhempien välillä. Vanhempainkokoukset eivät
täysin tyydyttäneet häntä – niissä keskustelu liikkui liian yleisellä
tasolla. Tältäkin osin suomalainen koulu erosi venäläisestä, jossa
kokoukset olivat luokkakohtaisia. Näin opettajalla ja vanhemmilla
oli mahdollisuus keskustella siitä, mitä juuri heidän luokassaan
tapahtuu ja miten oma lapsi menestyy. Tätä äiti toivoi myös suo-
malaiseen kouluun.

Huolimatta siitä, että vanhemmat toivoivat suomalaisen kou-
lun olevan hieman enemmän venäläisen koulun kaltainen, heille
vaikutti olevan tärkeintä tyttärien menestyminen tasaveroisina oppi-
laina ja koulutovereina suomalaislasten rinnalla. Mitään erityis-
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kohtelua vanhemmat eivät toivoneet lapsilleen lukuun ottamatta
eriytettyä opetusta lahjakkaimmille oppilaille. Venäjän kielen tun-
teja he eivät olleet pyytäneet järjestettäviksi, vaan he olivat hoita-
neet opetuksen kotonaan omin voimin. Mahdollisuus venäjän kie-
len tunteihin oli vanhimman tyttären koulussa avautumassa, mutta
äiti pelkäsi kiusaamisongelman tulevan esiin, jos tytär saisi muista
poikkeavaa opetusta. Myös tyttären ystävät olivat ratkaisevassa
asemassa: vanhemmat uskoivat tyttären osallistuvan opetukseen,
jos hänen koulukaverinsakin osallistuisivat. Näin päätösvalta jäi
lapsille itselleen – vanhemmat eivät halua liikaa vaikuttaa siihen.
Isä totesikin pohtiessaan mahdollisuutta siirtää tyttäret Joensuussa
aloittaneeseen venäläiseen kouluun seuraavasti: “Minähän sanoin,
että suomalainen kasvatus on voittanut ja meidän on vaikea pai-
nostaa heitä, että sinä menet nyt sinne venäläiseen kouluun.”

Aikuiskoulutus

Haastateltava inkerinsuomalainen pariskunta painotti selviytymis-
tään omin voimin Suomessa. Erityisesti maahanmuuttajille suun-
nattuun koulutukseen he eivät olleet osallistuneet lukuun ottamat-
ta aivan alkuvaihetta, jolloin vaimo kävi yliopiston ulkomaalaisil-
le järjestämän kielikurssin. Tämä tapahtui olosuhteiden pakosta,
koska sillä hetkellä vaimolle ei ollut mitään muutakaan tarjolla.
Kielikurssista ei kertojan mukaan ollut juuri hyötyä, sillä kurssin
ongelmana oli osaanottajien kielitaidon liian suuret tasoerot – vai-
mon mukaan kurssi oli antanut eniten kielitaidoiltaan keskitasoisille
opiskelijoille. Muutoin pariskunta oli osallistunut kaikille suun-
nattuun koulutukseen. Vaimo oli osallistunut täydennyskoulutuk-
seen omalta ammmattialaltaan sekä hankkinut uuden ammatin
käymällä kokkikurssin aikuiskoulutuskeskuksessa. Perheen isä
puolestaan pätevöityi Suomessa lääkäriksi laillistamalla koulutuk-
sensa ulkomailla opintonsa suorittaneille tarkoitetulle kurssilla. Hän
halusi tehdä eron maahanmuuttajakoulutuksen ja oman koulutuk-
sensa välillä.

On pikkuisen eri juttu jos ulkomaalaisille järjestetään ammattikursseja.
Niitä vain sijoitetaan sinne, mutta meidän piti pyrkiä. Ottaa semmoi-
nen askel, että eteenpäin, enemmän oikeuksia, että saa pitää omaa
praktiikkaa.

Perheen äiti oli kokenut Suomessa saamansa koulutuksen pääosin
turhauttavaksi kielikurssista lähtien, myös täydennys- ja ammatti-
koulutuksen. Koulutuksen vaatimustaso oli liian matala.
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(Koulutus) oli liian löysää. Minä luulin, että on kovempi koulutus. Aina
kehutaan, että tämmöinen taso ja koulutus on ihan hieno. Minä luulin,
että nyt kirjoja ja kaikkea tekemistä kauheasti. Läksyjä ei tullut. Jotain
siellä puhuttiin, juteltiin joskus tunneilla. Joskus ihan tyhmiä tunteja,
että ihan kauheita. Ajanviettoa vain. Joskus ei ollut mitään tehtävää.
Jotain videoita katsotaan. Puolet on nukkumassa, virkkaamassa, luke-
massa…

Aviomies tasoitteli vaimonsa mielipiteitä toteamalla, että oli ym-
märrettävää, etteivät koulutukseen liitetyt toiveet ja odotukset voi
aina toteutua, mutta koulutusmahdollisuudet ovat Suomessa kui-
tenkin hyvät. Äidin ongelmat koulutuksen suhteen vaikuttivat ole-
van kahdenlaisia: ensinnäkään hän ei ollut löytänyt vielä omaa
alaansa ja toiseksi pieni lapsi sitoi hänet kotiin. Pieni lapsi esti tois-
taiseksi oman alan etsimisen. Venäjällä saatu insinöörin koulutus
ja Suomessa hankittu kokin ammatti eivät kiinnostaneet häntä.
Tulevana syksynä hänellä oli tarkoitus hakeutua opiskelemaan –
ammatti olisi saatava. Pelkkien kurssien käyminen ei tuntunut
riittävältä.

Jokin ammatti olisi saatava täällä. Se vie oman aikansa, vuosia opis-
kelua. Ei se pelkillä kursseilla – tuntuu että ei saa paljon mitään. Tutus-
tumiskursseina ja ajan vietossa niistä saa aika paljonkin, mutta työtä ei
saa sen jälkeen, varmaan kukaan ei saa.

Koulutuksen kannalta asian ydin oli aviomiehen mukaan Suomen
kansalaisuus.

Se on hyvin tärkeä juttu sitten loppujen lopuksi koulutuksen ja uran
kannalta, että olisi kansalaisuus. Kun sitä ei ole tasavertainen. Voi olla
että olisi, mutta tiedetään sun tausta, erilainen sukunimi ja puhut huo-
nosti, niin että ei se auta. Mutta tuntuu että se (kansalaisuus) on tärkeä
tässä byrokraattisessa järjestelmässä.

Suomen kansalaisuuden saaminen oli kuitenkin tuskastuttavan hi-
dasta perheen vanhempien mielestä. Rivien välistä oli luettavissa
moitteita siitä, että kansalaisuuden saamisessa kaikkia ulkomaa-
laisia koski sama käytäntö. Poikkeuksia ei tehty kenenkään koh-
dalla, olipa hän sitten pakolainen tai työelämässä oleva henkilö.
Suomen kansalaisuus oli avain täyspainoiseen yhteiskunnan jäse-
nyyteen, tie koulutukseen ja työelämään.
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3.2 Esimerkki II: Vietnamilainen perhe

Vietnamilaisperheen jäseniä olivat äiti (39 v., ravintola-alan työn-
tekijä), isä (39 v., varastomies) sekä tytär (17 v.) ja poika (12 v.).
Perhe asui kauniissa omakotitalossa viihtyisällä omakotitalo-
alueella. Suomeen perheen jäsenet saapuivat kiintiöpakolaisina
reilut yhdeksän vuotta sitten. Sitä ennen he viettivät kaksi vuotta
pakolaisleirillä Malesiassa. Molemmat, sekä vaimo että aviomies,
olivat kotoisin Saigonin lähistöllä sijaitsevasta kaupungista. Koti-
maassa heillä oli maatila, jota mies hoiti. Vaimo kävi maatilan töi-
den ohessa ansiotyössä paperitehtaassa.

Perhe otti minut haastattelutilanteessa kohteliaasti vastaan. Tytär
ryhtyi valmistamaan teetä ja vanhemmat istuutuivat kanssani olo-
huoneeseen. Perheen poika leikki ulkona ja kävi välillä sisällä.
Haastattelun aikana tytär tarjoili teetä ja leivonnaisia sekä tulkkasi
taustalta epäselväksi jääviä kohtia ja antoi tarkennuksia koulun-
käntiin liittyviin kysymyksiin. Muutoin hän ei osallistunut keskus-
teluun. Haastattelun sävy oli ystävällinen ja iloinen, mutta van-
hemmat eivät olleet valmiita kertomaan asioista kovin syvällisesti.

Suomeen saapuminen ja elämän muotoutuminen

Haastateltavilla vietnamilaisvanhemmilla ei ollut mitään ennakko-
käsityksiä Suomesta. Käytännössä he eivät tienneet mitään maas-
ta, johon he saapuivat keskellä pahimpia talvipakkasia. Alkuajoista
Suomessa ensimmäisenä mieleen muistuikin kylmyys. Varsinkin
ensimmäistä vuotta he kuvailivat “kamalaksi”.

Kului kaikkiaan kolme vuotta, ennen kuin elämä uudessa koti-
maassa alkoi tuntua helpommalta.

Elämää Suomessa kevensivät käytännön asioiden järjestymi-
nen: molemmat vanhemmat sijoittuivat nopeasti työelämään. Vai-
mo pääsi heti käytyään maahanmuuttajien työllisyykoulutukseen
liittyvän harjoittelujakson vakituiseen työhön harjoittelupaikkaansa
ravintolaan ja aviomies suurin piirtein samoihin aikoihin varasto-
työhön. Työelämään sijoittuminen mahdollisti ajokortin ja oman
auton hankkimisen, mikä puolestaan teki arkielämästä vähemmän
raskaan. Pitkiä välimatkoja ei tarvinnut enää kulkea polkupyörällä
pakkasessa kuten alkuaikoina. Kotimaata pariskunta kaipasi toisi-
naan, mutta arvosti elämän vakautta ja rauhallisuutta Suomessa:
“Joskus on semmoinen että kaipaa, mutta näin on parempi.”

Haastatteluhetkellä perheen elämää leimasi kova työnteko. Tätä
pariskunta korosti vahvasti alleviivaten. Vaimo kertoi, kuinka kaksi
vapaa-päivää viikossa tuntuu liian pitkältä.
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Parempi että on työtä, ei kotona olemista. Viikossa minulla on kaksi
vapaapäivää. Yksi päiväkin riittää, toisena päivänä minä en jaksa enää
kotona. Tulen hulluksi! Olen tottunut, että on paljon työtä. Parempi on.

Erityisesti kesäkuukaudet olivat työntäyteisiä, sillä perhe viljeli
pientä palstaa siirtolapuutarhassa. Vaimo esitteli edellisen kesän
satoa, muhkeita sipuleita, joita hän oli saanut palstaltaan yllin kyl-
lin. Kesällä aikaa ei jäänyt juuri muuhun kuin viljelysten vaalimi-
seen. He olivat silmin nähden ylpeitä, kun kerroin nähneeni hei-
dän kukoistavan kasvimaansa ja ihailleeni sitä ystäväni kanssa.
Perhe painotti yritteliäisyyden, sinnikkyyden ja energisyyden mer-
kitystä selviytymisessään eteenpäin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Uskonto

Perhe oli katolilainen. Uskonnollisuuteen viittaava esineistö ko-
risti kodin kirjahyllyä ja seiniä. Vanhemmat osallistuivat messuun
silloin kun se oli mahdollista: kerran kuukaudessa paikkakunnalle
saapui oman seurakunnan pappi pitämään messun. Kotimaassaan
he sen sijaan kävivät kirkossa joka viikko. Perheen isä totesi ole-
van “hieman hankalaa”, ettei voi osallistua messuun aina halutes-
saan. Näin heidän oli harjoitettava uskontoaan kodin piirissä.

Lasten uskonnollinen opetus tapahtui kotona: vanhemmat opet-
tivat enimmäkseen itse. Pappi antoi opetusta lapsille käydessään
paikkakunnalla. Kysyessäni lasten osallistumisesta uskonnon-
opetukseen koulussa isä vastasi, että “joskus osallistuvat”, mutta
tytär puuttui keskusteluun kertoen, että ala-asteella hän oli muka-
na uskonnon tunneilla, mutta ylä-asteella hän sai vapautuksen ope-
tuksesta. Tähän äiti lisäsi: “Katolilaista uskontoa voi opettaa vain
katolilainen, ei muut.”

Kasvatus

Vanhemmat kertoivat perhe-elämän Vietnamissa poikkeavan pal-
jon siitä, minkälaiseksi se Suomessa oli muodostunut. Vietnamis-
sa elettiin suurperheissä. Lapset eivät lähteneet pois kotoaan tultu-
aan täysi-ikäisiksi kuten Suomessa, vaan vasta sitten kun perusti-
vat oman perheen. Joku perheen sisaruksista jäi aina hoitamaan
vanhempiaan. Suomessa sen sijaan vanhemmat sanoivat noudatta-
vansa suomalaista kulttuuria: “Nyt asumme Suomessa ja teemme
ihan samoin kuin suomalaiset.” Lasten on muutettava pois kotoa,
jos he lähtevät opiskelemaan. Äiti kertoi lasten tähdentävän van-
hemmilleen, että koska he asuivat Suomessa, heidän oli toimittava
kuten suomalaisten. Kysyessäni miltä tämä heistä tuntui, äiti vas-
tasi: “Meillä elämä on täällä ihan hyvä.”
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Ystävät

Ottaessani puheeksi ystävät keskustelumme muuttui aavistuksen
verran entistä varautuneemmaksi. Kysyessäni tärkeistä ystävistä
ensimmäiseksi minulle vastattiin, että perheellä oli paljon suoma-
laisia tuttavia. Vaimo kertoi, että hänellä oli “suomalainen mum-
mo, äiti”. Tämä suomalainen äiti mainittiin myös keskustelussamme
varsinaisen haastattelun jälkeen. Perhe oli käynyt tekemässä hä-
nen luonaan polttopuita leivinuunin lämmittämistä varten. Suoma-
laisia ystäviä he olivat saaneet sekä työpaikkojensa että Punaisen
Ristin ystävätoiminnan kautta. Ystävät auttoivat erityisesti kieli-
ongelmissa, esimerkiksi kun oli kyse virallisten papereiden täyttä-
misestä.

Suomalaiset ystävät auttavat, emme esimerkiksi ymmärrä kaikkia
papereita. Joskus on tosi vaikea sana, sen takia suomalaisten ystävien
on pakko auttaa.

Isän mukaan suurin osa suomalaisista hyväksyi vietnamilaiset, jo-
ten perhe ei ollut törmännyt vaikeuksiin työpaikoilla, naapuristossa
tai suomalaisessa ystäväpiirissä.

Suomalaiset pitää meistä. Yksi tai kaksi kymmenestä ei pidä meistä.
Melkein kaikki tykkää, että asumme täällä.

Suhteet suomalaisiin vaikuttivat ongelmattomilta. Sen sijaan viet-
namilaisista ystävistä minulle ei puhuttu. Sain ylimalkaisen vasta-
uksen kysymykseeni, saivatko he apua tarvittaessa muilta maan-
miehiltään: “Johonkin hommaan tarvitsee, niin sitten auttaa (viet-
namilaiset).” Pariskunnalla ei kuitenkaan ollut paljon aikaa ystä-
villeen, kovan työnteon säätelemän elämänrytminsä vuoksi.

Kieli

Perheessä puhuttiin pääasiassa vietnamia – joskus lapset puhuivat
keskenään suomen kieltä. Koulussa lapset saivat kaksi tuntia vii-
kossa vietnamin kielen opetusta, mikä oli vanhempien mielestä riit-
tävä määrä. Äidin ja isän mielestä suomen kieli oli ensisijainen.

Ensimmäinen on suomen kieli, sitten seuraavaksi oma kieli. Suomen
kieli on tärkeämpi.
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Lapset ja koulu

Vietnamilaisperheen lapset menestyivät hyvin koulussa. Tyttären,
joka oli yläasteen yhdeksännellä, todistuksen keskiarvo oli lähes
yhdeksän. Tytär suunnitteli jatkamista lukioon tulevana syksynä
tavoitteenaan yliopisto-opinnot. Sekä tytär että perheen neljäsluok-
kalainen poika viihtyivät hyvin koulussa. Kiusaamisongelmaan per-
heessä ei ollut törmätty ja lähes kaikki lasten ystävät olivat suoma-
laisia.

Vanhemmat eivät pitäneet kovin tiiviisti yhteyttä kouluun, vaan
vetosivat tässäkin työkiireisiinsä. Enempään yhteydenpitoon ei
tunnettu tarvetta. Äiti kertoi keskustelevansa opettajan kanssa van-
hempainiltojen yhteydessä.

Kerran keskustelen ja opettaja sanoo, että meillä lapset oppii hyvin.

Koulu oli ottanut huomioon perheen erityistarpeet mutkattomasti:
lapset saivat vapaaksi tarvittavat uskonnolliset juhlapyhät, ja va-
pautus uskonnon opetuksesta oli myös toteutunut joustavasti.

Aikuiskoulutus

Molemmat vanhemmat osallistuivat maahanmuuttajille suunnat-
tuun työllisyyskoulutukseen Suomeen saavuttuaan. Molemmille
myös avautui mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen tämän kou-
lutuksen myötä. Koulutuksesta pariskunta totesi, että kielitaidon
kannalta se oli riittämätön – kielen opetukseen olisi pitänyt paneutua
enemmän. Suomea he eivät olisi oppineet lainkaan, elleivät olisi
saaneet työtä. Varsinkin vaimon oli ollut pakko oppia suomen kieltä
työnsä luonteen vuoksi.

Työssä puhun koko ajan ja (kielitaito) parempi joka päivä. Ravintola-
työssä pitää vastata koko ajan puhelimeen. Pakko oppia.

Sen sijaan aviomies tunsi yhä tarvetta kielitaitonsa kehittämiseen
ja yritti opiskella työpaikallaan joutohetkien aikana, mutta “jos on
paljon työtä, se ei ole riittävä tällä hetkellä”.

Lukuun ottamatta aviomiehen pyrkimystä kielitaitonsa vahvis-
tamiseen vanhemmat eivät kaivanneet koulutusta – työnteko oli
elämän keskiössä. Kun kysyin perheen tulevaisuuden suunnitel-
mista, sain vaimolta vastauksen hämmentyneen hiljaisuuden jäl-
keen:

Toivon että elämä on normaalia: työssä, kotiin, työssä, kotiin. Se riit-
tää. Ei mitään muuta.
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Myös aviomies säesti: “Ei mitään muuta. Koko ajan työssä.”
Perhe välitti haastattelutilanteessa vahvasti ajatuksen siitä, että
heidän on Suomessa elettävä suomalaisittain, suomalaisten ehdoilla.
Aviomies kiteytti asian seuraavasti:

Olen melkein samanlainen kuin suomalainen. Jos hallitus ja valtio muut-
tuu, meidän on pakko muuttua. Tällä hetkellä meillä on Suomen kansa-
laisuus, niin (se on) melkein sama kuin suomalainen. Riippuu siitä. Mei-
dän on pakko muuttua.

3.3 Esimerkki III: Bosnialainen perhe

Tämä luku perustuu keskusteluun bosnialaisperheen 19-vuotiaan
tyttären kanssa ja haastattelutilanteesta syntyneisiin vaikutelmiin.
Tein muistiinpanot keskustelustamme jälkikäteen, sillä tytär ei ha-
lunnut minun nauhoittavan haastattelua. Keskustelu käytiin hänen
vanhempiaan odotellessa, eivätkä nämä sopimuksesta huolimatta
saapuneet. He eivät ilmeisesti tohtineet kieltäytyä haastattelusta
suoraan, vaan katsoivat parhaimmaksi välttää kiusallisen tilanteen
pysyttelemällä pois paikalta.

Bosnialaisperheeseen kuuluivat lähes 50-vuotiaat vanhemmat,
19-vuotiaat tytär ja poika sekä jo oman perheen perustanut tytär.
Perhe oli saapunut Suomeen kuusi vuotta sitten Priedovin alueel-
ta. Kotimaassa heillä oli maatila, mutta isä kävi myös tilan ulko-
puolisessa työssä metallialalla. Suomessa äiti, isä ja poika asuivat
pienessä kerrostaloasunnossa pohjoiskarjalaisen kylän keskustan
tuntumassa. Tytär asui yksiössä vanhempiensa lähellä kadun toi-
sella puolen. Kaikki perheenjäsenet olivat työttöminä lukuun otta-
matta naimisissa olevaa siskoa, jolla oli ajoittain tulkin tehtäviä.

Haastattelussa läsnä olivat tytär ja hänen veljensä, mutta kes-
kustelu käytiin kuitenkin vain minun ja tyttären välillä. Veli tyytyi
seuraamaan keskustelua taustalta ja kommentoimaan välillä äidin-
kielellään. Minun annettiin ymmärtää, että vanhemmat saapuisi-
vat pian, mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Vanhemmat olivat
tyttären asunnossa koko vierailuni ajan. Olin saanut yhteyshen-
kilöltä tyttären osoitteen ja käynyt ovella soittamassa ovikelloa.
Kuulin oven takaa liikehdintää ja vaimeaa puhetta, mutta kukaan
ei tullut avaamaan. Lähdin pois pettyneenä luullen, etten tapaa
ketään perheestä. Kuitenkin astuessani rappukäytävästä pihalle
yläpuolellani avautui ikkuna ja siitä kurkisti hymyilevä nainen, joka
kysyi: “Kuka sinä olet?”. Esittelin itseni mainiten yhteyshenkilöni
nimen ja minut ohjattiin kadun toiselle puolen: “Tyttäremme on
siellä.”
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Perheen tytär otti minut ystävällisesti vastaan ja antoi ymmärtää,
että vanhemmatkin tulevat pian paikalle. Istuuduimme olohuonee-
seen ja minulle tarjottiin mehua, keksejä ja makeisia. Odotelles-
samme vanhempia saapuviksi tytär kyseli opinnoistani, perheestäni
ja yhteisestä tuttavastamme. Vaikutelmani siitä, että vanhemmat
olivat haastattelutilannetta paossa tyttären asunnolla, vahvistui ja
osoittautui lopulta oikeaksi. He olivat ilmeisesti olettaneet minun
tulevan suoraan heidän osoitteeseensa eikä tyttären asunnolle.

Suomeen tulo ja elämän muotoutuminen

Suomeen saapuminen oli koko perheelle vaikeaa. Hankalimpina
asioina tytär mainitsi kylmyyden ja uuden kotipaikkakunnan pie-
nuuden. Perheen elämää Suomessa hallitsivatkin suunnitelmat
muutosta toiselle paikkakunnalle ja haave paluusta kotimaahan.
Ikään kuin todisteena kaipuusta kotimaahan veli laittoi pyörimään
videon tuhotusta kotiseudusta. Videon oli kuvannut tammikuussa
1998 suomalais-bosnialainen valtuuskunta, joka kävi ottamassa
selvää pakolaisten paluumahdollisuuksista. Sisarukset esittelivät
täysin tuhotun kotitilansa videofilmiltä: päärakennuksesta ja karja-
suojasta olivat jäljellä ainoastaan luurankomaiset ulkopuitteet. Ty-
tär kertoi vanhempiensa katsovan filmiä joka päivä uudestaan ja
uudestaan. Itse hän ei voinut sitä tehdä, sillä hänelle tuli liian paha
olo. Katselimme videota hiljaisuuden vallitessa. Välillä tytär selitti:
“Tässä asui setämme, tässä tuttavamme. Tämä oli koulu, tämä ur-
heilukenttä.” Hän luetteli myös kuolleita sukulaisiaan.

Suurimman osan ajasta Suomessa vanhemmat olivat olleet työt-
töminä. Vanhemmille työnsaanti oli lähes mahdotonta muun mu-
assa puutteellisen kielitaidon vuoksi. Äiti ja tytär olivat kuitenkin
lyhyen jakson siivoustyössä. Äidille oli sanottu, että ei haittaa vaik-
kei osaakaan suomea, “pääasia on, että tekee työnsä hyvin”. Tämä
aika oli erityisen vaikeaa isälle, sillä bosnialaisessa kulttuurissa
miehelle kuuluu perheen toimeentulosta huolehtiminen.

Miehet eivät meillä ole tottuneet tekemään kotitöitä. Perheessä miehen
tehtävä on käydä työssä kodin ulkopuolella, ansaita ja tuoda rahaa kotiin.

Uskonto

Bosnialaisperheen olohuoneessa oli näkyvillä uskonnollista esineis-
töä: kirjahyllyssä oli muun muassa hopeanvärinen moskeijan pie-
noismalli. Perhe oli islaminuskoinen. Uskontoa harjoitettiin vain
perhepiirissä, sillä paikkakunnalla ei ollut moskeijaa. Moskeijan
puuttuminen mainittiin ikävänä asiana. Vanhemmat olivat opetta-
neet lapsilleen uskontoa – muuta opetusta he eivät olleet saaneet.
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Ystävät

Keskustellessani tyttären kanssa perheen sosiaalisista suhteista
syntyi vaikutelma, että perhe kokee ympäristön vihamieliseksi.
Erityisesti tämä koski bosnialaisyhteisön nuorisoa, joka ei uskal-
tanut liikkua ravintoloissa ja diskoissa iltaisin: “Esimerkiksi mei-
dän pojat eivät voi lähteä ravintolaan, sillä aina tulee tappeluja.”
Tytär kertoi muiden Suomessa asuvien bosnialaisnuorten ihmette-
levän, miksi he eivät käy missään. Tyttären mukaan kaikkialla
muualla Suomessa oli toisin ja nuorten elämä oli helpompaa kuin
omalla paikkakunnalla. Suomalaisia ystäviä hänellä ja perheellä ei
ollut yhtään. Suomalaisista kontakteista mainittiin ainoastaan ys-
tävällinen naapuri, joka auttoi tarvittaessa, ja tutkija, joka oli myös
auttanut perhettä käytännön tilanteissa. Perheen tärkeimmän ystä-
väpiirin muodostivat siis muut bosnialaiset.

Kasvatus

Vanhemmat olivat kasvattaneet lapsensa bosnialaiseen kulttuuriin,
joka eroaa paljon suomalaisesta. Tyttären mukaan erot ilmenivät
sosiaalisessa elämässä, alkoholin käytössä ja seurustelussa. Alko-
holi, seurustelu ja esiaviolliset suhteet olivat bosnialaisessa kult-
tuurissa nuorilta kiellettyjä asioita. Tytär kertoi, että heidän kult-
tuurissaan “ollaan aina kotona”. Tämä kotonaolon sääntö koski il-
meisesti tiukemmin tyttöjä kuin poikia, sillä aiemmin tytär murehti,
kuinka nuoret eivät voineet liikkua ulkona iltaisin ympäristön vi-
hamielisyyden vuoksi. Hänen kertomastaan päätellen pojat saivat
hieman enemmän vapauksia kuin tytöt.

Kieli

Perheen tyttäret olivat oppineet puhumaan sujuvaa suomea. Sen
sijaan vanhemmat eivät olleet pitäneet tärkeänä suomen kielen
oppimista. Tytär kertoi vanhempien kieltäytyneen menemästä
suomen kielen kurssille. He olivat sanoneet, että kielen oppiminen
on tärkeää lapsille, ei heille. Tyttäret toimivat vanhempiensa tulk-
keina tarvittaessa. Virastoissa asioidessaan vanhemmat turvautui-
vat lastensa apuun.

Koulutus

Suomeen saavuttuaan bosnialaisperheen vanhemmat eivät halun-
neet osallistua maahanmuuttajille suunnattuun työllisyyskoulutuk-
seen. He eivät pitäneet sitä tärkeänä. Taustalla vaikutti ajatus pikai-
sesta paluusta kotimaahan. Perheen lapset sijoitettiin tavalliseen
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koululuokkaan. Näistä ajoista tytär muistaa valtavat kielivaikeudet.
Kulttuuria ja uskontoa ei koulussa otettu huomioon muutoin kuin
ruokailussa: sianlihaa sisältävää ruokaa heidän ei tarvinnut syödä.
Kouluun vanhemmat eivät olleet juuri yhteydessä kieliongelmien
vuoksi.

Peruskoulun jälkeen tytär opiskeli hotelli- ja ravintola-alalla ja
veli metallialalla. Kumpikaan ei ollut kuitenkaan ollut mukana työ-
elämässä harjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Vaikka tytär puhui
sujuvaa suomea, hänen oli vaikea saada hotelli-ja ravintola-alalta
työtä: olisi osattava muitakin kieliä, kuten englantia. Hän ei ollut
kuitenkaan halukas hakeutumaan lisäkoulutukseen, vaan toivoi löy-
tävänsä työtä. Työttömyys oli yksi syy, miksi tytär haaveili muu-
tosta pois paikkakunnalta.

Tyttären kertoman perusteella perheen elämää määrittivät
muuttohaaveet: pois nykyiseltä paikkakunnalta parempiin oloihin.
Tyttären puheesta tuli esille vanhempien haave paluusta kotimaa-
han, mikä vaikutti koko perheen elämään. Ympäröivä yhteiskunta
koettiin etäiseksi, mutta varsinkin perheen tytär vaikutti halukkaalta
toimimaan aktiivisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Työn
saanti olisi vaikuttanut ratkaisevasti hänen elämäänsä. Se olisi askel
kohti täysipainoisempaa elämää suomalaisessa yhteiskunnassa.

3.4 Esimerkki IV: Somalialainen perhe

Somaliperheeseen kuuluivat äiti (39 v.), isä (44 v.) sekä heidän
kuusi 3–19-vuotiasta lastaan: kolme tytärtä ja kolme poikaa. Perhe
oli kotoisin Somalian pääkaupungista, Mogadishusta. Molemmat
vanhemmat olivat koulutettuja: vaimo oli työskennellyt kotimaas-
saan yrityksen talousosaston johtajana ja aviomies opetustehtävissä.
Hän oli insinööri koulutukseltaan. Suomessa vaimo oli ollut suu-
rimman osan ajasta kotiäitinä ja mies työttömänä. Perhe asui siis-
tissä lähiössä vuokra-asunnossa. Äiti ja lapset saapuivat Suomeen
lähes seitsemän vuotta sitten. Isä seurasi perhettään pari vuotta
myöhemmin.

Sain perheessä vieraanvaraisen vastaanoton: tyttäret tarjosivat
minulle somalialaisittain maustettua teetä. Haastattelutilanteessa
läsnä olivat perheen äiti ja vanhin tytär apuna tulkkaamassa tar-
peen tullen. Muut lapset kulkivat edestakaisin toimittaen arkisia
asioita. Äiti kävi välillä keittiössä antamassa neuvoja ruokaa val-
mistavalle tyttärelleen. Isän kanssa keskustelin erikseen. Hänen
tässä esiin tulevat käsityksensä perustuvat osin nauhoitettuun haas-
tatteluun ja osin keskustelustamme tekemiini muistiinpanoihin.
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Tulo Suomeen ja elämän muotoutuminen

Somaliperheen äiti saapui Suomeen Moskovan kautta viiden lap-
sensa kanssa. Päätös lähteä oli äidin oma: hän totesi ettei Somaliassa
olisi tulevaisuutta lapsille. Kenties he eivät edes säilyisi hengissä.
Suomesta vanhemmat eivät tienneet juuri mitään – ainoastaan sen,
minkä he olivat kouluaikana maantiedon tunnilla oppineet. Heidän
suunnitelmiinsa ei kuulunut alun perin jäädä Suomeen, vaan pako-
matkan määränpäänä oli Ruotsi tai Norja, missä olisi ollut perheen
sukulaisia auttamassa uuden elämän alkuun.

Alkuajoista Suomessa mieleen muistuivat elämän ahdistavuus
vastaanottokeskuksessa: ahtaat tilat, paljon ihmisiä ja keskinäisiä
ristiriitoja. Myös ulkopuolinen häirintä lisäsi vastaanottokeskus-
elämän rasittavuutta. Keskuksen ikkunoita rikottiin yöllä. Lapset
säikähtivät tapahtumaa ja itkeskelivät seuraavan päivän. Tällöin
äiti päätti jättää Suomen ja matkasi lapsineen Norjaan, mutta sieltä
heidät käännytettiin pian takaisin.

Oleskeluluvan saaminen ja muutto pois keskuksesta helpotti
perheen elämää. Varsinkin aviomiehen saapuminen Suomeen lä-
hes kahden vuoden odottelun jälkeen teki äidin arjesta vähemmän
raskaan. Hän odotti ennen kaikkea miehensä jakavan kasvatus-
vastuun lapsista. Isän tulon aikoihin perhe vaihtoi asuinaluetta, mikä
myös osaltaan kevensi perheen arkielämää. Syynä muuttoon oli
jatkuva häirintä: juopuneet naapurit potkivat öisin ovea ja päivisin
huutelivat lapsille loukkaavasti. Uudella asuinalueella somaliper-
heeseen suhtauduttiin suvaitsevaisemmin.

Uskonto

Islam oli perheen elämän tärkeä rytmittäjä. Jokainen perheenjäsen
rukoili islamin määräämät viisi päivittäistä rukousta – myös nuorim-
mainen jäljitellen vanhempien sisarustensa esimerkkiä. Uskonnolli-
suudesta kertoivat seinällä olevat arabialaiset kalligrafit ja rukous-
kalenteri, josta näkyivät päivittäiset rukousajat. Tyttäret ja äiti nou-
dattivat islamin normeja myös pukeutumisessaan: hiukset verhottiin
ulos lähtiessä ja miesvieraiden läsnäollessa.

Musliminaisen täytyy peittää hiuksensa, koska sanotaan että kun hän
on yli 15-vuotias tai jos hän menee kihloihin tai naimisiin hänen täytyy
peittää hiuksensa. Sanotaan että hiusten peittäminen on Jumalalta. Kun
tyttö on viidentoista, hän voi peittää jos pystyy. Mutta kun hän menee
naimisiin, hänen täytyy peittää – Koraani sanoo.

Perheen äidille oli tärkeää, että hän oli “puhdas muslimi” ja että
hänen lapsensa “pysyvät kuuliaisena vanhemmilleen, omalle kult-
tuurilleen ja uskonnolleen”.
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Uskonnon opetus tapahtui kotona. Perheen isä selitti yleensä
iltarukouksen jälkeen Koraanin tapahtumia. Lasten kesälomalla
puolestaan opiskeltiin arabiaa isän johdolla. Kodin ulkopuoliseen
uskonnon opetukseen perheessä ei ollut tarvetta, sillä isä pystyi
arabian kielen taitoisena huolehtimaan siitä.

Kasvatus

Somaliperheen vanhemmille oli tärkeää kasvattaa lapset kunnioit-
tamaan omaa kulttuuria. Islamin usko ja oma kulttuuri olivat vah-
vasti sidoksissa toisiinsa. Äiti torjui ympäröivän kulttuurin vaiku-
tuksen lapsiinsa.

Tulen antamaan paljon huomiota sille, että lapset oppivat Islamin us-
kon ja mikä on sen merkitys. Asuinpaikalla ei ole merkitystä. Missä
tahansa asuukin on opetettava lapsi Islamin uskoon. Tärkeintä on itse
olla puhdas muslimi. Lapseni ovat jo miltei aikuisia. Ympäristö ei tule
vaikuttamaan lasten uskoon. Meillä on oma taustamme ja
vanhempamme ja isovanhempamme ovat muslimeja. Lapsistani tulee
muslimeja missä tahansa he asuvat.

Kasvattaminen kunnioittamaan islamin uskoa ja sen myötä omaa
kulttuuria konkretisoitui tyttärien päähuivin käytössä. Vanhimmat
tyttäret olivat ryhtyneet peittämään hiuksensa 15–16-vuotiaina.
Samanaikaisesti he olivat muuttaneet muunkin pukeutumisensa
asteittain islamin normien mukaiseksi: farkut ja löysät puuvillapu-
serot olivat vaihtuneet nilkkapituisiksi väljiksi mekoiksi. Tytär, joka
Suomeen tullessaan oli lähes teini-ikäinen, kiteytti seuraavasti, mitä
oli elää somalityttönä Suomessa:

En ymmärrä suomalaisia tyttöjä. He vain leikkivät ulkona ja äidit kutsu-
vat kotiin, kun kaikki on valmista. Sellainen ei ole mahdollista Somali-
assa. Tyttöjen on autettava Somaliassa ja niin on parempi. Somaliassa
pojat eivät tappele tyttöjen kanssa. Kiusaavat kyllä. Suomalaiset tytöt
eivät ymmärrä, että en voi lähteä mukaan silloin, kun he haluavat.
Minun täytyy kysyä ensin lupa äidiltä.

Perheen isän mukaan kasvatus Suomessa oli liian vapaata. Kuiten-
kin hän totesi diplomaattisesti, että jokaisessa kulttuurissa on hy-
viä ja huonoja asioita. Hän halusi opettaa tämän lapsilleen ja aut-
taa heitä valitsemaan omasta kulttuuristaan ja ympäröivästä kult-
tuurista hyvät asiat ja hylkäämään molemmista huonot puolet. Suo-
malaisesta kulttuurista puuttui perheyhteys ja perhe-elämän kun-
nioittaminen – seikat, jotka puolestaan somalikulttuurissa olivat
vahvoja.
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(Tärkeää on) perheyhteys ja perheen jäsenten keskinäinen kunnioittami-
nen – vaimon, aviomiehen ja lasten. Lasten valmistaminen siihen alus-
ta lähtien. Minusta tuntuu, että te annatte lapsille liikaa vapautta tehdä
mitä tahansa. Se ei ole oikein heitä kohtaan. On parempi opettaa heil-
le mikä on oikein ja mikä on väärin. Sitten on helpompi myöhemmin
ymmärtää toinen toisiaan. Ja tärkeintä on pitää perhe yhtenäisenä.
Täällä avioerot ovat yleisiä ja sen vuoksi lapset joutuvat väärille teille.

Yksi tapa vahvistaa perheyhteyttä oli isän mukaan se, että lapset
jakoivat vastuun kotiaskareista pienestä pitäen. Somalilapset
joutuivatkin osallistumaan paljon kodin töihin. Näin he oppivat
konkreettisesti olevansa osa perhettä. Somalikulttuurin parhaim-
pina asioina isä mainitsi vanhempien ihmisten kunnioittamisen.
Kunnioittava käyttäytyminen vanhempia kohtaan meni jopa niin
pitkälle, ettei “nuorempi voinut edes katsoa vanhempaa silmiin”.
Oman kulttuurin hyviä puolia ei hänen mielestään voi opettaa lap-
sille pakottamalla ja painostamalla, vaan selittämällä asiat niin kuin
ne ovat. Opettaminen voi alkaa, kun lapsi on täyttänyt seitsemän
vuotta. Tämän ikäinen ymmärtää myös uskonnosta paljon. Äidin
tehtävänä on silloin neuvoa lasta rukoilemaan. Äidin kasvatus-
käsityksessä kietoutuivat yhteen niin uskonnolliset arvot kuin oman
kulttuurin arvostaminen ja vanhempien kunnioittaminenkin.

Jos lapsi ei rukoile kymmenvuotiaana, tulisi häntä rangaista. Jos lapsi
oppii silloin rukoilemaan, tulee hän aina rukoilemaan ja pysymään
kuuliaisena vanhemmilleen.

Ystävät

Haastateltavan perheen ystäväpiiri muodostui sekä suomalaisista
että somalialaisista tuttavista. Perheen ystäviin lukeutui myös eri
kansallisuuksiin kuuluvia muslimeja, jotka olivat aviomiehen kans-
sa saman moskeijan aktiivisia jäseniä. Suomalaisiin hän oli sen
sijaan tutustunut kursseilla ja kirjastossa. Perheellä oli myös suoma-
laisia perhetuttuja naapuristossa. Lapset olivat olleet usein välittä-
jinä tuoden luokkatoveriensa ja leikkikaveriensa vanhempia tapaa-
maan omia vanhempiaan. Suomalaiset olivat auttaneet perhettä
käytännön asioissa, mutta joskus hyvää tarkoittava apu oli saattanut
saada kiusallisiakin piirteitä. Vaimo totesi selviävänsä monista asioista
itsekin. Huolimatta siitä, että perheellä oli suomalaisia ystäviä, isä
kertoi ihmettelevänsä suomalaisten eristäytyneisyyttä ja ihmisten
itsekkyyttä. Perheyhteys ja todellinen ystävistä välittäminen puuttui
suomalaisesta elämänmenosta: “Ihmiset ajattelevat vain omaa elä-
määnsä.” Tämä ei olisi ollut mahdollista Somaliassa, jossa kulttuu-
riin kuului, että perheen etu ohitti aina yksilön edun. Ystävistä huo-
lehtiminen oli myös tärkeä osa somalikulttuuria.
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Yhteydenpito muuhun somaliyhteisöön tapahtui paljolti puhe-
limitse, sillä kaikki perheen tärkeimmät ystävät eivät välttämättä
asuneet samalla paikkakunnalla. Pariskunta oli ilmeisen arvoste-
tussa asemassa omassa yhteisössään, ja tuttavat ottivat yhteyttä
tarvitessaan apua: neuvoja sekä taloudellista että henkistä tukea
pyydettiin. Suhteet ulkomailla asuviin sukulaisiin pysyivät tiiviinä
ja apua annettiin puolin ja toisin välimatkasta huolimatta. Puhelut
sukulaisilta olivat lähes päivittäisiä.

Perheen nuorimpien lasten miltei kaikki ystävät olivat suoma-
laisia. Isä sanoikin huvittuneesti keskimmäisestä pojastaan, että
“hän on kuin suomalainen”. Vanhimmilla tyttärillä oli sekä suoma-
laisia että somalialaisia ystäviä. Koulu, läksyt ja kotitöiden teko
työllistivät vanhimpia tyttäriä, joten heillä ei ollut niin paljon aikaa
ystävilleen kuin nuoremmilla sisaruksillaan. Lapset osallistuivat
harrastuksiin mahdollisuuksiensa mukaan, siinä määrin kuin koulu
ja kotityöt antoivat myöten. Tämä oli myös tärkeysjärjestys: ensin
koulu ja koti, vasta sitten harrastukset. Harrastuksista esimerkkinä
mainittiin, että tyttäristä keskimmäinen ja pojista vanhin osallistuvat
paikallisen karateryhmän harjoituksiin. Muista karatenharrastajista
tytär erosi vain siinä, että hän verhosi hiuksensa harjoituksissa.

Muu tukiverkosto

Haastattelemani somaliperhe oli joutunut paljon tekemisiin viran-
omaisten kanssa työnhaun, työllisyyskoulutuksen ja asunto-ongel-
mien vuoksi. Vanhemmat olivat jatkuvasti etsineet perheelleen
tilavampaa asuntoa, mutta sellaisen löytyminen oli ollut kiven taka-
na. Kohtaamisissa suomalaisten viranomaisten kanssa isä, joka oli
oleskellut opintojen ja työkomennusten vuoksi paljon ulkomailla,
kertoi oman somalialaisuutensa nousevan pintaan.

On tilanteita, joissa tunnen itseni todella somalimieheksi. Esimerkiksi
kun minun pitää käydä sosiaaliviranomaisten luona. He kysyivät: “Missä
sinun vaimosi on?” Ja minä en ole tottunut siihen, että vaimo tulee
mukaani virastoihin. (Ja minä vastasin:) “Miksi? Minähän olen täällä”.
He sanoivat: “Ei, teidän pitää olla molempien, koska nämä ovat perhe-
kysymyksiä. Kun puhumme perheestä ja asunnosta, niin puhumme tei-
dän molempien kanssa”. Minä sanoin: “Ei, minä olen vastuussa näistä
asioista ja teidän pitää puhua minun kanssani”. Ensin he ihmettelivät,
mutta myöhemmin me ratkaisimme asian. Vaimoni kirjoitti kirjeen, että
joka tilanteessa ja joka kysymyksessä minä olen vastuussa ja hän on
kanssani samaa mieltä. Tässä asiassa tunnen olevani tyypillinen
somalimies. Somalimies on ylpeä ja suojelee jotain tällaista.
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Aviomies sanoi tuntevansa eurooppalaisen elämäntavan ja yrittä-
vänsä sopeutua siihen: “Yritän elää elämäni täällä normaalisti.”
Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että “perheestä yhden pitää olla per-
heenpää.” Silti se ei tarkoittanut, että hän tekisi päätökset yksin.
Hän ja vaimo keskustelivat asioista ja tekivät päätökset yhdessä.
Perheen äiti tiesi perheen asiat parhaiten, joten aviomies jätti mie-
lellään monet asiat vaimonsa ratkaistaviksi. Somalimiehen tehtä-
vänä on kuitenkin edustaa perhettään ulospäin.

Kieli

Somalin kieli oli perheen kotikieli. Tosin lapset saattoivat toisi-
naan puhua keskenään suomea. Nauraen ja huumorilla lapset ker-
toivat, kuinka suomen kieli oli ennen heidän “salakielensä”: suomea
he käyttivät silloin, kun he halusivat puhua asioista, joita ei tarkoi-
tettu vanhempien korvien kuultavaksi. Isä oppi kuitenkin nopeasti
suomen kielen, joten lapset menettivät tämän keinon puhua salai-
suuksistaan vanhempiensa läsnäollessa.

Vanhemmat painottivat äidinkielen oppimisen tärkeyttä. He
vaativat lapsiaan puhumaan kaunista ja puhdasta somalin kieltä ja
oikaisivat heitä tarvittaessa. Kaikki lapset kuitenkin hallitsivat hy-
vin äidinkielensä. Haastatteluhetkellä lapset osallistuivat koulussa
somalin kielen opetukseen, mutta vanhemmat eivät oleet aktiivi-
sesti pyrkineet järjestämään tätä opetusta. Kotona somalin kielen
asema oli niin vahva, ettei kouluopetukseen tunnettu tarvetta. Kun
opetus koulussa järjestyi, vanhemmat kuitenkin laittoivat lapsensa
äidinkielen ryhmään.

Perheen isä oli ahkera kynäilijä: hän kirjoitti runoja ja kerto-
muksia. Hän painotti äidinkielen merkitystä henkiselle hyvinvoin-
nille. Hän sanoi, ettei koskaan voinut tuntea oloaan täysin kotoi-
saksi Suomessa, sillä häneltä puuttui mahdollisuus ilmaista itseään
omalla kielellään. Tätä hän kaipasi monen muun asian ohella koti-
maastaan.

Sanotaan, että kaikkialla on hyvä, mutta koti on kaikkein paras. Kai-
paan (kotimaasta) ilmastoa, merenrantaa, ystäviä, maatiloja ja vihe-
riöivää maata. Kaipaan keskustelua ja avoimia ihmisiä. Mahdollisuut-
ta omaan vapaaseen äidinkieleeni. Englannin kieli ei ole äidinkieleni,
ei minun ensimmäinen eikä edes toinen kieleni. Ja nykyisin yritän pu-
hua suomea, joka on vielä vaikeampaa! Joten en voi olla henkisesti
tyytyväinen. Kaipaan niin monta asiaa ja niin paljon. Sellaista mitä ei
voi ostaa eikä myydä rahalla – se on paljon arvokkaampaa.
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Lapset ja koulu

Haastatteluhetkellä perheen kaikki kouluikäiset lapset olivat nor-
maaleissa suomalaisluokissa. Tyttäristä vanhin opiskeli lukiossa.
Lapset menestyivät koulussa hyvin – mitään poikkeuksellisia on-
gelmia heillä ei ollut. Suomessa olon alkuvuosiin tosin liittyi kiu-
saamisongelma, johon jouduttiin puuttumaan poliisin avustuksella.
Vanhimmat lapset joutuivat painiskelemaan kieliongelmien kans-
sa ja tekemään lujasti töitä menestyäkseen normaaliluokassa, mut-
ta pahimmat karikot oli jo ohitettu.

Somaliperheen lapset eivät halunneet tehdä numeroa erilaises-
ta kulttuurisesta taustastaan. Toisinaan opettajat pyysivät heitä val-
mistamaan esitelmiä kotimaastaan ja kertomaan kulttuuriinsa liit-
tyvistä tavoista, mutta muutoin lapset pyrkivät pitämään matalaa
profiilia. He eivät halunneet erikoiskohtelua. He osallistuivat kaik-
keen opetukseen. Tytöt osallistuivat liikuntatunneille noudattaen
islamilaista pukeutumisnormistoa. Ramadan-juhlan aikaan vanhim-
mat lapset ylläpitivät paastoa kaikessa hiljaisuudessa, ja kouluruo-
kailun aikaan he livahtivat vaivihkaa omille teilleen. Isä olisi ollut
halukas neuvottelemaan opettajien kanssa lapsilleen kouluun
rukoilumahdollisuuden, niin että he olisivat saaneet rauhallisen
sopen rukousta edeltävään rituaalipeseytymiseen ja varsinaista
rukoilua varten tuntien lomassa. Lapset kuitenkin estivät isänsä
aikeen. Isä taipui lasten tahtoon ja totesi, ettei halua tehdä heidän
elämäänsä raskaammaksi kuin mitä se jo oli: he joutuvat joka ta-
pauksessa päivittäin kamppailemaan erilaisen taustansa takia. Isä
sopi lastensa kanssa, että he rukoilevat väliin jääneet rukoukset
heti kotiin tultuaan – tähän järjestelyyn myös islamin säännökset
antoivat mahdollisuuden.

Perheessä isä hoiti enimmäkseen yhteyden pidon kouluun päin
ja keskusteli lasten asioista opettajien kanssa. Mitään suuria on-
gelmia perheellä ei ollut, vaan asiat olivat järjestyneet mutkatto-
masti. Nuorimmaisen poikansa asioita isä oli joutunut selvittele-
mään muutamia kertoja lapsen vilkkauden takia. Isän mukaan poi-
ka joutui opettajan hampaisiin taustansa vuoksi: luokan oppilaista
ainoastaan heidän poikansa kuljetti mukanaan vihkoa, johon opet-
taja kirjasi kaikki pojan päivittäiset rikkeet läksyjen laiminlyön-
neistä kotiin unohtuneisiin oppikirjoihin. Isä piti tätä tarkkailua koh-
tuuttomana ja kävi keskustelemassa asiasta opettajan kanssa. Aluksi
keskustelu oli käyty molemmin puolin kireään sävyyn, mutta yh-
teisymmärrys oli lopulta löytynyt. Vilkkaudestaan huolimatta poi-
ka oli kuuliainen ja yritti parhaansa, joten isä uskoi muidenkin kei-
nojen tepsivän poikansa saamiseksi järjestykseen kuin virheiden
luetteloinnin.
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Aikuiskoulutus

Somaliperheen äiti osallistui maahanmuuttajien työllisyyskoulu-
tukseen heti saatuaan oleskeluluvan ja kuntapaikan. Koulutus tun-
tui kuitenkin turhauttavalta määrärahojen vähyyden takia. Työ-
harjoittelujakso tapahtui kotona: hän sai kotiin ompelukoneen
harjoitellakseen ompelemista yksin kotona ilman ohjausta. Ohjaa-
jaa ei ollut varaa palkata, eikä kukaan suostunut vapaaehtoistyöhön.
Myös suomen kielen oppiminen oli tuskastuttavan hidasta. Myö-
hemmin äiti osallistui osuuskunnassa etnisen ravintolan perustamis-
projektiin, jonka yhteydessä opiskeltiin myös suomen kieltä. Hän
joutui kuitenkin luopumaan projektista raskauden vuoksi. Tämän
jälkeen hän oli ollut kotiäitinä. Hän haaveili oman yrityksen pe-
rustamisesta, mutta iso perhe ja pieni lapsi pitivät hänet kotona.

Perheen isä puolestaan tunsi olevansa liian vanha aloittamaan
alusta ja opiskelemaan uutta ammattia. Hän oli määrätietoisesti
pyrkinyt kehittämään suomen kielen taitojaan, mutta valitteli tilai-
suuksien vähäisyyttä suomen kielen puhumiseen. Kielikurssit ei-
vät olleet hänen mielestään riittävän tehokkaita. Kursseilla oli kieli-
taidoiltaan liian eritasoisia ihmisiä ja osa heistä ei ollut lainkaan
motivoituneita kielen oppimiseen. Tämä vaikutti kurssien opiskelu-
ilmapiiriin. Isä, joka puhui arabiaa, englantia, venäjää ja italiaa
sujuvasti, oli joutunut käymään suomen kielen alkeiskurssin ryh-
mässä, jossa osa opiskelijoista oli lähes luku- ja kirjoitustaidottomia.
Hän oli myös käynyt tietotekniikan kursseja täydentääkseen insi-
nöörin pätevyyttään.

Isä haki jatkuvasti töitä, mutta törmäsi työnsaannissa suomen
kielen taitonsa riittämättömyyteen. Edistääkseen työnsaantiaan hän
haki yliopiston järjestämälle kurssille, joka suuntautui yritysten
vientimarkkinointiin, mutta pääsy kurssille estyi juuri hänen suomen
kielen taitonsa vajavuuden tähden. Isä tunsi olevansa noidanke-
hässä: pelkät kielikurssit eivät antaneet riittävää kielitaitoa, mutta
ilman kielitaitoa ei saanut töitä eikä päässyt sellaisille kursseille,
jotka voisivat todella edistää hänen työnsaantiaan. Työ- tai opiskelu-
yhteisö voisi kuitenkin tarjota mahdollisuuden kielitaidon kehittä-
miseen, sillä työttömänä ollessa tilaisuudet puhua suomea olivat
vähäiset. Mies koki, että hänen henkinen pääomansa, koulutuk-
sensa, elämänkokemuksensa ja monipuolinen kielitaitonsa jäivät
täysin käyttämättä Suomessa: “Olen täällä ei-kukaan. Kotimaassa
minut tunnettiin, tiedettiin kuka olen. Siellä olin jotain. Pystyin
vaikuttamaan asioihin.” Somaliperheessä eli vahvana ajatus pa-
luusta kotimaahan.
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4. Yhteenveto
4.1 Selvitys pähkinänkuoressa

Tässä selvityksessä tutkimuksen kohteena oli maahanmuuttajien
kotoutuminen. Siinä tarkasteltiin maahanmuuttajien yleisiä akkul-
turaatio- ja integraatioasenteita perheen, kasvatuksen, uskon-
non ja tukiverkostojen alueella. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa,
millaista jatkotutkista tarvittaisiin, jotta viranomaisten ja maahan-
muuttajien kohtaamisiin löytyisi yhteiset pelisäännöt.

Integraatio eli kotoutuminen on yksi akkulturaatiomalli. Muita
ovat sulautuminen (assimilaatio), eristäytyminen (separaatio) ja
syrjäytyminen (marginalisaatio). Onnistuneen integraation tulok-
sena on kaksikulttuurisuus , jolloin maahanmuuttaja sekä säilyt-
tää omaa kulttuuriaan että omaksuu enemmistön normeja ja tapo-
ja. Tämän toteutuminen vaatii myös ympäröivältä yhteiskunnalta
ja kulttuurilta avoimuutta ja hyväksyntää.

Se, miten maahanmuuttaja sopeutuu uuteen kotimaahansa, riip-
puu useista eri tekijöistä, kuten henkilökohtaisista ominaisuuksis-
ta, elämänkokemuksesta, vastaanottajamaassa vallitsevista olosuh-
teista ja lähtömaan tilanteesta. Selvityksessä lähdettiin näkemyk-
sestä, että integroitumista tapahtuu kahdella eri tasolla: julkisella
ja yksityisellä. Julkinen taso sisältää yhteiskunnan eri instituutiot
kun taas yksityiseen kuuluvat esimerkiksi maahanmuuttajan hen-
kilökohtaiset tukiverkostot. Molemmat tasot ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Selvityksessä julkista tasoa lähestyttiin yksityi-
sen kautta.

Tutkimuksen keskeisen aineiston muodostivat neljän tällä het-
kellä suurimman maahanmuuttajaryhmän edustajien teema-
haastattelut. Se toteutettiin Pohjois-Karjalan alueella tapaus-
tutkimuksena: kustakin ryhmästä haastateltiin yhden perheen van-
hempia. Haastateltavia ryhmiä olivat inkerinsuomalaiset, bosnia-
laiset, vietnamilaiset ja somalialaiset. Aineiston suppeuden takia
ei voi esittää pitkälle meneviä yleistyksiä maahanmuuttajien integ-
raatioasenteista, mutta selvitys antaa suuntaviivoja ja ajatuksia
jatkotutkimuksia varten.
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4.2 Eristäytymisestä kotoutumiseen – maahanmuuttajien
erilaiset sopeutumismallit

Inkerinsuomalainen perhe:
Äiti (34 v.), diplomi-insinööri, kotiäiti.
Isä (36 v.), lääkäri, erikoistumassa.
Tyttäret: 14 v., 9 v. ja 2 v.

Paluuumuuttajina saapuneille inkerinsuomalaisperheen vanhem-
mille tulo Suomeen oli toiveiden täyttymys. Suomeen ja suoma-
laisuuteen kohdistui suuria odotuksia: Suomi nähtiin unelma-
maana, jossa asiat olisivat hyvin (vrt. Takalo 1994, 12–13). Todel-
lisuus Suomessa ei kuitenkaan vastannut näitä ennakko-odotuk-
sia. Tämän seurauksena varsinkin perheen äidin vahvasti
luterilaisuuteen sidoksissa oleva inkerinsuomalainen kulttuuri-
identiteetti (vrt. Sihvo 1991,343–346) oli joutunut muutospro-
sessiin. Vaimo oli inkerinsuomalainen molempien vanhempiensa
puolelta ja aviomies ainoastaan äitinsä puolelta – mikä lienee syy
siihen, että vaimo identifioitui vahvemmin inkerinsuomalaisuuteen
ja samalla koki myös pettymyksen Suomessa aviomiestään voi-
makkaammin.

Perheen tärkeimmän tukiverkoston Suomessa muodostivat
sukulaiset ja vasta sen jälkeen ystävät (vrt. Takalo & Juote 1995,
74). Sukulaisten apu oli henkistä, sillä aviopari oli saapunut Suo-
meen muuta sukua aikaisemmin ja itse auttanut sukulaisiaan. Ys-
täväpiirin muodostivat pääasiassa venäjänkieliset perhetuttavat.
Perheellä oli myös muutamia hyviä suomalaisystäviä. Perhe tuli
Suomeen ensimmäisten inkerinsuomalaisten joukossa aikana, jol-
loin työtilanne oli nykyistä parempi (Takalo 1994,1). Aviomiehellä
oli työpaikka valmiiksi katsottuna. Pariskunta korostikin itsenäis-
tä selviytymistään Suomessa – ilman sosiaaliturvaa ja viranomais-
ten tukea.

Vanhemmat torjuivat kulttuurierot oman ja ympäröivän kult-
tuurin välillä. Erojen painotettiin olevan vain pieniä, käytöstapoihin
liittyviä asioita. Omaan kulttuuriin kuuluvia käytöstapoja vanhem-
mat vaalivat erityisesti lasten kasvatuksessa. Suomalaisten ja oman
kulttuurin käytöstapojen erilaisuus näkyi suomalaisessa koulu-
maailmassa, jota erityisesti isä piti liian demokraattisena. Vanhem-
mat vertailivat suomalaista koululaitosta venäläiseen koulujärjes-
telmään. Venäläinen koulujärjestelmä sai heiltä enemmän kiitosta
kuin suomalainen. Tämän vertailun taustalla vaikutti vanhempien
huoli lastensa tulevaisuudesta. He pelkäsivät, ettei suomalainen
koulu opeta lapsia työntekoon ja itsenäiseen ajatteluun. Perheen
äiti piti kuitenkin suomalaisen koulun hyvänä puolena sen tarjoa-
maa turvallisuuden tunnetta opetustilanteessa: lasten ei tarvitse
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pelätä opettajaa, joka on aina lähellä neuvomassa ja opastamassa.
Vaikka vanhemmat kielsivät perheensä erilaisuuden suhteessa suo-
malaisiin, he pelkäsivät lastensa joutuvan kiusatuiksi erilaisen taus-
tansa vuoksi. Tämä pelko vaikutti vanhempien ratkaisuihin lasten
koulunkäynnin suhteen: päätösvalta esimerkiksi venäjän kielen ryh-
mään osallistumisesta jäi lapsille.

Aikuiskoulutuksesta oli eniten kokemuksia vaimolla, joka
halusi vaihtaa alaa ja kouluttautua uudestaan. Pienet lapset, tyyty-
mättömyys aiempiin ammatinvalintoihin ja huono työllisyystilan-
ne olivat vaikeuttaneet hänen työelämään sijoittumistaan. Vaimo
ilmaisi tyytymättömyytensä suomalaiseen koulutukseen, joka ei
ollutkaan niin korkeatasoista ja vaativaa kuin hän oli odottanut.
Maahanmuuttajille suunnatun kielikurssin hän oli puolestaan ko-
kenut osallistujien tasoerojen vuoksi tehottomaksi. Hänen mukaansa
työllisyys- ja täydennyskoulutuskurssit eivät ole avain työelämään
– ne palvelevat korkeintaan vain ajanviettona.

Haastattelun perusteella vaikutti siltä, että inkeriläis-
perheen elämää määritti pettymys suomalaiseen yhteiskuntaan,
joka ei vastannutkaan heidän sille asettamia odotuksia. Per-
heen vanhemmat näyttivät muodostavan identiteettinsä suoma-
laisuuden, inkeriläisyyden ja venäläisyyden välimaastossa. Pet-
tymys siihen, että he eivät Suomessa olekaan tasaveroisia suoma-
laisten kanssa (vrt. Takalo & Juote 1995, 83) tuli esille avioparin
käsityksessä kansalaisuuden myöntämisperusteista: he kritisoi-
vat sitä, että kaikki kansalaisuuden anojat ovat samalla lähtö-
viivalla, eikä hakijoiden taustoja oteta huomioon. Tyytymättömyys
suomalaiseen yhteiskuntaan heijastui myös koulutusasenteisiin:
ei peruskoulu eikä aikuiskoulutus ollut täyttänyt odotuksia. Siitä
huolimatta, että suomalainen yhteiskunta ei ollut vastannut odo-
tuksia, perheen vanhemmat olivat valinneet integraation sopeu-
tumisstrategiakseen. He pyrkivät säilyttämään oman venäläisyy-
teen ja inkerinsuomalaisuuteen pohjautuvan kulttuurinsa ja hy-
väksymään myös suomalaisuuden osaksi elämäänsä uudessa
kotimaassa.
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Bosnialaisperhe:
Äiti (n. 50 v.), kotiäiti.
Isä (n. 50 v.), maanviljelijä, työtön.
Tytär (19 v.) ravintola- ja hotellialankoulutus, työtön.
Poika (19 v.) metallialankoulutus, työtön.

Haastateltavan bosnialaisperheen jäsenet saapuivat kiintiöpako-
laisina Suomeen vuosien 1992–93 vaihteessa, jolloin heidät sijoi-
tettiin syrjäiseen Pohjois-Karjalan kylään. Alkuvaihetta Suomessa
leimasi koti-ikävä ja ympäristön outous. Haastattelussa perheen
tytär puhui koko perheen puolesta – vanhemmat eivät tohtineet
lupauksesta huolimatta osallistua haastatteluun. He ilmeisesti
ujostelivat kielitaitonsa puutteellisuutta.

Perhe ylläpiti Suomessa bosnialaista kulttuuria. Koska haas-
tateltavana oli perheen tytär, hän toi esille bosnialaisnuorten eroja
verrattuna suomalaisiin nuoriin. Bosnialaisessa kulttuurissa ei sal-
lita vapaita seurustelusuhteita ja alkoholia. Haastattelusta kävi myös
ilmi, että bosnialaisten tyttöjen elämää kontrolloitiin Suomessa
enemmän kuin poikien. Tyttöjen edellytettiin pysyvän kodin pii-
rissä, kun taas pojat olivat tyttöjä vapaampia liikkumaan nuorten
huvituksissa. Poikien vapaa-ajan menoja rajoittivat kuitenkin kon-
fliktit suomalaisten kanssa: ravintolaillat olivat usein päättyneet
kahakoihin paikallisen nuorison kanssa. Pakolaisuus oli kuiten-
kin muuttanut miehen ja naisen rooleja. Tytär kertoi isän kärsi-
vän siitä, ettei hän voi toimia perheensä elättäjänä, kuten bosnia-
laiseen kulttuuriin kuuluisi. Erityisen vaikeaa hänelle oli aika, jol-
loin äiti ja tytär olivat työllistettyinä.

Bosnialaisperheen kodissa oli esillä islamilaisuuteen viittaavaa
esineistöä, mikä viesti osaltaan uskonnon tärkeydestä perheelle.
Rukouspaikan puuttumisen tytär mainitsi ikävänä asiana. Perheel-
lä oli mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen vain kodin piirissä.
Islam liittyykin kiinteästi bosnialaiseen kulttuuriin, ja sen merkitys
on vain lisääntynyt sisällissodan ja pakolaisuuden myötä muodos-
tuen osaksi bosnialaista identiteettiä (ks. Salminen 1994,12–13).

Perheellä ei ollut merkittäviä ystävyyssuhteita suomalaisiin, sen
sijaan tärkeimmän sosiaalisen tukiverkoston muodostivat muut
bosnialaiset. Haastattelusta syntyi vaikutelma, että perhe eli eris-
täytyneenä ympäröivästä yhteiskunnasta, jota pidettiin torju-
vana. Perhe koki, ettei heistä pidetä Suomessa. Sen sijaan viran-
omaisiin suhteet olivat tyttären kertoman mukaan ongelmattomat
– perhettä on kohdeltu ystävällisesti. Vanhemmat eivät pystyneet
hoitamaan itsenäisesti asioitaan viranomaisten kanssa heikon
suomen kielen taitonsa vuoksi, joten tytär toimi tarvittaessa tulk-
kina.
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Suomeen saavuttuaan perheen lapset sijoitettiin heti suoma-
laislasten kanssa samoihin koululuokkiin. Näistä ajoista mieleen
muistuivat valtavat kielivaikeudet. Suurin osa ajasta kului suomen
kielen opiskeluun (vrt. Asikainen 1994 & 1996). Peruskoulun jäl-
keen tytär oli hankkinut hotelli- ja ravintola-alan koulutuksen. Val-
mistumisen jälkeen hän oli ollut työttömänä. Kokemusta omalta
alalta hänellä ei työharjoittelun lisäksi ollut. Työelämään sijoittu-
minen oli kiinni kielitaidosta  – suomen kielen lisäksi olisi osatta-
va muitakin kieliä, kuten englantia. Tytär ei kuitenkaan ollut val-
mis hakeutumaan lisäkoulutukseen, vaan ratkaisuna tilanteeseen
hän haaveili muutosta toiselle paikkakunnalle, jossa työtä olisi pa-
remmin tarjolla. Vanhemmilla ei ollut kokemuksia suomalaisesta
koulutuksesta: he olivat kieltäytyneet osallistumasta maahan-
muuttajille suunnattuun työllisyyskoulutukseen, johon olisi liitty-
nyt myös suomen kielen opintoja. He olivat todenneet kielitaidon
olevan tärkeää ja merkityksellistä vain heidän lapsilleen.

Bosnialaisperheen tyttären haastattelusta tuli esille, kuinka
uuteen kulttuuriin sopeutuminen voi saada erilaisia muotoja sa-
massakin perheessä. Vanhempien sopeutumismalliksi näytti muo-
toutuneen eristäytyminen, kun taas tytär oli pikemminkin työttö-
myyden takia syrjäytynyt valtakulttuurista. Toisin kuin vanhem-
pansa hän vaikutti halukkaalta toimimaan suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Vanhempien elämää hallitsi paluuajatus, kun taas
tyttären tulevaisuuden ajatukset olivat ristiriitaisia: toisaalta hän
haaveili vanhempien tavoin paluusta kotimaahan, mutta myös
muutosta uudelle paikkakunnalle ja pääsystä työelämään.

Vanhempien eristäytyminen ilmeni haluttomuutena oppia suomen
kieli. Myös se, että ympäröivä yhteiskunta koettiin torjuvaksi ja
että perheeltä puuttuivat ystävyyssuhteet suomalaisiin, vahvisti
eristäytymisen tunnetta entisestään. Vanhempien kielitaidotto-
muus teki heistä riippuvaisia tyttäristään, mikä epäilemättä oli
muuttanut perhesuhteita – aivan samoin kuin se, ettei isällä ollut
mahdollisuutta elättää perhettään Suomessa.
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Vietnamilainen perhe
Äiti (39 v.) teollisuustyöntekijä, työssä ravintola-alalla.
Isä (39 v.) maanviljelijä, työssä varastomiehenä.
Tytär (17 v.)
Poika (12 v.)

Haastateltava vietnamilaisperhe oli saapunut Suomeen kiintiöpako-
laisina yhdeksän vuotta sitten. Perheellä ei ollut ennakko-odotuk-
sia Suomesta. Alkuaika Suomessa oli perheelle raskas – kului kolme
vuotta, ennen kuin elämä asettui uomiinsa uudessa kotimaassa. Suo-
malaisittain perhe edusti menestystarinaa: molemmat vanhem-
mat olivat kiinni työelämässä, he asuivat kauniissa omakotitalossa
rauhallisella alueella ja lapset menestyivät koulussa. Tytär oli päät-
tänyt hakea lukioon ja suunnitteli jatkossa yliopisto-opintoja.

Perheen tärkeimmän ystäväverkoston muodostivat suomalai-
set tuttavat. Vaimo mainitsi erityisesti suomalaisen “äidin” – ky-
seessä on vietnamilainen arvonimi, joka annetaan erityisen lähei-
selle henkilölle (ks. Laapio 1997). Haastattelijan kysymys vietna-
milaisista ystävistä otettiin vastaan hämmentyneesti ja siihen ei
selvästikään haluttu vastata. Vanhemmat kiersivät kysymyksen
kertoen, ettei ystäville jää kovinkaan paljon aikaa työkiireiden
vuoksi.

Keskusteltessa vietnamilaisesta kulttuurista ja sen ylläpitämi-
sestä pariskunta painotti, että heidän on elettävä suomalaisittain.
Aviomiehen mukaan he ovat Suomessa melkein suomalaisia. Suo-
malaisuuden korostaminen tuli esille myös äidinkielen arvostuk-
sessa: suomen kieli ohitti tärkeysjärjestyksessä vietnamin kie-
len. Vanhempien mielestä suomen kielen hallinta oli lapsille äi-
dinkieltä tärkeämpää.

Erot suomalaisen ja vietnamilaisen kulttuurin välillä tulivat
esille perhemuodossa: vietnamilainen suurperhe eroaa suomalai-
sesta ydinperheestä. Kotimaassa elettiin suurperheissä, joissa iso-
vanhemmat, vanhemmat ja aikuiset lapset kuuluivat samaan talou-
teen. Vanhempia ei jätetty yksin, vaan lapset pitivät heistä huolta.
Vanhenevat vanhemmat hoidettiin kodin piirissä. Pariskunta totesi,
että Suomessa heidän on hyväksyttävä lasten irtautuminen
kodista ja lähteminen opiskelemaan mahdollisesti toiselle paikka-
kunnalle.

Perheen uskonto, katolilaisuus, oli ainoa omaan kulttuuriin
liittyvä asia, jonka ylläpitäminen tuotiin esille. Perheellä ei ol-
lut kuitenkaan mahdollisuutta käydä jumalanpalveluksissa niin
usein kuin kotimaassa. Uskonnon merkitys pakolaisuudessa oli
kasvanut. Vanhemmat kertoivat kaipaavansa viikottaisia jumalan-
palveluksia. Haastatteluhetkellä heillä oli tilaisuus osallistua mes-
suun vain kerran kuukaudessa.
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Perheen molemmat lapset menestyivät koulusssa hyvin. Van-
hemmat eivät tuoneet esille mitään ongelmia. Äiti totesi, ettei ehdi
työkiireidensä vuoksi pitämään yhteyttä kouluun. Tiiviimpään
yhteydenpitoon ei kuitenkaan tunnettu tarvetta.

Suomeen tultuaan vanhemmat osallistuivat heti maahanmuut-
tajille suunnattuun työllisyyskoulutukseen. Se oli vastannut tar-
koitustaan: molemmille avautui työpaikka koulutuksen tarjo-
amien työharjoittelupaikkojen kautta, joten pariskunta oli pitänyt
koulutusta mielekkäänä. Tosin suomen kielen opintoja he olisivat
kaivanneet enemmän. He totesivat, etteivät olisi oppineet riittä-
västi kieltä ilman työpaikkojaan. Aviomies tunsi kuitenkin edel-
leen tarvetta kielitaitonsa kohentamiseen.

Vietnamilaispariskunta välitti haastattelijalle voimakkaasti
assimilaatio-ajatuksen: Suomessa on elettävä suomalaisittain ja
pyrittävä sulautumaan ympäröivään yhteiskuntaan oman kulttuu-
rin kustannuksella. Oman kulttuurin ylläpitämistä ei tuotu uskon-
toa lukuun ottamatta esille ja ainoastaan suomalaiset ystävät
mainittiin haastattelussa. Haastateltavat alleviivasivat kovan työn
tekemisen tärkeyttä niin haastatteluhetkellä kuin tulevaisuudes-
sakin. Perhe ei suunnitellut paluuta kotimaahan, vaan tuntui
asettuneen pysyvästi Suomeen. Myös perheen ulkoinen elämi-
sen malli viesti pysyvyydestä.
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Somalialainen perhe:
Äiti (39 v.), markkinointi-alan koulutus, kotiäiti.
Isä (44 v.), insinööri, työtön.
Lapset: tytöt (3 v., 17 v., 19 v.)
 pojat (10 v., 12 v., 15 v.)

Spontaanipakolaisina saapuneelle somaliperheelle Suomi ei ollut
pakomatkan määränpää. Se, että perhe lopulta asettui juuri Suo-
meen, oli sattumaa – tavoitteena oli paeta johonkin muuhun Eu-
roopan maahan, jossa perheellä olisi sukulaisia auttamassa uuteen
alkuun. Muutto- ja paluuhaaveiden lisäksi perheen elämää alkuai-
koina Suomessa vaikeutti vastaanottokeskuksen ahtaus ja siellä asu-
vien ihmisten keskinäiset ristiriidat (vrt. Virtanen 1993, 80–81).
kaikki asettui uomiinsa vasta sitten, kun perhe pääsi aloittamaan
itsenäisen elämän sijoituskunnan tarjoamassa vuokra-asunnossa.

Somaliperheen vanhempien puheessa kietoutuivat toisiinsa
uskonto, oma kulttuuri ja lastenkasvatus. Uskonto, islam, mer-
kitsi perheelle arkisen elämän rytmittäjää ja oman kulttuurin
kunnoitusta. Erityisesti äiti toi esille uskonnon tärkeän roolin las-
ten kasvatuksessa. Hänelle uskonto tarjosi vahvan moraalisen
perustan, jolle kasvatus nojasi. Uskonnon avulla painotettiin myös
oman kulttuurin erilaisuutta suhteessa ympäröivään kulttuuriin.
Perheen isän mukaan kasvatus Suomessa oli liian vapaata – tosin
hän totesi sekä suomalaisessa että somalialaisessa kulttuurissa ole-
van niin huonoja kuin hyviäkin puolia. Hänen tavoitteenaan oli
kasvattaa lapsensa niin, että he voivat omaksua molemmista kult-
tuurista hyviä puolia ja hylätä niiden huonot puolet. Somali-
kulttuurin parhaana puolena hän mainitsi vahvan perheyhteyden.

Muut somalit muodostivat perheen tärkeimmän ystäväpii-
rin . Perheen ystäväpiiriin lukeutui myös eri kansallisuuksiin kuu-
luvia islaminuskoisia tuttavia. Suomalaisiin ylläpidettiin yhteyttä
myös jossain määrin. Suhteet Suomen ulkopuolella asuviin
sukulaisiin olivat vilkkaita ja  sukulaisille annettiin apua mah-
dollisuuksien mukaan (vrt. Alitolppa-Niitamo 1994, 42). Lapsil-
la oli sekä suomalaisia että somalialaisia ystäviä.

Perhe oli joutunut asunto- ja työllisyystilanteensa vuoksi asioi-
maan usein suomalaisten viranomaisten kanssa. Näissä tilanteissa
aviomies kertoi “somalialaisuutensa” nousevan toisinaan pintaan.
Hänen mukaansa suomalaisten viranomaisten oli vaikea ymmär-
tää, että somalikulttuurissa miehen tehtävänä on toimia per-
heen edustajana, mikä ei suinkaan tarkoita sitä, että nainen
alistuu miehen tahtoon. Perheessä asioista neuvoteltiin yhdessä,
mutta mies toimi välittäjänä perheen ja viranomaisten kesken.
Aviomies kertoi jättävänsä päätösvallan useissa perhettä koskevis-
sa asioissa vaimolleen.
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Haastattelusta kävi ilmi, että somaliperheen lapset joutuivat
kamppailemaan koulussa niin kielitaidon kuin erilaisen taustansakin
vuoksi. Erityisesti vanhemmille lapsille kielitaidon vajavuus lisäsi
koulusta aiheutuvaa työtaakkaa. Lapset kokivat voimakasta
yhdenmukaisuuden painetta suomalaisessa koulumaailmassa
ja pyrkivät esimerkiksi viettämään uskonnolliset juhlansa mahdol-
lisimman huomaamattomasti. He myös estivät isänsä aikeet järjes-
tää heille mahdollisuuden islamin säätämiin rukouksiin koulupäivän
aikana.

Aviomies oli osallistunut useille kieli- ja työllisyyskursseille,
jotka eivät kuitenkaan olleet auttaneet hänen työllistymistään. Työ-
paikan saaminen tai mahdollisuus osallistua työllistymisen
kannalta keskeiseen koulutukseen oli kariutunut puutteelliseen
suomen kielen taitoon. Suomen kielen kurssit eivät puolestaan
olleet useinkaan riittävän tasokkaita neljää vierasta kieltä sujuvas-
ti taitavalle miehelle. Vaimon koulutus ja työllistyminen oli puo-
lestaan pysähtynyt lapsen syntymään. Vaimon Suomessa saama
koulutus ei vastannut hänen kotimaassaan saamaansa koulutusta
ja työkokemusta.

Somaliperheen vanhempien haastattelusta välittyi vaiku-
telma, että heidän yksi tärkeimpiä tehtäviään Suomessa oli lasten
kasvattaminen vahvoiksi ja kulttuuritaustansa tunteviksi yksilöiksi.
Perheen isä toi esille käsityksiä, jotka sisälsivät integraatiota-
voitteen: hän liitti lastensa kasvatukseen myös suomalaisuuden
ja sen hyvien piirteiden omaksumisen. Sen sijaan lasten kokemuk-
set koulusta eivät tukeneet vanhempien pyrkimyksiä, vaan lap-
set kävivät koulua yhdenmukaisuuden paineessa.

Huolimatta erityisesti somaliperheen isän integraatiotavoitteista
suomalainen yhteiskunta näyttäytyi varsin etäisenä perheen mo-
lemmille vanhemmille. Aviomies koki elämäntilanteensa Suo-
messa turhauttavaksi, sillä häneltä puuttui konkreettinen side suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Tällaisen siteen olisi tarjonnut työpaik-
ka. Myös perheen äidille suomalainen yhteiskunta oli etäinen:
suuri perhe ja pienet lapset sitoivat hänet tiiviisti kodin piiriin.
Hänen sopeutumismallikseen näytti muotoutuneen eristäytymi-
nen.
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4.3 Keskustelua

Selvityksen aineistosta oli löydettävissä akkulturaatioasenteita niin
eristäytymisestä kotoutumiseen kuin syrjäytymisestä sulautumi-
seenkin. Nämä erityyppiset asenteet tulivat selkeästi esille, mutta
kun maahanmuuttajien omaksumia sopeutumismalleja tarkastel-
laan lähemmin, osoittautuu todellisuus esimerkkejä monisyisem-
mäksi. Tässä luvussa pohdin maahanmuuttajien sopeutumisstrate-
gioita hieman pintaa syvemmältä ja nostan esiin lisäkysymyksiä
jatkotutkimusta varten.

Aineiston esimerkeistä somalialaiset ja bosnialaiset oli repäisty
juuriltaan äärimmäisen väkivaltaisesti sisällissodan takia ja heidän
tulonsa Suomeen ajoittui laman kynnykselle. Heidän saamansa
vastaanotto ja julkisuus Suomessa oli huomattavasti kielteisempää
kuin inkerinsuomalaisten ja vietnamilaisten. Erityisesti tämä koski
somalialaisia, jotka ovat saaneet osakseen lähes vihamielistä koh-
telua Suomessa. Selvityksen vietnamilaiset puolestaan saapuivat
Suomeen aikana, jolloin työllisyystilanne oli vielä hyvä ja heidän
oli mahdollista sijoittua työelämään. Toisin kuin selvityksen mui-
den esimerkkiperheiden, inkerinsuomalaisten maahanmuutto oli va-
paaehtoista. Kaikki tämä muodostaa monimutkaisen yhtälön, jolla
on ollut vaikutuksensa siihen minkälaiseksi maahanmuuttajien so-
peutuminen uudessa kotimaassa on muodostunut.

Koulutus ja työ – reitti kotoutumiseen

Selvityksen mukaan koulutuksen ohella tärkeä kotoutumista edis-
tävä tekijä oli työelämään sijoittuminen. Sellainen koulutus, jolla
ei ollut suoraa työllistävää vaikutusta, koettiin usein turhauttavaksi.
Kielikurssit eivät puolestaan vastanneet aina tarkoitustaan, ne oli-
vat monessa tapauksessa riittämättömiä. Kaikilla selvityksen
maahanmuuttajilla ei ollut mahdollisuutta kartuttaa kielitaitoaan
käytännön tilanteissa. Esimerkeistä tuli esille noidankehä, joka oli
joidenkin maahanmuuttajien todellisuutta: kielikurssit eivät vas-
tanneet heidän tarpeitaan, eikä kielitaidon kehittämiseen ollut käy-
tännössä mahdollisuutta. Tämän vuoksi työllistyminen tai pääsy
sen kannalta keskeiseen koulutukseen vaikeutui.

Kielitaito oli siis olennainen tekijä kotoutumisen kannalta . Sel-
vityksen esimerkit herättivät kuitenkin kysymään: onko työttö-
myyden todellisena syynä kielitaidottomuus vai onko pikem-
minkin kyse yhteiskunnassa vallitsevasta institutionaalisesta
rasismista (mm. Pitkänen 1997, 76)? Voiko kielitaidottomuus olla
syynä siihen, että somaliperheen neljää vierasta kieltä sujuvasti ja
suomea välttävästi puhuva isä ei aktiivisuudestaan huolimatta ole
saanut töitä tai kunnollista opiskelupaikkaa? Kun yhteiskunta tor-
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juu jatkuvasti maahanmuuttajan aktiivisuuden, voidaan eristäyty-
minen nähdä eräänlaisena puolustusmekanismina. Suomalaisten en-
nakkoluuloiset asenteet siis lisäsivät selvityksessä mukana ollei-
den maahanmuuttajien syrjäytymistä ja eristäytymistä, ja jotkin
esimerkkiperheistä pitivät ympäröivää yhteiskuntaa vihamielisenä.

Pakolaisina Suomeen saapuneilla bosnialaisilla ja somalialai-
silla paluutoiveet olivat osa arkea. Vaikka mahdollisuudet siihen
olivat haastatteluhetkellä olemattomat, paluuajatusta ylläpidettiin
ja tuotiin esille painokkaasti. On selvää, että tuhoisan sisällissodan
aiheuttamat arvet eivät parane hetkessä eikä kotimaan kaipuu hel-
litä täysin koskaan, mutta paluutoiveen korostamisesta voi esittää
muitakin tulkintoja kuin ikävän kotimaahan. Painottamalla paluu-
suunnitelmiaan pakolaisina tulleet etsivät oikeutusta oleskelulleen
vastaanottavassa maassa, he ikään kuin antoivat vastauksen ilmas-
sa leijuvalle olettamalleen kysymykselle paluusta kotimaahan.
Paluusuunnitelmat voidaan nähdä myös kannanotoksi uudelle yh-
teiskunnalle, jonka kotouttamispyrkimykset eivät aina vastaa maa-
hanmuuttajien tarpeita (vrt. Kupiainen 1998).

Koulussa erilaisuus voimavaraksi

Sen lisäksi että paluuhaaveet määrittivät bosnialais- ja somaliper-
heiden elämää, vanhemmat vaikuttivat suorastaan uhrautuvan las-
tensa puolesta pysyttelemällä kotona ja ylläpitämällä omaa kult-
tuuria (Asikainen 1998) – ikään kuin he näin toimimalla auttaisi-
vat lastensa kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja menesty-
mistä siinä. Esimerkeistä tuli esille kuitenkin, että lapset joutuivat
käymään koulua yhdenmukaisuuden paineessa. Selvityksen aineis-
ton perusteella syntyi vaikutelma, että koulu ei tukenut lapsia kas-
vamaan vahvaan omaan kulttuuriseen identitettiin (vrt. Yarow 1997,
117), joka on edellytys onnistuneelle kotoutumiselle. Tuen puuttu-
minen ilmeni vanhempien asenteissa: koulukiusaamista pelättiin
vaikka opettaja-oppilassuhde saatettiin kokea turvalliseksi. Van-
hemmat mieluummin tinkivät kasvatustavoitteistaan kuin asetti-
vat lapsensa asemaan, jossa he saattaisivat joutua kiusatuiksi.

Pelko lasten syrjimisestä suomalaisessa koulumaailmassa oh-
jasi vanhempien ratkaisuja myös inkerinsuomalaisessa perheessä,
joka korosti samankaltaisuuttaan suomalaisten kanssa. Perheen
vanhemmat joutuivat Suomessa työstämään samanlaisuus-erilai-
suusdilemmaa: kotimaassaan he olivat ylläpitäneet suomalaista
identiteettiä, mutta Suomessa heidän oli todettava, ettei heitä hy-
väksytä tasavertaisina muiden suomalaisten joukkoon. Tämä risti-
riita heijastui vanhempien ajatuksiin suomalaisesta koulumaailmas-
ta, vaikka lapset eivät olleet kokeneet syrjintää koulussa.
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Selvityksen aineistosta kävi siis ilmi, kuinka vanhemmat toi-
voivat, että lapset saisivat käydä koulua tasa-arvoisina suomalais-
lasten rinnalla ja kuinka huoli lasten syrjityksi joutumisesta kou-
lussa vaikutti vanhempien ratkaisuihin lasten tulevaisuudesta. Van-
hemmat tuntuivat jäävän ilman koulun tukea kasvatustavoitteissaan
ja lapset taas joutuivat kamppailemaan koulussa erilaisen taustan-
sa vuoksi. Edellä mainitut seikat herättivät kysymään, miten suo-
malaista koulua voisi muuttaa maahanmuuttajalasten kannalta
rohkaisevampaan suuntaan, niin että heidän erilaiset taustan-
sa hyödynnettäisiin positiivisena voimavarana. Aineiston poh-
jalta voidaan myös pohtia, miten koulu tukisi paremmin maa-
hanmuuttajalasten kasvamista vahvaan omaan kulttuuriseen
identiteettiin, niin että lasten olisi mahdollista tuoda esille kult-
tuurisia käyntäntöjään ilman salailun ja häpeän tunteita. Maa-
hanmuuttajien oikeuden säilyttää kulttuuriset erityispiirteensä oli-
si ulotuttava myös suomalaiseen koululaitokseen (Pitkänen 1997,
70; ks. myös Pitkänen 1998).

Mahdollisuus kotoutumiseen

Selvityksen aineiston perusteella kotoutumisen kannalta tärkeim-
mäksi osoittautui se, miten suomalainen yhteiskunta ja sen eri ins-
tituutiot ovat valmistautuneet kohtaamaan maahanmuuttajien tar-
peet. Keskeistä ei ollut niinkään se, kuinka maahanmuuttajien kult-
tuuriset arvot ja normit olivat muuttuneet ja kuinka sisäistynyttä
tämä muutos oli. Aineiston esimerkkien pohjalta onkin perusteltua
kysyä, miten maahanmuuttajat voivat kotoutua suomalaiseen
yhteiskuntaan, jos yhteiskunta ei anna siihen mahdollisuutta.
Somaliperheen esimerkissä aviomies toi esille integraatiokäsityksiä,
mutta miten hän voi toteuttaa niitä ilman konkreettista sidettä suo-
malaiseen yhteiskuntaan? Suomalainen yhteiskunta jäi väistämät-
tä etäiseksi ja kotoutuminen siten keskeneräiseksi.

Maahanmuuttajat elävät keskellä monimuotoista muutosta, joka
koettelee heidän arvojaan ja normejaan. Mutta arvot ja normit eivät
välttämättä muutu, vaan maahanmuuttajat luovat uusia kykyjä
selviytyäkseen uudessa yhteiskunnassa. Selvityksen aineiston
esimerkeistä vietnamilaisen perheen viestittämän assimilaatioaja-
tuksen voi pikemminkin tulkita uusien kykyjen omaksumiseksi kuin
sisäistyneeksi arvojen ja normien muutokseksi. Näin vietnamilais-
perheen käsityksen sulautumisesta voi nähdä selviytymiskeinoksi
valtakulttuurin paineessa. Kyse tuskin on oman kulttuurin todelli-
sesta hylkäämisestä.
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Jatkotutkimuksen suuntaviivoja

Vietnamilaisperheen esimerkki johdattaa myös pohtimaan maahan-
muuttajaryhmien kulttuurisen taustan vaikutusta siihen, miten muu-
tos koetaan ja mitä tutkijalle siitä välitetään. Haastatteluissa kävi
ilmeiseksi, että haastattelijalle ei haluttu kertoa vaikeuksista. Taus-
talla voi olla pelko leimautumisesta, mutta myös kulttuurisista sei-
koista johtuvat tekijät. Vietnamilaista kulttuuria on luonnehdittu
“kasvot säilyttäväksi kulttuuriksi”, jossa ongelmien paljastaminen
ei ole suotavaa. Myös vähemmistön sisäinen ryhmäkuri voi estää
vaikeuksista puhumisen tai kyse voi olla pelkästään kohteliaisuu-
desta valtakulttuurin edustajaa kohtaan. (Laapio 1997.)

Joissakin tapauksissa maahanmuuttajien vaikeudet tulivat haas-
tatteluissa esille pikemminkin rivien välistä kuin suorana kerron-
tana. Laadullisessa tutkimuksessa ovat kuitenkin keskeisellä sijal-
la tutkittavien lähtökohdat, ja tutkijan on ratkaistava kysymys, millä
oikeudella hän vaatii tutkittaviltaan tietyn tyyppisen tiedon tuotta-
mista. Tutkittavilla täytyisi olla oikeus valita, mistä he haluavat
puhua ja mistä vaieta. Erityisesti pakolaistutkimusta on arvosteltu
liiallisesta vaikeuksien painottamisesta: maahanmuuttajat nähdään
yksipuolisesti vain yhteiskunnallisena ongelmana. Tutkimuksessa
olisi hyvä tuoda enemmän esille maahanmuuttajien onnistumisia
ja menestymisiä. Myös näin saadaan tärkeää tietoa siitä, miten hei-
dän kotoutumistaan Suomessa voidaan helpottaa.

Maahanmuuttajaryhmien keskinäinen erilaisuus tuli esille ha-
vainnollisesti tämän tutkimuksen myötä. Aineiston suppeudesta
huolimatta selvitys osoitti, miten maahanmuuttajien niputtaminen
yhdeksi yhtenäiseksi ryhmäksi on ongelmallista. Myös tietyn maa-
hanmuuttajaryhmän sisällä esiintyy erilaisuutta: vaikka on kyse sa-
maan etniseen ryhmään kuuluvista yksilöistä, heidän taustansa vaih-
televat. Yksilön ikä, koulutus, aviosääty ja se, onko hän kotoisin
maaseudulta vai kaupungista, vaikuttavat akkulturaatioon. Selvitys
osoitti myös sukupuolella olevan merkitystä kotoutumiseen. Esi-
merkeistä tulivat esille naisten erityisongelmat: osa perheellisistä
naisista oli raskauksien, pienten lasten ja suurten perheiden vuoksi
sidottuja koteihinsa, mikä hidasti heidän integroitumistaan uuteen
yhteiskuntaan. Naiset ovat jääneet usein kuulematta maahanmuut-
tajatutkimuksissa, joten jatkossa on tärkeää paneutua myös heidän
tilanteeseensa.
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Liite. Haastattelujen teemalistan runko

HAASTATELTAVAN TAUSTATIEDOT

Perhe
1. Perheenjäsenet
2. Perhe-elämän muutokset maahanmuuton takia
3. Perheenjäsenten viihtyminen Suomessa

Kasvatus
1. Lasten kasvatuksen erot verrattuna kotimaahan
2. Kasvatuksessa painotettavat asiat Suomessa
3. Suomalaisen kulttuurin vaikutukset kasvatukseen

Koulu
1. Lasten viihtyminen koulussa
2. Lasten ystävät ja vapaa-aika
3. Lasten kokemukset koulutovereista ja opettajista
4. Yhteistyö kodin ja koulun välillä
5. Koulun antama opetus ja lasten mahdollisten erityistarpeiden

huomioon ottaminen
6. Kulttuuristen erityispiirteiden huomioon ottaminen
7. Suomalaisen koulujärjestelmän vaikutukset lapsiin
8. Oman äidinkielen opetus

Aikuiskoulutus
1. Opinnot Suomessa
2. Kokemukset opinnoista Suomessa
3. Opintojen tarjoamat mahdollisuudet
4. Koulutuksen tarve tulevaisuudessa
5. Odotukset ja mahdolliset muutosehdotukset

Tukiverkostot
1. Ystäväverkosto Suomessa
2. Kokemukset viranomaisista
3. Tarve tukeen ja apuun
4. Tukea antaneet tahot

Arvot ja normit
1.  Oman kulttuurin vaaliminen
2. Oman äidinkielen ylläpitäminen
3. Uskonnon merkitys
4. Mahdollisuus uskonnon harjoittamiseen Suomessa

Tulevaisuus
1. Tulevaisuuden suunnitelmat ja odotukset
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