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ESIPUHE

Työpoliittinen tutkimus –sarjassa julkaistaan yhteiskuntatieteen lisensiaatti Marja Pentikäisen
väitöstutkimus  Loputon matka – vietnamilaisten ja somalialaisten kertomuksia pakolaisuudesta.

Tutkimus tarkastelee pakolaisuutta ja pakolaisuuden kulkua yksilön, eri statusten ja kahden
pakolaisryhmän näkökulmasta ensinnäkin laillisten asemien muutoksina, toiseksi pakolaisten
itsensä antamien merkitysten valossa ja kolmanneksi kuvataan sitä miten pakolaiset itse
hahmottavat tapahtuneet rajanylityksensä.

Tutkimus valaisee pakolaisuuden erilaisia pitkäkestoisia vaiheita, kokemuksia ja merkityksiä
ihmisten elämänkulussa. Tutkimuksen hahmotelmat pakolaisuuden kulusta sekä pohdiskelu tämän
yhteydestä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja pakolaisten vastaanottoon voi osaltaan auttaa yhtä
hyvin päätöksentekijöitä, hallintoa ja perustyötä tekeviä humanitaarisen maahanmuuton ja siihen
liittyvien palveluiden kehittämisessä. Pakolaisten verkottumista suomalaiseen yhteiskuntaan olisi
tuettava kaikin keinoin. Kriittisemmin arvioidaan erityisjärjestelyjä kuten koulutuksen perusteetonta
eriyttämistä. Kertojat toteavat, että luonnollisten suhteiden rakentaminen työelämän kautta sekä
suomalaisiin että koko yhteiskuntaan olisi tuo normaali tie.
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Sirkku Päivärinne
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ALKUSANAT

Tutkimus liittyy kiinnostavaan vaiheeseen Suomen pakolaispolitiikassa ja –historiassa. 1990-

luvulla luotiin perustaa lainsäädännölle ja pakolaisten vastaanottotyölle.

Tutkimus koskee kahta pakolaisryhmää, vietnamilaisia ja somalialaisia, joiden tulo Suomeen

käynnisti varsinaisesti kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotyön. Tulijat

saapuivat kahdesta eri maanosasta, he edustavat kahta eri kansaa, jonka uskonto, kieli ja kulttuuri

poikkeavat suomalaisesta. Tutkimus antaa vertailevaa tietoa  päätöksenteon perustaksi.

On tärkeää tutkia pakolaisuutta myös kuuntelemalla ihmisiä ja arvioida vastaanottoa heidän

omien kokemustensa valossa. Yhteistä pakolaisille on, että he saapuvat Suomeen eri vaiheiden

kautta. Tutkimus paljastaa, kuinka kotoutumiseen vaikuttaa, miten tulijat otetaan vastaan ja

minkälainen ilmapiiri Suomessa on. Pakolaiset ovat suuri haaste suomalaiselle yhteiskunnalle.

On merkityksellistä tukea ihmisiä niin, että he voivat aloittaa elämänsä Suomessa ja tietävät

suomalaisesta yhteiskunnasta sekä sen säännöistä. Oleellista sekä ihmisten että yhteiskunnan

kannalta on, että tulijat voivat luoda oman kotinsa uuteen maahan ja löytävät paikkansa täällä.

Pakolaisia vastaanottavat kunnat tekevät merkittävää työtä koko pakolaistyön sektorilla. Tärkeä

tehtävä kulminoituu myös koulutuksen ja työelämän osalle.

Tutkimus on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipolitiikan

väitöskirjatutkimus, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa  perjantaina 3.6.2005 klo 12

yliopiston pienessä juhlasalissa, Fabianinkatu 33, 4. krs. Vastaväittäjänä toimii dosentti Lassi

Saressalo ja kustoksena professori Jeja-Pekka Roos. Haluan esittää suuret kiitokset molemmille.

Kiitokset työministeriölle tämän kirjan painatuksesta ja ottamisesta Työpoliittinen tutkimus-

sarjan julkaisuksi.

Marja Pentikäinen
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Tiivistelmä 
 

Tutkimuksessa kuvataan pakolaisuuden kulkua rajanylityksinä sekä pakolaisten kokemuksia 

heidän kertominaan. Kohteena olevat kaksi pakolaisryhmää, vietnamilaiset ja somalialaiset, ovat 

tulleet Tampereelle eri statuksilla: kiintiöpakolaisina, turvapaikanhakijoina ja 

perheenyhdistämisen kautta. Tutkimus on suoritettu 1990-luvun lopulla, jolloin pakolaisten 

määrä lisääntyy Suomessa ja luodaan ensimmäistä kertaa kansallista pakolaispolitiikkaa.  

Pakolaisuuden tutkiminen edellyttää haastateltavien halua kertoa ja jakaa tutkijan kanssa 

kokemuksiaan, jotka ovat yksilöille henkilökohtaisia ja satuttavia. Haastattelututkimuksessa 

analysoidaan pakolaisuuden prosessia sekä pakolaisten kerrottua elämää. Samat ihmiset ovat 

tutkimuskohteina sekä yksilöinä että hallinnollisesti eri statusten ja yhteisöjen edustajina; heillä 

on mm. erilainen kulttuuri, uskonto, kieli ja erilaiset pakolaiskokemukset. 

Perusaineisto on koottu haastatteluin, joista hahmottuu jokaisen elämäntarina. Nämä 

kertomukset etenevät juonellisesti, ja kaikissa esiintyy alkutila, muutos sekä lopputila. 

Pakolaisuuden etenemisen tarkastelun kehyksenä on van Gennepin siirtymäriittiteoriaan 

soveltama kolmivaiheinen tutkimusmalli, jota olen täydentänyt neljännellä vaiheella – näistä 

rakentuu pakolaisuuden prosessin kuvaukseni: Irtaantuminen merkitsee pakoon lähtöä, 

pakomatkaa ja laittomuutta. Välitilassa pakenijat pääsevät pakolaisuudessaan laillisuuden piiriin. 

Kotimaa ja aiempi elämä ovat jääneet taakse ja odotetaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Liittymisvaiheessa pakolaisten oikeudellinen asema vakiintuu, ja heistä tulee kuntalaisia, 

tamperelaisia ja vähitellen Suomen kansalaisia. Asettuminen ja elämä Suomessa pääsevät 

käyntiin, kun ihmiset löytävät oman paikkansa ja tilansa. Tarina etenee kronologisesti 

tapahtumaketjuna, jolle merkitystä antavat pakolaisuuden alun ja päättymisen epäselvyys. 

Tutkimukseni osoittaa, kuinka haastateltavien perheyhteisöjen ja oman kulttuurin 

merkitykset jatkuvat ja muuttuvat transnationaalisiksi pakolaisuuden edetessä eri maihin. Heidän 

perheidensä monisukupolvisuuden piirteet katoavat ja sosiaaliset verkostot supistuvat. Uudessa 

elämäntilanteessa kollektiivinen kulttuuri etsii uomiaan ja erilaisuus tuntuu suhteessa sekä 

vanhaan että uuteen kotimaahan. He kokevat olevansa diasporassa yhä pakolaisina ja eri 

asemassa kuin valtaväestö. Vaikka heidän identiteettinsä hämärtyy, kotimaan kulttuurin ja 

uskonnon merkitykset korostuvat. Hyviltä tuntuvat ne kokemukset, jolloin he voivat tilanteen 

mukaan yhdistää alkuperäistä ja uutta kulttuuriaan. Pakolaisuus on monille loputon matka oman 

tilan, paikan ja minuuden etsimisessä.  

Avainsanat: pakolainen, turvapaikanhakija, perheenyhdistäminen, kokemus, kulttuuri, uskonto      
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ABSTRACT 
An Endless Journey. A Study on Vietnamese and Somali Refugee Narratives. 

 

This study concerns the journeys of refugees through their narratives about their personal experiences. 

The two groups of my study, the Vietnamese and the Somali, arrived in Finland 

on three different statuses: as quota refugees, as asylum seekers and via family reunification. The status of 

these refugees is scrutinied from an individual, juridical and cultural angle. My fieldwork, with personal 

interviews, was done at the end of the 1990´s, the time when the amount of refugees was greatly increased 

and, actual policy concerning refugees, was created in Finland. 

To study meaningful experiences requires a shared desire between the researcher and her field to be 

able to describe and analyze something that may be intensely personal and often hurtful. The individuals 

are studied both as representatives of themselves, as well as their status and the group. Both groups, the 

Vietnamese and Somalis, have a different culture, religion, language, ethnicity – their refugee experiences 

are different as well. The Vietnamese come as quota refugees, the Somalis as asylum seekers – their 

juridical position is different accordingly. After these groups have stayed in Finland their family 

reunification program becomes possible. 

The basic research material collected by myself through interviews contains life stories with a plot, 

the dynamic curve containing the beginning, middle and end phases. In adapting these narratives to Arnold 

van Gennep´s crisis of passage; a three-phase model of separation, marginality/liminality and 

incorporation, a fourth dimension: a settling down phase is created. 

By this theoretical framework I describe the refugee process with four phases they go through: 1) 

Separation means the moment of escaping the homeland and the beginning of the journey. 2) In the 

liminality phase the Vietnamese are in the refugee camps and the Somalis in the reception centres – 

neither group belonging to any society. 3) In the phase of incorporation the refugees become legalized, as 

members of  Tampere city community in this case. 4) In the fourth phase new life in Finland begins after 

the refugees have received their new status and space. 

Ttransition from one state to another is not automatic. My study reveals that the meanings of the 

refugees´ own culture still continues in the new country. Having been used to an extended family system 

in their home country, in Finland they only have their nuclear family and a weak social network. They, 

however, try to live within a collective culture of home country, without being able to adapt to the new 

requirement of individualism. Although many of them have received Finnish citizenship they still feel 

being refugees. What feels positive to them, is, that they can combine their old familiar traditions with 

their newly achieved experiences in Finland. To be a refugee seems to be an endless journey as one looks 

for a place, a space, a self. 

  

Keywords: Refugee, Asylum seeker, Family reunification, Experience, Culture, Religion 
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SAMMANDRAG 
Vietnamesernas och somaliernas berättelser om flyktingskap 
 
Undersökningen beskriver flyktingskapets process som gränsöverskridningar samt flyktingarnas 

erfarenheter enligt deras egna berättelser. De två flyktinggrupperna, som är föremål för undersökningen, 

vietnameserna och somalierna, har kommit till Tammerfors med olika status: som kvotflyktingar, som 

asylsökande och genom familjeåterförening. Undersökningen gjordes i slutet av 1990-talet, då antalet 

flyktingar ökar i Finland och man för första gången skapar en nationell flyktingpolitik. 

   Att undersöka flyktingskapet förutsätter att de som skall intervjuas har vilja att berätta och med 

forskaren dela sina erfarenheter, vilka för individerna är personliga och smärtsamma. I 

intervjuundersökningen analyseras flyktingskapets process och det liv som flyktingarna berättar om. 

Samma människor är som forskningsobjekt både individer och administrativt sett representanter för olika 

status och sammanslutningar; de har bl.a. olika kultur, religion, språk och olika flyktingerfarenheter. 

   Basmaterialet har insamlats via intervjuer, av vilka utformas vars och ens levnadshistoria. Dessa 

berättelser har en intrig och alla har ett utgångsläge, en mellanfas och ett slutläge. Ramen för granskningen 

av hur flyktingskapet avancerar är en trefasig forskningsmodell som tillämpas på van Genneps 

övergångsritteori , som jag kompletterat med en fjärde fas – på dessa bygger min beskrivning av 

flyktingskapets process: Lösgörandet innebär att ta till flykt, vara på flykt och olaglighet. I mellanläget når 

de som flyr laglighet i sitt flyktingskap. Fosterlandet och det tidigare livet är förbi och man väntar på vad 

framtiden för med sig. I anslutningsskedet stabiliseras flyktingarnas rättsliga ställning, och de blir 

kommuninvånare, Tammerforsbor och så småningom finska medborgare. Bosättningen och livet i Finland 

kommer i gång, då människorna finner sin egen plats. Berättelsen framskrider kronologiskt som en 

händelsekedja, som får betydelse av det oklara i flyktingskapets början och upphörande. 

   Min undersökning visar hur betydelsen av de intervjuades familjegemenskaper och den egna 

kulturen fortgår och blir transnationell i och med att flyktingskapet framskrider till olika länder. Dragen av 

att ha många generationer i familjerna försvinner och de sociala nätverken minskar. I den nya 

livssituationen söker den kollektiva kulturen sina fåror och olikheten är kännbar i förhållande till både det 

gamla och det nya hemlandet. De upplever sig fortfarande vara flyktingar i diasporan och i en särställning 

jämfört med befolkningsmajoriteten. Trots att deras identitet suddas ut, betonas betydelserna av 

fosterlandets kultur och religion. Erfarenheterna verkar goda, då de enligt situationen kan förena sin 

ursprungliga och nya kultur. Flyktingskapet är för många en ändlös resa, då man söker sin egen situation, 

sin plats och sitt jag.  

 

Nyckelord: flykting, asylsökande, familjeåterförening, erfarenhet, kultur, religion 
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KIITOKSET 
 

 

Aloin monivuotisen matkani pakolaisuuden maailmaan siirtyessäni hoitamaan virkatehtävänäni 

Tampereen kaupungin pakolaisasioita 6.2.1989. Lähdin paitsi haasteelliseen ja mielenkiintoiseen 

työhön myös matkalle, josta ei ollut paluuta. Sain tutustua toisenlaiseen maailmaan, eri 

kulttuureihin, uskontoihin ja nähdä Suomen ja suomalaisuuden erilaisena verrattuna aiempiin 

kokemuksiini. Tämä on ollut suunnaton rikkaus. Pakolaisuuden parissa olo ei ole aina ollut 

helppoa pakolaisille eikä myöskään virkamiehelle, tutkijalle tai pakolaispolitiikan toteuttajalle.  

Tutkijana olen päässyt lähelle pakolaisuutta ja pakolaisten kokemuksia, joista kiitos 

kaikille haastateltavilleni ja niille pakolaisille, joiden kanssa olen pakolaisuuteen liittyvistä 

asioista vuosien varrella keskustellut. Tutkimuksen tekeminen on ollut hyvin mielenkiintoista ja 

vaativaa mutta toisinaan myös niin rankkaa, että on tuntunut vaikealta jatkaa. Karikoista 

selviydyttyäni olen lähtenyt kuitenkin aina innostuneena uudelleen matkaan. 

Kiitän Niilo Helanderin säätiötä ja Suomen Akatemiaa saamistani väitöskirja-apurahoista. 

Kiitokset silloiselle esimiehelleni Markku Kaunistolle sekä työyhteisölleni, että sain tehdä 

tutkimustani osittain myös virkahuoneessani Pirkanmaan TE-keskuksessa. Kiitos Tampereen 

kaupungille apurahasta väitöskirjan tekemiseen. 

Erityiskiitos professori Tarja Pösölle pitkistä ja ajatuksia herättävistä keskusteluista sekä 

palautteista. Kiitos Terhi Utriaiselle, Kyösti Rauniolle, Hannele Forsbergille, Marja 

Saarenheimolle ja Johanna Pentikäiselle kommenteista, joista olen voinut ammentaa uusia 

näkemyksiä työhöni sen eri vaiheissa. 

Kiitos professori J.P. Roosille sekä työni esitarkastajille Laura Huttuselle ja Lassi 

Saressalolle arvokkaista ja työtäni eheyttävistä kommenteista. Kiitos viime vaiheen 

työyhteisölleni työministeriössä tuesta ja kannustuksesta. Erityisesti haluan mainita Päivi 

Järviniemen, Sirkku Päivärinteen, Eeva Vattulaisen ja Mervi Virtasen.   

Kiitos äidilleni siitä, että olen saanut Sinun laajasta sydämestäsi ja avarasta 

humaanisuudestasi myönteisen, tasa-arvoisen ja kunnioittavan suhtautumisen kanssaihmisiin 

ihonväriin, uskontoon, ikään tai poliittiseen mielipiteeseen katsomatta. Kiitos isälleni siitä, että 
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olen oppinut tarkastelemaan kriittisesti ja rakentavasti niin ympäröivää yhteiskuntaa kuin 

elämääkin. Olet auttanut minua näkemään erilaisuuden rikkautena.   

Tuomas-poikaani kiitän kärsivällisyydestä ja siitä, että olet opastanut minua tutkimuksen 

tekemiseen liittyvissä tietoteknisissä asioissa ja löytänyt koneelta joskus kokonaan minulta 

kadoksissa olleen tutkimuksen. Ilman apuasi en olisi tutkimukseni teknisestä puolesta 

selviytynyt. 

Kiitos läheisilleni ja ystävilleni mukana elämisestä. Erityisesti haluan kiittää ystäviäni 

Marja-Liisa Dunderia ja Kaya Brandtia tuestanne ja arvokkaista kommenteistanne. Suurkiitokset 

kaikille haastateltavilleni antoisista ja mieleenpainuvista hetkistä, joita kanssanne saatoin 

tutkimuksen yhteydessä viettää. Osallistumisenne antoi minulle mahdollisuuden tämän matkan 

toteuttamiseen.  

Kiitos rakkaalle miehelleni, Juhalle, tuesta ja jaksamisesta sekä niistä lukuisista 

asiantuntevista käytännön ja teorian kohtaamiskeskusteluista, joita olemme monipuolisesti 

vuosien varrella käyneet. Juha, omistan tämän kirjan Sinulle, jota ilman tätä teosta ei olisi 

koskaan syntynytkään. 
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1  JOHDANTO 
 
 
1.1 Tutkimuskonteksti 
  

Tutkimuksen taustalla ovat monivuotiset kokemukseni pakolaistyöstä. Työssäni olen perehtynyt 

pakolaisuuteen ja sosiaalihuollon uusiin asiakkaisiin, hallinnollisiin kiemuroihin, kohdannut 

suomalaisten suhtautumisen pakolaisiin, puolustanut työkenttääni ja joutunut perustelemaan 

omaa työtäni. Pakolaistyöhön ryhtyessäni vuonna 1989 en tiennyt pakolaisuuden kulusta, en 

liioin kulttuurin ja uskonnon syvistä merkityksistä ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Kuuntelin 

pakolaisasiakkaideni tarinoita, selvitin nimiä, syntymäaikoja, -paikkoja sekä muita 

merkityksellisiä asioita koordinoidessani pakolaisten elämää Suomessa 1980-1990-lukujen 

taitteessa. 

Tutkimustyöni käynnistyi 1996, kun pakolaisten elämä ja tarinat alkoivat vähitellen 

kiinnostaa minua eri tavalla kuin ammatillisen asiakastyön kautta saatoin niihin paneutua. Olen 

miettinyt, mitä pakolaisuus1 on, ja miltä se pakolaisista itsestään tuntuu. 

Pakolaisten asemaa ei voi tarkastella irrallaan pakolaispolitiikasta eikä lainsäädännöstä. Ne 

vaikuttavat koko ajan pakolaisten elämään ja heitä koskeviin ratkaisuihin, mm. statusten, 

oleskelulupien ja perheenyhdistämisasioiden käsittelyyn. Vaikka pakolaisen asemaan vaikuttavat 

eri kansainväliset sopimukset (mm. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus 1967), kuitenkin 

maan kansallinen pakolais- ja maahanmuuttopolitiikka, lainsäädäntö ja statukset määrittävät 

pakolaisen aseman ja asiakkuuden eri hallinnonaloilla sekä hänen oikeutensa että velvollisuutensa 

uudessa maassa.  

Suomen pakolaispolitiikka on ollut erilaisissa murrosvaiheissa 1970-luvulta lähtien. Valtion 

kannanotot ovat vaihdelleet ja yhtenäistä linjaa on ollut vaikea löytää. Keskustelua on käyty mm. 

Suomeen vuosittain otettavasta pakolaiskiintiöstä, turvapaikanhakuprosessista, 

ulkomaalaislainsäädännöstä sekä Suomen virallisesta pakolais- ja maahanmuuttopolitiikasta 

(Lepola 2000).  

                                                
1Pakolaisuus on globaalisesti merkittävä ja ajankohtainen asia nykypäivänä ja sen ratkaiseminen haaste maapallollamme. 
Maailman pakolaisten luvun arvioidaan kaksinkertaistuneen 1980-luvulta. Tilanteen tekee vaikeaksi se, että suurin osa 
maapallon yli 20 miljoonasta pakolaisesta - todellinen luku lienee paljon suurempi – tulee ja asuu köyhissä kolmannen 
maailman maissa. Yli puolet pakolaisista on naisia ja lapsia (Hakovirta 1989, 1991; Aallas 1991, 1993; Kourula 2001). 
Tarkkaa lukumäärää on mahdotonta ilmoittaa, koska se muuttuu jatkuvasti. 
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Tutkimukset suomalaisten suhtautumisesta pakolaisiin ja maahanmuuttajiin osoittavat 

suomalaisten asenteet varsin kielteisiksi ja pakolaiskeskustelun yleisesti nihkeäksi (Jaakkola 

1989; 1995, Hirstiö-Snellman 1994; Söderling 1997; Jasinskaja-Lahti & Liebkind 1997; Valtonen 

1997; Jasinskaja-Lahti & Liebkind & Vesala 2002, Forsander 2002). Olen pakolaistyössäni 

toistuvasti tuntenut pakolaisiin kohdistuneen kielteisyyden yhteiskunnassamme.  

Tutkimusideaa vahvistaa myös pakolaistyöntekijän huomioni, että pakolaisuus yleistetään 

ikään kuin se olisi samantaustaista kaikille pakolaisille. Yksilölliset erot ovat siirtyneet syrjään ja 

pakolaisten eri statusten tuomat merkitykset ovat vailla kokonaisvaltaista näkemystä. Huomiotta 

on jäänyt tosiasia, että pakolaisten sosiaalihuollon asiakkaaksi tulon taustalla on suuri ja 

monivaiheinen tapahtuma ihmisen elämässä. Pakolaiset ovat asiakkaiksi nimettyinä erityisryhmä 

kuten eräät muutkin sosiaalihuollon asiakkaat (vrt. Pohjola 1994). Pakolaispolitiikan 

toteuttamisessa on toimittu vähittäisten uudistusten strategian mukaisesti. On keskitytty 

yksittäisiin toimenpiteisiin ilman kokonaisohjelmaa (Raunio 1998). Pakolaispolitiikka 

rinnastetaan kunnallisen sosiaalipolitiikan  kehittymisedellytyksiin. Sosiaalityön kehittymisessä ei 

ole olennaista kunnan poliittinen suhtautuminen sinänsä. Vaihtelumahdollisuudet ovat 

pienemmissä kunnissa suuremmat johtuen alueellisista ja kulttuurisista eroista, 

työpaikkakulttuureista ja yksittäisistä päätöksentekijöistä (Sipilä 1989).  

Suomessa pakolaisten sosiaalihuollon asiakkuus syntyy sekä pakolaistaustan että 

suomalaisen lainsäädännön pohjalta (Laine 2001). Pakolaistyön asiakkaina olevat ihmiset 

edustavat maapallon väestön kirjoa. Maahanmuuttajien ainoana yhteisenä tekijänä on 

”vierasmaalaisuus” suhteessa suomalaiseen väestöön. Mitään yleispätevää metodia tai 

työskentelytapaa ei ole kohdattaessa ihmisiä, jotka ovat kaikista ikä- ja sosiaaliluokista ja joiden 

koulutus, kansallisuus ja kokemukset vaihtelevat paljon. Pohtimatta on jäänyt, mitä pakolaisille  

asiakkuus suomalaisessa yhteiskunnassa on merkinnyt. Pakolaistyössä asiakkuuden tausta on 

lähtökohdiltaan erilainen kuin aiemmin tekemässäni lastensuojelu- ja perhetyössä. Sosiaalityö 

tulee tueksi pakolaisten ja heidän perheidensä muutosprosessiin, mutta työn sisältö ja luonne 

poikkeavat suomalaisten kanssa tehtävästä perhetyöstä. Työn sisällön erilaisuus ja monipuolisuus 

on yllättänyt minut.  

Ekholmin mukaan ulkomaalaisuus sinänsä ei ole ongelma tai ominaisuus, jonka pitäisi 

antaa hallita asiakkaan ja työntekijän välistä suhdetta (Ekholm 1994, 54). Asiakkaan ja 

työntekijän kohtaamiseen liittyy asioita, joista pakolaistyössä on hyvä olla perillä. Suomalaisista 

poikkeava tausta, kieli ja elämäntilanne eivät poista sosiaalityöntekijän, kodinhoitajan tai 

opettajan ammattitaitoa, vaan näiden pitäisi olla haaste ammattitaidon kehittämiselle (Ekholm 

1994, 54). Erilaisuus ei merkitse työntekijälle eikä asiakkaalle ainoastaan ihon, hiusten tai silmien 
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väriä eikä myöskään vain eri kieltä. Asiakkaalle erilaisuus on kokemus, tunne, sisin, syvä 

tietoisuus siitä, ettei kuulu suomalaisten joukkoon vaan epämääräiseen ryhmään: pakolaiset, 

muukalaiset, ulkomaalaiset, ne. Merkitseekö erilaisuus sitä, että suomalaiset kohtelevat pakolaisia 

eri tavalla, yleensä alempiarvoisesti kuin valtaväestöä? Työntekijälle erilaisuus merkitsee mm. 

erilaista kulttuuria, tulkin tarvetta ja monia muita uusia asioita työssä (Nylund-Oja 1995). 

Pakolaistyö tarvitsee tuekseen kulttuurista perspektiiviä (Ekholm 1994, Järvinen 2004), koska 

niin työntekijöillä kuin pakolaisillakin on omat kulttuuritaustansa ja lähtökohtansa. Kulttuurisella 

tuntemuksella tarkoitetaan osapuolten tietämystä toisistaan, pakolaisuudesta, suomalaisuudesta ja 

monikulttuurisuudesta, vähemmistöjen asemasta, integroitumisesta valtaväestöön.  

Pakolaisuuteen liitetään helposti kollektiivinen identiteetti, stereotypia, joka ei vastaa 

todellisuutta. Korostamalla yhteistä ja yleistä eriytyminen ja yksilöllisyys jäävät sivuun. Olla 

erilainen merkitsee ominaisuutta, eroa ja eroavuutta. Juuri stereotyyppinen yleistäminen johtaa  

ihmisen esineellistämiseen (Pohjola 1994, 54).  

Pakolaistyössä minua on kiinnostanut pakolaisuuden eteneminen ja merkitykset ihmisille.  

Oppiessani minulle vieraista kulttuureista alan nähdä myös suomalaisen kulttuurin ja omat 

juureni eri perspektiivistä. Sekä pakolaisten että minun on otettava huomioon eri tilanteissa oma 

kulttuurinen taustamme, uskonto ja monet muut tekijät. Mietin, miten kutsua näitä ihmisiä; 

pakolainen, asiakas, vietnamilainen, uusi tamperelainen vai kuka? Pohdin, keitä he itse ajattelevat 

olevansa ja mietin, miten ihmisten käy pakolaisuuden pitkässä prosessissa.  

 

 

1.2 Pakolaisen ja pakolaisuuden määrittämisestä 
 

Tutkimukseni pyrkii tarkastelemaan pakolaisuuden kahta peruskäsitettä: kuka on pakolainen ja 

kuka turvapaikanhakija? Pyrin selvittämään, mitä eroja ja vaikutuksia näillä statuksilla on 

ihmisen elämässä. Molemmissa tilanteissa ihmiset ovat lähteneet pakoon, hakeneet turvaa ja 

saapuneet uuteen maahan. Suomalaiset tutkimukset ovat usein tietyn pakolaisryhmän Suomeen 

sopeutumista kartoittavia selvityksiä eri hallinnonaloilta (esimerkiksi Laitinen & Oksanen 1986; 

Virtanen 1993, Salminen 1997, Lähde 1999). Tutkimuksissa käytetyt näkökulmat voidaan 

tyypitellä mm. seuraavasti: 1) ihmisoikeudellinen ja humanitaarinen, 2) perusoikeudellinen, 3) 

kulttuuripoliittinen, 4) väestö- ja vähemmistöpoliittinen, 5) talouspoliittinen, 6) 

turvallisuuspoliittinen, 7) työvoimapoliittinen ja 8) sosiaali- ja terveyspoliittinen (Tuomiharju 
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1999). Pakolaisuutta on vaikea tarkastella ja tutkia erillään näistä kahdeksasta kentästä, koska ne 

vaikuttavat vahvasti jokaisen Suomessakin asuvan  pakolaisen arkeen.  

Suomessa ulkomaalaisten maahantuloa ja maassaoloa säätelevät suomalainen lainsäädäntö 

sekä Suomen solmimat kansainväliset, erityisesti ihmisoikeuksia koskevat sopimukset (ks. Laine 

2001). Ulkomaalaisen maahantulo kuuluu valtion suvereenin päätösvallan piiriin. Lähtökohtana 

on yleismaailmallisesti hyväksytty periaate, jonka mukaan ihmisellä on oikeus saada suojelua 

vainolta ja vakavilta ihmisoikeusloukkauksilta kotivaltionsa ulkopuolella (Ihmisoikeuksien 

julistuksen 14. artikla).  

Pakolaisen määritelmät eivät ole yksiselitteisiä, vaan muuttuvat tilanteen mukaan. 

Pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen sisältyvän palauttamiskiellon - ns. non-

refoulement-periaatteen -  mukaan pakolaista ei voida karkottaa tai palauttaa sellaisiin maihin, 

joissa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan. Vuoden 1951 yleissopimus ja vuoden 1967 

pöytäkirja määrittelevät pakolaisen. Pakolaiset on tunnistettava, jotta yleissopimuksessa ja 

pöytäkirjassa osapuolina olevat valtiot voisivat panna toimeen näiden sopimusten määräykset. 

Tunnistamisesta eli pakolaisaseman määrittämisestä ei ole olemassa erityisiä määräyksiä, vaikka 

siihen viitataankin vuoden 1951 yleissopimuksessa. Yleissopimuksessa ei ole myöskään 

määräyksiä siitä, minkälaisia menettelyjä pakolaisaseman määrittämisessä pitäisi noudattaa. 

Kunkin sopimusvaltion tehtävänä on luoda sellaiset menettelyt, jotka harkitaan sopiviksi kunkin 

valtiosäännön ja hallinnollisen järjestelmän kannalta (UNHCR 1993, 49).  

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, jolla on 

perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, 

tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, joka 

oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton 

turvautumaan sanotun maan suojaan; tai olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen 

pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden kykenemätön tai 

sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan sinne (Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisten 

oikeusasemaa koskeva yleissopimus 1951). Pakolaisen kriteeriksi ei riitä kuitenkaan rotusyrjintä2.  

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen mukaan turvapaikanhakija on henkilö, joka 

pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta muusta kuin koti- tai oleskelumaastaan jättämällä 

turvapaikkahakemuksen. Henkilö voi jättää turvapaikkahakemuksen vieraan valtion 

                                                
2Rotusyrjinnäksi on oikeudellisesti määritelty alkuperään perustuva, laissa kielletty syrjintä (Kekomäki 1998). 
Käytännössä jotkin henkilöryhmät ovat omassa maassaan ja yhteiskunnassaan toisarvoisia etnisen alkuperänsä 
vuoksi. Vaikka Euroopan sotien välisestä historiasta tiedämme, mitä rotusyrjintä/rotuoppi on saanut aikaan, sen 
määrittäminen pakolaisuudeksi ei ole selkeää. 
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passintarkastajalle tai poliisille, ja siihen liittyy aina myös oleskelulupahakemus. Hakemus 

jätetään maahan tultaessa tai pian sen jälkeen joko rajavartiostolle tai poliisille. 

Suomen ulkomaalaislain (639/1993) 36 §:n mukaan pakolainen on ulkomaalainen, joka on:  

- saanut turvapaikan Suomessa; 

- otettu Suomeen Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun hyväksymänä 

pakolaisena;  

- perheenyhdistämisen johdosta oleskeluluvan saanut 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun 

ulkomaalaisen aviopuoliso tai hänen kanssaan avioliitonomaisissa olosuhteissa elävä 

henkilö;  

-  oleskeluluvan saanut 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun ulkomaalaisen alaikäinen lapsi;  

- oleskeluluvan saanut alaikäisen 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun ulkomaalaisen isä, äiti, 

alaikäinen sisar tai veli.     

 

Tutkimukseni alkuvaiheessa vuosina 1995 - 1999 ulkomaalainen saattoi olla Suomessa jopa 

yli 50 eri statuksella. Suomalainen lainsäädäntö vaatii, että viisumin, oleskeluluvan ja työluvan 

myöntävä viranomainen merkitsee lupaan myös ulkomaalaisen statuksen. Statuksesta ilmenee, 

millä perusteella lupa on myönnetty ja mikä on maassaolon tarkoitus. Eri perustein myönnetyt 

luvat oikeuttavat erilaisiin yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Statusmerkinnän perusteella 

viranomaiset tietävät, mihin palveluihin ulkomaalaisella on oikeus. Pysyvään oleskelulupaan 

statusta ei merkitä. Pakolaisten statuksia oli neljä. Status merkitään virallisessa ja hallinnollisessa 

yhteydessä kirjain- ja numeroyhdistelmällä. A-kirjain kuvaa oleskelulupaa, joka on myönnetty 

pysyväisluonteiseen asumiseen Suomessa.  

A.7.  Suomen vastaanottama kiintiöpakolainen ja hänen perheenjäsenensä. 

A.8. Turvapaikanhakija, jolle on Suomessa myönnetty pakolaisen asema sekä hänen 

perheenjäsenensä.  

A.9. Turvapaikanhakija, jolle on myönnetty oleskelulupa suojelun tarpeen vuoksi sekä 

hänen perheenjäsenensä.  

A.10. Turvapaikanhakija, jolle on myönnetty oleskelulupa humanitaaristen syiden 

perusteella ja hänen perheenjäsenensä. 

  

Tätä tutkimusta tehdessäni en ole tiedustellut haastateltavilta heidän statustaan.  
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1990-luvun lopulla Suomen ulkomaalaisten asemaa selkiytettiin ja oikeuksia laajennettiin. 

Myös statusten määrää vähennettiin niin että käyttöön jäi alle kaksikymmentä statusta, joista 

ainoastaan yksi liittyi pakolaisiin3. 

A.3. Henkilölle on annettu turvapaikka (UlkL 30 §), oleskelulupa suojelun tarpeen 

perusteella (UlkL 31 §) tai hänelle on myönnetty oleskelulupa pakolaiskiintiön puitteissa tai 

muutoin painavasta humanitaarisesta syystä (UlkL 18 § 1 mom. 4  kohta). 

 

Pakolaisuutta pohtiessani minulle kerrottujen tarinoiden avulla voin vain todeta, että ihmiset 

lähtevät pakoon kotimaistaan ilman suojelua ja kansainvälisen pakolaismääritelmän mukaista 

statusta. Kukaan ei voi olla pakolainen omassa maassaan. Lähtijät, pakenijat suunnittelevat ja 

toteuttavat pakonsa turvallisuuspoliittisen näkökulman kannalta laittomasti, pakenevat kotoaan ja 

usein myös kotimaistaan henkensä edestä ilman mitään asemaa. Laillisuuden määrittää yleensä 

vasta se vieras valtio, josta pakenija voi ja uskaltaa hakea turvaa4 ja samalla laillisuutta omaan 

asemaansa. Odotusaika on kaikkialla maailmassa pitkä. Tämä tuntuu piinalliselta ihmisille, joiden 

elämä ja tulevaisuus on tuosta ratkaisusta riippuvainen.  

Pakolaisuus merkitsee minulle, tutkijalle, kerrottuina tarinoina ihmisten pakotettua lähtöä, 

muuttoa pois kotimaistaan. Pakoon lähtö voidaan tulkita rikokseksi tai rikolliseksi toiminnaksi; 

sitä on esimerkiksi laiton maastalähtö tai ihmisten salakuljetus. Kun nämä liitetään 

pakenijoihin/turvapaikanhakijoihin sekä turvallisuuspoliittisiin asioihin, jää monesti 

huomaamatta, että kyse on ihmisistä, jotka ovat matkalla johonkin turvalliseen maahan 

hakeakseen kansainvälistä suojelua ja saadakseen pakolaisen aseman. Pakolaisuudessa 

käynnistyy transnationaalinen, ylikansallinen ja –rajallinen, laiton liikkuminen, koska näitä 

ihmisiä ei kosketa mitkään sopimukset, lainsäädäntö tai pakolaisuuden kriteerit. He kulkevat 

laittomina, ilman matkustusasiakirjoja ja mitään suojelua. Kun ihmiset pakenevat henkensä 

edestä humanitäärisen ja ihmisoikeudellisen aspektin mukaan, heidän pakonsa on mielestäni 

oikeutettua. 

                                                
3 Uudistettu laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta  (118/2002) selkiyttää 
pakolaisuuden määrittämistä. Pakolainen on tämän lain 3 a §:n mukaan henkilö: 
- jolle on myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 31 §:n mukaan suojelun tarpeen vuoksi tai ulkomaalaislain 18 §:n 
4 kohdassa tarkoitetusta painavasta humanitaarisesta syystä; 
- joka on hakenut turvapaikkaa tai saanut tilapäistä suojelua Suomessa ja saanut tämän jälkeen pysyväisluonteisen 
oleskeluluvan ulkomaalaislain 20 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, ei kuitenkaan, jos oleskelulupa on 
myönnetty opiskelun, työnteon tai ammatin harjoittamisen tai avioliiton johdosta; sekä 
- joka on pakolaisen tai 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön perheenjäsen tai muu omainen edellyttäen, että hänellä 
on ollut perheside pakolaisen tai oleskeluluvan saaneen henkilön kanssa ennen tämän tuloa Suomeen. 
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Vietnamilaiset ja somalit ovat pakolaisuuden määrittämisen kannalta Suomeen tullessaan 

eri asemassa. Kuitenkin heillä on eri lähtökohdista ja alkustatuksen eroista huolimatta Suomesta 

käsin katsottuna samankaltainen tausta-asetelma, viitekehys ja yhteisenä nimittäjänä pakolaisuus.  

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulevat henkilöt ovat erityisryhmä pakolaisuuden 

yläkäsitteen alla. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa todetaan, että ”perhe on 

yhteiskunnan luonnollinen ja perustavaa laatua oleva ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja 

valtion suojaan”. Myös muut kansainväliset ihmisoikeuksia koskevat sopimukset sisältävät 

vastaavia määräyksiä perheyhteyden suojelemiseksi (UNHCR 1993, 47). Jos perheenpää täyttää 

määritelmän tunnusmerkit, hänen perheenjäsenilleen myönnetään yleensä pakolaisasema perheen 

yhtenäisyyden periaatteen mukaisesti (UNHCR 1993, 47).  

 

Taulukko 1. Suomessa olevat pakolaiset statuksen mukaan. 

 

Statuksen mukaan 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.-31.8.03   YHT.

myönteisen päätöksen 
saaneet 

turvapaikanhakijat
508 195 313 343 491 272 798 562 247 3729

Perheenyhdistämiset 286 181 464 307 155 184 320 427 194 2518

      
1212

Kiintiöpakolaiset 221 817 308629 532 5514543 756 739 569

973 11761155818574415YHTEENSÄ 118995814061193

 

Lähde: Työministeriö; www.mol.fi/migration 

 

Kansainvälinen ja kansallinen politiikka mahdollistavat ydinperheeseen kuuluvien 

perheenjäsenten laillisen ylirajaisen muuton Suomeen, kun ihminen saa diasporassa pakolaisen 

aseman (statuksen). Sukulaisuuden merkitys vahvistuu entisestään ja sukulaisuus jäsentyy 

transnationaalina tilana yksittäisten ihmisten, perheiden ja sukujen kokemuksessa (vrt. Bryceson 

& Vuorela 2002). 

Perheenyhdistämisessä on oma statuksensa : 

                                                                                                                                                       
4Suomessa turvapaikanhakijat majoitetaan hakemuksen käsittelyn ajaksi vastaanottokeskuksiin, joita on 1990-luvulta 
perustettu eri puolille Suomea. Merkille pantavaa on, ettei turvapaikanhakijalla ole oleskelulupaa eikä mitään 
statusta. Käsittelyaika vaihtelee muutamasta viikosta muutamaan vuoteen. 
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A.5. A-ryhmään kuuluvan henkilön tai Suomen kansalaisen perheenjäsen silloin, kun 

oleskeluluvan myöntäminen perustuu ainoastaan perheenjäsenen maassa oleskeluun. 

 

Perheeksi käsitetään ydinperhe eli isä, äiti ja alaikäiset naimattomat veljet ja sisarukset. 

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen tulevat perheenjäsenet saavat oikeudellisesti pakolaisen 

aseman. Suomessa asuvan henkilön lähiomainen voi saada oleskeluluvan Suomessa perhesiteen 

perusteella. Lupa myönnetään yleensä ydinperheen jäsenille eli avio- tai avopuolisoille ja alle 18-

vuotiaille naimattomille lapsille sekä alle 18-vuotiaan huoltajalle. Poikkeuksellisesti oleskelulupa 

voidaan myöntää myös muille lähiomaisille, kuten iäkkäille vanhemmille tai naimattomille 

sisaruksille (Lepola 2002, 226). Tilanteesta riippuen perhe voi olla kotimaassaan tai missä 

tahansa muualla. Sekä vietnamilaiset että somalit ovat voineet yhdistää perheitään Suomeen. 

Pakolaisen määritelmien nojalla käytetään niin kansainvälisissä kuin kansallisissakin 

tilanteissa valtaa ihmisten elämän säätelyssä. Ihmisestä tehtävä ”pakolaispäätös”, laillisen 

pakolaisstatuksen myöntäminen, perustuu aina viranomaisten tekemään päätökseen. Suomessa 

tämä on aina yksilöpäätös, jonka taustalla on laaja ja monivaiheinen viranomaistyö. Päätökset 

syntyvät tietyssä kontekstissa, missä huomioidaan erityisesti ihmisen henkilökohtainen vaino 

lähtömaassaan, lähtömaan tilanne ja kansainvälisen suojelun tarve. Pakenijan tilanteeseen ja 

elämään tuo päätös vaikuttaa mullistavasti. Erityisesti kielteisissä päätöksissä hakijat kokevat 

olevansa vallan ja tietynlaisen mielivallan kohteena (Järvinen 2004, Hautaniemi, 2004). Tämä 

vaikeuttaa entisestään  pakenijan elämää. 

Ulkomaalaislain kokonaisuudistus on ollut tekeillä tutkimusjaksoni aikana  ja 1.5.2004 tuli 

voimaan uusi ulkomaalaislaki (301/2004), jossa puhutaan kansainvälisestä suojelusta ja 

määritellään ensimmäistä kertaa pakolaiskiintiö5. Laissa on määritelty myös pakolaispolitiikan 

poliittinen taso (91§) sekä mainittu eri viranomaistahojen roolit kansainväliseen suojeluun 

liittyvän toimivallan menettelystä (116§). Tässä tutkimuksessa käyttämäni 

ulkomaalaislainsäädäntö liittyy tutkimusajankohdan lainsäädäntöön. Kaikkia pakolaisia, 

turvapaikanhakijoita ja perheenyhdistämisen kautta tulleita henkilöitä, jotka ovat saapuneet 

Suomeen ennen 1.5.2004, koskee aiempi lainsäädäntö.   

 

 

 

                                                
5 Lain (301/2004) 90§:n mukaan pakolaiskiintiöllä tarkoitetaan uudelleen sijoitettavien kansainvälisen suojelun 
tarpeessa olevien ulkomaalaisten vastaanottoa valtion kunkin vuoden talousarviossa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti. 
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1.3 Suomen pakolaistilanteesta ennen ja nyt 
 

Pakolaisuus on Suomessa huomattavasti vanhempi asia kuin 1970- ja 1980-luvuilla alkanut 

pakolaisten vastaanotto ja suomalainen pakolaispolitiikka (Seppälä 2004). Ensimmäisen ja toisen 

maailmansodan jälkeen 1920- ja 1940-luvulla Suomeen tuli yhteensä noin 400 000 pakolaista ja 

Karjalan evakkoa (vrt. Tuomarla 1992; Hyry 1994; 1995). Tuolloin Suomeen saapuneen, 

toistaiseksi suurimman pakolaisvirran tilanne oli erilainen kuin viime vuosikymmenten 

pakolaisuus, koska kyse oli oman kieliryhmän ja kulttuurin sisällä tapahtuvasta ”maassa- ja 

maahanpakolaisuudesta”. Sotien aikoina Suomen sisäisiä pakolaisia oli kymmeniä tuhansia. 

Suomen Saamenmaan 1940-luvun evakuoinnin yhteydessä tuhannet saamelaiset joutuivat 

lähtemään sodan jaloista Ruotsiin ja Keski-Pohjanmaalle (Lehtola 1994, 75-188). Vaihe muutti 

saamelaiskulttuuria enemmän kuin mikään muu ajanjakso heidän monivuosituhantisessa 

historiassaan (Lehtola 1994, 191-237). Edellä mainittuihin lukuihin verrattuna tutkimani yhteisöt 

ovat suhteellisen pieniä ja poikkeavat sekä uskonnoltaan, kulttuuriltaan että monella muulla 

tavalla suomalaisesta valtaväestöstä ja lähialueilta tulleista kielisukulaisryhmistä.  

 

Taulukko 2. Suomen vastaanottamat pakolaiset maaryhmittäin 1970-luvulta alkaen 
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 20 

 

Suomeen tuli 1973-1977 Latinalaisesta Amerikasta kaikkiaan 182 pakolaista, joista suurin 

osa on palannut Chileen tai muuttanut toisiin maihin. 1979 Suomeen otettiin ensimmäiset 

Vietnamin pakolaiset, jotka sijoitettiin Helsingin seudulle; vuonna 1983 tulivat seuraavat runsas 

sata Vietnamin pakolaista. Vietnamilaisia pakolaisia vastaanotettiin 1980-luvulla ja vielä 1990-

luvun alkupuolella, mutta Vietnamin ja maailman tilanteen muututtua myös Suomeen alettiin 

ottaa kiintiöpakolaisia muualta. Vuodesta 1986 alkaen Suomeen on tullut säännöllisesti 

vuosittain tietty määrä kiintiöpakolaisia, joilla Suomeen tullessaan on jo pakolaisstatus.  

 

Taulukko 3. Suomen vastaanottamat kiintiöpakolaiset 

 

Vuosi/year Pakolaiskiintiö/

Refugee quota

1.1.-

31.8.2003

1994 500 259 3 262

1995 500 136 314 4 2 1 457

1996 500 209 288 5 502
Lisäkiintiöt/E

xtra quotas *)
1000 267 314 13 5 599

1997 500 323 169 492

1998 600 124 409 8 10 551

1999 650 132 499 6 637

2000 700 248 443 691

2001 750 286 360 646

2002 750 203 482 685

2003 750 50 50

2004 750 0

*) Lisäkiintiöt vuosina 1995 ja 1996 ( 500/vuosi) ent. Jugoslavian alueelta saapuneille 

pakolaisille

2001 2002 Yht.

Kiintiöpakolaisten maahan saapuminen/Entries of quota 

refugees

1995 1996 1997 1998 1999 2000

 

Lähde: Työministeriö; www.mol.fi/migration 

  

Suomalaisen pakolaispolitiikan periaatteena on ollut sijoittaa pakolaiset eri puolille 

Suomea; 31.12.2003 mennessä 138 kuntaa on vastaanottanut 23 452 pakolaista. Ennen 

pakolaisten vastaanottoa kunnat ovat tehneet poliittiset päätöksensä, joissa on määritelty 

pakolaisten lukumäärät ja vastaanoton ajoitus. Päätös sitouttaa kunnat huolehtimaan siitä, että 

tulijoille järjestetään asunnot ja muut välttämättömät palvelut. Sopimus pakolaisten vastaanotosta 
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velvoittaa valtiota puolestaan korvaamaan kunnille pakolaisista aiheutuneet kustannukset. 

Laskennallisia korvauksia maksetaan kunnille kolmen vuoden ajalta sekä täysimääräiset 

toimeentulo- ja tulkkikustannukset.   

Kuvan 1 pallot osoittavat pakolaisia vastaanottaneita kuntia. Turvapaikanhakijoiden 

vastaanottokeskuksia on 15 tätä kirjoittaessani (talvella 2003), ja myös ne on hajautettu eri 

puolille Suomea. Kartassa keskukset on merkitty neliöin (Työministeriö; www.mol.fi/migration) 

 

Kuva 1. Pakolaisia vastaanottaneet kunnat ja vastaanottokeskukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita hyvin vähän 1980-luvulla ja sitä ennen. Vasta 1990-

luku toi turvapaikanhakijoita, mutta yhä varsin niukalti, mikäli verrataan Suomen tilannetta 

Pohjoismaihin tai muihin Euroopan maihin. Suomessa ratkaiseva muutos turvaa ja kansainvälistä 
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suojelua hakevien ihmisten tilanteessa tapahtui vuonna 1990, jolloin heitä saapui 1441 

Somaliasta. Somalian sisällissodan vuoksi somalialaiset pakenivat ja hakeutuivat huomattavan 

runsaslukuisesti myös muihin Pohjoismaihin. Somalialaiset olivat ensimmäinen suuri maahamme 

saapunut turvapaikanhakijaryhmä. Tilanne oli haasteellinen suomalaiselle yhteiskunnalle, koska 

Suomessa ei ollut suunnitelmia eikä valmiuksia turvapaikanhakijoiden laajamittaiseen 

maahantuloon. Lisäksi hämmennystä herätti se seikka, että tulijat olivat mustia ihmisiä Afrikasta 

(vrt. Hautaniemi 2004). Vastaanottokeskuksia ryhdyttiin perustamaan eri puolille Suomea 

viranomaisten ja Suomen Punaisen Ristin yhteistyönä. Haasteellisesta tilanteesta kuitenkin 

selvittiin. Eniten 1990-luvulla turvapaikanhakijoita on tullut vuonna 1992, jolloin heitä saapui 

3634. Vastaanottokeskuksia oli tuolloin 21.  

 

Taulukko 4. Turvapaikkahakemukset Pohjoismaissa  

 

POHJOISMAIHIN SAAPUNEET TURVAPAIKANHAKIJAT 1989-2003
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Lähde: Työministeriö www.mol.fi/migration 

 

Taulukko 4 paljastaa uuden tilanteen, jossa 1990-luvun Suomessa oltiin, kun  

maahanmuuttajien määrä lähes nelinkertaistui. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät olivat 

inkeriläiset paluumuuttajat, pakolaiset sekä eri maista avioliiton vuoksi Suomeen saapuneet 

henkilöt. Suomessa asui 31.12.2003 yhteensä 107 003 ulkomaalaista. Monet maahanmuuttajat, 
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jotka ovat hakeneet ja saaneet Suomen kansalaisuuden, eivät sisälly edellä mainittuihin lukuihin. 

Väestön kansainvälistyminen on tuonut haasteita eri hallinnonaloille maahanmuuttaja-

asiakkaiden myötä (Nylund-Oja 1995; Taavela 1996; 1999; Visapää 1997; Matinheikki-Kokko 

1992a).  

Tutkimukseni haastattelut osuvat haasteelliseen ajankohtaan, koska juuri 1990-luvun lopulla 

pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien määrät kasvavat Euroopassa ja Suomessa 

huomattavasti. Tämän johdosta myös Suomen poliittiset linjaukset alkavat selkiytyä ja pakolais- 

sekä maahanmuuttoasioissa luodaan uutta lainsäädäntöä. Sen mukana syntyvät käsitteet 

kotoutuminen ja kotouttaminen avaavat myös uudenlaista näkökulmaa suomalaiseen 

maahanmuuttopolitiikkaan.  

 

Taulukko 5. Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset.  

 

 
 

Lähde: Työministeriö 

 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vuoden 2002 lopussa 7332 somalia äidinkielenään 

puhuvaa henkilöä (Tilastokeskus 2003, 118). Vuoden 2003 lopussa somalia äidinkielenään 

puhuvia oli 7777. Somalialaiset ovat pääasiassa nuorta väestöä ja moni on avioitunut ja 

perustanut perheen Suomessa. Somalilasten määrä on somaliväestöstä suuri (Hautaniemi 2004, 

Tiilikainen 2003). Noin 90 prosenttia somalialaisista on asettunut Uudellemaalle, jolloin 

suurempi yhteisö mahdollistaa helpommin kulttuurisen kanssakäymisen (Tiilikainen 2003). 
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Suomeen saapui yhteensä noin 3500 vietnamilaista, jotka sijoitettiin asumaan eri puolille 

Suomea. Tilastokeskuksen (2003, 118) mukaan vietnamia äidinkielenään puhuvia asui vuoden 

2002 lopussa 3811 henkilöä, 2003 lopussa vietnamia puhui 3927. Toisin kuin somalialaiset, 

vietnamilaiset ovat jääneet pääasiassa asumaan seuduille, jonne he Suomeen tullessaan saapuivat. 

On perusteltua katsoa tilastoja myös äidinkielen ja syntymävaltion valossa, koska monet 

kiintiöpakolaiset tulevat Suomeen vailla minkään maan kansalaisuutta. 

 
Taulukko 6. Väestö kansalaisuuden, äidinkielen ja syntymävaltion mukaan 31.12.2003 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lähde: Tilastokeskus StatFin -tilastopalvelu 
 

 

Kuten luvut osoittavat tutkimani yhteisöt ovat vähäisiä mutta omalla tavallaan 

merkityksellisiä Suomen lyhyessä pakolaishistoriassa. Vietnamilais- ja somaliyhteisöt ovat 

vaikuttaneet suomalaiseen pakolaisten vastaanottotyöhön ja luoneet pohjan nykyiselle työlle. 

Globaali ja transnationaalinen liikkuvuus on tullut osaksi suomalaista pakolaispolitiikkaa 

erityisesti näiden ryhmien myötä. Suomi on ”löydetty” ja se merkityksellistyy pakolaisille 

kansainvälisen suojelun rajaksi niin pakolaisten uudelleen sijoituksessa kuin 

turvapaikanhaussakin. 

Vuonna 1999 (493/1999) voimaan tulleen lain maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja myöhemmin muutetun lain (118/2002) tavoitteena on 

Väestö: 5 219 732 

ÄIDINKIELI 
 
suomi 4 803 343 
ruotsi 289 868 
saame 1 704 
Vieraskieliset yht. 124 817 
Suurimmat ryhmät: 
venäjä 35 222 
viro 12 748 
englanti 8 186 
somali 7 777 
arabia 6 040 
albania 4 508 
kurdi 4 340 
vietnam 3 927 
 

KANSALAISUUS  
 

Suomi 5 112 729 
Ulkomaalaiset yht. 107 003 
Suurimmat ryhmät: 
Venäjä 24 998 
Viro 13 397 
Ruotsi 8 124 
Somalia 4 642 
Irak 3 485 
Jugoslavian ltv 2 782 
Britannia 2 651 
Saksa 2 565 
Iran 2 531 
Kiina 2 372 

 

SYNTYMÄVALTIO 
 
Suomi 5 060 865 
Ulkomailla synt. yht. 158 867 
Suurimmat ryhmät: 
Entinen Neuvostoliitto 37 283 
Ruotsi 28 855 
Viro 10 299 
Entinen Jugoslavia 4 675 
Somalia 4 700 
Saksa 4 080 
Irak 3 998 
Venäjä 3 891 
Britannia 3 245 
Yhdysvallat 3 108 
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edistää maahanmuuttajien (erityisesti pakolaisten) kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta 

toimenpiteillä, jotka tukevat heidän suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitsemiaan keskeisten 

tietojen ja taitojen omaksumista. Lisäksi lain tavoitteena on turvata turvapaikanhakijoiden 

vastaanotto (Laki 1§). Päämääränä on, että asiakkuus ei korostuisi ja toimenpiteiden kohteena ja 

tilalle tulisi pakolainen yksilöllisenä, omatoimisena ja kokonaisvaltaisena ihmisenä niin 

pakolaisen itsensä kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.  

Lain mukaan kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena 

osallistuminen työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan 

säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja 

voimavaroja. 

 

 

1.4 Varhaisempaa tutkimusta 
 

Tutkimukseni liittyy transnationaaliseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan ihmisten ylikansallista 

ja -rajaista liikkumista. Hautaniemen (2004) mukaan transnationaalisessa tutkimuksessa 

analysoidaan ylipäätään niitä tahoja ja toimijoita, jotka säätelevät, kontrolloivat ja edesauttavat 

ylirajaista liikkumista. Transnationalismilla viitataan myös niihin prosesseihin, joiden kautta 

ihmiset luovat ja ylläpitävät suhteita uuden asuinmaan ja alkuperäisen kotimaan tai jonkin muun 

maan välillä. Transnationaaliset sosiaaliset kentät rakentuvat taloudellisista, sosiaalisista, 

uskonnollisista ja poliittisista yhteyksistä. Globaalissa maailmassa myös perheet ovat yhä 

useammin transnationaalisia, toteaa Tiilikainen (2003, 61). 

Transnationaalinen tutkimus sisältää Hannerzin (1998, 237) mukaan kolme aluetta: 1) Se 

läpäisee poliittisesti autonomisten yksiköiden rajat. 2) Kysymyksessä on tilallinen tai 

maantieteellinen ulottuvuus, missä transnationaalilla tarkoitetaan mm. verkostoja ja suhteita, 

jotka ylittävät pitkiä matkoja ja etäisyyksiä. 3) Transnationaaliin kuuluu kulttuurinen ominaisuus, 

joka määrittelee ja määrittyy kulttuurisen moninaisuuden siihen liittyvien merkitysten ja 

tarkoitusten myötä. Transnationaalina voidaan pitää myös paikallista elämäntapaa, jos ja kun sitä 

määrittelee ylirajainen kulttuurinen ja sosiaalinen vaihto tai liike ylikansallisuuden vaikutuksesta 

(Hautaniemi 2004, 170) 

Transnationalismi kuvaa sosiaalisten suhteiden olosuhteita, jotka välimatkoista ja 

valtionrajoista huolimatta ulottuvat pitkien matkojen päähän (mm. Barsch ym. 1995, Hannerz 

1996, Vertovec1999). Hautaniemen mielestä (2004, 167) transnationalistinen tutkimus avaa 
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uudenlaisia näkökulmia ihmisten arkeen ja kyseenalaistaa monia normatiivisia, valtion sisäisiä 

yhteiskuntapoliittisia kysymyksenasetteluja. Tällaisen tutkimuksen lähtökohdat määrittyvät 

rajojen ja rajanylittämisen problematiikasta käsin. 

Transnationaalinen viitekehys antaa mahdollisuuden käsitellä asioita, joita ei voi niinkään 

ratkaista kansallispoliittisessa viitekehyksessä. Maanpakoa ja siinä tapahtuvaa ylirajaista 

poliittista toimintaa käsittelevät tutkimukset ovatkin osoittaneet, miten merkittävä rooli 

transnationaalilla elämäntavalla voi olla paikallisten konfliktien kannalta (Vertovec 1999, 

Fuglerud 1999, Wahlbeck 1999). 

Tutkimukseni valaisee edelleen diasporan problematiikkaa, jolloin ei ole kysymyksessä 

vain transnationalismi ja ylirajainen liikkuminen, vaan myös paikallisyhteisön määrittely 

maahanmuuton ja pakolaisuuden kontekstissa. Diaspora on ikään kuin yksi transnationalismin 

muoto, jossa yhdistyvät kotoutuminen ja sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan valikoidusti. 

Ihmiset ovat tietoisia omista juuristaan ja haluavat pitää yhteyttä aikaisempaan kotimaahansa. 

Diasporassa elävä yhteisö on uudessa paikassa, mutta samalla muistaa kotimaansa ja/tai toivoo 

pääsevänsä sinne (Clifford 1997, 251-252, 255).  Diasporassa on kyse ainakin jossain määrin 

pakotetusta muutosta. Siihen liittyy usein ryhmää yhdistävä traumaattinen historia sekä 

kollektiivinen identiteetti, joka halutaan säilyttää. Diasporassa oikea kotimaa on muualla kuin 

siellä, mihin henkilö on itse asettunut (Cohen 1997, Safran 1991, Wahlbeck 1999a, Tiilikainen 

2003). 

Ihmisten ylirajainen liikkuminen edesauttaa sukulaistamista. Postkoloniaali maailma 

jäsentyy transnationaalina tilana yksittäisten ihmisten, perheiden ja sukujen kokemuksissa. Perhe 

nähdään yhä useammin suhteiden verkostona, joka ylittää kansallisvaltioiden rajat ja luo  

perheyhteisölle diasporatilan, jossa suhteet muihin perheenjäseniin säilyvät. Transnationaalinen 

yhteydenpito voi olla erityyppistä. Jotkut yhteisön jäsenet matkustavat uuden ja entisen 

kotimaansa välillä ja hoitavat poliittisia ja taloudellisia tehtäviä. Toiset puolestaan ovat jääneet 

paikoilleen uuteen maahan mutta hyödyntävät silti vanhan kotimaansa resursseja, kontakteja ja 

ihmisiä (Bryceson & Vuorela 2002). 

Brycesonin ja Vuorelan (2002) mielestä diasporan käsite on jossain määrin vanhentunut, 

sillä se korostaa liikaa menneisyyteen ja kotimaahan paluun ajatusta. Heidän mielestään nykyisin 

kansallisvaltioilla ja niiden rajoilla on yhä vähemmän merkitystä. Transnationaalinen perhe on  

yhä tavallisempi osa ihmisten kosmopoliittista arkea.  

Suomessa on vasta 2000-luvulla alettu käydä keskustelua pakolaisten ja muiden 

maahanmuuttajien transnationaaleista verkostoista ja diasporasta (mm. Huttunen 2002, 

Tiilikainen 2003, Hautaniemi 2004, Alitolppa-Niitamo 2004). Diaspora-käsitteeseen liittyy ajatus 
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lähtömaasta, yhteisestä kotimaasta, paluun toiveesta ja sitoutumisesta maantieteellisesti 

miellettyyn kotimaahan (Safran 1991). Omaan aineistooni, joka käsittelee pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita, diasporan käsite sopii, koska se tuntuu olevan vahvasti myös 

haastateltavieni mielissä. Transnationalisuuden tekee tutkimuksessani erityisen merkitykselliseksi 

perheenyhdistäminen, joka mahdollistaa ylikansallisen ja ylirajaisen ydinperheiden laillisen 

yhteen saattamisen.  

Tutkimukseeni monessa suhteessa vertautuu Gadi BenEzerin teos (2002), jossa on esillä 

matkan konteksti suhteessa uskontoon ja kulttuuriin. Hänen tutkimuskohteenaan ovat Etiopiasta 

Israeliin matkanneiden juutalaisten kokemukset. Matkan metaforaksi hahmottuu exodus. Se on 

juutalaisuuden keskeinen käsite, pitkän vaelluksen myytti ja suuri kertomus. Exodus on keskeisin 

juutalaista identiteettiä luova, ja Etiopiasta Israeliin lähteneiden kohdalla, suorastaan heidän 

juutalaisen asemansa laillistava ja siihen uudessa kotimaassa yhdistävä tekijä. Juutalaisuuteen 

tullaan lähtemällä matkalle, kokemalla sen kaikki vaiheet ja pääsemällä perille.  

BenEzerin kokemuksellinen tutkimus, kiinnittää huomiota kärsimykseen, joka matkalla 

voitetaan. Exodus, matka on myytin tekemistä ja sen seuraamista. Tutkimuksessa korostuvat 

ensisijaisesti matkat, jotka ihmiset ovat kokeneet merkittäviksi elämässään, toiseksi painottuvat 

ylitettävät rajat. Etiopian juutalaisten exodukseen kuuluvat lähtöpäätös, ero vanhasta yhteisöstä, 

joka jatkuu todellisena muuttona. Matka päättyy saapumisena uuteen maahan ja siihen liittyvät 

vaiheittain etenevät voimakkaita, merkityksiä sisältävät prosessit, fyysiset muutokset.   

Maahanmuuttajatutkimuksissa on käsitelty mm. kotimaasta lähdön syitä ja elämää uudessa 

asuinmaassa mm. (Lewis 1994, Ong 1999, Huttunen 2002, Tiilikainen 2003, Alitolppa-Niitamo 

2004, Hautaniemi 2004). Eri maissa jo käynnistynyt pakolaisten oma tutkimus antaa uutta 

perspektiiviä elämään diasporassa. Pakolaisena Ruotsiin tullut ja siellä asuva Masoud Kamali on 

arvostellut raskaalla kädellä ruotsalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja yhteiskuntaa siitä, että se on 

nopeasti ”asiakkaistanut” maahanmuuttajansa (clientization). Hän puhuu kahdenlaisesta 

asiakkaaksi tekemisestä, sekä kulttuurisesta että taloudellisesta. Kyseessä on järjestelmä, johon 

maahanmuuttaja joutuu huomaamattaan, kun yhteiskunta ja ammatti-ihmiset vievät hänet siihen 

(Kamali 1997). Vaikkei asiaa ole Suomessa toistaiseksi tutkittukaan, suomalaiseen 

pakolaistyöhön ja –tutkimukseen perehtyessäni en ole voinut olla näkemättä yhtäläisyyttä 

Kamalin ajatusten ja myös Suomessa tapahtuvien asioiden kanssa.  

Kansainvälistä vertailupohjaa vietnamilaisia ja somalialaisia koskevaan tutkimukseeni 

tarjoaa näiden ja läheisten pakolaisidentiteettien käsittely eri kulttuuriympäristöissä. 

Sosiaaliantropologi John Chr. Knudsen (1983, 1985, 1988) on tutkinut viittä Kaakkois-Aasian 

vietnamilaispakolaisten leiriä ja verrannut vietnamilaisten sopeutumista Norjaan ja 
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Yhdysvaltoihin. Hänen havaintonsa erosta koetun ja annetun identiteetin välillä ovat 

mielenkiintoisia. Uudella asuinmaalla on merkitystä identiteetin muuttumiseen.  

Vietnamilaisten kokemuksista ja elämästä uusissa maissa on omaani verrannollista 

tutkimusta eri puolilta maailmaa, eniten Yhdysvalloista (mm. Liu 1979, Haskins 1980, Caplan 

1989, Pike 1998, Ebaugh & Chafetsz 2000, Ha 2002), luonnollisesti siksi, että sinne heitä meni 

satoja tuhansia. Tutkimuksista, joita on tehty niin Australian (Lewins & Ly 1985), Kanadan, 

Thaimaan kuin myös monen Euroopan maan vietnamilaisista ilmenee, kuinka vietnamilaiset ovat 

saaneet rakennettua omia yhteisöjään eri puolille maailmaa. Niissä maissa, joissa pakolaismäärät 

ovat suuria, pakolaiset ovat saaneet paremmin luotua infrastruktuureitaan ja ylläpidettyä omia 

kulttuureitaan (Pike 1998, Ebaugh & Chafetsz 2000, Ha 2002). Tästä huolimatta erityisesti 

vanhemmille pakolaisille myytti paluusta kotimaahan on haavekuva, unelma (Knudsen 1983, Liu 

1979,  Valtonen 1997), joka haluttaisiin toteuttaa. Nuoremmat puolestaan haaveilevat vierailuista 

lapsuuden maisemiinsa tai vanhempiensa syntymämaahan.  

Rutledge (1985; 1992) on haastatellut Amerikan vietnamilaisia. Rutledgen havainnot 

Vietnamin erilaisista etnisistä ja uskonnollisista yhteisöistä ja heidän sopeutumisestaan 

amerikkalaiseen yhteiskuntaan ovat arvokkaita. Yhdysvaltain katolinen eteläosa oli ajoittain kuin 

Indokiina, jossa vallitsi ranskalainen katolinen kulttuuri. Vietnamin eri etnisten ryhmien 

keskinäinen kilpailu ja epäsopu jatkuivat myös Yhdysvalloissa (Rutlegde 1985; 1992.)  

Valtonen (1997) vertaa Suomea, Kanadaa ja Trinidadia; vietnamilaisten pakolaisten elämää 

ja sopeutumista Suomeen, eri Karibian alueilta saapuneen väestön sopeutumista Trinidadiin ja 

vietnamilaisten sopeutumista Kanadaan. Valtonen hämmästelee, kuinka vähän itse asiassa 

pakolaistutkimuksissa on selvitetty  kulttuuria ja uskontoa, jotka nousevat oman tutkimukseni 

merkittäviksi aiheiksi.  

Toisen tutkimusyhteisöni, somalialaisten elämää diasporassa on tutkittu vähemmän 

verrattuna vietnamilaisiin (Tiilikainen 2003, Alitolppa-Niitamo 2004, Hautaniemi 2004). 

Somalialaiset lähtivät vasta 1990-luvulla maanpakoon Somaliasta. Lontoon ja Toronton 

somaliyhteisöistä on vertailevaa tutkimusta (Berns McGown 1999), jossa on mukana myös 

somalinaisia. Lähtökohdiltaan on kuitenkin hyvin erilaista mennä diasporaan englantia puhuvaan 

maahan, jossa on totuttu mustiin ihmisiin ja maahanmuuttajiin, kuin tulla Suomeen. Myös oma 

etninen ryhmä muodostui Britanniassa ja Kanadassa nopeasti suuremmaksi kuin koko Suomen 

somaliväestö on vielä tänäkään päivänä (Tiilikainen 2003).  

Somalialaiset naiset ja muukalaisuus kahden kulttuurin ristivedossa (Rastas 1994) ovat 

olleet Suomessa 1990-luvun tutkimuksissa ajankohtaisia. Naistutkimuksellinen perspektiivi 

(Hakola 1996, Tiilikainen 2003) antaa uusia näkemyksiä Suomessa asuvien somalinaisten 
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hyvinvoinnin ehdoista. Esille nousee myös suomalaisesta ajatuksesta poikkeava terveys-sairaus –

käsite. Marja Tiilikaisen (1999) mukaan yhteiskunnallinen, moraalinen tai sosiaalinen kipu voi 

muuttua somaattiseksi kivuksi. Kun pakolaisten elämää ja hyvinvointia tarkastelee naisasiaa 

laajemmin, voi kysyä: onko pakolaisuus (mielen)terveysriski? Somalialaisten terveyttä, 

hoitamista ja hoitotyön kulttuurista osaamista koskevassa tutkimuksessa (Hassinen – Ali – 

Azzani 2002, Tiilikainen 2003) terveys osoittautuu somalialaisille monitasoiseksi käsitteeksi. 

Kymmenestä esillä olleesta terveyskäsityksen luokasta tärkeimmäksi osoittautuu terveys Jumalan 

lahjana.  

Suomalaista tutkimusta on rikastuttanut muualta saapuneiden tutkijoiden panos. Muista 

maista, kulttuureista ja tutkimustraditiosta tulevat tutkijat näkevät suomalaisuuden laajemmista 

perspektiiveistä (vrt. Valtonen 1997). Kris Clarkea (1998) askarruttaa suomalaisuus, ja miksi  

monikulttuurisuus (multiculturalism) niin hitaasti pääsee suomalaiseen maaperään.  

Tällainen kritiikki on syytä ottaa huomioon. Monikulttuurisuudella on Suomessa usein 

ymmärretty yhden vähemmistökulttuurin esimerkillistä tukemista - suomenruotsalaisten ja 

uskonnollisista yhteisöistä ortodoksien. Nämä ryhmät ovat saaneet virallisen Suomen historiaan 

perustuvan vähemmistön aseman, mutta varsinaisesta monikulttuurisuuspolitiikasta ei kuitenkaan 

voida puhua (J. Pentikäinen 1997). Ensimmäistä kertaa monikulttuurisuus -sanaa käytettiin 

suomalaisissa hallinnollisissa teksteissä vuonna 1990 (vrt. Ylänkö 2000, 49-65). Termillä 

kuvattiin maata, jossa asuu ihmisiä monesta kulttuurista. Monikulttuurisuus liitettiin ajatukseen, 

että maahan saapuu lisää ulkomaalaisia - maahanmuuttajia (Lepola 2000, 203-204).  

Maahanmuutto- ja pakolaistutkimuksissa toistuva integraation6 käsite ei ole 

tutkimuksellisesti yksiselitteinen ja herättää henkiin myös nationalistisia ja neorasistisia 

ajattelutapoja. Tutkimuksessani monikulttuurinen kuvaa yhteiskuntaa, jossa asuu eri 

kulttuuritaustaisia ihmisiä.. Integraatiolla ymmärretään yleisesti sitä, että yksilö omaksuu oman 

kulttuurinsa arvojen ja normien lisäksi uuden kulttuurin arvot ja normit, vaikka ne olisivatkin 

ristiriidassa keskenään. Uuden maan arvomaailma ei tule omien alkuperäisten arvojen tilalle, 

vaan henkilö liikkuu sujuvasti kahden kulttuurin välillä. 

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta määrittelee 1990-luvun alussa monikulttuurisuuden 

”tietyksi asenteeksi ja politiikaksi maahanmuuttajia kohtaan”. Tällöin vahvistetaan, että 

monikulttuurisuus sisältää maahanmuuttajan oman identiteetin, jolloin hänen ei edellytetä 

luopuvan omasta kulttuuristaan eikä identiteetistään (Lepola 2002, 203-204). Kuitenkin tätäkin 

                                                
6Integraatio-sanaan liittyy monia ongelmia, joista yksi on sanan latinankielinen tausta: integro-käsite tarkoittaa 
yhdistämistä kokonaisuudeksi. Ongelmallista on myös integraation suhde assimilaatioon. Monesti integraatio 
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politiikkaa on arvosteltu, koska ideologian nimissä katsotaan tapahtuvan kulttuurierojen 

häivyttämistä ja yhdistämistä (Fornäs 1992, 22). 

Honkasalo (2001, 19) kirjoittaa, että vaikka monikulttuurisuus ideologisella tasolla 

tarkoittaisi pyrkimystä kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen sopusointuun, siihen sisältyvät 

erillisyys ja samanarvoisuus ovat hankalasti toteuttavissa. Monikulttuurisuus saattaa kääntyä 

helposti itseään vastaan, koska siinä kulttuurien väliset eroavuudet voivat saada institutionaalisia 

muotoja (Makkonen 2000a, 39-40.) 

Tutkiessani pakolaisuuden prosesseja ja pakolaisten omakohtaisia kokemuksia sekä 

vaikutuksia yksilön elämään merkittäviä vertailukohtia löytyy tutkimuksista, joissa avataan 

pakolaisuuden tuntemuksia niin lähtömaassa, matkalla kuin turvaa tarjoavassa kolmannessakin 

maassa. Nimenomaan muisti, kertominen ja kokemukset ovat välineitä, joiden avulla katsotaan 

menneeseen ja avataan nykyisyyttä (vrt. Malkki 1995). Kyseessä on kerronnan ja elämän välinen 

suhde.  

Tiilikainen (2003) esittää huomionarvoisen näkemyksen, että jos pakotettu muutto nähdään 

ainoastaan inhimillisenä tragediana, pakolaisuuteen liittyviä erilaisia yksilöllisiä ja sosiaalisia 

merkityksiä ei välttämättä tavoiteta. Pakolaisuus voi merkitä myös mahdollisuutta 

kosmopoliittisempaan identiteettiin, jossa kansallisuus, etnisyys ja kansallisvaltio eivät ole niin 

merkittäviä tekijöitä. (Malkki 1995, 14-16; vrt. Bryceson & Vuorela 2002).  

 

 

1.5 Tarinallisuuteen kiinnittyvä tutkimus  
 

Teoreettisilta kysymyksenasetteluiltaan tutkimukseni kiinnittyy narratiiviseen lähestymistapaan. 

Kiinnostun pakolaisten elämänkulun tutkimuksesta tarinametaforan kautta. Sen mukaan ihminen 

kertoo elämäänsä ikään kuin tarinana, jonka päähenkilö hän itse on (Sarbin 1986, Polkinhorne 

1988, Murray 1989, Hänninen 1999). Tutkin haastateltavieni elämää minulle kerrottuna. 

Narratiivinen tutkimusote on osoittautunut käyttökelpoiseksi sekä perinne- että 

yhteiskuntatieteissä. Kun halutaan tutkia ihmisen persoonallisuuteen vaikuttaneita ja tärkeiksi 

koettuja elämäntapahtumia, on parasta turvautua häneen itseensä  –  joko haastatellen tai 

kirjallista selontekoa pyytäen (Siikala 1984). Vaikka elämäntarinat ovat uniikkeja, ne noudattavat 

yhteiskunnan, historian ja ihmisten ikäkausikehityksen määrittämää, melko tiukkaa kaavaa (Roos 

1987, 32). Ihmisen kerrottu elämä on jotain muuta kuin hänen elämänkaarensa tai -historiansa. 

                                                                                                                                                       
yleisessä ja hallinnonkin kielenkäytössä merkitsee samaa kuin assimilaatio, yhteen sulauttaminen. Joskus tuntuu, että 
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Paitsi että ihmiset kertovat (narrativize) elämäänsä eri tavoin, elämää ei kerrota yhdessä 

istunnossa tai kirjoituksessa. Kerrottu elämä on aina osa elämää (Aro 1996, 51). Linden (1993) 

mukaan elämäntarina on sosiaalinen, suullinen ja ajallisesti katkonainen yksikkö. Se sisältää 

kaikki ne tarinat, joita me itsestämme kerromme elämänkulun aikana. 

Pakolaisuudessa on kysymys ihmisen elämässä monella tavalla suuresta muutoksesta. 

Hännisen mukaan elämänmuutokset ovat kiinnostava tutkimuskohde. Ihmisten sopeutuminen tai 

sopeutumattomuus elämänmuutoksiin ja kriiseihin on tärkeä käytännön kysymys. Muutokset 

uhkaavat ihmisen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, mutta toisaalta tarjoavat mahdollisuuksia 

positiivisiin kehityskulkuihin. Elämänmuutokset tarjoavat erityisen mahdollisuuden tarkastella 

ihmisen tapaa merkityksellistää elämäänsä. Muutostilanteissa näkymättömiksi muuttuneet 

rutiininomaiset suhtautumistavat murtuvat ja uusien merkitysten muotoutumisprosessi tekee ne 

näkyviksi (Hänninen 1999, 72). Elämäkerrassa on oleellista muutoksen kuvaaminen kertojan 

näkökulmasta (Lavile d`Epinay 1995, 45-51). Hänninen toteaa, että elämänmuutoksia on otollista 

tarkastella tarinan lähestymistavasta käsin. Muutoksen hahmottaminen tarinana antaa 

tapahtumien kululle juonen. Tarinat rakentuvat usein muutoksen ympärille: peruskaava on 

”alkutila-muutos-lopputila” (Hänninen 1999, 95; vrt. Sarbin 1986). 

Öberg (1997, 69-75) hahmottaa elämäkertomuksen tutkimiselle kaksi teoreettista 

perspektiiviä; realistisen ja kertomuskeskeisen. Edellinen tarkastelee elämää elettynä elämänä, 

tosiasiallisten tapahtumien aineistona. Kertomuskeskeisessä perspektiivissä lähtökohtana on, että 

todellisuus heijastuu ja sitä luodaan kertomuksissa - kuten tässäkin tutkimuksessa. Elämä ja 

kertoja itsessään ovat tulkinnan kohteena – kuinka elämää ja kertojaa itseään rakennetaan 

kertomuksissa. Mielenkiintoista on, että kertomus itsessään on kulttuurisesti muodostunut ja 

vaikuttaa myös kertojan omiin kokemuksiin itsestään ja ympäristöstään. Elämäkerta haastateltuna 

tai henkilön itsensä kirjoittamana on yksi tapa saada kvalitatiivista tutkimustietoa tavallisten 

ihmisten omasta elämästä, josta kaikenlainen oheisaineisto puuttuu. Usein kirjeitä on vähän, 

arkistoitavaa aineistoa ei ole, sukulaiset, ystävät ja työtoverit eivät pysty kertomaan paljoa jne. 

Mikään muu aineisto ei ole niin monimuotoista ja välittömästi juuri yksilön kannalta 

kokonaisvaltaista kuin elämäkerta-aineisto (Roos 1987, 12;  vrt. Hirsjärvi-Hurme 2000). 

Elämäkerrat ja omaelämäkerrat tulivat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aineistoksi 

Chicagon koulukunnan toimesta 1930-luvulla. Tämä pehmeä menetelmä sai sittemmin väistyä 

kovempien, määrällisten menetelmien tieltä. Elämäkertatutkimus elpyi uudelleen 1980-luvulla, 

jolloin tutkijat halusivat päästä ”lähemmäksi” kohdettaan ja tehdä elävämpää tutkimusta. 

                                                                                                                                                       
integraatio on epäsuotuisalle politiikalle keksitty kaunisteleva nimitys. 
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Elämäkerta yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa korostaa kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Tutkittavina on ihmisen elämäkerta, elämäntarina tai kokemukset (Roos 1987, 12). 

1980-luvulla Suomessa alkanut yhteiskuntatieteellinen elämäntapatutkimus on painottanut 

sosiaalisen toimijan itsemääräytyvyyttä ja yksilöllisiä valintoja elämäntavan vahvan 

rakennemääräytyvyyden sijasta (Roos 1987,  Ahponen 1984). Elämäntavan tutkimus kohdentuu 

usein elämänhallinnan kysymyksiin. Elämänhallinnan keskeisyys johtaa kiinnostaviin 

kysymyksenasetteluihin yksilön valintojen osuudesta elämäntavan aineksina (Heikkinen 1987). 

Haastateltavani kertovat elämästään lähtömaassa, kotoa lähdöstä, pakomatkasta sekä 

uudesta elämästään Suomessa. Ricoeurin (1980) mukaan tarinan loppu säätelee muistamista ja 

tarinan kerrontaa. Tutkimuksen aineistoa kootessa niin kertojille kuin tutkijalle tarinan loppu on 

tiedossa sikäli, että ihmiset ovat selviytyneet pakomatkoiltaan Suomeen. Kertominen etenee 

pakolaisuuden alusta kohti loppua Suomessa asumiseen, pysähtyen välillä pitkäksikin aikaa 

johonkin paikkaan, tapahtumaan, kuvaukseen tai kokemukseen.  

Narratiivista tutkimusta voi tehdä eri menetelmin ((ks. Cortazzi 1993, Riessman 1993, 

McAdams 1993), joista mikään ei ole ainoa oikea. Kaikille tarinallisuuden ulottuvuuksille, 

sisäiselle tarinalle, elävän elämän draamalle ja kertomukselle on yhteistä tarinallinen 

merkitysrakenne (Hänninen 1999, 30). Sisäisessä tarinassa on kyse prosessista, jossa yksilö 

tulkitsee elämänsä tapahtumia sekä elämäntilanteisuuden tarjoamia mahdollisuuksia. Sisäisessä 

tarinassa voidaan erottaa kolme tasoa: alkuperäinen, reflektiivinen ja metareflektiivinen 

(Hänninen 1999, 21-22). Ensimmäisellä tasolla elämä näyttäytyy alun perin tietyllä tavalla 

tulkittuna; jo tätä tasoa voi pitää tarinallisena, josta Kerbyn (1991) käyttämä termi on pre-

narrative. Reflektiivinen sisäinen tarina on ”itselle  kerrottu”, kielellisesti artikuloitu tarina, 

sisäistä puhetta. Metareflektion tasolla ihminen tietoisesti erittelee sisäistä tarinaansa tietoisena 

siitä, että se on tarina (mm. narratiivinen terapia) (ks. Saarenheimo 1997, Hänninen 1999).  

Huttunen (2002, 35) kirjoittaa, että ns. realistisessa lukutavassa elämäkertoja luetaan ikään 

kuin dokumentteina, ikkunoina tapahtumiin tai ilmiöihin, joista ne kertovat. Tekstuaalinen tai 

narratiivinen lukutapa lähtee taas siitä ajatuksesta, että elämäkerta on aina kirjoitushetkellä 

tuotettu tulkinta elämästä, ja ettei kieli ole koskaan läpinäkyvä todellisuuden kuvausväline (ks. 

esim. Hyvärinen 1998). Elämäkertojen narratiivisista tai kerronnallisista ominaisuuksista 

kiinnostunut tutkimus ei muodosta yhtä yhtenäistä koulukuntaa. Yhteistä lähestymistavoille on 

kiinnostus kerronnan ja elämän välisistä suhteista.  

Tässä tutkimuksessa mennyttä merkityksellistetään kertomahetken perspektiivistä. 

Haastateltavani kertovat elämäänsä päästyään vakituisesti asumaan Suomeen. Ne pakolaiset, 

joiden elämä on mennyt toisin ja jotka eivät esimerkiksi ole saaneet turvapaikkaa Suomesta tai 
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tulleet kiintiöpakolaisina Suomeen, kertoisivat ja merkityksellistäisivät eri vaiheita ja elämäänsä 

varmasti toisin. 

Eastmond (1996) pitää (oma)elämäkertoja oivallisena metodisena välineenä hahmottaa 

tapoja, joilla maasta ja maanosasta toiseen liikkuvat ihmiset itse merkityksellistävät elämänsä eri 

sosiaalisia ja kulttuurisia konteksteja. Elämänkaaren kokonaisuuden pohtiminen auttaa 

valottamaan suhdetta oman elämän eri paikkoihin ja yhteisöihin sekä rakentamaan jatkuvuutta 

maantieteellisten ja sosiaalisten rajakohtien yli (Huttunen 2002, 17).  

Elämäkerrassa yksilö muovaa käsitystään itsestään järjestämällä ja jäsentämällä 

elämänkulkunsa tapahtumia. Hän suorittaa jatkuvasti tätä elämän arviointia, evaluaatiota. 

Jäsennyksillään ihminen antaa mieltä elämälleen, paikantaa itseään tässä ja nyt sekä ennakoi 

tulevaisuuttaan. Elämäkerran kertominen on elämän esittämistä muille, kuulijalle tai lukijalle. 

Vaikka omaelämäkertaan valikoituu aineksia yksilön omien tärkeyskriteerien mukaan, valikointia 

ohjaavat aina kulttuuriset elämänjäsennykset ja kerronnalliset konventiot (Stahl 1989). Yksilön 

suhde elinkulttuurinsa ilmiöihin muuttuu hänen elämänsä aikana maailmaa koskevien havaintojen 

karttuessa. Myös me ihmiset muutumme, jolloin selittävänä tekijänä voidaan pitää mm. 

persoonallisuutta muovanneiden elämänvaiheiden ja –kokemusten joukkoa (Siikala 1984, 140). 

Elämäkerta on päiväkirjan ja kirjeiden ohella tärkein henkilökohtainen dokumentti ja 

kuuluu sellaisena perinteisesti kvalitatiivisen tutkimuksen aineistoihin (Bogdan-Taylor 1975). 

Niiden avulla pystytään kuvaamaan jonkin ajan tyypillistä elämää, elinolosuhteita ja 

ajatusmuotoja. Pakolaisten tarinoissa voidaan mm. kuulla pakolaisista, heidän elämästään ja 

pakolaisuudesta, mutta myös suomalaisten suhtautumisesta pakolaisiin ja haastatteluajankohdan 

hengestä Suomessa (vrt. Roos 1987). Suomessa asuvien pakolaisten elämäntarinat 

tutkimuskohteena antavat perspektiiviä nähdä myös oman yhteiskuntamme tilaa, jopa 

suomalaisuutta. Elämäkertojen subjektiivisuus on sekä niiden heikkous että voima. Heikkous 

piilee siinä, että ulkoisista faktoista luodaan epärealistisia päätelmiä. Voima on siinä, miten 

elämäkerrat valaisevat yksilön minän, elämänkulun ja yhteiskunnan välistä kohtaamista.  

Vanhuuden ja kuolemisen problematiikkaa käsitellyt psykiatri ja geriatri Gustaf Molander 

(1998) tuo mielenkiintoisen näkemyksen muisteluprosessiin: ”se on elämän valmiiksi tekemistä”. 

Hyvät muistot ovat sielun lääkettä ja elämänvoiman lataajia, joiden ajatteleminen ja kertominen 

tuo hyvän mielen. Muistelu tuo mieleen myös vaikeita ja voimia kuluttavia elämyksiä ja 

kokemuksia.  

Tarinallisen elämänmuutostutkimukseni lähtökohtana on kysymys, miten pakolaiset 

selviytyvät vaikeistakin elämänmuutoksista muovaamalla tapahtumille annettuja merkityksiä.  
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1.6 Pakolaisuus van Gennepin siirtymäriittiteorian näkökulmasta  
 

Pakolaisten elämänkulkuja jäsentäessäni kysyn, kuinka niihin sopii tarinan peruskaava: alkutila-

muutos-lopputila. Tarinallinen ulottuvuus on analyysissa hyödyksi, koska sen avulla löytyy juoni, 

joka sitoo peräkkäiset tapahtumat toisiinsa. Peruskaavaan mahtuu lukemattomia mahdollisia 

juonia, joita voidaan luokitella eri tavoin (Hänninen 1999,95).  

Muutoksesta tulee kertojilleni pitkä ja monivaiheinen tapahtumaketju, josta itse kukin luo 

omaa kertomustaan. Elämä on siirtymisten sarja, jonka tarkasteluun näyttää mahdolliselta 

soveltaa Arnold van Gennepin (1873-1957) siirtymäriittiteoriaa. Van Gennep on ranskalaisen 

folkloristiikan perustaja, joka tutki riittien ohella narratiivista folklorea (Zumwalt 1982, 1988). 

Van Gennepin teoria on kiinnostanut englanniksi kirjoitettua antropologiaa erityisesti sen jälkeen 

kun hänen jo 1909 julkaisemansa klassikko Les rites de passage käännettiin englanniksi (1960). 

Siirtymäriittiteoriansa pohjalta häntä tavallisesti luonnehditaan funktionalismin ja symbolismin 

klassikoksi, vaikka hän selvästi on enemmän ranskalaisen strukturalismin edelläkävijä, kuten 

mm. Levi-Strauss (1963) on huomauttanut. Esimerkiksi Victor Turnerin (1969) symbolistiset 

tulkinnat siirtymäriiteistä ovat tunnetumpia kuin van Gennepin perusteoria. Kuten van Gennepin 

tutkijanprofiilista väitöskirjan tehnyt Rosemary Lévy Zumwalt (1988) on osoittanut 

angloamerikkalainen antropologia on tulkinnoissaan etääntynyt van Gennepin perusteesistä, 

johon tämän tutkimuksen lähtökohdissa palaan.  

Van Gennep oli aikansa etnografisen tutkimusperinteen edustaja, jonka kohteet olivat 

kotimaasta ja Euroopasta etäällä. Hän teki kenttätyötä mm. Madagasgarilla ja Australiassa ja 

käsitteli tutkimuksissaan esimerkiksi Madagasgarin tabukäsitteitä ja totemismia, Australian 

myyttejä ja tarinoita/legendoja sekä siirtymiä (rajanylityksiä). Hän esittelee oman ja toisten 

tutkijoiden, mm. E.A Westermarkin Marokon kenttätöiden aineistoja luodessaan teoriaansa. 

Huomio kohdistuu ihmiselämän keskeisiin siirtymiin, jotka ovat mm. raskaus ja syntymä, 

syntymä ja lapsuus, initiaatiomenot, kihlautuminen ja avioliitto sekä hautajaiset. Van Gennep 

selvittää teoriassaan, mitä irtaantuminen merkitsee ihmiselle ja yhteisölle. Hän kiinnittää 

huomiota ihmisten asemassa tapahtuvien muutosten julkistamiseen liittyvien menojen 

rakenteelliseen toistuvuuteen eri kulttuureissa ja kaikkien elämänkausien kohdalla.  

Van Gennep pelkistää aineistoistaan kaavan, jota pitää universaalina ja yleispätevänä 

folkloristiseen ja narratiiviseen tutkimukseen. Jokaisen paikan, valtion, sosiaalisen ja ikäryhmän 

muutos kulkee hänen mielestään saman peruskaavan mukaisesti. Yksilö siirtyy edellisestä 

paikasta ja sosiaalisesta asemasta toiseen kuitenkaan eroamatta (irtautumatta) kokonaan vanhasta 



 35 

(aiemmasta/omasta) yhteisöstään. Ensiksi tapahtuu irtaantuminen (séparation). Tämän jälkeen 

ihminen on marginaalikaudessa eli välitilassa7 (marge), kahden aseman tai rajan välissä – ilman 

tiettyä paikkaa tai asemaa (statusta). Samalla hän ikään kuin valmistautuu siirtymään seuraavaan 

vaiheeseen. Lopuksi tapahtuu liittyminen eli siirtymä uuteen asemaan (agrégation), jolloin yksilö 

omaksuu uuden asemansa (tilansa) ja siihen kuuluvat tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Juuri 

tämä kaava on van Gennepin siirtymäriittiteorian perusta (van Gennep 1960). Niiden kulku 

etenee prosessinomaisesti seuraavalla tavalla: 

 

    irtaantuminen          välitila          liittyminen 

 

Tähänastisessa pakolaistutkimuksessa tuntematon van Gennepin teoria soveltuu mielestäni 

pakolaisuuden prosessien tutkimiseen. Sen avulla voin kuvata tarinan muutosta: pakolaisuuden 

prosessia, elämänkulkua, tapahtumaketjuna, joka etenee vaiheittain ylirajaisina siirtyminä 

pakolaisten kertomalla tavalla. Pakolaisille tapahtumaketju sisältää monien rajojen ylityksiä ja 

lukuisia erilaisia kokemuksia ja merkityksiä, joiden vaikutukset ihmisten elämään ovat suuret.  

Merkittävä havainto teorian pakolaistutkimukseen soveltamisen kannalta on se, että van 

Gennep itse asetti teoriansa lähtökohdaksi rajan ja kynnyksen metaforan. Hän kirjoittaa 

alueellisista siirtymistä (the territorial passage), jotka ovat hänen siirtymäriittejä koskevan 

tutkimuksensa perustava havainto (van Gennep 1960, 15-25). Avainkysymykset siirtymissä ovat 

rajalla, kynnyksellä ja ovella (preliminal, liminal ja postliminal) suoritetut toimenpiteet ja menot, 

jotka avaavat siirtymien symbolista ja spatiaalista merkitystä: ”Precisely: the door is the 

boundary between the foreign and domestic worlds in the case of an ordinary dwelling, between 

the profane and sacred worlds in the case of a temple. Therefore to cross the threshold is to unite 

oneself with a new world.”  

Kunkin siirtymävaiheen pituus ja yksityiskohdat, jonka läpi ihmiset joutuvat menemään, 

vaihtelevat kulttuureittain, mutta peruskaava on van Gennepin mukaan sama, olipa kysymyksessä 

yhteisö tai ihminen: hänen/heidän täytyy pysähtyä, odottaa, mennä läpi oven, yli kynnyksen tai 

rajan, siirtyä ja saapua, liittyä johonkin (van Gennep 1960, 28).  

Victor Turnerin (1979, 94-108) suorittamissa etupäässä afrikkalaisten kulttuurien 

siirtymäriittitutkimuksissa (1967; 1974) on merkityksellisintä liminaalivaihe (välitila), jonka 

lähtökohtana on kynnystä merkitsevä latinan limen –sana. Victor Turner kiinnittää huomiota 

                                                
7Huttunen (2002, 15) kirjoittaa: turvapaikkaprosessin aikana turvapaikanhakijoiden voi ajatella olevan eräänlaisessa 
välitilassa, jossa he eivät selkeästi ja ongelmattomasti ”kuulu” minnekään. 
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kynnyksellä, ovella ja rajalla olon liminaalisuuteen. Normaalioloissa ja –tilassa vallitsevat 

sosiaaliset rakenteet murtuvat välitilassa, jossa korostuvat yhteisöjen communitas-piirteet ja 

”antistructure” tavallisen elämän statusjärjestelmän rakenteiden vastakohtana. Näitä 

analysoidessaan Turner puhuu mieluummin tilasta kuin siirtymästä asemasta tai virasta. 

Näkökulma on kiinnostava pakolaisuuden välitilan tarkasteluun: kuinka siinä ilmenevät 

esimerkiksi Turnerin liminaalisuus ja communitas. Liminaalivaiheessa riittien subjektin 

(passenger) ominaisuudet ovat hämärät. Ihminen kulkee läpi kulttuurisen ”alueen”, jossa ei ole 

menneen eikä tulevan tilan ominaisuuksia. Liittymisvaiheessa siirtymä summataan (is 

consummated), jolloin yksilö tai yhteisö on jälleen suhteellisen stabiili. Tässä vaiheessa oikeudet 

ja velvoitteet määritetään uudelleen ja rakenteet strukturoituvat, vallitsevat normit ja säännöt 

tulevat voimaan. Turner (1979, 95) luonnehtii liminaalisuuden tilassa olevien ihmisiä (liminal 

personae) kynnysihmisiksi (threshold people), joiden tila ja ominaisuudet ovat hämäriä ja 

normaalien luokitusten ulkopuolella. Liminaaliset kokonaisuudet eivät ole täällä tai siellä: ”they 

are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and 

ceremonial”. 

Kulttuurientutkimus (mm. Turner 1969; 1974; Honko 1972,  1988), jossa on tutkittu 

ensisijaisesti siirtymäriittejä, on kohdistunut ihmisen sosiaalisessa asemassa tapahtuviin 

muutoksiin. Tässä pakolaisuutta koskevassa tutkimuksessani minua kiinnostaa van Gennepin 

painottama alueellinen siirtyminen, esimerkiksi valtakunnan rajojen ylittämiset ja muutot uuteen 

asuinpaikkaan sekä näiden vaikutukset ihmisten elämään ja sosiaaliseen asemaan. Esillä on 

siirtymäprosessi, joka käynnistyy, kun yksilön sosiaalisessa ja maantieteellisessä asemassa 

tapahtuu muutos. Huomioni kohteena on koko prosessien sarja kertojieni elämänkulun toinen 

toistaan seuraavassa, tapahtumien ketjussa.  

Keskeisiksi käsitteiksi tulevat transnationalismi ja siihen liittyvät ylirajaiset siirtymät. 

Ihmisten monipaikkainen ja transnationaalinen elämäntapa ei ole valtioista riippumatonta 

yksiselitteistä toimintaa. Erilaiset rajat ja rajoitukset vaikuttavat ennakoimattomasti yksittäisten 

ihmisten elämänkulkuun kuitenkaan pystymättä estämään ylirajaista liikettä. Ne muotoutuvat 

liikkuvuuden luonteen myötä ja sen mukaan, miten liikkuvat toimijat suhtautuvat niihin. Raja 

itsessään on ymmärrettävä valtionrajaa laajemmin, ja tarkoittaa rajamaan myös sosiaalisia 

”totuttuja” kategorioita (Hautaniemi 2004, 166). 

Hautaniemi (2004) osoittaa, ettei ylirajaisuus käytännössä merkitse riippumattomuutta, eikä 

transnationalismi ole kansallisvaltioista riippumaton määre (Ong 1999, 4-8). Kysymyksessä ovat 

pikemminkin saman ilmiön eri ulottuvuudet, joiden laajuutta voidaan tarkastella myös 
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paikallisesti, juuri tietyssä paikassa vaikuttavien sosiaalisten suhteiden kautta (vrt. Strathern 

1995). 

 Koska rajojen ylitykset kertojieni elämässä ovat koettua todellisuutta, on syytä avata 

analyysia juuri rajan näkökulmasta. Laura Huttunen (2002, 38) selvittää lukeneensa elämäkertoja 

rajavyöhykkeellä (Suomessa) epätyypillisten kansalaisten kerrottuina kertomuksina 

kohtaamisista, kodeista ja kuulumisesta. Elämäkerrat eivät ole tyypillisen maahanmuuttajan, 

tyypillisen pakolaisen tai tyypillisen vietnamilaisen/bosnialaisen/saksalaisen tms. tarinoita, vaan 

kulttuurisia kohtaamisia kommentoivien paikantuneiden kirjoittajien tarinoita. Tarinat kertovat 

toimijuudesta, mutta myös vallasta ja hierarkioista rajavyöhykkeellä. Ne kertovat prosesseista, 

joissa kodista ja kuulumisista neuvotellaan ja niistä rajoista, joita kuulumisen mahdollisuuksille 

eri maantieteellisissä paikoissa ja sosiaalisissa konteksteissa asetetaan. Rajamaaksi (Anzaldua 

1987, Krupat 1992, Tsing 1993, Huttunen 2002) käsitetään kulttuurisen kohtaamisen alue, joka 

on aina valtasuhteinen ja hierarkkinen. Pysyvien kulttuuristen kategorioiden tai identiteettien 

sijaan sitä määrittävät kohtaaminen, kamppailu ja muutos.  

Miten van Gennepin kaava sopii tutkimiini pakolaisyhteisöihin? Van Gennepin mukaan 

”elämä merkitsee eroamista jostakin ja liittymistä johonkin, erilaisia muotojen ja ehtojen 

muutoksia, kuolemaa ja uudelleen syntymistä: Se on toimintaa ja lepoa, odottamista ja lepotilaa, 

kaiken alkamista uudestaan, mutta eri tavalla.” Van Gennepin ajatuksia seuraten tutkimukseni 

avainkysymys koskee siirtymiä: kuinka ”sosiaalisen aseman muutos identifioituu alueelliseen 

siirtymään ja miksi siirtyminen on käymistä portin alta ja ovien avaamista.” (van Gennep 1960) 

Pakolaiset ovat tutkimukseni suorittamisen aikoihin asuneet jo joitakin vuosia Suomessa, 

joten heille on kerääntynyt kokemuksia uudessa maassa. Erityisesti pakolaistutkimuksessa on 

tarpeen jatkaa tarkastelua ohi liittymisvaiheen, pidemmän aikavälin perspektiivistä. Tämän 

vuoksi olen luonut van Gennepin teorian jatkumona, neljänneksi vaiheeksi, asettuminen – elämä 

Suomessa. Kuinka tässä rajanylitykseksi muodostuvat paikka ja aika avaavat ihmisten Suomeen 

asettumisen ja kotoutumisen tilaa? Ylirajaisten kokemusten näkökulmasta Suomeen tulo ja siitä 

alkava erilainen elämänkulku voidaan tulkita paikantumisen näkökulmasta (vrt. Hautaniemi 

2004, 61). Haastatteluissa kuten ihmisten kokemuksissakin ajalliset, paikalliset ja tilalliset vaiheet 

ovat kaikki yhtä aikaa läsnä. Van Gennepin teoriaa jatkaen tässä tutkimuksessa pakolaisuutta 

avataan seuraavasti:          
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               VAIHEET  ------                         

 

                                    irtaantuminen   --->   välitila  -->  liittyminen    --->   asettuminen 

          

ULOTTUVUUDET 

              yksilöllinen                                                                               kokemukset  

              status               l----------------l-------------------l------------------l------------------  ==>    ja niiden                    

              kulttuurinen                                                                                                                 vaikutukset 

                                 

                                                                                             

Samalla kun asiat ilmaistaan symbolisesti, merkittävää on tilassa tapahtuvien muutosten ja 

merkitysten tarkastelu. Pakolaisten elämänkulku koostuu erilaisista vaiheista (vrt. Pohjola 1994). 

Elämänkulku on rekonstruktio elämästä (Denzin 1989a, Pohjola 1994). Se merkitsee ajallisesti 

etenevää ”muuttamista” paikasta ja yhteisöstä toiseen. Elämän kulkeminen on ihmisen kannalta 

hänen prosessinsa ilman rajoittavia viittauksia aikaan, aineiston tuottamiseen tai elämän 

ymmärtämiseen. Tutkin pakolaisten elämästä rajattua ajanjaksoa, jossa alkuna on kotoa lähtö. 

Kodilla on suuri merkitys tässä lähtemisessä, ja se saa symbolisia merkityksiä kotimaasta 

lähteneen ihmisen elämässä myöhemmin (Huttunen 2002).  

Hautaniemen (2004) tavoin tarkoitan asettautumisella paikantumista uuteen maahan 

aiemman kulttuuristen ja sosiaalisten ulottuvuuksien yhteen kiinnittymistä. Asettuminen käsittää 

myös sen vaiheen, jota olen voinut pakolaistyöntekijänä ja tutkijana itse nähdä, seurata ja tuntea. 

 

 

1.7 Tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa on esillä pakolaisuuden kulku: mistä pakolaisuus alkaa ja mihin se päättyy. 

Ensiksi kysyn, miten pakolaisuus rakentuu laillisten asemien muutoksina ja konkreettisina 

rajanylityksinä. Mitä tapahtuu pakoon lähteville ja turvaa hakeville ihmisille lähdön, 

pakenemisen ja uuden asuinmaan myötä? Tarkastelen pakoa ylirajaisena siirtymänä maasta, 

paikasta ja asemasta toiseen ihmisten kokemusten kautta. Paosta alkaa heidän elämässään 

monivaiheinen prosessi,  tapahtumaketju  –  pakolaisuus.  

Pakolaisuuden prosessien kuvaaminen ja tarkastelu on tärkeää, koska pakolaisuuden 

eteneminen on monin tavoin ihmisten elämää kuormittava tekijä. Pakolaisuuden etenemisellä on 
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kauaskantoiset vaikutukset ihmisen koko myöhempään elämään. Prosessi ei tarkoita 

tutkimuksessani pakolaisaseman tai turvapaikan hakemista, vaan pakolaisten vaiheittaista 

elämänkulkua. Tutkimuskenttään hahmottuu pakolaisuus sosiaalisena prosessina, jolla on 

monisäikeiset ulottuvuudet ihmisen ja hänen yhteisönsä kannalta. 

Toiseksi kysyn, minkälaisia ovat pakolaisten itsensä eri vaiheille antamat merkitykset ja 

tulkinnat. Minua kiinnostaa, kuinka ihmisten käy prosessin edetessä. Huomioni kohdistuu 

erityisesti siihen, mitä kulttuurin ja yhteiskunnan vaihtumiset merkitsevät yksilön ja perheen 

elämässä. Mikä on pakolaisen tila ja paikka pakolaisuuden eri vaiheissa, suhteessa kotimaahan ja 

elämään uudessa maassa?  

Käsitän tilan metaforisesti, jolloin pohdintani osin seuraa Winnicotin (1971) teoriaa. Elämä 

viittaa tilaan, joka on sidottu johonkin ja jolla on tunnepohjainen arvo. Winnicotin mukaan 

esimerkiksi lapselle leikkimisen ihanuus perustuu suureksi osaksi leikkijöiden väliseen 

vuorovaikutukseen ja siihen että leikkijä kokee olonsa turvalliseksi. Winnicott tarkastelee tällaisia 

samanaikaisesti yksilöllisiä ja sosiaalisia kokemuksia käyttäen juuri tilaan liittyviä spatiaalisia 

metaforia. Tämä tila alkaa äidin ja vauvan välillä – Winnicott kutsuu sitä kiinnipitäväksi 

ympäristöksi – ja laajenee niin sanotuksi transitionaaliseksi alueeksi, lapsen leikin, luovuuden ja 

fantasian alueeksi. (Jokinen 1997a, 38-40) 

Elämänkulkua tutkiessa huomaa, kuinka kaikki tieto on paikantunutta (Haraway 1991) ja 

osittaista. Paikka merkitsee pakolaisen sen hetkistä konkreettista ja fyysistä elinympäristöä, 

maata, venettä, taloa, kotia, jossa hän on kokenut muistamansa ja kertomansa asian. Paikka on 

myös kulttuurinen järjestelmä, joka antaa elämälle merkitystä tai jonka avulla asemoimme 

itsemme yhteiskunnassa ja sen uskomusjärjestelmissä (Rose 1995). Pakolaiset liittävät paikkaan, 

maahan ja maanosaan muistoja ja kokemuksia jossakin ja jostakin.  

Hallin (2003, 122)  käsittelemä diaspora haastaa tavan, jolla paikka on sisällytetty 

kertomukseen kulttuurista ja identiteetistä, koska kuvitteellisella tasolla siihen kuuluu useita 

erilaisia paikkoja. Muodostuu uudenlainen suhde kolmen termin – kulttuurin, identiteetin ja 

paikan – välille. Diasporasta katsottuna identiteetillä on monia kuvitteellisia ”koteja”. Diaspora 

merkitsee murrosta suhteessa tapaan ymmärtää traditio, joka liittää meidät juuriimme 

kulttuurissa, ajassa ja paikassa.  

Kirjoittajat ottavat elämäkerroissa erilaisia asentoja suhteessa elämänsä eri maisemiin 

(Huttunen 2002, 29-30). He voivat pitää katseensa menneessä ja olla suuntautuneita pelkästään 

menneeseen, tai he voivat kääntää selkänsä menneelle ja katsoa vain nykyisyyttä ja tulevaisuutta.  

Kolmanneksi kysyn, miten pakolaiset itse hahmottavat tapahtuneet rajanylityksensä? Miten 

haastateltavat hahmottavat elämäänsä eri vaiheissa ja uudessa asuinmaassaan? Mitä merkityksiä 
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pakolaiset antavat mm. lähtömaan kulttuurille ja uskonnolle? Muuttuvatko perheen tilanne, 

perheenjäsenten roolit ja naisten, lasten sekä miesten asemat perheessä? Kysymys on myös 

heidän suomalaisesta elämästään ja asemastaan erilaisina (vähemmistöinä) uudessa maassa.  

Tutkimukseni ei ole vähemmistöpoliittinen, mutta kuitenkaan en voi välttyä pohtimasta 

aineiston nojalla, miten Suomen pakolaisiin soveltuvat usein siteeratut suhtautumistavat 

vähemmistöihin8 (Dahlström 1971, Liebkind 1997). Pakolaispolitiikkaa toteutetaan usein 

vähemmistöpolitiikan tavoin kiinnittämättä huomiota pakolaisuuden erityispiirteisiin ja 

vaikutuksiin pakolaisten elämään tai eri ryhmien olemassaoloon (Korkiasaari & Söderling 1998).  

Statusten tarkastelu kohdistuu turvaa ja kansainvälistä suojelua hakeviin ihmisiin, jotka 

saapuvat Suomeen oikeudellisesti eri asemissa; (kiintiö)pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Kun 

pakolaisstatus on saatu mahdollistuu kolmas status; perheenyhdistämisen kautta saapuvat 

henkilöt. Statusten tarkastelu linkittyy van Gennepin teoriaan, jonka avulla analysoin 

pakolaisuuden eri vaiheita. Pakolaisaseman tarkastelu avaa statusten vaikutuksia yksilön 

elämässä ja pakolaisuuden kulussa. Asema merkitsee pakolaisille oikeutusta olla mukana 

virallisessa kansainvälisessä ja kansallisessa järjestelmässä9. 

Kahdesta suomalaisesta merkittävästä pakolaisyhteisöstä koottu aineisto antaa 

mahdollisuuden verrata vietnamilaisten ja somalien pakolaisuuden kulkua ja vaiheita. Vaikka 

aineistossa on erillisiä tutkimusyksiköitä, argumentaationi ei perustu yksilöiden eroihin eri 

”muuttujien” kannalta eikä myöskään näiden erojen tilastollisiin yhteyksiin muihin muuttujiin 

(vrt. Alasuutari 1989, 1993). Samat ihmiset ovat tutkimukseni kohteina sekä yksilöinä että eri 

statusten ja yhteisöjen, mutta myös kulttuuriensa edustajina.  

En tutki henkilöiden pakolaisuuteen johtaneita syitä enkä pakolaisuutta poliittisena ilmiönä. 

Vietnamin ja Somalian historialliset tapahtumat eivät myöskään ole kysymyksenasettelun 

painopisteinä. Sosiaalipoliittinen tutkimukseni asettuu yhteiskuntatieteiden ja vertailevan 

kulttuurientutkimuksen välimaastoon. Kulttuurientutkimuksen käsite on vakiintunut 

                                                
81) Syrjintäpolitiikka, jota noudatettaessa epäoikeudenmukainen kohtelu johtaa vähemmistöt alistettuun asemaan ja 
alempiin sosiaalisiin kerroksiin. 2) Negatiivinen erottelu, jota harjoitettaessa vähemmistö erotetaan enemmistöstä: 
esim. eri asuinalueet, koulut, ammatit ym. (Dahlströmin mukaan 1. ja 2. kohdat ilmenevät usein yhdessä) 3) 
Positiivinen erottelu, joka pyrkii säilyttämään vähemmistökulttuurin muiden kulttuurien rinnalla. 4) 
Akkulturaatiopolitiikka, jota noudatettaessa enemmistö pyrkii erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden avulla 
pakottamaan vähemmistöön kuuluvat sisäistämään enemmistön kielen, normit, arvot, tavat ja muut kulttuuripiirteet. 
(vrt. Hoffren 2000). 5) Assimilaatiopolitiikka, jolloin enemmistö pyrkii erilaisten instituutioiden avulla 
heikentämään vähemmistön identiteettiä ja tunnetta omasta vähemmistökansallisuuden asemasta. Yhteen 
sulauttaminen voi olla myös tietoinen poliittinen tavoite (Allardt & Starck 1981). Assimilaatio jaotellaan sen 
perusteella, miten enemmistö suhtautuu vähemmistön sulautumispyrkimyksiin ja miten sulautuminen onnistuu. 
(Dahlström 1971, Liebkind 1997) 
9Statusluokitukset ovat tärkeitä paitsi pakolaisille niin myös kunnille, koska valtio korvaa kunnille pakolaisista tietyn 
summan kuukausittain kolmen vuoden ajan. Turvapaikanhakijoiden oleskelun valtio korvaa täysimääräisesti kunnille 
ja järjestöille, jotka ylläpitävät vastaanottokeskuksia. (Vnp 512/1999). 
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suomalaiseen sosiologiseen kielenkäyttöön, joka on lähtöisin englantilaisesta Birminghamin 

koulukunnasta. Keskeisimpiä teemoja on selvittää yksilöiden halujen sosiaalista konstruktiota ja 

normatiivisten sääntöjen kulttuurisia taustoja. Kulttuurilla on tarkoitettu mm. kollektiivista 

subjektiviteettia, jonkin yhteisön tai yhteiskuntaluokan piirissä omaksuttua elämäntapaa sekä 

maailman hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tapaa (Alasuutari 1993). Saman 

koulukunnan etnografisiin kenttätutkimuksiin pohjautuneissa nuorison ja työväestön 

alakulttuurien tutkimuksissa kulttuurilla tarkoitettiin tutkitun ryhmän elämän muotoa ja 

maailmanhahmottamisen tapaa. Näin määritetty kulttuurin käsite on lähestulkoon synonyymi 

ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun (1984) habituksen käsitteelle. Kulttuurientutkimuksen 

ydin ei ole tietyssä tavassa määritellä kulttuurin käsite. Keskeistä on se, että molemmissa 

tutkimustavoissa korostetaan yhteiskuntaelämän merkitysvälitteisyyttä (Alasuutari 1993).  

Esillä on pakolaispolitiikan, lainsäädännön, kansainvälisten sopimusten ja asiakkuuden 

vaikuttavuus pakolaisuuden prosesseihin, pakolaisten asemaan sekä henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Päättelyprosessi on induktiivista: kuvauksen lähtökohtana on todellisuus, josta 

kerään tietoa (vrt. Eneroth 1984).  

Käsitteenä varsin ongelmallisella integraatiolla (mm. Erikson 1974, Wolfe 1994, Valtonen 

1997) ymmärretään dynaamista prosessia, jossa etnisen ryhmän jäsenet osallistuvat ympäröivän 

yhteiskunnan instituutioihin niin, ettei heidän lojaalisuutensa omaa ryhmää kohtaan vaarantuisi. 

Kyseessä on jatkuva etninen muutos (Sintonen 1993, 86.) Myönteisessä integraatiossa 

omaksutaan sekä valtakulttuurin että oman kulttuurin normit ja arvostukset. Integraatiossa 

ihmisillä on kahden kulttuurin ja kielen ymmärrys (Skutnabb-Kangas 1988, 239-240.) Ihminen 

voi näyttää ulkoisesti sulautuneen valtaväestöön, mutta hänellä on henkisenä pääomanaan ja 

voimanlähteenään vahva etninen identiteetti. Integraation onnistumiselle on paremmat 

edellytykset, jos vastaanottava maa sietää erilaisuutta (Tuomi-Nikula 1989, 15-16.)  

Tutkimuksellani osallistun Suomessa käynnissä olevaan ajankohtaiseen keskusteluun 

pakolaispolitiikasta. Tavoitteenani on välittää tietoa, jonka avulla voidaan purkaa vallitsevia 

stereotypioita pakolaisista ja pakolaisuudesta. Suomessa tarvitaan tutkimusta, jossa pakolaisen 

oma asiantuntijan ääni - oman elämänsä kokijana - saadaan kuuluviin.  
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

 

Tutkimuskohteekseni valitsin Suomen 1990-luvun ensimmäiset ja suurimmat pakolais- ja 

turvapaikanhakijaryhmät, joiden kanssa olin työskennellyt monen vuoden ajan. Päädyin 

vietnamilaisiin ja somalialaisiin, heitä oli eniten ja he olivat olleet pisimpään Suomessa. Minulla 

oli työkokemusta ja kontakteja myös muiden pakolais- ja turvapaikanhakijaryhmien kanssa (mm. 

iranilaiset, irakilaiset, kurdit, entisen Jugoslavian alueelta saapuneet) ja pohdin kovasti, mitkä 

ryhmät otan tutkimukseeni. Selkeä peruste valinnalle oli myös se, ettei kukaan vietnamilainen 

ollut tullut turvapaikanhakijana eikä kukaan somalialainen kiintiöpakolaisena Suomeen. Näin 

yhdistin etukäteen statuksen ja etnisen ryhmän yhteen. Monissa muissa tulijaryhmissä oli sekä 

kiintiöpakolaisia että turvapaikanhakijoita.  

Tutkimuksen perusaineiston keräsin vuosina 1996-1997. Aikaisemmalta ajalta minulla oli 

paljon omakohtaisia kokemuksia, aineistoja ja muistiinpanoja; mm. vuodesta 1989 alkaen täyteen 

kirjoitettuja almanakkoja, joissa oli paljon merkintöjä muistakin kuin kokousajankohdista; 

lehtileikkeitä, valokuvia ja videonauhoja. Havaintoja oli kertynyt työstäni ja pakolaisista myös 

virka-ajan ulkopuolella. Olin osallistunut erilaisiin sekä vietnamilaisten että somalialaisten 

perhejuhliin sekä kulttuurin ja ajanlaskun kannalta tärkeisiin juhlamenoihin. Olin käynyt 

Malesiassa pakolaisleirillä vuonna 1991. Vierailin Vietnamissa 1993 mm. erään pakolaisen 

lapsuusajan perheessä ja toisen pakolaisen lapsuuden perheen uudessa talossa, jonka hän oli 

Suomesta käsin omilla palkkarahoillaan kustantanut. Samoin olin ennen tämän tutkimuksen 

perusaineiston kokoamista vieraillut useissa Suomessa nopeasti rakennetuissa somalialaisten 

”leireissä”, nyt jo lakkautetuissakin turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. Moskovan 

junassa vuonna 1994 saatoin huomata ajatukseni liitävän somalialaisiin, jotka olivat kokeneet 

samat tarkastuspisteet ja rajanylitykset kuin minä tuolloin junan pysähtyessä Vainikkalaan. 

Matkallani kävin myös tutustumassa tullin ja rajavartioston toimintaan ja tiloihin saadakseni 

kuvaa siitä, miten turvapaikanhakijat joutuivat toimimaan. Olin tehnyt lukuisia kotikäyntejä ja 

vierailuja molempien kulttuurien pakolaiskoteihin. Havainnot ja muistiinpanot eivät kuitenkaan 

olleet tutkimussuunnitelmaa varten tehtyjä, systemaattisia eikä tutkimuksellisesti oikeaoppisia. 
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Kuitenkin ne muokkasivat tutkimuksellista viitekehystäni jo ennen kuin ryhdyin keräämään 

jatkotutkimukseni aineistoa. Työn ohessa ilman tutkimussuunnitelmaa kertynyt aineisto antoi 

pohjaa tutkimukselle. Jälkeen päin huomasin tämän osaksi tutkimusprosessiani, jossa 

esiymmärryksen välttämättömyys oli merkityksellistä. Opin ymmärtämään pakolaisuutta 

seurattuani pakolaisia läheltä useamman vuoden ajan.  

Ajattelin, että tutkijan tulisi mennä tutkittavaan tilanteeseen avoimin mielin, avoimena 

kaikille vaikutelmille, jotka tulevat hänen tajuntaansa (vrt. Mäntysaari 1991, 87-88). 

Havainnoijan tulisi lähestyä kohdettaan ilman jäsentyneitä odotuksia siitä, kuinka kuvata sitä. 

Henkilökohtaisesti olin myös voinut tutustua sekä tutkimusaiheeseen että –kohteisiin ja saattanut 

suunnata tutkimusta sen mukaan. Koska tietoni pakolaisuuden hallinnollisesta puolesta oli vahva, 

saatoin valita tutkimukseni kohteiksi statuksiltaan eri ryhmät.   

Tutkimustyöni edetessä etsin käsiini vanhat muistiinpanoni, almanakkani, valokuvat sekä 

videot ja kävin ne läpi ennen haastatteluja. Esimerkiksi pakolaisleirivierailun aikana tein 

muistiinpanoja. Kun haastatteluissa tuli esille pakolaisleiriaika, saatoin yhdistellä useita seikkoja. 

Olin itse käynyt leirillä ja nähnyt olosuhteet, joissa vietnamilaiset olivat olleet. Sama toistui 

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa. Tunsin ennalta ”odotusajan” elämän ja fyysiset 

puitteet. Tiesin tarkoin mm. markkamäärät, joilla turvapaikanhakijoiden piti Suomessa tulla 

toimeen sekä arkitodellisuuden, jossa he elivät. Näin minulle oli kertynyt tietoa myös 

yksilöllisestä tilanteesta. 

Lähdin tutkijana matkalle haastateltavieni maailmaan. 

 

 

2.1 Aineistot 
  

Tarvitsin siis aineistoja, jotka valaisivat pakolaisten elämää ja sen kulkua. Päätin 

henkilökohtaisesti haastatella pakolaiset ja kerätä heidän elämäntarinoitaan ja –kokemuksiaan 

(haastattelurunko liite 1). Arvelin, että pakolaisten (oma)elämäkertojen kirjoittaminen heidän 

itsensä kirjoittamina olisi liian vaativa pyyntö. Päädyin ratkaisuun, jossa haastattelujen pohjalta 

kirjoitin heidän elämäntarinansa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen pakolaisuuden prosessia 

nimenomaan minulle kerrottuina asioina ja tarinoina.  

Anni Vilkko (1997, 73) esittää, että jokaisella ihmisellä on elämäntarinansa, jota kerrotaan 

koko ajan. Aina ei tiedä, mikä tarinoissa puhuu. Kosketuspintaa löytyy eletystä elämästä, 

elinympäristöistä, aikalaisista ja heidän käytännöistään. Kerrottu elämä, minää arvioiva ja 
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rekonstruoiva elämäntarina ja tarinan kertomisen tapa puhuttelevat. Nämä kaksi tasoa ovat 

kuitenkin sisäkkäin, lomittain; kun elämä on  tarinoitunut, siitä ei erota, mikä on elettyä, mikä 

tarinaa. 

Haastateltavia etsiessäni valintani olivat osittain suunniteltuja, osittain sattumanvaraisia. 

Pyrkimyksenä oli saada tutkimukseen mahdollisimman laaja ”kirjo” kohderyhmiksi valittujen 

yhteisöjen ihmisiä; erilaisia ja eri tavoin Suomeen saapuneita vietnamilais- ja somalipakolaisia, 

jotka edustivat monipuolisesti kahta tutkittavaa pakolaisyhteisöä. Valinnassa otin huomioon mm. 

iän, sukupuolen, oleskelustatuksen, siviilisäädyn, elämäntilanteen ja riittävän suomen kielen 

taidon.  

Toisille haastateltaville soitin ja tiedustelin, voisivatko he osallistua tutkimukseen, toiset 

sattuivat kohdalle yllättäen. Tiesin heidän olevan Tampereen vietnamilaisia tai somaleja ja kysyin 

heitä mukaan, koska he täyttivät edellä mainitut kriteerit. Esimerkiksi yhdessä kansainvälisessä 

tapahtumassa Tampereella tapasin somalinaisen, joka tuli juttelemaan kanssani. Puhuimme niitä 

näitä ja samalla kysyin häntä tutkimukseeni. Hän oli suostuvainen ja sovimme ajankohdan, 

jolloin menisin hänen kotiinsa tekemään haastattelua, joka sitten toteutuikin. Eräs somalimies 

puolestaan asioi työpaikallani ulkomaalaistoimistossa useamman kerran islamilaiseen 

hautausmaahan liittyvissä asioissa. Kerran kysyin, olisiko mahdollista, että hän osallistuisi 

tutkimukseen. Hän suostui. Selvitin tuleville haastateltavilleni, että teen tutkimusta 

pakolaisuudesta, sen etenemisestä ja heidän omakohtaisista kokemuksistaan. 

Jotkut haastateltavat olivat jo ennalta selkeästi mielessäni. Tunsin heidän alkutilannettaan, 

koska olin pakolaistyöntekijänä vastaanottanut heidät. Yritin hahmottaa mahdollisimman 

edustavaa, rikasta ja erilaista ”ainesta ja aineistoa”. Vaikka osasin ajatella erilaisia ”tapauksia”, 

en haastatellut ketään yhteisönsä ”edustavana tapauksena”, vaan ihmisenä, jolla oli oma 

yksilöllinen tarinansa. Tiesin heidän tulleen Suomeen eri aikoina, eri tavoin ja eri 

ulkomaalaisstatuksilla. Olin ehtinyt havaita vietnamilaisten ja somalialaisten historian, kulttuurin, 

uskonnon ja elämäntavan täysin erilaisiksi. Tutkimuksen toteutustapaa etsin pitkään. 

Perusaineistoon johtaneet haastattelut suoritin kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen 9.5.–

26.6.1996 käsitti yhteensä 12 pakolaista, toinen haastattelujakso 4.2.-18.3.1997, yhteensä 5 

pakolaista. Kaikkiaan haastattelin tutkimukseeni 17 aikuista sekä kolme peruskouluikäistä lasta. 

Yksilöhaastattelujen lisäksi suoritin kolmen perheen haastattelun ja yhden ryhmähaastattelun 

(kaikki henkilöt mukana yksilöhaastatteluissa). Haastattelukerrat, -muodot ja –ajankohdat, liite 2.  

Ryhmä- ja perhehaastatteluissa tuli eri tavoin kuin yksilöhaastatteluissa esiin monia  asioita. 

Keskustelimme yhteisistä asioista (Somalian tai Vietnamin), mutta aina keskusteluissa ilmeni 

myös henkilökohtainen elämä ja suhde menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tilanne 
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paljasti myös ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Ryhmässä haastateltavat tukivat toinen toisiaan 

myös kysyen toisiltaan. Näin ryhmähaastattelut täydensivät yksilöhaastatteluja.  

Tiesin, että ryhmähaastattelu saattaa olla vaikeampaa kuin yhden henkilön haastattelu. 

Osanottajat voivat olla myös tiedon tukahduttajina eikä suinkaan muistin virkistäjinä (Grönfors 

1982). Joskus ryhmähaastattelut ovat yksilöhaastatteluja vapautuneempia, kuten saman luokan 

varttumista lapsista aikuisikään tutkinut Helena Helve (1987) on havainnut. Ryhmähaastattelujen 

ja -keskustelujen käyttö on ollut melko vähäistä yhteiskunnallisissa tutkimuksissa (vrt. Sulkunen 

1990, Saarenheimo 1997, 60-61) Tutkimukseni muutamat ryhmä- ja perhehaastattelut olivat 

varsin luonteva ratkaisu siksi, että mukana olivat perheenjäsenet ja keskenään tutut ihmiset.  

Lähdin haastatteluihin nauhureineni ja muistiinpanovälineineni. Vaikka olin suunnitellut ja 

kirjannut kysymyksiä valmiiksi (haastattelurunko liite 1), keskustelu meni usein omaa rataansa. 

Haastattelut ja haastattelutilanteet tekivät minuun lähtemättömän vaikutuksen. Olin yllättynyt 

ihmisten avoimuudesta ja halusta puhua. Joka paikassa minut otettiin ystävällisesti ja 

kunnioittavasti vastaan, minulle tarjottiin lämmin, kulttuurin mukainen ateria, teetä, virvokkeita, 

kakkuja ja keksejä. Osittain koin tämän johtuneen siitä, että he tunsivat minut, mutta se liittyi 

myös heidän kulttuurinmukaiseen käyttäytymiseensä. Tuntemukseni olivat samat, mistä Granfelt 

kirjoittaa: ”Joillekin haastateltaville hyödyksi ja avuksi olemisen kokemus oli merkityksellistä ja 

tärkeää. Toisaalta haastateltavat eivät olleet pyytäneet minulta mitään, vaan minä heiltä. Minä 

tarvitsin heitä siinä tilanteessa eivätkä he minua. Asetelma kääntyi niin, että he suhtautuivatkin 

minuun ja tutkimukseeni hyvin empaattisesti. He suostuivat haastateltavikseni ja kertoivat 

elämästään ja kokemuksistaan.” (Granfelt 1998, 32) 

Alussa keskustelimme niitä näitä haastattelutilanteen lämmittämiseksi. Joka paikassa oli 

kuitenkin helppo ryhtyä toimeen. Haastattelutilanteet olivat yllättäviä, eivätkä läheskään aina 

menneet omien suunnitelmieni mukaisesti. Olin kuitenkin aina valmis siihen, mitä oli tulossa. 

Huomasin, että tutkijalta vaaditaan joustavuutta ja luovuutta, mutta ennen kaikkea kykyä 

kuunnella. Keskityin kuuntelemaan, välillä kysymään, tarkentamaan ja jopa itsekin vastaamaan. 

Joissakin tilanteissa nauha loppui ja ryhdyin kirjaamaan käsin haastattelun kulkua. 

Ruokaillessamme suljin nauhurin ja monesti puhummekin ruuasta, ruuanvalmistuksesta ja 

mausteista. Usein minulle näytettiin valokuvia ja kerrottiin jotakin niistä sukulaisista tai ystävistä, 

joita kuvissa oli.  

Muutaman kerran havaitsin tilanteen, jossa minun mielipidettäni, neuvoani tai apuani 

kysyttiin. Toisinaan haastatteluosuuteni loputtua alkoi ikään kuin haastateltavien osuus. He 

kysyivät tällöin mm. joistakin virallisista asioista, esimerkiksi opintotuesta, yhteishausta, kouluun 

pyrkimisistä, Kelan päätöksistä, työvoima-asioista ja mielipidettäni ammattiyhdistysasioista. 
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Heitä kiinnostivat myös henkilökohtaiset asiani. Puhumme kulttuurinmukaisesta pukeutumisesta, 

naishaastateltavien kanssa siirryimme vaatekaapille ja muutamat heistä näyttivät minulle kauniita 

vaatteitaan. Osa haastateltavista teititteli minua, mihin en puuttunut.   

Myönteiseen vuorovaikutukseen ja haastattelutilanteeseen vaikuttivat kenties myös ne 

seikat, että tulin heidän kotiinsa ja olin varannut heiltä ajan keskustelua/haastattelua varten. 

Jokainen uskoi selviytyvänsä tilanteesta ja halusi auttaa minua. Jos joku oli tilanteesta harmissaan 

tai vaivautunut, se ei ainakaan näkynyt eikä tuntunut. Somalialaiset ja vietnamilaiset 

käyttäytyivät haastattelutilanteessa samalla tavoin.  

Anonymiteetin säilyttämiseksi muutin haastateltavieni nimet haastattelujen litteroinnin 

yhteydessä, jotta he eivät olisi tunnistettavissa. Kaikki tutkimuksessa käyttämäni nimet ovat siis 

peitenimiä, vietnamilaisilla on kuitenkin vietnamilaisia ja somaleilla somalialaisia nimiä. 

Yhteensä aikuisia haastateltuja on 17 ja haastattelukertoja (liite 2) kolmetoista. Mukana on 

9 vietnamilaista (kuusi naista, kolme miestä) ja 8 somalialaista (neljä naista, neljä miestä). Kaikki 

kysytyt suostuivat haastatteluun. 

 

Tietoja haastatelluista  

         Nimi       sukupuoli     lähtömaa   ikä Suomeen       tullut Suomeen     asunut Suomessa          

                                                          tullessa               (status)                           
 
Timira        nainen         Somalia             14 v                    turvapaikanhakijana                      4  v 
Duc             mies             Vietnam            14 v                    pakolaisena                                      6  
Than           mies             Vietnam            58 v                    perheen yhdistämisenä                   4  
Kieu            nainen         Vietnam            57 v                    perheen yhdistämisenä                   4  
Get              nainen         Vietnam            19 v                    perheen yhdistämisenä                   4  
Phuc            mies             Vietnam            15 v                   perheen yhdistämisenä                   4  
Oanh           nainen         Vietnam            13 v                   pakolaisena                                      7  
Muhamed   mies             Somalia             25 v                   turvapaikanhakijana                      7  
Istarlin        nainen         Somalia             24 v                   turvapaikanhakijana                      6  
Ahmed        mies             Somalia             33 v                   turvapaikanhakijana                      6    
Tsau            nainen         Vietnam            24 v                   pakolaisena                                      7  
Nur              mies             Somalia            18 v                   turvapaikanhakijana                       6  
Thi               nainen         Vietnam           16 v                   perheen yhdistämisenä                    4  
Lien             nainen         Vietnam            42 v                  pakolaisena                                       7  
Fatima         nainen         Somalia             21 v                 perheen yhdistämisenä                     4  
Jawahir       nainen         Somalia             22 v                  turvapaikanhakijana                       5  
Abdi            mies             Somalia             21 v                  turvapaikanhakijana                       7  

 

 

Kaksi haastateltua (1 vietnamilainen, 1 somali) oli tullut Suomeen alaikäisinä lapsina yksin 

ilman vanhempiaan. Haastattelutilanteessa kaikki olivat aikuisia, paitsi kahdessa haastattelussa 

osan aikaa mukana olleet kouluikäiset lapset, joille esitin myös kysymyksiä. Keskustelin heidän 
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kanssaan mm. lasten kuulumisista, koulunkäynnistä, kavereista, harrastuksista ja elämästä 

Suomessa. Molemmat puhuivat hyvin suomen kieltä. Heidän haastatteluistaan en tehnyt 

elämäntarinaa, enkä käytä näitä haastatteluja myöskään perusaineistonani. 

 

Esittelen seuraavassa kaksi haastatteluun johtavaa tilannetta. 

 

Olin suunnitellut kysyväni yhdeksi haastateltavaksi nuorta vietnamilaismiestä, Ducia, joka 

oli tullut yksin, ilman vanhempiaan alaikäisenä pakolaislapsena Suomeen Tampereelle saapuneen 

pakolaisryhmän mukana. Tunsin hänen tilannettaan entuudestaan, koska olin ollut 

vastaanottamassa ryhmän. Myöhemmin nuorukainen sai perheenyhdistämisen kautta perheensä 

Suomeen. Soitin Ducille ja hän toivotti minut tervetulleeksi. Haastatteluajaksi sovin 14.5.1996. 

Haastattelutilanteesta tuli minulle täysi yllätys. Koko perhe oli valmistautunut haastatteluun: 

kaksi poikaa, yksi tyttö (kaikki täysi-ikäisiä) sekä isä ja äiti. Kuvittelin meneväni tekemään yhtä 

haastattelua, mutta tilanteesta tulikin perhehaastattelu ja lopputuloksena viisi henkilökohtaista 

haastattelua.  

Isän ja äidin suomen kielen taito oli melko heikko. Juuri heidän kielitaitonsa vuoksi en 

alkuaan ajatellut ottavani heitä tutkimukseeni mukaan. Siinä tilanteessa en kuitenkaan voinut olla 

tekemättä haastatteluja kaikista, koska arvelin heidän loukkaantuvan, jos olisin vetäytynyt Ducin 

kanssa kahdestaan keskustelemaan. Tutkijana minun oli tahdikkaasti hallittava tilanteen tuoma 

muutos ja asennoiduttava aikaan ja haastatteluun uudella tavalla. Mietin hetken, miten 

haastattelisin vanhemmat. Seuraavaksi mieleeni tuli epäilys siitä, voivatko perheenjäsenet 

avoimesti puhua henkilökohtaisista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan koko perheen läsnä 

ollessa. Puhuimme vanhempien kanssa niin paljon suomea kuin pystyimme, mutta välillä tilanne 

meni siihen, että tulkkina toimi vuorotellen jompikumpi vanhemmista lapsista, joiden 

suomenkielen taito oli hyvä. En ajatellut tässä vaiheessa tulkkaustilanteen epäammatillisuutta. 

Kuitenkin itsekseni hetken mietin, oliko eettisesti oikein käyttää nuoria tulkkeina. Itse olin 

virkamiehenä monessa paikassa eri viranomaistahoille selvittänyt, ettei lapsia saa käyttää 

tulkkeina. Nyt olin itse tässä tilanteessa, enkä voinut sitä keskeyttää. Perhe oli valmistautunut 

haastatteluun ja selvästi minua oli odotettu. He olivat ottaneet esille valokuvia ja joitakin 

papereita. Aluksi nuorempi veli Phuc oli ulkona; tapasin hänet pihassa ennen muita, mutta 

myöhemmin hänkin tuli kotiin ja haastattelin myös hänet. 

Kaikkien perheenjäsenten haastattelu sopi minulle hyvin, koska halusin tutkimukseen myös 

vanhempia ihmisiä sekä niitä, jotka olivat tulleet suoraan kotimaastaan perheenyhdistämisen 

kautta Suomeen, ilman pakolaisleirikokemuksia. Minulle ei selvinnyt haastattelutilanteessa, 
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olinko ilmaissut asiani huonosti, vai oliko heille – kollektiivisen sukukäsityksensä vuoksi - 

itsestäänselvyys, että olin tarkoittanut haastattelua Ducilta kysyessäni kaikkia perheenjäseniä.   

 

Olin suunnitellut kysyväni tutkimukseeni kahta somalialaista, Suomessa avioitunutta 

pariskuntaa Muhamedia ja Istarlinia. Tiesin heidän elämästään entuudestaan jotain, mm. sen, että 

Muhamedilla oli kaksi lasta, jotka olivat tulleet Suomeen äitinsä kanssa 

perheenyhdistämisohjelman mukaisesti. Myöhemmin Muhamed oli eronnut ja lasten äiti oli 

lähtenyt pois Suomesta.  

Istarlin puolestaan oli tullut veljensä alaikäisten lasten kanssa yhdessä Suomeen. Hän huolsi 

näitä lapsia niin kauan, kunnes he saivat perheenyhdistämisen kautta omat vanhempansa 

Suomeen. Istarlin ja Muhamed eivät olleet tunteneet toisiaan Somaliassa, vaan he tutustuivat 

vasta Suomessa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa.  

Haastatteluun 3.6.1996 lähdin varsin ristiriitaisin tuntemuksin (liite 3, ote päiväkirjastani 

3.6.1996) Soittaessani heille kotiin kysyäkseni heitä tutkimukseeni mukaan (paria päivää 

toteutettua haastattelua aiemmin), Muhamed ilmoitti minulle puhelimessa, että heillä oli ollut 

perhekriisi. Vaimo, Istarlin, oli lähtenyt jo muutama päivä sitten vauvan kanssa sisarensa luokse. 

Muhamed toivoi kuitenkin minun saapuvan heille sovittuna aikana, ja hän kertoi ilmoittavansa 

myös vaimolleen, että olin tulossa heille. Lähdin tilanteeseen mielessäni Muhamedin haastattelu, 

mutta positiiviseksi yllätyksekseni kaikki olivat paikalla ja perhesopu näytti löytyneen. Yhden 

haastattelun sijasta tulikin molempien yksilöhaastattelut, joita perhehaastattelu täydensi. 

Minulle ei selvinnyt, oliko vaimo tullut kotiin haastattelun vuoksi vai oliko perhesopu 

todellisuudessa löytynyt. Olin perheessä yli kuusi tuntia ja tilanne oli aineistoni kannalta antoisa 

ja muutenkin kaikin puolin hyvä. Jälkeen päin mietin, olisiko kenellä tahansa tutkijalla 

mahdollista sopia haastatteluaikaa perhekriisin keskelle, vai vaikuttiko ”virkamiehen tuttuus” 

tilanteeseen. Asia ei koskaan selvinnyt minulle. 

 

Tutkimusaineistooni kuuluu yhden somalimiehen omasta ehdotuksestaan laatima ja minulle 

toimittama 9-sivuinen, osittain suomeksi, osittain englanniksi kirjoittama omakohtainen analyysi 

elämänsä kulusta ja arvoista (paperi 1) sekä myöhemmin toimittama 6-sivuinen ”raportti” 

somalialaisten kulttuurista (paperi 2). Nämä sisältävät ja täydentävät joitakin haastattelun aikana 

esille tulleita asioita, joita haastateltava halusi avata lisää mm. pakolaisuuteensa johtaneista syistä 

(elämä Somaliassa), somalialaisesta kulttuurista sekä naisen ja miehen rooleista ja siitä miten ne 

ovat muuttuneet Suomessa. Haastattelussa esitin kysymyksiä, jotka eivät olleet siinä tilanteessa 

kulttuurisesti sopivia. Esimerkiksi yksilö- ja ryhmähaastatteluissa (lapset kuulivat puheemme) 
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kysyin nuorelta somalimieheltä, onko hänellä tyttöystävää. Tämä ei ollut sopivaa, ja toinen 

haastateltava itse ehdotti, että hän kirjoittaisi minulle asioista paperille. Hän lupasi toimittaa 

paperit minulle mahdollisimman pian. Hän halusi kirjoittaa asioista, joista hän ei halunnut eikä 

voinut lastensa aikana puhua, mikä ilmeisesti oli hänen aktiivisuutensa perussyy. Hän toi tekstit 

minulle henkilökohtaisesti toimistoon, kun palasin vuorotteluvapaalta takaisin työelämään. 

Tällöin mietin, olinko arvioinut pakolaisten kirjallisen tuottamisen väärin, koska pyytämättä sain 

näin paljon tekstiä. Samalla hän kertoi minulle luottamuksellisesti järkyttäviä kokemuksia häneen 

ja perheeseen kohdistuneista väkivallanteoista. Tuntui, että haastatteluni oli käynnistänyt hänessä 

prosessin ja hän oli ryhtynyt kirjoittamaan kokemuksistaan. Tavatessamme uudelleen puhuimme 

pitkään, pääasiassa kuuntelin ja tunnistin tilanteessa terapeuttisen vuorovaikutuksen elementit. 

Tämän jälkeen hän kävi tapaamassa minua monesti ja järjestin aina aikaa edes vähän. Vierailin 

myös joskus perheessä esimerkiksi silloin, kun heille oli syntynyt vauva. Edelleen olemme 

yhteydessä ja tapaamme silloin tällöin.  

 

Tutkimukseni perusaineiston ryhmittelin yksilöittäin sekä kulttuurisesti somalialaisiin ja 

vietnamilaisiin, mutta myös statuksen kannalta: pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja 

perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuneisiin. Tarkasteltuani aineistoa jälkeen päin olin 

tyytyväinen, että haastattelut toteutuivat osin sattumalta ja vahingossakin eri kokoonpanoissa, - 

joita en haastattelutilanteeseen mennessäni osannut ollenkaan ennakoida. Yksilöhaastattelut 

toivat esille erilaista tietoa kuin haastattelut, joissa oli mukana useampi sukupolvi. Kaksi nuorta 

aikuista, jotka olivat tulleet lapsina Suomeen, eivät voineet muistaa ensimmäistä 

pakomatkayritystään ja vankilakokemuksiaan ilman vanhempiaan. Heidän vanhemmiltaan sain 

arvokasta tietoa koko perheen elämästä Vietnamissa, olosuhteista ja kokemuksista. Esiin tuli 

selkeästi sukupolven jakama kollektiivinen muisti, joka oli huomattavasti laajempi ja 

jäsentyneempi kuin nuoren tai lapsen (vrt. J. Pentikäinen 1999). Toisaalta esimerkiksi 

vietnamilaisnuorukainen yksin ollessaan puhui asioita, joita ei varmasti olisi puhunut 

vanhempiensa läsnä ollessa. Perheenjäsenistä tehdyt yksilöhaastattelut yhdistettynä 

perhehaastatteluun avarsivat näkemään elämäntilanteet, -kokemukset ja -tarinat 

monivivahteisemmin. Monesti perheenjäsenet olivat olleet erossa toisistaan ja saapuneet maahan 

eri aikaan ja eri statuksilla. Tämän vuoksi yksilöllinen ryhmittely on ollut välttämätöntä.   

Ainoa ryhmähaastattelunikin syntyi vahingossa, yllätykseksi niin tutkijalle kuin 

osallistujillekin. Olin toista kertaa Ahmedin luona ja olimme keskustelleet olohuoneessa 

perheestä erillään jo pitkään. Ovikello soi ja lapset menivät avaamaan oven -  sisälle tuli kaksi 

somalimiestä, jotka entuudestaan tunsin. He hämmästyivät nähdessään minut olohuoneessa. 
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Tervehdimme kaikki toisiamme ja selvitin heille, mitä tein kauniina kesäpäivänä Ahmedin luona. 

Minulle tuli vaivautunut olo siitä, jatkanko haastattelua, vai ”joutuisiko” joko tutkija tai miehet 

poistumaan. Hetken mietin, miten toimin. Sain pohdinnalleni lisäaikaa, kun Ahmedin vaimo tuli 

tarjoilemaan meille kardemummateetä ja sambuuseja. Ajattelin, että kenties on korrektia kysyä 

myös heitä tutkimukseeni mukaan, minkä teinkin samalla istumalla teetä juodessamme. Kun Nur 

lupautui innokkaasti heti, ratkaisu näytti sopivalta ja onnistuneelta siihen hetkeen.  

Keskustelumme ryhmässä käynnistyi luontevasti ja puhuimme Somalian tilanteesta, 

pakolaisuudesta, elämästä, kulttuurista ja muista tärkeistä asioista. Minä kyselin ja miehet 

kertoivat tarinaa. Yhteisen osuuden päätyttyä haastattelin Nurin vielä kahden kesken toisten 

siirryttyä muualle. Olin ollut Ahmedin luona jo useita tunteja ja käyttänyt kaikki mukana olevat 

nauhani. Mietin, pystynkö haastattelemaan kolmatta miestä erikseen. Päädyin siihen, että Nurin 

haastattelun jälkeen kiitän miehiä antoisasta keskustelusta ja valmistaudun kotiin lähtöön. Koska 

kolmannesta miehestä en tehnyt yksilöhaastattelua, hän ei ole mukana tässä tutkimuksessani enkä 

ole laskenut häntä myöskään haastateltujen joukkoon. 

 

 

 2.2 Haastatteluista elämäntarinat 
 

Tutkimukseni lähtökohtana on, että haastatteluissa syntyvät tarinat ovat kertomusta elämästä (ks. 

Roos 1987, Pohjola 1994, Aro 1996, Denzin 1989, Öberg 1997, Granfelt 1998). Kertomuksen 

käsite viittaa ihmisten itsestään toisille kertomaan tarinaan. Kerronnassa voidaan luoda 

tapahtuneesta uusia tulkintoja. Kertomalla tarinaansa ihminen jakaa kokemuksiaan saaden 

jäsennyksilleen sosiaalista vahvistusta (Hänninen 1999, 22). Matti Hyvärinen ym. (1998) 

korostavat, että sekä suullinen että kirjallinen elämäkerta on luonteeltaan reflektiivistä, jolloin 

kerrontaan sisältyy tapahtumien ja asioiden selvittämistä itselle, keskustelua itsensä kanssa. 

Haastatellessani pakolaisia tein kerrontaa tarkentavia kysymyksiä: missä ja miten 

pakolaisuus alkoi, minne lähdit ja miten, kenen kanssa, mitä otit mukaan, miltä tuntui. 

Haastattelutilanne oli kertojan ja tutkijan vuorovaikutustilanne, jossa tuotettiin koko ajan uutta 

tietoa elämästä. Tarinan erityinen merkitys kertojalle tuntuu siinä, että kokemuksellinen tieto 

välittyy todellisuudeksi. Tarinaa jäsentämällä avautuu mahdollisuus tutkia sosiaalista 

todellisuutta (Jokiranta 2003, 51).  

Pyrin suorittamaan haastattelut saman perusrungon mukaan, mutta kentällä eteeni tuli 

jatkuvasti uusia haasteellisia tilanteita ja kysymyksiä. Joskus haastateltavat eivät halunneet 
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muistaa tiettyjä asioita, vaan sujuvasti ohittavat heille ehkä kipeätkin kysymykset. Kun 

haastattelija on eri kulttuurista ja yhteiskunnasta eikä hänellä itsellään ole pakolaisuudenkaan 

kokemuksia, kipeät kysymykset voivat yllättää ja aikaansaada hämmennystä. Haastattelijalle 

itsestäänselvyydet ja helpot kysymykset voivat johtaa haastateltavan vaikeisiin muistoihin ja 

tuskallisiin tunnelmiin. Kysyttäessä vaikkapa syntymäpaikkaa tai –aikaa kertojan mieleen voi 

palautua monia satuttavia ja lukittujakin muistoja. Tutkijalla on suuri vastuu 

vuorovaikutuksellisuudesta ja haastattelutilanteen kokonaishallinnasta. 

Tutkimukseni on biografinen haastattelututkimus, jossa tarkastelen haastateltavien kokemaa 

suurta elämänmuutosta – pakolaisuutta. Biografinen metodi on ”yksilön elämän käänteentekevien 

hetkien dokumenttien keräämistä ja tutkimista” (Denzin 1989a). Biografia on elämäntarina, jonka 

on kirjoittanut muu kuin tämä ihminen itse (Plummer 1983). Biografiaan tutkija kokoaa 

henkilökohtaisia muistamisia ja tapahtumia sekä niiden syitä tai vaikutuksia yhdeltä tai 

useammalta henkilöltä. Tämä tapahtuu haastattelemalla. Kaikki voidaan kirjoittaa 1) 

objektiivisesti, mutta mukaan voi tulla myös tutkijan pieni tulkinta. 2) tieteellisesti, jolloin sillä 

on vahva historiallinen tausta ja kronologinen järjestys 3) taiteellisesti, jolloin siinä esitetään 

yksityiskohtia eloisalla ja kiintoisalla tavalla. 4) narratiivisesti, jolloin myös fiktioidaan 

selontekoa näyttämöistä ja luonteista (Creswell 1998, 47-49). Tämä tutkimus toteutetaan 

haastattelemalla ja samalla kuvataan myös tapahtumien kontekstia ja merkityksiä. 

Havaitsin toistuvasti olevani tilanteissa, joissa minulle kerrottiin minästä; mitä minulle on 

tapahtunut, miten olen muuttunut ja mitä minulle kuuluu ja miltä minusta tuntuu. Elämäkertomus 

voi olla myös identiteettikertomus, jota jokainen rakentaa ja muotoilee koko elämänsä ajan. 

Elämäkertomus on kertomus elämästäni, samalla kun identiteettikertomus on kertomus minusta. 

Identiteettikertomus on kokonaisuudessaan laajempi ja sisältää elämäkertomuksen lisäksi kaiken 

muun kerronnan, jossa kuvataan identiteettiä, itseä ja minää. (Aro 1996, 51-52) 

Olin myös tilanteissa, joissa minulle kerrottiin elämästä yleensä; minkälaista se oli ollut ja 

miten se oli muuttunut. Nämä yhdessä koetut asiat tulivat esiin perhe- ja ryhmähaastatteluissa. 

Haastattelutilanne vaikuttaa siihen, kumpaan suuntaan asiat painottuvat. Ollessani 

haastateltavieni kanssa kahden saatettiin mennä hyvin syvälle minään, mitä ei välttämättä 

tapahtunut perhe- eikä ryhmätilanteissa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö jälkimmäisissä 

haastatteluissa päästy syvälle minän tuntemuksiin ja kokemuksiin, vaan tilanne oli kahden kesken 

intiimimpi kuin ryhmässä. 

Tilanteet mielsin enemmän henkilökohtaisen kerronnan kuunteluksi kuin ohjatuiksi 

haastatteluiksi. Henkilökohtaista kerrontaa ja kertomusta (personal narrative) lähemmin 

tarkasteltaessa voidaan todeta sen sisältävän 1) dramaattista kerrontaa 2) asia ja asiat esitetään 
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niin, että kaikki on totta ja että kaikki on varmasti tapahtunut 3) kertoja ja kertomuksen, tarinan, 

päähenkilö ovat samat. Henkilökohtaiselle kerronnalle on tyypillistä kertojan ja kuulijan 

(haastattelijan) välille muodostunut intiimiyden tunne (Stahl 1989, 33). Samaa itsekin olin jo 

ennen Stahliin perehtymistä pohtinut. Monissa haastattelutilanteissa vallitsi syvä intiimiyden 

tunne, mikä teki minuun vaikutuksen. Haastattelut muodostuivat henkilökohtaiseksi kerronnaksi, 

mikä kertoo paljon enemmän kuin viileältä kalskahtava haastattelu. Kertomuksen esittäminen on 

vuorovaikutustilanteessa tapahtuvaa tavoitteellista, johdonmukaista toimintaa (Siikala 1984, 32). 

Siirtyminen puheesta tekstiin, haastattelusta kertomukseen ei ole pelkästään puhutun 

ylöskirjaamista joko suoraan tai litterointina nauhalta vaan se pitää sisällään koko sosiaalisen 

tapahtuman, jossa puhuja tuottaa tarinat kuuntelijalle (Jokiranta 2003, 55, ks. myös Sintonen 

1999, 83).  

Biografinen tutkimus on yksilön ja hänen kokemustensa tutkimista sellaisina kuin ne 

kerrotaan tutkijalle tai miten ne ilmenevät dokumenteissa ja arkistoissa. Tutkimukseni etenee 

viidessä vaiheessa (vrt. Denzin 1989, ks. myös Creswell 1989,148). Tein haastatteluista 

elämänkulun vaiheiden ja kokemusten kuvauksen/kronologian. Tämän jälkeen työstin 

konkreettisen biografian ja sain kaikista haastateltavistani elämäntarinat, jotka järjestin 

teemoittain. Sitten ryhdyin tutkimaan ja selittämään tarinoiden merkityksiä ja otin ne laajempaan 

historialliseen kontekstiin. 

Aineistojen käsittelyn ongelma oli, kuinka analysoida sitä. Materiaalia kerääntyi 

haastattelujen litteroinnin jälkeen lähes 400 sivua. Työtapani oli litteroida sanasta sanaan kaikki, 

mitä haastatteluissa keskusteltiin. Joitakin suomen kielen virheitä pyrin kuitenkin välttämään. 

Lisäksi kirjasin nauramiset, syvät huokaukset, itkemiset, pidemmät tauot jne. Haastatteluista 

muodostui tutkimusaineisto ja jokainen haastattelu jäsentyi tarinaksi pakolaisen 

henkilökohtaisesta elämästä ja pakolaisuuden kulusta.  

Lisäksi rakensin litteroiduista haastatteluaineistoista kunkin yksilön tiivistetyt 

elämäntarinat, joista tuli neljän – kuuden sivun kokonaisuuksia. Tarinoihin kirjasin paikat, 

ulkoiset tapahtumat, kerrotut tuntemukset, kokemukset ja mielenliikkeet, kerronnassa esiintyvät 

toimijat jne. Tarinoissa oli kyse tapahtumasarjoista, joiden rakennetta analysoin selvittäessäni 

pakolaisuuden prosessin keskeiset ulkoiset vaiheet. Katsoin välttämättömäksi pelkistää kunkin 

haastateltavan elämänkulun siirtymisten kaavat heidän vuolaasta kerronnastaan, joka puolestaan 

oli avainasemassa merkityksien tarkastelussa. Tiivistetyistä tarinoista välittyi haastateltavieni 

elämänkulku, pakolaisuuden eteneminen prosesseina. Esimerkkeinä seuraavassa somalinaisen ja 

vietnamilaisnaisen katkelmat yksilöhaastatteluista sekä somalimiesten ryhmähaastattelusta ja 

niistä laatimani tiivistelmät: 
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Ensiksi ote somalinaisen, Fatiman, haastattelusta:  
…..  

M: Missä te asuitte siellä Somaliassa? 
               F: Ensin Hargeisassa (Pohjoisessa) ja sitten Mogadishussa (Etelässä). 

  M: Minkälaista teidän elämänne oli ennen sotaa? 
  F: Hargeisassa se oli ihan kivaa. Meidän koti oli kivitalo ja meillä oli pieni 

puutarha. Elämä oli ihanaa. Ei ollut rikasta eikä köyhää, se oli tavallista elämää. 
  M: Oliko sinun isäsi työssä? 
  F: Kyllä. Valtion työssä, virkamiehenä. Äiti oli kotona. Lapset kävivät koulua ja 

koraanikoulua. 
  M: Entäs sitten, kun Hargeisaan tuli sota? 

            F: Kaikki muuttui. Pakenimme Mogadishuun. Siellä elimme jonkin aikaa, ennen 
kuin sinne tuli sota ja pommitukset. 
            M: Mitä sitten tapahtui? 

  F: Pakenimme jälleen ja sitten isä meni toiseen suuntaan ja me (äiti ja sisarukset) 
menimme toiseen suuntaan. 

  M: Eli te erositte toisistanne sillä hetkellä siellä Mogadishussa? 
            F: Kyllä. 
            M: Oliko teitä monta sisarusta? 

  F: Oli yksi tyttö ja kolme poikaa, mutta kaksi sisarustani (sisko ja veli) olivat jo 
Suomessa, kun  me vielä asuimme Mogadishussa. 
    … 

  F: Jo kesäkuussa isosiskoni oli soittanut Etiopian Diredawaan ja kysynyt, missä 
meidän perhe on. Monet ihmiset kertoivat meille, että isosiskoni oli kysellyt meistä ja 
hän halusi tietää, missä meidän perheemme on. Äiti sanoi, että olemme pakolaispaikassa. 
Olimme iloisia, kun kuulimme isosiskosta…. 

     …. 
 

Fatiman elämäntarinaan olen kirjannut: 
        … 

   Fatiman perhe on kotoisin Somaliasta, Hargeisasta, mistä koko perhe oli paennut 
sotaa Mogadishuun. Perhe oli elänyt Fatiman mukaan ihan hyvää elämää Hargeisassa, 
isä oli ollut valtion virkamiehenä ja äiti oli lasten kanssa kotona. Lapset kävivät koulua, 
myös koraanikoulua. 

Sodan edetessä perhe hajosi ja kaikki lähtivät eri suuntiin sotaa pakoon. Isä lähti 
Nairobin suuntaan, Fatima, äiti, sisko ja kaksi veljeä lähtivät kävellen kohti Etiopiaa. 
Isosisko ja pikkuveli olivat isän vastustuksesta huolimatta lähteneet pidemmälle 
pakomatkalle jo aiemmin Moskovan kautta jonnekin. 

   Fatiman isosisko ja pikkuveli olivat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina 
vuonna 1990 ja saaneet myöhemmin myönteiset turvapaikkapäätökset. He käynnistivät 
perheenyhdistämisohjelman ja hakivat Suomeen äitiään ja muita sisaruksiaan. Tämän 
vuoksi Suomessa asuvalle siskolle oli tärkeää saada tieto, missä perhe oleili. 
Etiopian pakolaisleirillä Fatima ja perhe saivat kuulla, että isosisko on kysellyt heistä 
(tätä ennen he eivät tienneet, ovatko isosiko ja pikkuveli enää edes elossa). Hän ei 
edelleenkään tiennyt, missä he olivat – kuitenkin hengissä, se oli hyvä tieto. 

     …. 
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Vietnamilaisnaisen, Thin, haastattelukatkelmasta näkyy, kuinka pakolaisen monivaiheisesta 

elämästä tulee esille yksilöllisiä omakohtaisia kokemuksia. Katkelma alkaa vaiheesta, jolloin Thi 

on jo Suomessa. 

                …. 

T: ”Aloitin heti koulun. 
M: Missä koulussa sinä aloitit? 

  T: Se oli Petäjän koulu. Se ei ollut luokka, vaan se oli ryhmä ulkomaalaisia. Se oli 
erikoisluokka. Olin puolitoista vuotta siellä ja sitten siirryin Viertolan (oman alueen 
yläaste) kouluun. Siellä olin vain puoli vuotta, kevätlukukauden. Silloin olin todella ujo. 
Minulla ei ollut kavereita, en uskaltanut  kysyä mitään ja olin ihan hiljaa. 

M: Mitä sen Viertolan koulun jälkeen, mihin sinä sitten menit?  
T: Sitten tein hakemuksen ammattikouluun, mutta se ei kerinnyt vaan myöhästyi 

ja jouduin odottamaan seuraavaan vuoteen. Silloin kävin työvoimatoimistossa kysymässä 
suomen kielen kurssia ja pääsin sinne. Se oli lähellä Attilaa, Eurola. 

M: Kauanko se kesti? 
            T: Kuusi kuukautta. 

M: Ja sitten? 
T: Toinen kurssi, TYKO-kurssi. 

            M: Ja kauanko se kesti? 
            T: En oikein muista, neljä tai viisi viikkoa. Silloin olin ihan tulkkina siellä, koska 
siellä oli vanhoja ihmisiä, jotka eivät osanneet yhtään suomea. Minun piti kääntää kaikki. 

M: Eli siellä samalla TYKO-kurssilla oli muitakin vietnamilaisia, vanhempia 
ihmisiä ja sinä olit heillä tulkkina? Piditkö sinä siitä? (oli siis itsekin kurssilainen) 
             T: Pidin, mutta vähän hermostuin, koska he kysyivät  samaa asiaa monta kertaa 
ja minä en jaksanut. 
            M: Mitä sitten sen TYKO-kurssin jälkeen? 
             T: Minä pääsin ammattikouluun vuonna -93. Olin siellä kolme vuotta ja olen nyt 
valmistunut parturi-kampaajaksi viime keväänä, vuonna -96. Pidän todella siitä 
ammatista, koska pidän käsityöstä. Esimerkiksi piirtämisestä. En piirrä kovin hyvin, 
mutta pidän siitä sekä käsitöiden tekemisestä…    
             M: Viihdyitkö siellä? 
             T: Koska olen erilainen kuin suomalaiset. Kaikki katsovat minua ja näkevät, että 
olen ulkomaalainen ja ajattelevat,  että varmasti olen pakolainen. 
             M: Tuntuko se pahalta? 
             T: Ei oikein pahalta, mutta se on vaikeaa, kun tietää että on pakolainen. Mutta 
pian se menee  ohi. Se tuntuu vaikealta, kun ei ole omaa maata. 
             M: Onko sinulla ystäviä täällä Suomessa? 
             T: Yksi. 
             M: Onko hän suomalainen? 
             T: Suomalainen tyttö. Olemme parhaita kavereita. Hän auttoi minua todella 
paljon peruskoulussa, mutta tällä hetkellä näemme harvoin, koska hän käy korkeakoulua. 
Hän opiskelee ja hänellä ei ole aikaa ja sen vuoksi emme voi  paljoa tavata.  
            M: Mistä sinun mielestäsi johtuu se, että sinulla ei ole enempää kuin yksi ystävä? 
            T: Mielestäni minulla ei koulussakaan ole paljoa kavereita, koska olen niin ujo ja 
hiljainen. En puhu koska pelkään, että kaikki nauravat ja siksi en uskalla.”  
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Joissakin tapahtumissa kertoja viipyi, selvitti asiaa metaforin samalla kun elämänkulku 

pakolaisena eteni. Esitetystä tiivistyi osa elämäntarinaa: 
 

 Thin elämä Suomessa asettui nopeasti ”normaaliin uomiinsa”. Ensin hän meni 
pakolaislasten ryhmään kouluun oppiakseen enemmän suomenkieltä. Myöhemmin hän 
siirtyi oppi- ja ikätasoaan vastaavalle luokalle peruskoulun yläasteelle.  
Ystäviä hänellä ei ollut montaakaan. Oli yksi hyvä, suomalaistyttö, joka kuitenkin 
myöhemmin meni opiskelemaan. Heidän tiensä erosivat ja nyt ei ole paljon aikaa olla 
yhdessä.  

    Peruskoulun jälkeen Thi oli ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa 
opiskelemassa suomenkieltä. Hän joutui toimimaan siellä myös epävirallisesti tulkin 
tehtävissä, koska kurssilla oli monia vanhempia vietnamilaisia, jotka eivät selviytyneet 
suomen kielellä.  

    Sitten Thi kävi TYKO-kurssin ja tämän jälkeen pääsi ammattikouluun 
parturikampaaja -linjalle. Koulu oli kolmivuotinen ja hän suoritti sen sisukkaasti 
loppuun. Hän piti koulutuksesta ja työstä, mutta hänellä ei ollut ketään ystäviä 
ammattikoulussa. Koulutustaan vastaavaa työtä hän ei saanut.  

     Thi tuntee itsensä erilaiseksi ja hänestä tuntuu, että muut eivät pidä hänestä. 
Hän kertoo olevansa ujo eikä uskalla puhua suomea, koska pelkää muiden nauravan. Hän 
kokee, että ihmiset ajattelevat hänen olevan pakolainen. Hänestä tuntuu, että koska hän 
on ulkomaalainen, hänen ajatellaan olevan pakolainen. 
…. 

 

Thi puhui spontaanisti haastattelussa koulukiusaamisesta. Ilmeni, että hän ja hänen 

sisaruksensa olivat olleet samanlaisissa vaikeissa tilanteissa. Keskustelussa vilisi 

yhteiskunnallisia epäkohtia, hyviä ja huonoja puolia Suomesta. Oivalsin tämän menetelmän 

kautta keskustelumme koskettavan monia minulta aiemmin huomaamatta jääneitä asioita. 

Haastattelun aikana en raskinut mennä näihin liian syvälle, koska tuntui, että Thi avasi näitä ovia 

ensimmäistä kertaa. Palasin Thin luomaan tunnelmaan lukiessani hänen haastatteluaan ja 

tarinaansa. Saatoin todeta, kuinka mm. Thin tarinasta välittyi oman yhteiskuntamme tila (vrt. 

Roos 1987). Yllättäen pakolaisten tarinat toimivat peilinä suomalaisesta yhteiskunnasta. Näin 

surullisen tytön, jota oli kiusattu pakolaistaustansa vuoksi. Yhteiskuntamme suvaitsemattomuus 

ja rasismi kuulsivat läpi hänen tarinastaan.  

Thin elämäntarina paljasti, mihin asioihin meidän yhteiskuntamme on valmistautunut, 

mihin ei, ja mitä on kotoutuvan pakolaisen todellisuus. Itselleni tuli vaikutelma terapeuttiseksi 

muodostuvasta haastattelusta (vrt. Saarenheimo 1997; 18, 38-40), minkä kirjasin myös 

haastattelupaperin sivuun.  

 

Ryhmähaastatteluissa tuli yllättäen esille monia kipeitä asioita. Seuraavassa  katkelma 

somalimiesten, Ahmedin ja Nurin, haastattelusta, jonka tein Ahmedin kotona: 
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                      …  

M: Mitä se tarkoittaa, että  jos sinulla olisi kaikki hyvin, niin minkälaista sinun 
elämäsi  olisi? 

N: ”Eli, minulle on tärkeää, että minulla on työtä, pääsen opiskelemaan… Eli 
tarkoitan,   mikä on elämässä tärkeää, se on, että mitään ei puutu minun elämästäni. 
Sitten voin jäädä (Suomeen). Se on tärkeää, mistä minä voin aloittaa rauhallisen ja hyvän 
elämän. Eli jos saan nämä, jään Suomeen ja jos Somaliasta tulee rauhallinen maa ja siitä 
tulee taas kaunis maa. On totta, että se on kotimaa ja se on aina paras paikka aloittaa 
elämä. Se on vielä sellainen tilanne, että vielä en ole tehnyt mitään päätöksiä tällä 
hetkellä, kun on niin vaikeaa (Somaliassa).  Täälläkin minä yritän selvitä ja siellä on 
vielä huono tilanne. 

A: Jos minä vastaan kysymykseen hänen puolestaan… hän voi mennä takaisin 
Somaliaan, kun hän on eläkkeellä, koska muutos (Somaliassa) kestää ainakin 10-15 
vuotta. Sitten hän on jo eläkkeellä. 

N: Minun mielestäni 10 vuotta ei merkitse mitään. Eli itse en usko, että se kestää 
niin kauan. Se riippuu, että ihmiset yhtäkkiä ymmärtää. Ja kestää vain pari kuukautta tai 
pari vuotta. Eli jos ihmiset nyt ymmärtävät, mitä he nyt tekevät (Somaliassa), eli tosi 
väärin, ja yrittävät rakentaa maata ja yrittää saada normaali elämä elikkä ei siinä voi 
kestää niin kauan. Eli sen vuoksi en sano, että se kestää niin kauan, uskon, että hyvin 
pian somalialaiset kansalaiset ymmärtäisivät ja tietäisivät, mikä on väärin ja mikä on 
oikein. Ja sen jälkeen kyllä elämä maistuu ja on erilaista. 

M: Olet täällä Suomessa yksin? Sinulla ei ole yhtään sukulaista täällä Suomessa? 
N: Suomalainen tyttöystävä on! 
M: Tuntuuko sinusta, että se yhtään helpottaa sinun oloasi täällä? 
N: Tottakai. Ilman häntä en pystyisi selviytymään täällä. 
M: Oletko sinä pitkän aikaa seurustellut? 
N: Kyllä, tottakai. Olemme olleet kolme vuotta.” 

      

…. 

Nurin tiivistettyyn elämäntarinaan olen tästä kirjannut seuraavaa: 
…. 

Suomeen tulleessaan Nur on nuori koulupoika, kuten Ahmed toteaa 
(ryhmähaastattelu). Paljon elämää opittavana. Nurin mielestä on mahdollista, että hän 
voisi jäädä Suomeen, jos elämässä kaikki on hyvin. Tämä tarkoittaa, että mitään ei puutu 
elämästä. On tärkeää, että voi aloittaa rauhallisen ja hyvän elämän; opiskella, on työtä.  

  Vielä hän ei ole tehnyt päätöksiä elämästään, vaan yrittää selvitä Suomessa ja 
odottaa samalla Somalian tilanteen parantumista. Somalia on kotimaa ja se on aina paras 
paikka aloittaa elämä. Hänen mielestään Somaliassa voi tapahtua nopeastikin muutoksia 
myönteiseen suuntaan, jos vain somalialaiset tajuaisivat, mitä he nyt tekevät. 

  Nur on tullut yksin Suomeen, eikä hänellä ole edes ketään sukulaisia lähellä. Hän 
on seurustellut suomalaisen tytön kanssa kolme vuotta ja tämä on ollut hänelle hyvin 
tärkeää. Niin tärkeää, että ilman tyttöystävää hän ei olisi selviytynyt Suomessa.  

…. 
                       

Nurin tarinaan poimin ryhmähaastattelusta kaikki häntä koskevat asiat  yhdistäen ne hänen 

omaan yksilölliseen tarinaansa. Jälleen minulle oli merkittävää saada kokonaisuus tämän ihmisen 

elämästä.  
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Tiivistelmät ovat minulle avuksi aineistojeni rakenneanalyysissä, jota pakolaisuuden 

ulkoisen kulun vaiheiden selvittämisessä ja  tarkastelussa seuraan. Minun on ollut tärkeää saada 

kokonaisuus, tarinan poukkoilemisesta huolimatta, kuva jokaisen haastatellun elämästä. Jokaista 

haastattelua käsitellessäni merkitsin paperin sivuun siitä mieleeni tulevia asiakokonaisuuksia. 

Näin muodostui materiaali, joka analyysivaiheessa palautti mieleeni haastattelutilanteen ja siihen 

liittyviä tunnelmia. Tarina eli mielessäni näiden kirjausten kautta: esim. ”liikuttavaa, ahdistavaa, 

iloa, helpotus, huh, pettymys, onnistuminen” jne. 

Samalla kirjoitin tekstin sivuun ja tummennan siihen merkittäviä temaattisia 

asiakokonaisuuksia, joita analyysini ja tutkimukseni seuraa: esimerkiksi pakoon lähtö, 

pakomatka, pakolaisena oleminen, kokemuksia, uskonto, kulttuuri jne.  
 

”Pakomatka oli pelottava ja jännittävä ja pitkä. Matkaan meni monta kuukautta enkä 
tietänyt minne menin. Ei ollut tietoa, minne olin menossa, koska pääsee perille ja 
kuinka pitkä matka. Ajattelin paljon perhettä, missä he ovat, ovatko he turvassa jne. 
Vaimo ja lapset  jäivät Somaliaan, emme voineet pitää yhteyttä.”  
 
”Suomessa anoin turvapaikkaa, asuin vastaanottokeskuksessa ja odotin 
turvapaikkapäätöstä. Tuli myönteinen päätös  ja muutin Tampereelle. Sitten tehtiin 
perheenyhdistämisohjelma. Elämä Suomessa oli vaikeaa,  työttömyys ja kaikki olivat 
vaikeaa.” 

 

Tai näin: 
 

”Olemme muslimeja, rukoilemme viisi kertaa joka päivä. Olemme somalialaisia nyt ja 
aina. Vaimo pukeutuu somalialainen nainen, perhe syö somalialaista ruokaa jne. 
Jokainen pakolainen kaipaa kotiin, omaa kotiaan, sukulaisiaan, läheisiään, ruokaa. 
Olin vapaa omassa maassani, olin oma itseni”. 

 

Lisäksi niissä toistuivat monet muut avainsanat: 
 

”Suomeen tulo tuntui hyvältä, mutta elämä Suomessa vaikealta. Oli kylmä, kieli oli 
vaikeaa, ruoka erilaista ja ikävä. Lisäksi tuli mieleen, että tämä ei voi olla paikka, 
missä olemme lopun ikäämme. Vaikka nyt osaan suomen kieleltä ja olen tottunut 
Suomeen, tuntuu, että olen vieras täällä.” 
 
”Koska olen erilainen kuin suomalainen. Kaikki katsovat minua ja näkevät, että olen 
ulkomaalainen ja ajattelevat, että varmasti olen pakolainen.” 
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Sisällön analyysilla haluan selvittää, mitä pakolaisuuden prosessissa todella ilmenee. 

Poimin tekstistä mitä kertojat puhuvat mm. paon, menetyksen, erilaisuuden, toiseuden, 

identiteetin ja ikävän teemoista sekä mikä oli heidän todellisuutensa. Tiivistin kertomukset 

teksteiksi, joissa esiintyivät kyseiset sanat ja tunteet. Tulokseksi sain suuren osan tutkittavasta 

aineistosta.  

Elämäntarinat mielsin kertojan ja tutkijan yhteistyössä syntyneiksi, kronologisesti 

eteneviksi tarinoiksi alkuineen ja loppuineen. Yksittäiset tapahtumat saattoivat saada paljon tilaa, 

mutta sisältyivät tärkeinä osina ihmisen tarinan juoneen ja kokonaisuuteen (vrt. Alasuutari 1989, 

1993, Hänninen 1994). Kulttuurientutkimuksessa elämäntarina (life story) on kertomus, jossa 

tutkijan ja haastateltavan todellisuudet kohtaavat toisensa (Dégh 1997). Haastatteluista syntyy 

kerronta ja kerronnasta juonellisia elämäntarinoita. 

Elämäntarinoiden avulla katson pystyväni hahmottamaan pakolaisuuden etenemistä, 

löytämään pakolaisuuden eri vaiheet ja niihin liittyvät tapahtumat. Jokainen kertoi omakohtaisia 

kokemuksiaan ja pysähtyi pidemmäksi aikaa itselle merkittäviin ja mieleen painuviin asioihin. 

Tutkijan kokemukseni vastaa paljossa Denzinin (1989a) näkemystä yksilön elämän 

kronologiasta. Se muodostuu ihmisen elämän pääkohdista, joita voi löytyä sekä päiväkirjoista että 

haastattelujen avulla. Haastattelija pyrkii laajentamaan eri kertomusten osioita ja pyytää tavallaan 

haastateltavaa rakentamaan teoriaa omasta elämästään. Kertomusten segmentit ja kategoriat 

erotetaan haastattelukertomuksesta. Lopulta rekonstruoidaan yksilön biografia, ja identifioidaan 

tekijät, jotka ovat luoneet elämän. Tämä johtaa analyyttiseen abstraktiin, joka hahmottaa yksilön 

elämän prosessina: esiin nousevat tekijät, jotka suhteuttavat  elämänkokemuksia, sen sekä uniikit 

että yleiset piirteet (Denzin 1989a).  

Biografisessa käsittelytavassa aineisto on tapana ryhmitellä tietyiksi kokonaisuuksiksi tai 

väitteiksi (horizontalization) ja muuntaa yksiköt merkityskentiksi, jotka ilmaisevat käsitteitä. 

Nämä muunnokset sidotaan yleiskuvaukseksi kokemuksista, jotka ovat joko teksti- tai 

rakennekuvauksia. Tällä tavoin lukija ymmärtää paremmin kokemuksen olemuksen, niin että 

jokaisella kokemuksella on rakenne. Ensin on olemassa perustavaa laatua oleva rakenne, esim. 

suru. Rakenteen kuvauksen jälkeen päästään irti tunteesta: ”ymmärrän millaista on kokea tämä” 

(vrt. Rauhala 1983), minkä jälkeen voidaan analysoida kokemusta. (Creswell 1998) Elämäntarina 

välittää yksilön elämää ja kuvaa elettyjen kokemusten merkitystä yksilölle jostakin käsitteestä tai 

ilmiöstä käsin. Tutkimuksessani mukana olevat henkilöt antavat kokemuksestaan kuvauksen, 

josta johdetaan yleisiä merkityksiä (Moustakas 1994). Etenen tutkimuksessani yksityisestä 

yleiseen (vrt. Varto 1992).  Tutkimuksessa korostuvat pakoon lähtevän, turvaa hakevan ihmisen 

muistot ja kokemukset sekä niiden vaikutus myöhempään elämään.  
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Kuvaan yksilön pakolaisuuden kulkua ja elettyä elämää, jolloin tutkijan on ymmärrettävä 

taustalla olevat asiat. Ongelmani oli, kuinka tutkia ihmisten muutoksia ja kokemuksia tietystä 

ilmiöstä tiettynä aikakautena. Tutkijan tulee tässä yhteydessä poistaa omat ajatuksensa ilmiöstä 

ymmärtääkseen sitä haastateltaviensa äänten kautta. Tutkimuskysymykset on syytä asettaa niin, 

että pyytää yksilöitä kuvaamaan jokapäiväistä elettyä elämää ja kokemuksia. Tavallisesti tämä 

tapahtuu pitkissä haastatteluissa, joihin liittyvät haastateltavan omat reflektiot.  

Tutkimusongelmistani varsin monet syntyivät vasta haastatteluja tehdessäni ja kertyneitä 

aineistoja lukiessani. Vasta kirjoitettuani jokaisesta haastatellusta oman elämäntarinan aloin etsiä 

vastauksia kysymyksiini.  

Omaelämäkertojen luentaa voi kuvata monivaiheiseksi prosessiksi, missä aineisto vähitellen 

korjaa ja täsmentää tutkimusasetelmaa (Vilkko 1997, 102). Tutkimuksellisesti on tärkeää, että 

kertomuksia kirjoittaessani sisällöllinen ydinaines säilyy kaiken aikaa mukana (vrt. Vilkko 1990, 

1997). Minulle hahmottui jokaisen haastateltavani elämäntarina (life story). Saatoin eläytyä 

heidän kokemuksiinsa ja tuntemuksiinsa ja palauttaa mieleeni haastattelutilanteen. Kirjoittaessani 

huomasin käyttäväni päähenkilöstä uutta, antamaani etunimeä tai kolmatta persoonaa, enkä 

minämuotoa. Tällä menettelyllä halusin kirjoittaa haastatellun elämän.  

Käytän haastatteluista käsitettä elämäntarina, koska näiden pohjalta luon kuvaa jokaisesta 

päähenkilöstä ja hänen elämästään, kokemuksistaan ja identiteetistään. Kysymyksessä on elämä 

ja sen kertoja (vrt. Öberg 1997). Elämäntarinoiden avulla pääsin lähemmäksi yksilöä. 

Tutkimuskeskiössä on pakolainen; mies, nainen, ihminen  -  pakolaisuuden prosessissaan. 

Aineistoluvuissa on elämäntarinoista lainauksia, jotta lukija itse voisi arvioida tulkintojani ja 

nähdä analyysini. Luin haastatteluja ja elämäntarinoita rinnakkain. Ryhmittelen erikseen 

vietnamilaisten ja somalialaisten sekä pakolaisina, turvapaikanhakijoina että perheenyhdistämisen 

kautta saapuneiden aineiston. 

Tutkimukseni aineistokeskeisissä luvuissa 3-6 on paitsi haastateltavien puheen suoria 

lainauksia myös otteita tekemistäni elämäntarinoista. Otteet valitsin siltä pohjalta, että  

haastattelulainaukset selventävät ja viestittävät haastateltavien omia kokemuksia ja merkityksiä. 

Tiivistelmiä käytän harvoin ja kuvaan näiden välityksellä siis pakolaisuuden ulkoisen kulun 

vaiheiden selvittämistä. Monesti puhe oli niin runsasta, että prosessinomaisuus hahmottuu vasta 

pitkän kerronnan jälkeen.  

Viittaan elämäntarinoista käytetyssä aineistossa sen tiivistelmään ja suorissa lainauksissa 

haastatteluihin. Aina selviää kenen (huom! peitenimi) haastattelusta tai tarinasta on kyse. Sekä 

suorat lainaukset että elämäntarinat on typografisesti erotettu muusta tekstistä. Tiivistetyissä 

elämäntarinoissa ei ole lainausmerkkejä, joiden sisällä taas suorat haastattelulainaukset ovat. 
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Omat kysymykseni erotan M- etukirjaimella ja kysymysmerkillä. Haastattelulainauksissa 

esiintyvät selventävät sanat sulkujen sisällä tarkoittavat tutkijan tulkintaa siitä, mitä haastateltava 

”todellisuudessa” tarkoittaa. Valintani on ollut pysyttäytyä minulle tutkimusjakson aikana 

kerrottuihin kokemuksiin ja tulkintoihin. 

 

  

 2.3 Aineistojen luotettavuudesta 

 

”Olen pyrkinyt kirjoittamaan ihmisenä, joka minä olen, asioista niin kuin minä ne käsitän ja 

tärkeintä minulle on ollut luoda mahdollisimman elävä kuva.” (Kalle Päätalo 1987) 

 

Kirjailija Kalle Päätalon lause oli toiminta-ajatus, jonka mukaan pyrin etenemään 

tutkimuksessani. Tietojen luotettavuuteen olen yrittänyt panostaa paljon. Haastattelututkimuksen 

keskeinen ongelma on itsevalinnaisuus (vrt. Roos 1987). Ihmiset voivat kieltäytyä haastatteluista, 

tai he voivat olla soveltumattomia haastateltaviksi, esimerkiksi tässä tutkimuksessa sen vuoksi, 

että he kuvittelevat, etteivät osaisi riittävästi suomen kieltä eivätkä pystyisi ilmaisemaan itseään. 

Näin saattaisi syntyä vinouma, joka karsisi tutkimuksellisesti merkittävää aineistoa.  

Etsiessäni haastateltavia pidin tärkeänä, että ihmiset olivat olleet riittävän pitkään Suomessa 

ja osasivat kyllin hyvin suomen kieltä, jotta selviytyisimme ilman tulkkia. Pidempää Suomessa 

asumista perustelen sillä, että tutkimuksen kannalta on merkityksellistä, että siinä mukana olevilla 

on kokemusta paitsi pakolaisuudestaan myös elämästä Suomessa. Lisäksi strategiseen valintaani 

vaikutti se, että he eivät enää olleet oman työpaikkani asiakkaita. Tosin yksi somalinainen oli 

tutkimuksen aikana vielä tämän toimiston asiakas.  

Katson tutkimukseni onnistumisen ja myös aineistojen luotettavuuden hyötyvän siitä, että 

keräsin itse aineistoni haastattelemalla ihmisiä, joista osan olin ammattiroolissani oppinut 

tuntemaan. Tutkimus myös tapahtui yhteisöissä, joihin olin hyvin tutustunut ennen tutkimukseni 

alkua. Analyysi on aineistolähtöistä. Tarinallisen lähestymistavan eettisestä arvosta on sanottu, 

että se antaa tutkimukseen osallistuville ihmisille ”äänen”, ja se pyrkii tuomaan esiin ihmisten 

oman tavan antaa asioille merkityksiä (Hänninen 1999, 34) 

Haastattelujen kielivalinta aiheutti paljon pohdiskelua. Ensimmäinen vaihtoehto oli toimia 

ilman tulkkeja, toinen vaihtoehto tulkkien mukaan ottaminen. Päädyin haastatteluihin ilman 

ulkopuolista tulkkia ja suomen kielellä, koska mielestäni tässä tutkimuksessa tulkinkäyttö olisi 

mutkistanut haastatteluja sekä niiden järjestelyjä että vaikeuttanut haastatteluaineiston käsittelyä. 
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Helppouden takia en valinnut tätä työskentelytapaa, vaan pyrin ennen kaikkea saamaan 

mahdollisimman luotettavan tutkimusaineiston ja -tuloksen. Ajattelin, että minun oli 

luontevampaa ehdottaa haastattelua haastateltavien koteihin, jos menisin yksin. Pidin tärkeänä 

sitä, että haastattelut tapahtuivat haastateltavien omalla reviirillä eikä minun, kuten kävikin - 

paitsi yhden haastattelun kohdalla.   

Moni haastateltava ei ehkä olisi halunnut tulkin kuulevan kaikkia henkilökohtaisia 

asioitaan, joita he olivat valmiita minulle yhteisönsä ulkopuolisena kertomaan. Itse asiassa sekä 

haastateltava että minä huomasimme useamman kerran käsittelevämme varsin arkaluonteisia 

asioita, joskus ensimmäistä kertaa. Kysymys ei ollut siitä, etten luottaisi tulkin välityksellä 

saatavaan tietoon, vaan valinnallani pyrin saamaan hyvän vuorovaikutustilanteen, pääsemään 

pintaa syvemmälle asioissa, joita ”kolmas persoona” olisi häirinnyt - uskon, ettei niinkään minua 

kuin haastateltaviani.  

Kaikissa pakolaisyhteisöissä - ei ainoastaan vietnamilaisten tai somalien - tulkin tehtävä ja 

rooli ovat vaativia (Koivisto-Junni 1998) varsinkin, jos tulkilla itsellään on myös pakolaistausta 

ja hän on sisällä yhteisössään. Monesti on tilanteita, joissa pakolaisasiakas ei hyväksy tulkkia 

luottamuspulan vuoksi. Myös tulkin sukupuolella, kielitaidolla sekä etnisellä taustalla on 

merkitystä (Koivisto-Junni 1998).  

Tulkinkäyttö olisi tuonut merkittävän muutoksen itse tutkimustilanteeseen. Koin, että 

minulla on ammatillisen kokemukseni vuoksi valmiuksia keskustella pakolaisten kanssa. Olin 

tottunut käyttämään selkosuomea puhuessani maahanmuuttajien kanssa. Selkosuomi on 

yksinkertaistettua ja selkeätä suomenkieltä lyhyine lauseineen. Sen käyttö vaatii oman aikansa ja 

harjaantumisen. Nopeasti pääsee perille, onko esitetty kysymys oikein ymmärretty. 

Väärinymmärrettyyn kysymykseen vastaaminen paljastuu. Haastattelutilanteissa pyrin siihen, että 

haastateltavani kertoisivat mahdollisimman paljon. Joissakin tilanteissa hetkittäin kuitenkin 

keskustelimme; myös haastateltavani kysyivät ja oma puheeni osuus muodostui pidemmäksi. 

Esittämäni kysymykset yritin tehdä mahdollisimman selkeästi ja huolella ja kysyin toisinaan, 

ymmärsivätkö haastateltavat kysymykseni ja tarkensin vielä kysymyksiäni, jos oli tarpeen.  

Hakola selvittää tutkimuksessaan epäilleensä kielimuurin liian korkeaksi hänen ja 

somalinaisten välillä. Haastattelut olivat kuitenkin osoittaneet pelon turhaksi. Laadullisessa 

haastattelussa tutkijan tehtävänä on auttaa haastateltavaa puhumaan mahdollisimman vapaasti ja 

täydellisesti (Hakola 1996). Sama koskee tätä tutkimusta. Stahl kirjoittaa tulkintakonteksteista, 

jotka koostuvat vihjeistä, joiden perusteella kuulija tajuaa tai täydentää kertomuksen. Mitä 

lähempänä kertoja ja kuulija ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti toisiaan, sitä vähemmän tarvitaan 

eksplisiittistä tietoa tulkinnan tekoon (Stahl 1989, 33).  
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Vaikka en ole sosiaalisesti enkä kulttuurisesti läheinen haastateltavieni kanssa, koin 

haastatteluissa saavuttaneemme hyvän tulkintakontekstin. Arvioidessani haastattelujen jälkeen 

tutkimuksen luotettavuutta - ja saadessani etäisyyttä haastateltaviin, haastatteluihin ja 

asiakastyöhön, voin todeta, että haastattelut sujuivat hyvin suomeksi. Ymmärsimme toisiamme, ja 

jos emme ymmärtäneet, uskalsimme kysyä, mitä mikin asia tarkoitti. Uskon, että sain syvempää 

tietoa haastateltaviltani päätyessäni tekemään haastattelut suomen kielellä. Lisäksi koin saaneeni 

runsaamman tutkimusaineiston, kun valitsin haastateltavakseni ihmisiä, jotka olivat asuneet 

pitkään  Suomessa.  

Tutkimusasetelmani oli, että saatoin käyttää omaa äidinkieltäni, kun taas haastateltavat 

joutuivat käyttämään heille vierasta suomen kieltä. Valitsin haastateltavat asetelman pohjalta. 

Pohdin pitkään, voinko toimia näin. Päädyin siihen, että pakolaisuutta ja pakolaisten kokemuksia 

voi tutkia näin, kunhan kulttuurinen erilaisuus kirjoitetaan auki tutkimuksessa. Saatoin tuntea, 

että eri kulttuuritaustasta oli jopa hyötyä. En edustanut vietnamilaisille etnisesti mitään 

vietnamilaista ryhmää enkä somalialaisille mitään somalialaista klaania. Kenties päinvastoin 

edustin heille ammatti-ihmistä, ”luotettavaa suomalaista”, joka on kiinnostunut heidän asioistaan  

(vrt. Nylund-Oja 1995).  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeä kysymys on mm. se, kykenivätkö 

haastateltavat kertomaan kokemuksistaan ja tuntemuksistaan vieraalla kielellä. Asia on 

huomattavasti kielikysymystä laajempi. Ennen kaikkea osasinko minä kuulla heidän tapaansa 

kertoa omista asioistaan, kokemuksistaan, kulttuuristaan, tuntemuksistaan jne. Toisaalta 

osasivatko haastateltavani kertoa tunteistaan, kokemuksistaan ja muista abstrakteista asioista? 

Kuuluiko tällaisista asioista puhuminen kulttuuriin, perheen tai yksilön tapoihin? Pakolaisuuteen 

liittyvistä asioista puhuminen ei ole helppoa omalla äidinkielellä saati sitten vieraalla kielellä ja 

eri kulttuurin edustajalle. Vähemmistötutkimusten yhteydessä ollaankin viime aikoina usein 

mainittu, että olisi hyvä, jos tutkija tulisi saman kulttuurin sisältä, eikä aina ulkopuolelta 

(Talamantez 1997). Kuitenkaan maahanmuuttajien suorittama tutkimus ”itsestään” ei ole 

myöskään osoittautunut helpoksi; monet pakolaistaustaiset tutkijat haluavat tutkia pakolaisuutta 

mieluummin muiden kuin oman etnisen ryhmänsä ja jäsentensä kokemana ja kertomana.  

Haastattelutilanteessa on tärkeää, että haastattelija on oma itsensä ja kunnioittaa sitä, mitä 

haastateltavat suunnittelevat kohtaamisen olevan (Hoopes 1979). Esimerkiksi eräässä 

haastattelussani oli mukana yllätysvieras: Australian vietnamilainen, joka oli tuolloin perheessä 

vierailemassa. Minusta tuntui alussa oudolta, että hän tuli mukaan haastattelutilanteeseen, mutta 

hyväksyin toki asian. Selvitin vieraalle englanniksi, miksi olin tullut nauhureineni ”kylään” 

sunnuntaipäivänä perheeseen. Pahoittelin, että puhuimme kieltä, jota hän ei ymmärtänyt. Tilanne 
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ei tuntunut häiritsevän ketään muuta kuin minua. Ohikiitävän hetken olin hämilläni, mutta sitten 

siirryimme haastattelutilanteeseen. Vieras oli mukana koko haastattelun ajan. Saamani opetus oli, 

että minun piti sopeutua tilanteeseen, jos aioin suorittaa haastattelun. Haastattelu on aina yllättävä 

kohtaaminen; vuorovaikutuksellinen ja kahdensuuntainen prosessi. Erilaiset haastattelut ja 

tilannekokoonpanot vaikuttivat mielestäni positiivisesti tutkimukseni kulkuun ja itse 

tutkimustuloksiin. Pyrin mahdollisimman pitkälle etenemään haastateltavien ehdoilla. 

Perhehaastattelut osoittautuivat aineiston luotettavuuden kannalta hyödyllisiksi, koska näin 

saatettiin tarkistaa monia tietoja; ainakin lapset vanhemmiltaan ja yhdessä muistettiin enemmän. 

Haastattelutilanteiden ilmapiiri, vuorovaikutuksellisuus ja se, että haastateltavat tiesivät 

entuudestaan, kuka ja mikä haastattelija minä olin, lisäsivät mielestäni haastattelujen 

luotettavuutta. Kaikki tiesivät perehtyneisyyteni pakolaisasioihin, heidän kulttuuriinsa, 

uskontoonsa, historiaansa ja myös elämäänsä Suomessa. He olivat suorastaan hämmästyneitä 

siitä, miksi suoritin vielä jatkotutkimusta ja -opintoja, joihin tarvitsin pakolaishaastatteluja. Koin, 

että he halusivat mielellään auttaa minua. Haastattelijan tuttuudella oli tutkimuksen syvyyttä ja 

luotettavuutta lisäävä arvo. Luotettavuutta arvioitaessa jokainen tai joku haastateltava saattoi 

ehkä ajatella, että voin mahdollisesti tarkistaa heidän antamiaan tietoja.  

Mitä olivat pakolaisten minulle kertomat tarinat, joita tutkin? Mitä ne olivat  

haastatteluhetkellä ihmisille, joiden henkilökohtaisista prosesseista ne kertovat? Tarina on sillä 

hetkellä ihmisen kertomus omasta elämästään ja siitä ajasta ja paikasta katsottuna. Vaikka 

kertomus on ainutlaatuinen, se on muutoksen ja uusien tulkintojen alainen. Jos tekisin haastattelut 

tänä päivänä, todennäköisesti ne ja myös elämäkertomukset olisivat erilaisia. Ei sen vuoksi, että 

pakolaisuuden alkutilanne olisi muuttunut, vaan koko nykytilanne on toinen, ja aika, ns. 

nykyisyys, on muuttanut monia asioita. Nykyisyys ei kuitenkaan muuta itse pakolaisuuden 

prosessin kulkua.  

Lukiessani aineistoa minua on kiinnostanut heterologia, merkitysten erilaisuus. Saressalo 

(1996) kysyy, kuka meistä on erilainen ja kenen näkökulmasta katsottuna (Suomen 

vietnamilainen tai suomalainen vai Suomen somali tai suomalainen vai Suomen vietnamilainen 

tai Suomen somali). Kulttuurin korostuminen, mikä aineistossa ilmenee, ei johdu vähiten 

esimerkiksi siitä itsestäänselvyydestä, että suomalaiset, vietnamilaiset ja somalialaiset ovat mm. 

ulkonäöllisesti, kielellisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti hyvin erilaisia keskenään. Liian usein 

julkisuudessa puhutaan kielteisesti, luokittelevalla tavalla ”meistä”, ”niistä” ja ”heistä”; meillä 

tarkoitetaan meitä suomalaisia ja heillä ja niillä somalialaisia tai pakolaisia ja erilaisia ihmisiä.  

Kun ihmisellä on positiivinen kuva jostakin ryhmästä, hän sitoutuu kerronnassaan tähän, 

mutta samalla jo diskriminoi muita ryhmiä. Positiivisesta ryhmäsitoutumisesta syntyy aina 
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asenteiden vääristymistä, millä on vaikutusta myös luotettavuuteen. Toisaalta jokainen ryhmä 

haluaa korostaa erilaisuuttaan ja paremmuuttaan erottuakseen muista (Lahti 1994, 62). Kun 

yhteiskunnalliset resurssit ovat epätasaisesti jakautuneet eri etnisten ryhmien välillä, etnisten 

konfliktien todennäköisyys kasvaa. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi esimerkiksi saman 

yhteiskuntaluokan sisällä ihmiset saattavat tuntea vahvempaa solidaarisuutta omaa etnistä 

ryhmäänsä kuin muita yhteiskuntaluokkaansa kuuluvia ihmisiä kohtaan.  

Tässä tutkimuksessa julkaistut näytteet ovat haastattelujen litteroinneista. Ne ovat puhuttua 

kieltä, vaikkei kaikkia haastateltavien suomen kielen virheitä olekaan kirjattu. Oleellista on, ettei 

nauhojen asiasisältö muutu. Tämän tutkimuksen empiria on kaikkien luettavissa. Tutkijan 

eettinen velvollisuus on tehdä tulkintoja siten, että tarinan ”omistaja” voi tunnustaa ja tunnistaa 

sen omakseen (vrt. Bar-On 1996, Hänninen 1999). Sisäisellä tarinalla on yksi tulkinnallinen 

auktoriteetti: tarinan ”omistaja”, ihminen, jonka tarinasta on kyse. Ainostaan hän voi mielessään 

tuntea, onko tulkinta hänelle kokemuksellisesti tosi (Kerby 1991, 50; Mc Leod 1997, 47; 

Hänninen 1999, 32). 

Tutkimuksen luotettavuus riippuu myös siitä, saavuttaako haastattelija haastateltavan 

luottamuksen. Haastattelija ei voi olla passiivinen, merkityksetön välikappale, vaan osa 

sosiaalista vuorovaikutusprosessia (Roos 1987, 34). Koen saaneeni haastatteluissa vastauksia 

kysymyksiin, joita esitin. 

 

 

2.4 Tutkijan ja pakolaistyöntekijän kaksoisroolin edut ja haitat 
 

Laadulliseen tutkimusperinteeseen kuuluu tutkijan oman subjektiuden ja subjektiivisuuden 

tiedostaminen (Silverman 1985, 2001). On syytä kirjoittaa auki tutkijan omat lähtökohdat ja 

tietoisesti käsitellä niitä (Weckroth 1992), kuten tässä tutkimuksessa tapahtuu.  

Tutkimukseni eettiset ongelmat kulminoituivat kaksoisrooliini: tutkin yhteisöjä, jotka 

liittyivät tuolloiseen pakolaistyöhöni. Kenttätyön alusta pitäen minulle oli selvää, että  suoritan 

haastattelut vuorotteluvapaan aikana, työajan ja työpaikan ulkopuolella.  

Kaksoisroolin merkitys ja vaikutus olivat monitahoisia. Tiedostin ongelmani: kun sama 

ihminen on tutkijana ja työntekijänä, roolit saattavat sekoittua. Etäisyyden luominen tutkittavaan 

ilmiöön oli tärkeää. Toisaalta hyvä puoli oli, että tunsin pakolaisuuden taustat hyvin. 

Kaksoisroolin haasteena oli, että joskus tunsin olevansa liian sisällä omassa tutkimuksessani. 

Tutkijaminän tiedostaminen oli tärkeää sekä haastatteluvaiheessa että tekstiä kirjoittaessani. 
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Koin, että minun piti olla tarkkaavainen tutkijakuuntelija aiemman pakolaistyöntekijäkuuntelijan 

sijasta.    

Tutkijan rooliin siirryttyäni pelkäsin työroolini rasittavan tutkimustani. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Itse asiassa työroolini helpotti tutkimuksen tekemistä. Minulla oli tietoa pakolaisuudesta 

sekä vietnamilaisista että somalialaisista. Työkokemus syvensi tutkimusta, ja tutkijan rooli toi 

käytännön työhön laajempaa ulottuvuutta ylitse arkirutiinien (Metsänen 1996, 18.)  

Olin tuntenut osan haastateltavistani entuudestaan; joidenkin haastateltavien nimet olivat 

tuttuja, vaikken muistanut heitä edes tavanneeni. En katso vaikutukseni heihin olleen suuri, koska 

en ollut vuosiin tehnyt varsinaista asiakastyötä. Olin lähinnä linjannut asiakastyötä. Asiakkaiden 

valittaessa heitä koskevista sosiaalityön päätöksistä olin toki joutunut ottamaan kantaa 

ratkaisuihin.  

Tutkimusprosessin edetessä havaitsin, ettei tutkimustilanne tuntunut häiritsevän minua eikä 

haastateltaviani. Päinvastoin koin, että siitä oli kenttätyölleni hyötyä. Usein tutkimustilanteessa 

kaksi toisilleen täysin vierasta ihmistä kohtaavat, haastattelija edustaa haastateltavilleen 

ainoastaan tuntematonta ja etäistä tutkijaa. Nyt haastateltavat tiesivät kuka olin ja he tiesivät 

myös virkamiehen asemani. Koin, että kenties juuri tämän vuoksi he lupautuivat haastateltaviksi 

ja halusivat tehdä tutkimustilanteesta hyvän. Joskus tunsin, että tilanne saattoi myös hämmentää 

heitä, eivätkä he aina tiennyt kuinka toimia. Minusta tuntui, että he arvostivat sitä, että varasin 

heiltä aikaa keskusteluun, eivätkä he minulta. Otaksuin ennalta, että he saattaisivat käyttää 

tilannetta hyväkseen ja kysyä myös minulta joistakin heille tuolloin merkityksellisistä asioista, 

kuten tapahtuikin useamman kerran. 

Jälkeen päin olen todennut, että haastattelutilanteet lähensivät joitakin haastateltuja ja minua 

siinä määrin, että haastateltavat ottivat minuun myöhemmin yhteyttä joko puhelimitse tai tulivat 

rohkeasti uuteen työpaikkaani. Yhteydenoton syynä oli esimerkiksi avunpyyntö: ”voisinko auttaa 

asunnon löytymisessä, työ- tai koulutuspaikan järjestämisessä tai muussa vastaavassa?” Vaikka 

kenttätyöni oli yleisesti positiivinen kokemus, sen yhteydessä syntyvä ”tuttuus” tutkijan ja 

haastateltavien välille tuotti myöhemmin joskus hankaliksikin kokemiani piirteitä. Joku 

haastateltavani esimerkiksi oletti, että voisin todella järjestää hänelle ”tuttuuden merkeissä” 

työpaikan, koulutuspaikan tai mahdollisesti asunnon keskeltä kaupunkia. Tuttuudella ja 

tutkimukseeni osallistumisella tuntui olevan se vaikutus, että nyt oli helpompi tulla kysymään 

minulta henkilökohtaisesti apua mm. asunto- ja  työasioissa. Kuitenkaan virkamiehen roolissani, 

en voinut lähteä vaikuttamaan näihin asioihin. Kun olin sekä tutkija että virkamies, minun oli 

vaikea lähteä enää henkilökohtaisesti ystävänä auttamaan näissä tilanteissa. Ainoastaan neuvoin 

heitä, kenen puoleen kääntyä missäkin asiassa.  
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Jälkeen päin keskusteluja käydessämme minulle selvisi, että joskus haastateltavien oli  

vaikea ymmärtää etten voinut käyttää virkamiehen valta-asemaani tiettyjen asioiden 

järjestämiseen. Suomalaisen virkamiehen rooli ja valta-asema osoittautui olevan joillekuille 

haastatelluille epäselvä ja he toivatkin esiin, kuinka heidän kotimaissaan virkamiehet auttavat 

ystäviään. Haastateltavani olivat tottuneet erilaiseen virkamieskulttuuriin omissa kotimaissaan. 

Keskustelin yhteydenottojen aikana haastateltavieni kanssa omista erilaisista vaikuttamisen 

mahdollisuuksistani. Selittelyjen jälkeen jokainen tuntui ymmärtävän näkökulmani. Mieleeni tuli, 

että ehkä joku kuitenkin suostui haastateltavakseni juuri asemani vuoksi. 

Pohtiessani haastateltavien ja minun välistä suhdetta, voin todeta, että kenttäjakson aikana 

jotkut halusivat pitää minua hyvin läheisenä ystävänään. Ymmärsin, että syvillä ja hyvin 

henkilökohtaisilla keskusteluillamme oli vaikutusta läheisyyden tuntemuksiin. Ihmiset kertoivat 

asioistaan ikään kuin tutulle, luotettavalle ihmiselle, ei tutkijalle eikä virkamiehelle. Minulle 

kerrottiin hyvin kipeistä asioista, joista ei ollut voinut puhua koskaan aiemmin. Haastateltavat 

saattoivat puhua asioistaan kotona ahdistuneena tutulle henkilölle, jonka uskottiin ymmärtävän 

heitä. He puhuivat myös joistakin satuttavista tapahtumista, jotka jäivät vain haastateltavan ja 

tutkijan välisiksi asioiksi. Tutkimuksellisesti näillä asioilla ja tapahtumilla ei ole merkitystä, 

mutta niistä puhuminen kuvasi keskustelumme syvyyttä ja haastateltavien luottamusta minuun. 

Mielestäni kahdenkeskisissä haastatteluissa esiintyi hyvin vähän asioita, joista haastateltavat eivät 

olleet valmiita puhumaan. Somalialaisten matkajärjestelyt Moskovasta Suomeen ohitettiin 

nopeasti. Kerran ajattelemattomuuteni vuoksi aiheutin tilanteen, jossa somalimies ei voinut 

lastensa kuullen vastata kysymyksiini. Selvitän tätä kysymystä tuonnempana.  

Kenttäjaksojen jälkeen koin jonkin verran vaikeaksi paluun tutkijan roolista 

pakolaistyöntekijän rooliin. Tutkijan rooli tuntui häiritsevän työrooliani ja päinvastoin. Tutkijana 

olin kuullut monista asioista, joista minulla ei ollut tietoa pakolaistyöntekijänä. Toisaalta olin 

saanut myös paljon uutta tietoa, joka oli hyväksi työelämääni ajatellen, mm. kulttuuriin, 

uskontoon ja perherooleihin liittyviä asioita.  

Koin haasteelliseksi pitää erillään työ- ja tutkimusasiat. Etääntymistä kohdeyhteisöistä 

helpotti aika ja tehtävien erot. Haastattelujen jälkeen tutkimustilanne edellytti selkeän 

toimintasuunnitelman tekemistä. Tutkimuksen tekeminen keskeytyi joksikin aikaa ja työ eteni 

vasta, kun kesällä 1997 vaihdoin työpaikkaa ja myöhemmin paikkakuntaa, jolloin 

pakolaistyöntekijän rooli Tampereen pakolaisyhteisöjen parissa jäi. 

Eettiset pohdintani jatkuivat aineiston käsittelyn edetessä. Haastateltavien anonymiteetin 

olen katsonut parhaaksi säilyttää asioiden kipeyden ja henkilökohtaisuuden vuoksi, vaikka kaikki 

haastateltavat olivat valmiita esiintymään omilla nimillään. Yhdessäkään haastattelussa tai sen 
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jälkeen minulle ei tullut mieleenkään tarkistaa mitään heitä koskevia tietoja. Jos ajattelisin 

tarkistavani joitakin asioita, tuntisin tekeväni niin eettisesti kuin tutkimuksellisesti väärin. 

Väärinkäyttäisin virkamiehen rooliani.  

Tavatessani yhden haastatellun (somalimies) jälkeenpäin, kysyin häneltä (kesällä 2004), 

mitä vaikutuksia virkamiesasemallani on tutkimukseni haastatteluun ja haastattelutilanteeseen. 

Hän sanoi: ”on helppo vastata; tuntui niin kivalta. On tärkeä tutkia totuutta ja olen ylpeä siitä, että 

haastattelit minua. Minuun ei vaikuttanut, että sinä olit virkamies, minä olin suora ja rehellinen. 

Se vaikutti, kun tiesin, että sinä olet kunnon ihminen ja luotettava.”  

 

 

 2.5 Kokemusten tutkimisesta ja ymmärtämisestä 
 

Tutkimukseni onnistumisen edellytyksiä on tutkittavien kanssa jaettu halu löytää ja kuvata 

kokemuksia, jotka saattavat olla yksilöille hyvinkin henkilökohtaisia ja satuttavia. Kokemus on 

henkilökohtainen elämys, johon aina kuuluvat tunteet (emootiot). Intiimit ja satuttavat asiat 

halutaan jakaa yleensä kahden kesken, pidemmän tuntemisen eikä vain yhden keskustelun 

yhteydessä. Satuttavista kokemuksista ja tunteista halutaan puhua, jos näille asioille löytyy 

kuuntelija.  

Tutkimisen lähtökohta on, että kaikkien tutkimukseen osallistujien tarvitsee olla kokenut 

tutkittava ilmiö. Tutkija ei ole tässä ulkopuolinen tarkkailija vaan osa tutkimustaan. On syytä 

tiedostaa, millä tavalla tutkijan omat henkilökohtaiset kokemukset saattavat vaikuttaa 

tutkimukseen. Inhimillinen kokemus on itse kokemuksen sisäinen struktuuri; se on ominaisuus 

eikä siis ulkopuolisen havainnoitsijan konstruktio. Tutkijan tavoitteena on kuvata kokemuksen 

merkitys kokijoille (Creswell 1998).   

Arthur ja Joan Kleinman (1991, 277) (ks, myös A. Kleinman 1995, 97; ja 1998, 205) 

määrittelevät kokemuksen intersubjektiivisesti välittyviksi sosiaalisiksi tapahtumiksi, jotka 

sijoittuvat paikalliseen moraaliseen maailmaan. Kokemus syntyy kulttuuristen kategorioiden, 

sosiaalisten rakenteiden ja psykofysiologisten prosessien vuorovaikutuksessa. Sosiaalista 

kokemusta ohjaavat intersubjektiiviset käytännöt ja reaktiot liittyvät kussakin paikallisessa 

yhteisössä merkityksellisiin asioihin. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi henkiinjääminen, 

asema, valta, vastarinta tai menetykset (Tiilikainen 2003, 75).  

Tutkimukseni lähtökohtana on pyrkimys tuoda avoimesti julki, kuinka olen kuullut 

haastateltavieni puhuvan. Merkittävää on että, tutkija havaitsee tai haastatteluissa kuulee, kuinka 
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eri yksilöt kokevat tietyt asiat eri tavalla (Creswell 1998, 147). Näkökulma edellyttää tutkijan 

taholta myönteistä avoimuutta, empatiaa.  

Lähtiessäni tutkimaan pakolaisuuden kulkua tarinallisen lähestymistavan  menetelmin olen 

pitänyt mielessäni sen, että tutkijalla on oltava sekä kyky ja valmius kuunnella kertojaa että taito 

ja herkkyys asioiden ja tilanteiden vastaanottamiseen. Kuunteleminen onkin merkittävä osa 

kokemusten tutkimisessa.  

Riitta Granfelt (1998) ilmoittaa väitöskirjassaan ”Kertomuksia naisten kodittomuudesta” 

tavoitteekseen ymmärtää naisten kertomuksia niin, että hän pystyisi tekemään niiden pohjalta 

tulkintoja kokemuksista, jotka olisivat mielekkäitä sekä aineistolähtöisyyden että teoreettisen 

kiinnostavuuden näkökulmasta. Teoreettisella mielenkiinnolla hän tarkoittaa mahdollisuutta 

löytää ajatuskulkuja yleisemmällä tasolla kuin vain tutkimuksessa ensisijaisen tematiikan tasolla. 

Hän selvittää, ettei voi väittää ymmärtävänsä, miltä elämä kadulla, laitoksissa ja asuntoloissa 

todella tuntuu. Sen sijaan kahdenkeskisissä haastatteluissa hänen on ollut mahdollista kysyä 

naisilta olettamuksiensa ja kuvitelmiensa osuvuutta (Granfelt 1998, 23). Samaa voin sanoa 

omasta tutkimusprosessistani; en voi sanoa tietäväni tai tuntevani, miltä kotimaasta pakoon lähtö, 

pakomatka, pakolaisuus ja pakolaisena eläminen vieraassa maassa tuntuvat. Mutta 

haastattelutilanteissa minun on mahdollista paitsi kuunnella pakolaisten kokemuksia ja 

kertomuksia myös tehdä kysymyksiä omien olettamusteni ja ajatusteni perusteista ja jopa 

kyseenalaistaa ne. Päämääräni on kuunnella ja ymmärtää pakolaisten tarinoita siten, että voin 

tehdä niiden avulla ja pohjalta tulkintoja, jotka ovat perusteltuja sekä aineistolähtöisyyden että 

teoreettisen kiinnostavuuden aspektista. Denzin kirjoittaa ”emotionaalisesta ymmärtämisestä”, 

jolla hän kuvaa toisen ihmisen ilmaisemien intentioiden, tunteiden ja ajatusten tunnistamista ja 

ymmärtämistä emootioiden välityksellä (Denzin 1984, 282).  

Elämäkertatutkimuksessa korostuu määrää enemmän ”tiedon laatu”. Muistivirheet ja 

tahalliset unohtamiset ovat todiste, että avaintapahtumat (key events) muistetaan kirkkaimmin. 

Sillä ei ole merkitystä, ovatko nämä avaintapahtumat kertojalle positiivisia vai negatiivisia. Mitä 

kauemmaksi ajallisesti kirjoittaja muistinsa varassa menee sitä varmemmin mukaan tulevat 

muistivirheet ja epäjohdonmukaisuudet. (Dex 1991).   

Joskus ihmiset kuvaavat erilaisia kokemuksiaan, tunteitaan ja tilanteitaan kielikuvien ja 

vertauksien välityksellä. Ehkä vaikeita asioita on helpompi pukea kuviksi? Toisaalta on otettava 

huomioon, että kun haastateltavat eivät puhu omalla äidinkielellään, kuva puhuu vielä enemmän. 

Metafora, kielikuva merkitsee sanan käyttöä tavallisuudesta poikkeavalla mutta sitä 

muistuttavalla tavalla. Se rinnastaa kaksi kirjaimellisesti merkitykseltään erilaista asiaa, joista 

ensimmäistä valotetaan toisen kautta. Kielikuva asettaa ilmiön perspektiiviin, korostaa jotakin 
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piirrettä ja häivyttää toisia, ja suuntaa huomiota uudenlaisiin tai keskeisiin aspekteihin 

kohteessaan. Metafora on kielen väline, jonka ajatellaan luotaavan kielen rajaa ei-kielelliseen, 

kognitiiviseen tai emotionaaliseen nähden, ja sen avulla voidaan vaikuttaa vastaanottajaan. 

Metaforan käytöllä painotan sitä, ettei käsityksen, ymmärryksen ja tuntemuksen mukaan kyseistä 

asiaa voida sanoa selkokielellä. Se pakenisi kielellisiä kategorioita ja selkeää nimenantoa 

(Utriainen 1999, 85). 

Tutkimuksessani kuvataan tutkittavaa ilmiötä tai asiaa yksilön omasta näkökulmasta 

(Ponterotto & Casas 1991). Toisten ihmisen/ihmisten kokemusten kuvaamisessa laadulliset 

lähestymistavat ovat ensiarvoisen oleellisia (Perttula 1995). Ihminen on aktiivinen olento, jonka 

toimintaa voidaan kuvata ja analysoida; kuvata inhimillisen kokemuksen yleisiä rakennepiirteitä, 

ajallisuutta, intentionaalisuutta sekä ihmisenä olemisen perustavaa merkitystä että sen 

rakentumista (Utriainen 1999, 40). Lisäksi voidaan analysoida ihmisen omien kokemusten ja 

tunteitten kautta mitä hän havaitsee, miten hän kokee asiat ja mitä hän tuntee. Tämä 

subjektiivinen näkemys on ihmisen todellisuutta, jonka viitekehyksen varassa ihminen tulkitsee ja 

havaitsee maailmaa. Keskeisintä on ihmisen minä-käsitys, tietoisuus omasta olemisesta, 

toiminnasta ja niihin liittyvistä arvoista (Aho 1996, 10-11). 

Empatia kuuluu oleellisesti kokemuksen tutkimiseen (Kaskisaari 1995, Aro 1996, Vilkko 

1997). Empaattinen asennoituminen merkitsee valmiutta olla avoin toisen ihmisen kerronnalle ja 

kuvittelulle; mitä tahansa hän ajattelee, toivoo ja tuntee. Tutkijan on irrottauduttava omista 

oletuksistaan ja oltava ennakkoluuloton kuulija. Tutkija voi oppia ymmärtämään asioita ja 

ilmiöitä haastattelutilanteissa, jos hän kuulee ne henkilökohtaisesti itse ja pystyy eläytyen 

kuuntelemaan kertomuksia. (Granfelt 1998, 25). Empatia on yksi erilaisen ajattelemisen 

mahdollisuus. Haraway (1992, 293) toteaa, että empatia on kriittisen ajattelun ja älynkäytön 

muoto. Kun sitä ei ole länsimaisessa tieteessä pidetty yleisesti sopivana, se on peitetty, jolloin 

vain objektiivisuus on ollut sallittua ja tunnustettua.  

Vilkko on elämäkertoja lukiessaan päätynyt ajatukseen, että empaattinen lukeminen on 

vastaantulevaa, kokemuksellista luentaa, ”toisen kanssa kokemista”. Puhekumppanin maailma ja 

sitä jäsentävät rakenteet hahmottuvat ja yhtäläisyyden sekä erilaisuuden ymmärtäminen 

mahdollistuu. Tämä ei rakennu samastumiselle ja samankaltaisuuden kokemiseen, vaan on 

asenne, joka antaa tilaa ja mahdollisuuden samankaltaisuuden ja erilaisuuden näkemiseen (Vilkko 

1995).     

Empatialla on tässä tutkimuksessa oma metodinen arvonsa. Empatian ja sukulaisuuden 

tunto on edellytys sille, että alkaa tuntea tutkimiaan asioita niin, että osaa ne myös kertoa muille 

ja kirjoittaa auki. Empatia on tietoisen ja älyllisen ulottuvuuden lisäksi myös kokemuksen suoma 
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mahdollisuus. Se on välittämistä, jota ei voi olla keinotekoisesti. (Kaskisaari 1995, 17). Empatia 

syntyy ja elää vuorovaikutuksessa, ja siinä liikutaan samastumisen ja erillisyyden raja-alueella; 

kyse on kosketetuksi tulemisesta, tunteet ja ajattelu havahtuvat. Kosketetuksi tuleminen on ydin, 

eikä voi itse päättää, tapahtuuko sitä vai ei. Sille ei voi mitään, että jonkun ihmisen kohtalo 

koskettaa syvästi, järkyttää tai saa jopa pois tolalta. Empatian kokeminen ei edellytä suuria 

tunnekuohuja, vaan se on mahdollista jopa ajattelemalla jotain asiaa syvemmin ja 

perusteellisemmin. Empatia on tunteiden ja ajattelun vuoropuhelua sekä samanaikaista 

vuoropuhelua itsen ja toisen ihmisen kanssa. Stereotyyppinen kuva empatiasta tuo mieleen 

lempeän hymyn, nyökyttelyn ja yninän. Valitettavasti tämä vahvasti elävä väärä kuva etäännyttää 

ymmärtämään varsin vähän tai jos lainkaan siitä, mitä toinen ihminen kertoo ilmein, sanoin, teoin 

tai vaikenemalla.  Naistutkimuksessa empatian ajatellaan olevan feminiinisen luonnollinen 

komponentti, josta maskuliinisessa versiossa tulee arvostettu taito (Utriainen 1999, 368). 

Favret-Saada (1990, 193-194) muistuttaa empatian kahdenlaisesta merkityksestä. 

Ensimmäinen merkitsee toisen tunteiden, havainnon ja ajatusten sijaiskokemista, toisessa on 

kysymys välittömästä yhteydestä toiseen (Utriainen 1999, 368). Empatia on neutraali kategoria, 

tietoisuuden muoto ja tietämisen tapa, jolla voi olla positiivinen tai negatiivinen tunnesisältö 

(Frank 1985, 198). Ääritilanteissa empatiassa on kysymys kärsimyksen jakamisesta. (Granfelt 

1998, 27-29). Katie Eriksson (1998) kirjoittaa kärsimyksen draamasta, josta löytyy kolme 

kohtausta; kärsimyksen vahvistaminen, itse kärsimys ja kärsimyksestä vapautuminen. 

Myötäeläminen ja kärsimyksen jakaminen lievittävät ihmisen tuskaa ja ahdistusta (Eriksson & 

Lindholm 1994, 1-25).  

Pakolaisten monisäikeistä puhetta kuunnellessani, tekstejä lukiessani ja  elämäntarinoiksi 

kootessani, käyn mielessäni läpi haastateltavieni kohtaamisia ja haastattelutilanteita. Ne 

koskettavat minua yhä, ja käyn itsekseni uudelleen vuoropuhelua jokaisen kanssa. Aineiston 

työstämisprosessin aikana tunnen olevani ”matkalla” haastateltavieni kanssa. Kokemukseni jakaa 

Anni Vilkko luonnehtiessaan omaa luennan prosessiaan metaforalla ”kättely” (alkujaan peräisin 

Nancy K. Milleriltä 1980, 1988), joka on kuvaava sana kohtaamisesta. (Vilkko 1995, 164-165). 

Vilkon tavoin koetan välttää syy-seuraus –asetelmaa  ja siitä syntyviä ”miksi” – kysymyksiä. 

Työstän ”mitä kaikkia kokemuksia pakolaisilla on?” –perusajatuksen ympärille ”uudelleen 

kysymisen” refleksiivisen metodin (vrt. Vilkko 1997). Mihin kaikkeen pakolaisuus heijastuu ja 

vaikuttaa? 

Tutkimukseni aineistoluvut nimeän van Gennepin teorian pohjalta. Luvussa 3 käsittelen 

irtaantumista. Keskeinen toiminto on elämäntilanteen muutos, pakoon lähtö, pakomatka ja sen 

toteuttaminen ja kokemukset. Kuinka lähtö ja pakolaisuus merkitsevät pidempikestoista 
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prosessia. Luvussa 4, välivaiheessa tarkastelen, minkälaisia rajoja turvaa hakevat ihmiset 

ylittävät ja mitkä ovat heidän oikeudelliset asemansa. Kuinka välitilassa ihmiset ”odottavat” 

tulevaisuuttaan, ja mitä uskonto silloin merkitsee?  Luvussa 5 tarkastelen liittymiseen yhdistyviä 

kokemuksia. Mitä oikeudellisen aseman vakiintuminen merkitsee? Kuinka uuteen maahan ja 

kulttuurimiljööseen saavutaan oman ”kulttuurisen elämän” arvoin ja säännöin? Mitkä tunnetason 

asiat ilmaantuvat kertojien elämään? Luvussa 6, asettuminen, luon katsauksen siihen, 

minkälaista on kertojien elämä Suomessa. Keskiössä ovat perheen sisäisen elämän muutokset ja 

pakolaisten arki.  
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3 IRTAANTUMINEN - ”elämän uhkapeli alkaa” 
 

 

Tässä luvussa tarkastelen kiintiöpakolaisina saapuneiden vietnamilaisten ja 

turvapaikanhakijoina tulleiden somalialaisten pakolaisuuden alkua. Mitkä ovat pakolaisten 

lailliset asemat ja konkreettiset rajanylitykset lähdössä ja irtaantumisessa? Mikä määrittää tai 

luonnehtii irtaantumista ja mitä merkityksiä haastateltavat antavat irtautumiselle vanhasta? 

Kertojani valaisevat elämäänsä kotona, josta puhuttaessa he avaavat elämäänsä kotimaissaan10 

ennen lähtöä ja lähdön hetkellä. He kertovat matkalla etenemisestä ja irtaantumisen 

kokemuksista sekä pakomatkojen tunnoista ja vaikutuksista.  

Paikan, valtion ja sosiaalisen aseman muutos merkitsee van Gennepin (1960) teoriassa 

irtaantumista. Yksilö siirtyy edellisestä paikasta ja sosiaalisesta asemasta toiseen kuitenkaan 

eroamatta (irtautumatta) omasta aiemmasta yhteisöstään (Honko 1972). Irtaantuminen on 

pakolaisuuden (muutoksen) radikaali alku, tapahtumakokonaisuus, joka tarkoittaa kodin 

jättämistä, pakoon lähtöä, pakenemista. Paon tutkimus kuvaa menetyksiä ja julmuuksia, jotka 

koskettavat ihmiselämää kaikkein syvimmin. Argentiinalaisen Julio Cortázarin mukaan 

maastapaon käsite, exil, on poliittinen ilmiö, joka rikkoo ihmisten sosiaalisen todellisuuden ja 

särkee heidän perusturvallisuutensa (Akman 1997). 

Tarinoissaan kertojat aloittavat elämänkulun kuvaamisen kotimaastaan, kodista, elämästä 

perheen kanssa ja paosta. Samalla jotkut puhuvat kotimaansa tilanteesta ja yhteiskunnallisista 

asioista sekä paon syistä. Näistä asioista en esitä tarkentavia kysymyksiä, koska ammatillisen 

työni vuoksi tiedän, että tämä kuuma aihe ohjaa helposti keskustelun suunnan lähtömaan 

politiikkaan ja yhteiskunnallisen tilanteen tarkasteluun. Kertojat paikantavat itsensä kotimaihinsa.  

Pohdinnoissani yhdistyy minulle kerrottu elämäntarina ja tutkijan uteliaisuus. Tutkimukseni 

otsikot ja analyysi virittyvät tarinoista, todellisuudesta, jonka olen kertojieni kautta ymmärtänyt. 

Kertojat eivät itse aina pysty hahmottamaan asioita ja tapahtumia kokonaisuutena tai 

aikajärjestyksessä, esimerkiksi mikä kuukausi, keitä on tietyssä tapahtumassa mukana jne. 

Keskustellessamme he pohtivat elämäänsä ja asettavat asioita järjestykseen niin ajallisesti kuin 

                                                
10 Liite 4: Vietnamin lähihistoriaa ja liite 5: Somalian lähihistoriaa.   
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muutenkin. Olen kiinnostunut kertojieni elämän muuttumisesta ennen ja jälkeen rajanylitysten 

(pakolaisuuden/valtakunnan).  

Kukaan haastateltavani ei ole lähdön hetkellä oikeudellisesti minkään statuksen ”alla”. 

Kaikki lähtevät liikkeelle turvaa ja kansainvälistä suojelua hakevina ihmisinä, ”laittomina 

pakolaisina”, ”pakenijoina”, kun he ylittävät valtakunnan rajan. Konkreettisesti kotimaan rajan 

ylitys merkitsee myös laillisen/laittoman rajan ylittämistä, laittomuuden kategoriaan astumista.  

 

 

3.1 Lähtö 
  

3.1.1 Vietnamilaisten tahto meren taakse  

 

Vietnamilaisten pakolaisuutta selittää heidän elämäänsä ja lähihistoriaansa liittynyt pitkä sodan 

kausi (liite 4). Vietnamin traaginen lähihistoria sotineen on syynä mittaviin pakolaisvirtoihin. 

Vietnamilaiset lähtevät suurin joukoin pakoon yhdistetystä Vietnamista vuonna 1975 (Dalglish 

1989).  

Aineistoni osoittaa, kuinka jokaisen kertojan perhe- ja muu elämäntilanne vaikuttavat 

lähtöpäätökseen. He muistuttavat, että heidän tuttunsa ja sukulaisensa ovat lähteneet jo aiemmin. 

Transnationaalinen liikkuminen on vietnamilaisilla tiedossa, sukulaisia ja tuttavia on ympäri 

maailmaa.  

Keskusteluissa kertaantuvat vietnamilaisten lähdön vaiheet ja syyt: Etelä-Vietnam hävisi 

sodan huhtikuussa 1975, ja vallan vaihduttua syntyi pakolaisaalto. Sadat tuhannet ihmiset 

tungeksivat satamissa ja lentokentillä lähteäkseen maasta mahdollisimman nopeasti. Pakenijat 

ovat henkilöitä, jotka ovat olleet tekemisissä amerikkalaisten kanssa, työskennelleet Etelä-

Vietnamin armeijassa tai paenneet aikaisemmin Pohjois-Vietnamista etelään ja nyt pelkäävät 

kostoa. Useilla on aikaisempia pahoja muistoja kohtaamisesta vapautusrintaman (FNL) kanssa 

mm. kidutuksista (Kokkarinen 1989, Rutledge 1985, 1992, Dalglish 1989, Ha 2002). 

Vietnamilaishaastateltavien kanssa keskustellessa tulee ilmi, että Vietnamin kansaan 

kohdistuneet tapahtumat ovat olleet lähtijöiden tiedossa ja he yhä peilaavat näitä muistelemalla, 

ketkä läheiset kuolivat missäkin hyökkäyksessä ja ketkä lähtivät siihen ja siihen aikaan ja minkä 

vuoksi. Hallinnollisia tai poliittisia päätöksiä he eivät niinkään tiedä. Toisen aallon aikana, 

vuosina 1975 – 1978, maasta lähtee Etelä-Vietnamin hallitusta joko siviiliviroissa tai armeijassa 

palvelleita henkilöitä. He eivät ole paenneet ensimmäisen aallon mukana, koska uusi hallitus on 
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luvannut, ettei kostotoimia edellisen hallituksen virkailijoita kohtaan tultaisi tekemään. Kertojieni 

mukaan tämä lupaus ei pidä ja monet heidän tuttunsa ja sukulaisensa lähtevät.  

Moni haastateltavanikin joutuu vainojen, vuosikausien "uudelleenkoulutuksen", 

pakkomuuttojen ja omaisuuden takavarikointien kohteeksi. Heidät julistetaan kansanvihollisiksi. 

Kertojat selvittävät, että Vietnamissa on tuohon aikaan ankara sensuuri ja tiukka maan sisäinen 

matkustusrajoitus. He eivät saa mennä mihinkään ja ”aina kysyttiin henkilöpapereita”. Vietnamin 

talous romahtaa ja säännöstelytalous tuo kaikille vaikeuksia. Tässäkin pakolaisaallossa 

Vietnamista lähtee satoja tuhansia ihmisiä (Rutledge 1985; 1992, Dalglish 1989, Kokkarinen 

1989, Ha 2002). 

Huhtikuussa 1978 on menossa Vietnamin pakolaisuuden ns. kolmas vaihe. Monet tämän 

vaiheen pakenijat olisivat lähteneet aikaisemmin, mutta he ovat vasta päässeet 

uudelleenkoulutusleireiltä. Vietnamin hallitus on myös käyttänyt hyväkseen Kiinan ja 

Vietnamin suhteiden kiristymistä: kiinankielistä väestöä halutaan maasta pois mm. rajan yli 

pohjoiseen. Tutkimuksessani on mukana kiinalaistaustaisia vietnamilaisia, joiden elämästä tulee 

erityisen vaikeaa 1970-luvun puolivälin jälkeen. Kiinalaistaustaiset kertojat muistelevat, kuinka: 

”isä lähti”, ”eno oli jo lähtenyt”, ”monet naapurit katosivat”. Etelästä on jopa järjestetty 

maksullisia kuljetuksia Malesiaan, Thaimaahan ja Filippiineille. Vuoden 1978 huhtikuusta 

seuraavan vuoden heinäkuuhun mennessä maasta lähtee noin 200 000 venepakolaista. 

Pakenijoiden lähdön syyt ovat samat kuin aiemminkin: ihmisoikeuksien loukkaamiset. 

Vietnamin pakolaisuus jatkuu edelleen vuonna 1979, jolloin Vietnamista lähtee yli 200 000 

ihmistä (Rutledge 1985; 1992, Kokkarinen 1989, Dalglish 1989,  Ha 2002). 

Pari vietnamilaiskertojaani puhuu myös armeijaan joutumisen pelosta. Vietnamilla on 

rajakiistoja ja sotatoimia Kamputseaa vastaan eikä vietnamilaisilla ole tietoa sodan laajenemisen 

vaikutuksista. Kaikkialla tunnutaan pelkäävän vielä suuremman sodan syntymistä. 

Vietnamin ajasta puhuessaan lähes kaikki kertojat ohittavat melko nopeasti lapsuusajan ja 

elämän Vietnamissa. Joskus teen siitä tarkentavia kysymyksiä, jolloin saan tietää lisää 

kiinnostavia asioita. Kun vietnamilaiset kertovat omasta elämästään Vietnamissa tuntuu siltä, 

että heistä heidän oma elämänsä ei ole kiinnostavaa vaan tarina fokalisoituu yhtäkkiä koko 

perheeseen ja jopa sukuun (vrt. Huttunen 2002). Yllättäen haastateltava alkaakin puhua koko 

perheen näkökulmasta ja tuo esille koko perheen ja suvun tarinaa. Aletaan puhua vanhemmista, 

isovanhemmista, enoista, sedistä ja tädeistä sekä heidän elämästään, kohtalosta ja paosta 

Amerikkaan, Australiaan tai muualle. Samalla kertoja ikään kuin selittää ja avaa sitä ”oikeutta” 

tai ”oikeutusta”, miksi täytyy lähteä pakoon. (Elämäntarinaan alkaa tulla yhteiskunnallisia 

asioita ja politiikkaa, oman suvun asemaa siinä hetkessä). Lähtöön liittyy ikävää ja syyllisyyttä 
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(luku 3.4), ja siksi ”oikeutuksen” selittäminen on kertojalle merkityksellistä. Suvun tarina 

vaikuttaa kokonaisuuteen, kollektiivisesta kulttuurista tulleen yksilön elämässä. Kun kuulijalle 

kertomus muuttaa muotoaan, tämä näkökulma antaa tutkijalle tietoa kertojan paikasta, tilasta ja 

asemasta perheessä ja suvussa sekä vietnamilaisessa yhteiskunnassa. 

Vietnamilaiset puhuvat lähdöstä, rajan ylityksestä ja pakomatkasta paljon. He selvittävät 

perusteellisesti lähdön valmistelut, tuntemuksensa ja fyysisen lähtönsä. Tämä on kaikille mieliin 

jäänyt tapahtuma ja he haluavat kertoa sen seikkaperäisesti. 

Muutamat vietnamilaiset kertojat tekevät aluksi matkan maaseudulle ja sieltä rannikolle, 

josta he lähtevät toteuttamaan venematkaansa. Lento-, juna- tai automatkat eivät liikenteen 

puuttumisen vuoksi ole mahdollisia. Koska lähes kaikki vietnamilaiset joutuvat kokemaan 

merimatkan, heitä kutsutaan yhteisellä nimellä venepakolaisiksi. Ennen merelle pääsyä 

lähtijöiden on tehtävä pakosuunnitelma, johon liittyy vene. Vietnamilaiskertojien mielissä 

häämöttää meren takana sijaitseva pakolaisleiri, josta he päässevät kolmanteen maahan yhdessä 

perheen kanssa. Kertojilla on tiedossa ennen lähtöään, kuinka pakolaisasiat etenevät leireillä. He 

ovat viimeisen aallon lähtijöitä ja tieto on kiirinyt Vietnamiin kauan sitten. Todennäköisesti tämä 

on osaltaan tukemassa Vietnamista tuolloin pulppuavaa lähtijöiden virtaa. 

Vuonna 1979 Yhdistyneiden Kansakuntien kokouksessa tehdään periaatepäätös, että kaikki 

venepakolaiset ovat Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisten oikeusasemaa koskevan 

sopimuksen tarkoittamia pakolaisia. Kolmannet maat - käytännössä länsimaat – ovat luvanneet 

sijoittaa pakolaiset, mikäli ns. ensimmäiset turvapaikkamaat (mm. Thaimaa ja Malesia) sallivat 

pakolaisten oleskelun alueellaan sijaitsevilla UNHCR:n (United Nations High Commissioner for 

Refugees – YK:n pakolaisasiainvaltuutetun) ylläpitämillä leireillä. Pakolaisstatus astuu voimaan 

vasta, kun pakenijat saapuvat pakolaisleireille ja UNHCR:n edustajat ovat selvittäneet, että 

henkilö täyttää pakolaisuuden kriteerit. Mutta ensin heidän on onnistuttava pakenemaan ja 

selviydyttävä oikealle pakolaisleirille. 

Vietnamilaisnainen kertoo, että jotkut harvat pääsevät pakenemaan suoraan veneellä ilman 

maaseutumatkaa. Hän kertoo, kuinka salassa asiat on hoidettava ja miten ihmisen on hämättävä 

lähtönsä: 
 

T: ”Minun mieheni yksin suunnitteli (pakomatkan). Hän yksin ajatteli. Sitten 
huomasin tai aloin epäillä, kun hän teki jotain epäselvää ja minä kysyin häneltä monta 
kertaa ja hän sanoi, että älä kysy. Kun minä kerron, sinä et pysty… 

 Minä sanoin, että kerro vaan, minä olen sinun vaimosi. Mikset usko (luota 
minuun) minua. Sitten hän kertoi minulle. Sen jälkeen minä näin, kuinka hän oksensi…. 
… 

M: Minkälainen se teidän pakomatkanne oli? Lähdittekö te kolmistaan? 
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  T: Meitä oli siinä yhdessä veneessä 17 henkilöä. 
  M: Oliko se iso vene? 
  T: Pitkä 17 metriä ja leveä 5-6 metriä. Se oli sellainen kuljetusvene. 
  M: Oliko se soutuvene vai oliko siinä moottori? 
  T: Siinä oli moottori. Se oli iso, koska Dat kuljetti tavaroita mereltä rannalle ja 

sitten  hän kuljetti rannalta merelle esimerkiksi öljyä tai ruokaa tai katkarapuja, koska 
sieltä myytiin katkarapuja ulkomaille. 

  M: Eli oliko se tämän firman vene? 
  T: Oli. 
  M: Missä se vene oli? Mistä te lähditte ja keitä ne muut ihmiset olivat? 
  T: Ne muut ihmiset olivat samassa työpaikassa kuin minun mieheni. Veneessä on 

yksi kapteeni, yksi koneenhoitaja ja kolme apulaista. 
  M: Olivatko he kaikki siinä? 
  T: Kyllä ja he kaikki ottivat myös vaimonsa mukaan. Dat oli kertonut heille ja me 

lähdimme yhdessä ja matka kesti kaksi päivää. (Kaikkien muiden vaimot ja muut 
piiloutuivat veneeseen.)    

  M: Kaksi päivää … lähdittekö te illalla, yöllä, oliko pimeää? 
  T: Ei me lähdimme päivällä. Koska oli firman laki, että illalla naiset tai sisarukset 

tai perhe ei saanut mennä veneeseen. Mutta minä olin työssä siellä ja kaikki tunsivat 
minut .. Kaikki näkivät minut ja kysyivät, mihin te lähdette. 
Sanoin, että menen mieheni kanssa keskustaan ja he eivät tienneet. Ja kun me menimme, 
siellä oli yksi piste, vähän sama kuin tulli, mutta he tarkastivat ja rekisteröivät, kuinka 
monta henkeä veneessä oli. 

  M: Eli se on sama kuin tulli. 
  T: Kyllä ja tarkastivat siellä, mutta he eivät menneet veneeseen katsomaan, koska 

olivat käyneet siellä monta kertaa. Dat oli selittänyt, että siellä oli hyviä tavaroita, 
katkarapuja. 

  He eivät saaneet avata venettä. Silloin oli kuuma päivä. Me lähdimme noin kello 
12 aikaan päivällä ja tiedätte, minkälaista elämä on siellä. Siellä on syyskuun aikanakin 
hyvin kuuma ja he eivät jaksaneet mennä sinne katsomaan.”             

                                                                                                                             (haastattelu 6)                                                                             

              

Kaikkien vietnamilaiskertojieni matka ei ole yhtä huolellisesti suunniteltu. On harvinaista, 

että joissakin lähdöissä on moottorivene käytössä. Keskusteluissa selviää, että monesti pakoon 

pystyy lähtemään ainoastaan yksi perheenjäsen, harvoin koko perhe tai edes aviopuolisot yhdessä 

kuten edellä. Syyksi selviää yksinkertaisesti paitsi raha myös se, että täyteen lastattuihin 

veneisiinkin mahtuu vähän väkeä veneiden pienuuden vuoksi. Lapsia otetaan mieluummin, koska 

heitä mahtuu mukaan enemmän kuin aikuisia. Moni vietnamilainen toteaakin, että matkat ovat 

kalliita, mutta lapsen matkanhinta on halvempi kuin aikuisen. Tällä perusteella lienee 

ymmärrettävämpää, että moni on lähettänyt juuri lapsensa yksin pakomatkalle. 

Kertoja ehtii valmistautua henkisesti lähtöön, mutta lähdön tuskaa lisää se, ettei hän voi 

jakaa tuntemuksiaan perheensä, edes mukaan lähtevän sisarensa kanssa. Puoliso järjestää kaiken 

kertojan tietämättä, koska lähtösuunnitelmien on pysyttävä salassa kiinnijäämisen pelossa. 

Aviomiehen paljastettua suunnitelmansa vaimolleen mies haluaa, että puoliso pääsee vielä ikään 
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kuin hyvästelemään perheensä, sukunsa ja lapsuuden maisemansa. Kertojalle perheen 

jälleennäkemisen tekee kipeäksi tieto paosta ja tunteesta, ”näemmekö enää koskaan?”. Lähdön 

hetkellä kertojan katse on kääntyneenä perheeseen, sukuun ja Vietnamiin. Hän lähtee miehensä 

matkaan ikään kuin kasvot kotiin ja Vietnamiin päin. Tuntui siltä, että vietnamilaisnaisen lähdön 

tuska ja omaisten ikävä alkavat jo ennen pakoa, kotimaassa. Tsaun on vaikea puhua perheensä 

jättämisestä, häntä itkettää ja ääni katoaa lähes olemattomiin: 

 

”Mutta ennen kuin me lähdimme, Dat (aviomies) sanoi, että nyt tämä on 
viimeinen kerta, emme tiedä elämmekö vai kuolemmeko, mutta lähdemme pois kotoa. 
Tämä on viimeinen kerta (kun voi nähdä omaisia). 

Hän halusi, että menen käymään vanhempieni ja mummoni luona. Ja heti sen 
jälkeen me palasimme firmaan ja siellä odotti hänen sukulaisensa. Myös minun 
sisarellani oli kesäloma. Dat oli järjestänyt kaiken. Hän oli sanonut, että sisareni pitää 
ottaa lomaa vähän aikaa. Sitten me tulimme yhdessä. Mutta minun siskoni ei myöskään 
silloin tiennyt, että Dat oli järjestänyt kaiken (pakomatkan). 

Kun me tulimme takaisin, kun siskoni tuli takaisin, minä muistan, sinä yönä en 
minä nukkunut ollenkaan, koska pelkäsin, että jos lähdemme ja se ei onnistu.”   

                                                                                                                                     (haastattelu 6) 

 

Pakoon lähdöstä keskustellessamme ilmenee, että vietnamilaiset vanhemmat tai aikuiset 

tekevät lastensa pakopäätöksen. Tarinat paljastavat, että vietnamilaislapset joutuvat tilanteeseen, 

jota he eivät ymmärrä eivätkä pysty sisäistämään. Vanhemmat antavat lapsilleen vaativan 

tehtävän: paeta, selviytyä pakomatkasta ja pelastaa koko perhe.  

Perhehaastattelussa välitetty tarina on ikään kuin perheen yhteinen, jonka lisäksi kuulin 

perheenjäsenten omat tarinat. Perheen tiivistetty tarina paljastaa ”elämän uhkapelin”, koko pitkän 

prosessin, johon jokainen lähtijä ja perhe joutuu tehtyään päätöksensä lähteä maasta ja 

lähettäessään jonkun perheenjäsenensä yksin matkaan. Ducin perhe puntaroi yhdessä pitkään 

Ducin matkoja, joiden ydin on seuraava:  

 

13-vuotiaan Ducin pakomatka oli perheen yhteinen sopimus ja raskas päätös; 
uhkapeli, kuten perheenjäsenet asian ilmaisivat. Hän on perheen toiseksi vanhin lapsi, 
tytär on vanhin, mutta tyttöä ei voitu laittaa yksin pakomatkalle.  

 Ducin ensimmäinen pakoyritys tapahtui hänen ollessaan noin 4-5 vuoden 
ikäinen.  Perhe oli säästänyt rahaa pitkään, maksanut Ducin pakomatkan (hinta n.1500 
USA:n dollaria) ja jäänyt odottamaan, että kaikki menisi hyvin. 

Duc pelkäsi ja jännitti, mutta ei tiennyt mitä pelkäsi, koska ei tiennyt mitä 
tuleman piti. Kamputsean kautta suunniteltu pakomatka epäonnistui ja kaikki pakoon 
yrittäneet olivat joutuneet vankilaan, myös Duc. Ensin hän oli vankilassa Kamputseassa, 
mistä sitten tuli siirto vankilaan Vietnamiin.                   

Lapsia ei kohdeltu vankilassa mitenkään erityisen huonosti - peltotöitä piti tehdä, 
ruokaa ja juomaa oli vähän. Isän noutaessa lapsen pois vankilasta hänen piti maksaa 
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melkoinen sakko pakoyrityksestä. Kallis uhkapeli oli hävitty, mutta henki oli säilynyt.  
Perheen tilanne oli vaikeutunut pakoyrityksen vuoksi. Perheenjäsenet tekivät uuden 
päätöksen, Duc lähti vajaan kymmenen vuoden kuluttua uudelleen, kun pakomatkarahat 
oli saatu jälleen kokoon. 

 Toinen matka jännitti ja pelotti Ducia eri tavalla kuin ensimmäinen. Tällä kertaa 
hän tiesi jo, miten voisi käydä, vankilaan hän ei enää halunnut. Jälleen nuorukainen oli 
lähtenyt pienen ryhmän mukana Kamputseaan autolla ja sitten veneellä sieltä kohti 
Thaimaata. Nyt päästiin toteuttamaan myös surullisen kuuluisa venematka. 

  Pitkä, kymmenen päivän venematka oli vaarallinen ja pelottava. Ruokaa ei ollut 
ja vettäkin ainoastaan äärimmäisen vähän eikä matkan kestosta ollut tietoakaan. Vihdoin 
ja viimein hän pääsi Thaimaan pakolaisleirille.  
           Vähän yli kuukauden kuluttua äiti sai ystävältään Australiasta viestin, missä 
kerrottiin nuorukaisen selviytyneen hengissä pakolaisleirille. Kaikki olivat helpottuneita.                                                           

                                                                                                 (perhehaastattelu, tiivistelmä 2) 

 

Mietin hetken yllätyksellisen perhehaastattelun alussa, uskaltaakohan Duc kertoa isänsä ja 

äitinsä aikana todellisia tunteitaan pakoon lähettämisestään. Kenties hänellä on kokemuksia, 

joista hän ei voi puhua vanhempiensa läsnä ollessa. En otakaan asiaa puheeksi. Ducista välittyy 

tyytyväisyys, sillä kaikilla on tiedossa tarinan onnellinen loppu, mikä heijastui 

haastattelutilanteessa.  

Lapsen/nuoren tilanne pakopäätöstä tehdessä, pakoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on 

minusta, suomalaisesta (virkamiehestä) naisesta ja äidistä hämmentävä, jopa järkyttävä. Entisenä 

lastensuojelun työntekijänä minun on vaikea pidättäytyä tekemästä kysymyksiä lastensuojelun 

näkökulmasta. Joudun tekemään työtä itseni kanssa, jotta pystyn keskittymään perheen ja 

perheenjäsenten tarinoihin. Tutkijana yritän kuunnella neutraalisti minulle kerrottavaa tarinaa, 

mutta teen asiasta kuitenkin muutaman tarkentavan kysymyksen. Kysyn, kokeeko nuori kunnia-

asiakseen tämän tehtävän vai tuntuuko se hänestä pelottavalta tai vastenmieliseltä. Kysymykseni 

tuntuu hämmästyttävän nuorta miestä. Hänestä on täysin selvää, että tehtävä ja velvollisuus 

lankeavat juuri hänelle, koska hän on perheen vanhin poika. Hän sanoo itsevarmasti minulle, että 

heidän kulttuurissaan toimitaan juuri näin (vanhemman pojan roolia perheessä avataan 

myöhemmin lisää).   

Lähdön hetkellä nuoren asema on kotona, perheeseen sidoksissa. Tuntuu siltä, että vaikka 

kertoja fyysisesti lähtee, hän on kiinnittyneenä enemmän perheeseensä kuin monet pakoon 

lähtevät aikuiset. Lapsi ei tee itse lähtöpäätöstä, hänet lähetetään (huom! passiivi) – ei pois 

perheen eikä suvun elämästä, vaan hakemaan mahdollisuutta koko perheelle, uutta elämää. Tällä 

on merkitystä kertojan asemaan suhteessa Vietnamiin ja perheeseensä.   

Myös perheenjäsenet yllättyvät kysymyksestäni, koska he alkavat selvittää, miten 

Vietnamissa ja perheessä on aiemminkin toimittu. Äiti Kieu ryhtyy tässä yhteydessä kertomaan 
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omaa tarinaansa, kuinka myös hän itse on noin viisivuotiaana isoisänsä kanssa lähtenyt pakoon 

Kiinasta Vietnamiin. Lapsen pakoon lähettämisen takana perheessä toimii näin ylisukupolvinen 

pitkä muisti, kertomus ikään kuin myyttisenä mallina, jota kerrottu toiminta seuraa. Äidin 

sisäinen tarina ohjaa hänen toimintaansa elämän draamassa, jossa toimijaksi tulee nyt perheen 

vanhin poika. Äidin pakomatkaa jatkaa seuraava sukupolvi. Pakolaisuus toimii perheessä suvun 

kertomuksen rakentajana. Jopa äidin ja pojan iätkin täsmäävät pojan ensimmäisessä 

pakoyrityksessä. Haastattelutilanteessa äiti kertoo surullisena omasta pakomatkastaan ja 

vanhempiensa menetyksestä. Perheenjäsenet vertaavat avoimesti äidin ja Ducin lähtöjä ja 

pakomatkoja. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Ducin matka ja tilanne on rankempi, koska 

hänen pitää toteuttaa kaikki yksin ilman aikuista perheenjäsentä. Äidin pakomatkaa helpottaa 

isoisän läsnäolo mutta vaikeuttaa vanhempien menetys.  

Ducin matkaa ja tuntemuksia satuttaa lisäksi se, että ensimmäinen pakoyritys epäonnistuu. 

Keskustelusta välittyy, että uusi pako on ainoa ratkaisu, vaikka yhden epäonnistumisen jälkeen 

uusi pakoyritys tuntuu kaikista perheenjäsenistä pelottavammalta toteuttaa. Perheenjäsenet ikään 

kuin puolustelevat tehtyä ratkaisua ja vähättelevät yksin lähetetyn lapsen taakkaa. He kertovat 

myös, että monissa perheissä toimitaan näin. Duc on vaitonainen ja antaa perheenjäsenten esittää 

oikeutusta asialle. Keskusteluista ilmenee perheenjäsenten tietävän, että jos lapsi pääsee 

pakolaisleirille, myöhemmin perhe yhdistetään uuteen maahan. Toisaalta tuntuu, että perheen on 

helpompi lähettää lapsi matkaan, kun ”joku meistä” on jo kerran lähtenyt Kiinasta, vaikka vuosia 

onkin kulunut.  

Keskustelua kuunnellessani tuntuu, että perheen aiempi malli vahvistaa Ducin perhettä 

käyttäytymään juuri tietyllä tavalla. Vaikka uudessa tilanteessa ei pakenijalla eikä lähettäjillä ole 

aavistustakaan siitä, mihin ollaan lähdössä ja minkälainen ero tulee olemaan uuden ja vanhan 

maan välillä, kaikesta huolimatta päätös on vankkumaton. Haastattelutilanteessa ilmenee, että 

vanhemmat ymmärtävät jo lapsensa pakoa järjestäessään, että tulevan maan erilaisuus on nyt 

jotain muuta kuin siirtyä Kiinasta Vietnamiin.  

Kuunneltuani ja luettuani Ducin ja perheen haastattelua ja perheenjäsenten tarinoita saatan 

todeta sen, että kun joku perheenjäsen on kerran ylittänyt rajan, uudelleen lähteminen ei tunnu 

kenestäkään ylivoimaiselta. Samaa kertovat muistakin kulttuureista lähtijät, esimerkiksi Itä-

Karjalan pakolaiset Suomessa (vrt. Hyry 1994). Pako ylisukupolvisena tapahtumana on pitkä 

prosessi, jolla on siirtovaikutus ja suuri merkitys perheen elämään, historiaan ja tarinaan. 

Perheen tarinan kuultuani olen hyvilläni siitä, että läsnä on koko perhe. Epäilen, olisiko 

Ducin haastattelussa tullut esille perheen ylisukupolvinen pakolaisuus. Jo haastattelutilanteessa 

minua mietityttää lasten lähettäminen yksin pakomatkalle. Perheenjäsenten mielestä asiassa ei ole 
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mitään ihmeellistä. Asiaa laajemmin tarkastellessa on todettava, että tätä on tapahtunut 

maailmassa kautta aikojen (vrt. sotalapset Suomesta Ruotsiin), ja Suomeenkin on tullut 1990-

luvulla yksinäisiä, vanhemmista erillään olevia lapsia yli 1000 (ks. Järvinen 2004, 86-92). 

Tilannetta selittänee paitsi pakolaisuuden toivottomuus myös eri kulttuurien erilainen 

suhtautuminen lapsiin11. Lapsi on toki tärkeä ja rakas niin vietnamilaisessa kuin 

somalialaisessakin kulttuurissa ja maailmassa, mutta hän on vanhemmille myös toivo – 

mahdollisuus paremmasta. Tutkimukseni kertojat välittävät, että lapsen kautta/avulla toivotaan 

koko perheen pääsevän turvaan. Vaikka kertojat toteavat perheen erillään olon vaikeuden, 

olosuhteiden pakosta se on kestettävä.  

Lapsen näkökulmasta katsottuna mieleeni tulee kysymys: ovatko nämä lapset 

oikeudellisesti hyväksikäytettyjä? Seurauksellisuus (Jokinen & Juhila & Suoninen 1993, 41-45) 

tuntuu olevan monien tiedossa, mikä edelleen lisää lasten oikeudellisen hyväksikäytön 

tarkoitushakuisuutta. Tässä tutkimuksessa en lähde tutkimaan lasten asiaa ja prosessia 

seurauksellisuuden käsitteen kautta (vrt. Forsberg 1998, 79-80). Lapsen oikeuksien sopimusta12 

(vrt. lastensuojelulaki 683/1983 ja lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983) 

tulkiten voisi arvioida lapsen joutuvan tahtomattaan tilanteeseen, jossa häneltä riistetään lapsuus 

ja lapsena oleminen13 (Niemelä 1999). Vietnamilaislapsen tilanteessa toimivat kollektiivisen 

kulttuurin pelisäännöt. Lapsen harteille sälytetään valtava tehtävä – ei ainoastaan pelastaa koko 

perhe, etsiä vapaus, vaan hänen kauttaan sykkii uuden elämän mahdollisuus kaikille 

perheenjäsenille ylisukupolvisesta suurperheestä jopa koko klaaniin asti. Asiaan liittyvät 

perheenyhdistämiset, joita tarkastellaan tämän tutkimuksen luvussa 4. 

Tutkimuksessani mukana olevat nuoret kokevat lähdön ja pakomatkan eri tavalla kuin 

vanhempansa. Vietnamista lähtiessään he ovat lapsia, joille jää mieleen kotimaasta ja lähdöstä 

erilaisia asioita kuin heidän vanhemmilleen. 

Toisen vietnamilaisnuoren tarina paljastaa, mitä tuntoja ja kokemuksia lapsen maailmassa 

lähtöön liittyy ja kuinka ne säilyvät muistissa hyvin – varmasti läpi elämän. Hänen isänsä on 

                                                
11Tutkimukseeni osallistuvien ihmisten kotimaissa Vietnamissa ja Somaliassa lapsen asema on toisenlainen kuin, 
mihin olemme suomalaisessa yhteiskunnassa tottuneet. Lähtömaissa lapsesta tulee aikuinen jo heti kymmenen – 
kolmentoista ikävuoden jälkeen. Hän on valmis vanhempien tai suvun päätöksellä avioitumaan ja siirtymään 
aikuisten maailmaan, mutta kuitenkin avioiduttuaankin hän asuu ja on tiiviisti perheyhteisössä ja perheyhteisön jäsen. 
Varsinaista nuoruusvaihetta ei tunneta, puhumattakaan puberteetti-iästä tai itsenäistymisestä. Kollektiivisessa 
kulttuurissa itsenäistyminen ja yksilöllisyys ovat vieraita käsitteitä (Nguyen 1990, Askar 1992).   
12Lapsenoikeuksien sopimus on laaja lapsen oikeuksien peruskirja. Sen ominaispiirre on lapsinäkökulman esiin 
tuominen ja lapsen edun asettaminen ensisijalle (esim. 3 art. 1. Kohta, 18 art. 1 kohta ja 21 art.). Sopimus on 
aiempia YK:n ihmisoikeussopimuksia yksityiskohtaisempi ja käytännönläheisempi (Laine 2000, 194).  
13Sopimus velvoittaa sopimusvaltioita takaamaan sopimuksessa tunnustetut oikeudet jokaiselle sen lainkäyttövallan 
alaiselle lapselle (2 art.). Yleissopimuksella lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Ellei lapseen 
soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aiemmin (1art.) (Laine 2000, 194). 
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lähtenyt jo aiemmin Vietnamin pakolaisuuden toisen vaiheen aikana. Äidin ja tyttären monen 

pakoyrityksen ja vankilamatkan jälkeen suunnitelma viimein onnistuu. Lapselle pako uusine 

pettymyksineen jättää lähtemättömät muistot: 

 

Uutta pakosuunnitelmaa ei kerrottu nuorelle lapselle, ainoastaan välttämätön. 
Tyttö oli tuolloin n. 11-vuotias, eikä hän olisi halunnut lähteä enää uudelle pakomatkalle.  

Häntä pelotti ja jännitti kovasti. Ainoastaan se vaikutti hyvältä, että he menisivät 
isän luokse. Hän oli kysynyt äidiltä, onko isällä kaunis talo ja auto. Äiti oli myöntänyt.  

  Pakomatka alkoi niin, että eräs vieras henkilö haki Oanhin koulusta. Äiti tuli eri 
tietä ja sukulaiset eri tietä. He eivät voineet kulkea ryhmässä, jotta he eivät olisi 
herättäneet epäilyjä. He kävelivät pitkän matkaa pimeässä, ja jossakin kaukana rannassa 
he tapasivat.  
      Oli täysin pimeää, ei edes kuu ollut taivaalla. Oanh oli peloissaan ja häntä itketti. 
Hän huusi äitiä, mutta se oli vaarallista, jos poliisit kuulisivat. Viimein myös äiti ilmestyi 
rannalle. Heitä oli kaikkiaan vain viisi tai kuusi henkeä. Mitään tavaroita ei ollut 
mukana, ainoastaan vaatteet päällä. Äiti oli ommellut paidan helmaan vähän kultaa, jotta 
he saisivat myöhemmin ruokaa.  
    Rannalla pimeässä ryhmälle selvisi, että pakovene ajureineen on vähän 
kauempana merellä, ja sinne pitäisi uida. Oanh oli kauhuissaan, koska hän ei osannut 
uida. Yksi mies kuljetti hänet selässään.  
     Viimein he pääsivät veneeseen ja Oanh alkoi heti itkeä ja oksentaa. Vene oli 
pieni ja siellä oli jo paljon väkeä. Oanh itki itkemistään ja oli vihainen, että oli halunnut 
lähteä isän luokse. Kuitenkin veneessä piti olla äärimmäisen hiljaa, koska kaikki kuului 
kauas vettä pitkin. He eivät tienneet, minne he lähtisivät; asian tiesi ainoastaan veneen 
omistaja, jolle heidän matkansa oli etukäteen maksettu kullassa.  
     Venematka oli pitkä ja vaarallinen. Puutetta oli niin ruuasta kuin vedestäkin. 
Oanh sairastui matkalla ja yleensä sairastuneet heitettiin yli laidan tartuttamisvaaran 
vuoksi. Hänen äitinsä onnistui pitämään lapsensa veneessä.  
     Viimein he pääsivät johonkin öljysatamaan. Ihmiset olivat niin innoissaan 
päästyään turvaan öljysatamaan, että he ryntäsivät veneestä sillä vauhdilla, että vene 
meni rikki. Tuolloin haikaloja oli ympärillä ja muutamat meinasivat pudota veteen. 
Matkan jälkeen äiti kertoi Oanhille nähneensä jatkuvasti haikaloja heidän veneensä 
perässä ja ympärillä.                              
      Öljysatamasta suurempi malesialainen vene otti pakenijat ja vei heidät Malesian 
pakolaisleirille. Sinne päästyään tyttö näki asuntoja, valtuuskuntien rakennuksia. Hän 
kysyi heti, missä isä asuu? Tuolloin äiti kertoi hänelle, että isä on Australiassa.  
     Oanh sanoi olleensa monta päivää heikko ja nälkäinen sekä väsynyt. Isältä tuli 
viesti leirille; hän kysyi, miksi he eivät menneet suoraan Australiaan? 
                                                                                                                          (tiivistelmä 7) 

 

Lapsen tunne on Vietnamissa. Hän viestittää vastentahtoisuutta Vietnamista lähtöön. 

Vaikka ”isän luokse” meneminen kiinnostaa lasta, se ei kuitenkaan tunnu vetävän lähdön hetkellä 

puoleensa, vaan Oanh jäisi mieluummin kotiin. Lapsen lähtöä mutkistaa hänen näkökulmastaan 

sotkuinen ja pelottava tilanne; vieras ihminen hakee tytön koulusta, hän ei näe äitiä missään, pitää 

liikkua salaperäisesti pimeässä ja joutuu uimataidottomana veteen. Lähtö ja irtiriuhtaisu jäävät 
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lähtemättömästi tytön mieleen. Lisäksi pelottava sekä fyysisiä kipuja tuottava merimatka jää 

ikuisesti lapsen muistojen syövereihin. Hän muistaa kokemuksensa tarkkoja yksityiskohtia 

myöten ja pystyy välittämään kuulijalle matkan epämiellyttävyyden. Jälkeen päin kertojan 

mielestä matkan pelottavuutta lisäsivät veneen ympärillä pyörivät hait sekä pettymys siitä, ettei 

lupauksista huolimatta isä olekaan leirillä.     

Haastateltujen pakomatkat etenevät maaseuduilta ja kaupungeista rannikoille, joista 

matkaa yritetään jatkaa päämäärätietoisesti kohti YK:n pakolaisleiriä. Pakenijoiden tavoitteena on 

päästä pois kotimaasta, valtakunnan rajan tuolle puolen. Jos matka epäonnistuu Vietnamin rajan 

sisäpuolella tai merellä, joutuu vankilaan. Monilla kertojillani on takanaan useita 

pakomatkayrityksiä. Keskusteluissa selviää, että pakopäätöksen ja todellisen lähdön välinen aika 

on vietnamilaisilla pitkä. He ovat lähteneet pakoon, epäonnistuneet ja palanneet takaisin, usein 

vankilan kautta kotiin. Kaiken kokemansa jälkeen he ovat lähteneet uudelleen pakoon. Tämä 

toistuu monien vietnamilaisten kertomuksissa. Lähtöpäätös on todellinen; se on henkistä 

pakenemista, vaikka faktista lähtöä, pakoa on ollut vaikea toteuttaa.  

 Tarinat paljastavat pakenijoiden sitkeyden ja määrätietoisuuden. Yllätyksekseni 

vietnamilaiskertojat puhuvat avoimesti epäonnistuneista pakoyrityksistään. Aiemmin en ole 

kuullut niistä, koska virkamiehelle ei näitä asioita kerrota; toisaalta en ole niitä myöskään 

kysynyt. Avoimuus epäonnistumisista ilmentää, että ”kiinnijäämiset” ovat kertojille niin 

jokapäiväistä, ettei niissä ole mitään erityistä tai hävettävää. Niissä ei ole vietnamilaisille 

myöskään ”kasvojen menettämisen” pelkoa. Vietnamilaisperheessä asia on vain yksi pieni 

lisätapahtuma:  

 

V: ”Olimme yrittäneet monta, monta kertaa ennen…  Olimme maksaneet kultaa 
ja rahaa sille laivan kapteenille. Ja kaikki me kerran jäimme kiinni. Siellä ihan etelässä ja 
minä itkin ja itkin kauheasti ja olin kipeä.. 

M: Eli tämä oli siis yksi teidän yrityksistänne lähteä Vietnamista , ennen kuin se 
sitten onnistui, se lopullinen lähtö? Sitten te jouduitte kiinni ja vankilaan? 

V: Kyllä, koko laiva joutui. Kaikki ihmiset.      
M: Mereltä? Ja kaikki joutuivat vankilaan?  

Molemmat  nyökkäävät ja äiti sanoo: kyllä.” 
                                                                                               (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

 Vankilakokemuksetkin ovat tulleet tutuiksi monille vietnamilaispakenijoille, niistä 

kerrotaan mielestäni yllättävän avoimesti. Haastatteluissa aistin pettymyksen ja vankiloiden 

epämiellyttävyyden: 
 

L: ”Silloin, kun me kaikki olimme laivalla ja poliisit saivat meidät kiinni. He 
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huusivat seis ja ampuivat. Silloin me tiesimme, että me joudumme vankilaan. Ihmiset 
olivat epätoivoisia ja  mieleen tuli tehdä ihan mitä vain… hypätä vaikka mereen tai 
jotakin tällaista. Mutta emme tehneet, kun Oanh oli niin pieni. Vankilassa oli pieni 
huone, oli tosi ahdasta. 

M: Oliko se siis sellainen selli, mistä te ette päässeet pois? Oliko se huone 
lukossa? 

O: Se (ovi) oli lukossa, mutta kun tuotiin ruokaa tai vettä, se (ovi) avattiin. 
M: Eli te jouduitte olemaan sellaisessa huoneessa, vankilassa? 
L: Niin, jos meille tuli vieraita, niin vartija tuli ja vei meidät sinne 

vierashuoneeseen. Ja joka päivä naiset saivat kannullisen vettä. Ja oli sellainen aika, 
jolloin sai ottaa talteen vettä. Muutoin sitä ei saanut.  
Ja jokainen nainen, jolla oli kuukautiset sinä päivänä, sai vähän enemmän vettä, kolme 
kannullista. 

O: Ja minä kun olin pikkuinen ja sitten, kun vettä alkoi tulla ”portista”, minä 
riisuin vaatteet ja juoksin pesemään itseäni ja käytin enemmän  meidän vedestä. 

M: Eli siellä huoneessa oli useampia kuin te kaksi? 
O: Oli valtavasti naisia ja lapsia. Jokainen sai pienen, noin puolen metrin tilan. 
L: Siellä nukuttiin vierekkäin. (Nyökkää). 
O: Silloin, kun me olimme uusia siellä, olimme juuri tulleet, meidät laitettiin 

nukkumaan ihan vessan viereen. Se ei ollut kovin hyvä paikka. Se paikka ei ollut 
likainen, mutta kyllä siellä haisi. Kaikki me asuimme vankilassa ja jos ihmiset olisivat 
kohdelleet toisiaan vähän paremmin, ei se olisi tuntunut niin kauhealta. 

M: Eli se tuntui huonolta, epäreilulta? 
O: Kyllä! Sitten kuukauden päästä, minun enoni, äidin veli, hoiti meidät pois 

vankilasta. Ja minut vapautettiin, koska olin pieni ja he sanoivat, että lapsen täytyy 
mennä  kouluun. 

Lapset vapautettiin ensin, ennen vanhempia. Ja minun enoni sanoi, että älä lähde. 
Odota, kunnes äiti vapautetaan. Jos olisin lähtenyt, äiti olisi jäänyt vaikka kuinka kauaksi 
aikaa sinne. Jos lapsi on mukana, molemmat voidaan vapauttaa. Minun enoni maksoi 
rahaa ja kultaa vartijoille.” 

                                                                                         (haastattelu 10, perhehaastattelu)

                          

Kertojien vankilamatkatkaan eivät nujerra tehtyjä päätöksiä eivätkä lannista lähtijöitä. 

Kaikesta välittyy, että päätöksistä pidetään kiinni. Epäonnistuneiden pakoyritysten jälkeen elämä 

vaikeutuu entisestään, on pelottavaa jäädä, mutta myös uskaliasta lähteä uudelle pakoyritykselle.  

Vietnamista lähtijöiden tilanne muuttuu ratkaisevasti UNHCR:n kesällä 1989 pitämässä 

konferenssissa, jossa päätetään mm., ettei kaikkia vietnamilaisia enää hyväksytä pakolaisiksi 

pakolaisleireillekään. Kaakkois-Aasiassa aloitetaan pakolaisaseman yksilöllinen tutkiminen 

kriteerinä Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaissopimuksen määritelmät mm. henkilökohtaisesta 

vainosta. Edelleen kokouksessa päätetään, että ne henkilöt, jotka ovat saapuneet leireille ennen 

yksityiskohtaisen tutkinnan aloittamispäivää samoin kuin ne, jotka ollaan jo hyväksytty pako-

laisiksi, tulee sijoittaa kolmansiin maihin mahdollisimman pian (Kokkarinen 1989).  

Kaakkois-Aasian maat kiristävät vähitellen pakolaispolitiikkaansa. Päämäärä on selvä: 

viestin tulee kulkea Vietnamiin, ettei uusien tulijoiden kannata hakeutua näihin maihin. Niiden 
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henkilöiden, jotka eivät täytä yksilöllisesti tutkittuja pakolaisuuden kriteerejä, tulee puolestaan 

palata vapaaehtoisesti Vietnamiin (Tran Minh Canh, 1990). 

 

3.1.2 Pois Somalian sodan jaloista 

 

Tutkimukseni toinen ryhmä, somalialaiset, lähtevät keskeltä sodan taistelutantereita. Somalian 

lähihistoria (liite 5) osoittaa, ettei kukaan Somaliassa ole voinut välttyä sodan kokemuksilta ja 

moni on kokenut myös maansisäisen pakolaisuuden. Somalialaiset ovat liikkuneet aina ja siksi 

heitä kutsutaankin kansaksi ”ilman rajoja". Tämä ei viittaa vain paimentolaiselämään14, vaan 

myös kuivuus, nälänhätä, klaanien erimielisyydet, siirtolaisuus ja sodat ovat saaneet monet 

somalit jättämään perheensä ja asuinalueensa. Vasta Siad Barren hirmuteot ajavat somalialaiset 

ensi kertaa maanpakoon (Laitin & Samatar 1987, Serkkola 1992, Gundel 2002, Alitolppa-

Niitamo 2004). 

Siad Barre ja vallankumousneuvosto kontrolloivat kaikkea maan poliittista ja 

yhteiskunnallista toimintaa. Vallankumousneuvosto käyttää tietoisesti hyväkseen Somalian 

siirtomaamenneisyyttä. Poliittiset mielenilmaukset pelkistetään kahteen ryhmään: 

vallankumoukselliset ja vastavallankumoukselliset (Askar 1992). Luokittelu johtaa välittömästi 

poliittiseen tai suoraan ja epäsuoraan tai etniseen pakolaisuuteen. Suora vaino kohdistuu 

erityisesti koulutettuihin oppositioaktivisteihin. Tiettyyn sukuun tai klaaniin kuuluminen ei 

merkitse henkilökohtaista vaaraa vaan pikemminkin kollektiivista uhkaa. Hallitus kostaa 

kapinaryhmien hyökkäykset sattumanvaraisesti kyseessä olevaa väestönosaa kohtaan (Laitin & 

Samatar 1987, Serkkola 1992, Askar 1992). Siad Barre pitää vuosia hallussaan osia Somaliasta ja 

vasta vuoden 1991 tammikuussa Barren valta kaatuu. Somalialaisten kertojieni mukaan maassa ei 

tiedetä, kuka todellisuudessa johtaa ja hallitsee Somaliaa. 

Haastateltavani ovat lähtöhetkellä tietoisia maansa tilanteesta, sodista ja pakolaisvirroista. 

Lähdön syinä ovat heidän aktiivisuutensa ja oppositioasemansa maan hallitukseen nähden. He 

ovat vainottuja ja hengenvaarassa ja tämän vuoksi he joutuvat tarkkailemaan, mitä milläkin 

alueella tapahtuu. Jos ei jatkuvasti ole ajan tasalla, saattaa olla liian myöhäistä. Somalimies kuvaa 

tapahtumia, joissa kaikki ovat kuulijoina ja monet myös silminnäkijöinä. Näitä käydään läpi 

monissa keskusteluissa. Haastateltavani kertovat esimerkkejä Somalian järkyttävästä tilanteesta ja 

ihmisten joukkoteloituksista ikään kuin perusteluina omalle lähdölleen:  

                                                
14Somalialaisten elämäntapana on aina ollut paimentolaisuus ja he ovat tottuneet kulkemaan karjan jalanjälkiä; 
kaivojen ja laidunmaiden sekä asuinpaikkojen ja sukujen teitä (Laitin & Samatar 1987, 21). Paimentolaisuus on ollut 
lähes ainoa elinkeino suurimmassa osassa Somaliaa ja iso karja on elämän turva ja henkivakuutus. (Serkkola 1992) 



 85 

 

”Kun lähdin Mogadishusta, he (Barren joukot) etsivät niitä, jotka olivat Pohjois-
Somaliassa ja sinä aikana he tappoivat 47 nuorta. Jotkut nuorista olivat opiskelijoita 
Mogadishun yliopistossa. Kun he olivat tappaneet heidät, he veivät ruumiit sellaiselle 
rannikolle, jota sanotaan autiomaaksi.  

 He luulivat, että kaikki olivat kuolleet, mutta joku eli. Hän heräsi aamulla eikä 
tiennyt, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja hän meni mereen ja pesi muiden veren pois. Sitten 
hän meni kotiin ja kertoi, että kaikki muut olivat kuolleita.  

Hallitus kieltäytyi tunnustamasta tekoa ja sanoivat, että sitä ei ole tapahtunut. 
Sitten hallitukseen otettiin joku sellainen ulkoministeri, joka sanoi: ”minä hoidan hänet”. 
Sitten hän (ilmiantaja) katosi. Nyt hän asuu Englannissa ja kertoi koko tarinan 
maailmalle. Se oli joukkomurha, kuten  tapahtui Bosniassakin.” 

                                                                                           (haastattelu 4, perhehaastattelu) 

 

Kertojani kokee asemansa Somaliassa hengenvaaralliseksi. Hän on kotoisin Pohjois-

Somaliasta ja kuuluu hallituksen vainoamiin ihmisiin. Hänen asemansa on pitkään ollut  turvaton. 

Hetken voisi pysyä vielä rajan sisällä, mutta kuinka kauan – lähtö tuntuu olevan vain ajan 

kysymys. Kertoja kuulee hirmuteoista mutta samalla joidenkuiden somalialaisten rajanylityksistä. 

Kotimaasta pakeneminen, rajan ylitys tulee kertojan ajatuksiin hengen pelastumisena. 

Ensimmäistä kertaa kertojan katse suuntautuu Somaliasta pois.  

Ogadenin sodan aikana vuosina 1986-1987 ihmiset liikkuvat ja pakenevat Somaliasta sodan 

edetessä henkensä säilymiseksi eri puolille maailmaa. Tällöin alkaa ensimmäinen pakolaistulva ja 

vallankaappausyritykset. Klaanien välinen verinen sisällissota käynnistyy ja jatkuu tietyllä tavalla 

edelleen tätä kirjoittaessa kesällä 2003. Vuosina 1986-1987 Somalian rajalle siirtyy 

kansainvälisten avustusjärjestöjen mukaan n. 650 000 ihmistä (Keskinen 1992). 

Toinen pakolaisaalto seuraa Siad Barren armeijan ja Somalian kansallisen liikkeen 

aseellisia yhteenottoja vuonna 1988. Noin 400 000 pääasiassa Isaag-klaaniperheeseen kuuluvaa 

pakenee Etiopiaan ja Djiboutiin. (Askar 1992). 

Somalimiehen kirjoittamasta paperista paljastuu heidän perheelleen tapahtunut väkivalta ja 

sen aikaansaama rajapyykki jäämisen ja rajanylityksen välillä:  

 

 ”16.4.1988 Siadin armeija pidättää setäni ja 16 muuta liikemiestä, koska hallitus 
epäilee näiden tukevan SNM (hallituksen vastainen) liikettä. He ovat päivän pidätettynä 
ja 18.4.1988 heidät tapetaan. 

   Minun setäni elätti perhettäni, mutta hänen kuolemansa jälkeen kaikki hänen 
omaisuutensa otetaan hallituksen haltuun. 
27.5.1988 perjantaina aamulla kello 6.00 SNM tulee kaupunkiin ja tämä aiheuttaa sen, 
että kaupungissa syntyy sota. Siadin armeija tuhoaa koko kaupungin. Aluksi sotaa käy 
SNM ja Siadin hallituksen joukot keskenään. Siviiliväestö sai olla rauhassa. Kello 12 
jälkeen Siadin armeija alkaa ampua tykistöllä kaupunkiin ja sen seurauksena yli 2000 
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ihmistä samana päivänä kuolee. He ovat naisia ja lapsia. Näiden joukossa on yksi siskoni 
ja hänen 10-vuotias poika. 

   28.5.88 alkoi armeija pommittamaan kaupunkia lentokoneilla sekä ampui vielä 
tykistöllä. Lentäjinä on minun tietojeni mukaan eteläafrikkalaiset valkoiset lentäjät, 
koska Siadin armeijan omia lentäjiä on vaikea saada tällaisiin tehtäviin, pommittamaan 
omaa kansaa. Ihmisiä kuoli tällaisessa koko ajan satamäärin. 

   Minun kotini tuhoutui tässä ja minä pakenin yöllä ja minun mukana oli vaimo, 
äitini ja kolme lasta. Minua auttoi tässä naapurini, jolla oli auto käytössään. En 
uskaltanut mennä pelon takia  Mogadishuun, mutta perhe jatkoi sinne.” 

                                                                                                                                                              (paperi 1)

                                              

Kertojan kokemukset ovat niin rajuja, ettei hänelle jää muuta vaihtoehtoa kuin suunnitella 

lähtöä maasta. Hän pelkää, että seuraavalla kerralla hän tulee tapetuksi. Hän muistaa tarkasti 

paikat, päivämäärät ja kellonajat. Näin hän paikantaa ja päivittää lähtöpäätöstään, joka jää 

rajapyykiksi hänen pakolaisuutensa alkamiselle. Hänen asemansa ja tilanteensa on alistettu. 

Hänen elämässään kyse on alistamisesta, väkivallasta, kiduttamisesta, kärsimyksistä ja suurista 

menetyksistä, jotka vaikuttavat koko perheen myöhempään elämään. Aiemmassa elämässä hän 

on ollut hyvin toimeen tuleva, hänellä on hyvä asema, perheessä ja yhteiskunnassa. Somalia on 

merkinnyt hänelle hyvää paikkaa ja asemaa. Somalian tapahtumat mullistavat kertojan elämän ja 

voimattomuuden tunteen lisäksi hän kokee myös häpeän tunnetta, josta hän ei kykene edes 

puhumaan (vaan kirjoittaa). Häpeä liittyy erityisesti siihen, että tapetaan omaa kansaa - siviilejä, 

naisia ja lapsia. 

”Somalia ei ole enää Somalia”, kuten hän asian ilmaisee. Ajatukset ja katse suuntautuvat 

pois Somaliasta. Toisaalta kertojalla on huoli perheestä, joka joutuu jäämään vielä Somaliaan ja 

lähtemään myöhemmin pakoon Etiopiaan. 

Pakolaisuuden kolmas vaihe on seurausta laajamittaisesta sisällissodasta Siad Barren 

kaatamiseksi. Vuonna 1990 Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisjärjestön mukaan 1,3 miljoonaa 

ihmistä on pakolaisina tai siirtynyt pois Somaliasta (Keskinen 1992). Somalialaiset kertojani 

lähtevät maanpakoon kolmannessa vaiheessa. Sodan kohtaaminen, väkivalta ja pelko ovat heille 

lopullisia sysäyksiä lähtöön. Fatima kertoo: 

 
…. 

M: Mistä sinä olet lähtöisin ja miten sinä olet tullut tänne Suomeen? 
F: ”Minä olen lähtenyt Etiopiasta. (Hämmennyn, koska tiedän hänen olevan 

Somaliasta, siksi teen jatkokysymyksen.) 
M: Oletko sinä sitä ennen lähtenyt Somaliasta Etiopiaan? 
F: Kyllä. Kun perheemme asui Somaliassa, siellä alkoi olla paljon sotaa. 

Pakenimme. Isä lähti kaupunkiin, Nairobiin päin ja minä sekä äiti ja muut lapset 
kävelimme Etiopiaan päin. … 
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   … 
F: Se oli vuosi  -91, maaliskuussa. Koska vuonna –90 joulukuun 27. päivänä 

alkoi sota ja me lähdimme Jouhariin. 
M: Kauanko pakomatka Mogadishusta Jouhariin kesti? 
F: Se kesti kolme kuukautta ennen kuin olimme siellä. 
M: Onko se Jouhar Etiopian puolella? 
F: Ei, se on Somaliassa. Mutta siellä ei ollut paljon sotaa. 
M: Koska te lähditte Jouharista Etiopiaan? 
F: Se oli maaliskuun 1. päivä ja tulimme Etiopiaan huhtikuussa.”    

                                                                                                                           (haastattelu 11) 

 

Oikeudellisesti somalialaisten ja vietnamilaisten tilanne on lähtöhetkellä samanlainen, 

molemmat pakenevat ja lähtevät hakemaan turvaa. Somalialaiset saattavat lähteä ikään kuin 

matkalle, ostaa lentolipun viisumeineen Moskovaan ja poistua maasta. Osa kertojista toimiikin 

juuri näin. Tätä kuvaa välitetään myös julkisesti maailmalle. Todellisuudessa lentolipun 

ostaminen merkitsee somalialaisille päätöstä maanpakoon lähtemisestä. Heillä ei ole tietoa siitä, 

miten asiat ja matka tulevat etenemään Moskovasta. Kertojat pelkäävät, mutta matka 

tuntemattomaan alkaa. Toisaalta kertojan tilanne ja asenne muuttuu määrätietoiseksi ja 

lähteväksi, toisaalta epävarmuus ja huoli perheestä tekee olosta jännittyneen ja levottoman. 

Somaliasta lähtö, pako ei merkitse selän kääntämistä kotimaalle, sillä monet läheiset jatkavat 

”maansisäisinä pakolaisina”. Tärkeintä on päästä turvaan, hinnalla millä hyvänsä. Matkaan lähtöä 

ei tarvitse peitellä eikä salailla, vaan lähtijät/pakenijat hankkivat lentolipun ja lähtevät avoimesti 

kuin mille tahansa matkalle.   

Haastattelemani perheenisä Ahmed lähtee Somaliasta yksin kuten moni muukin. Perhe jää 

Somaliaan ja pakenee sieltä Etiopiaan. Ahmedin haastattelussa selviää monen Suomeen 

saapuneen turvapaikanhakijan alkutaipaleet: 

 

 ”Ensin menin lentokoneella Moskovaan ja sitten Puolaan. Meillä oli rahaa, siellä 
ei ollut nälkä, mutta ongelmana oli se, että kuinka siellä saa turvapaikan. 

M: Kun pääsit Moskovaan, olitko siellä kauan? 
A: Vain neljä päivää. 
A: Oliko sinulla Somalian passi? 
A: Kyllä, Somalian passi ja sitten menin Puolaan ja olin siellä kolme päivää. 
M: Olitko Varsovassa? 
A: En, Trestlassa ja he sanoivat, ettei kukaan pääse ulkomaille. Sinulla on 

Somalian passi ja teillä ei ole viisumia. Te ette mene Ruotsiin ja minä menin takaisin 
Moskovaan junalla ja sitten menin suoraan Romaniaan junalla ja olin siellä kolme 
kuukautta. Siellä ei ollut mitään ongelmia. Minulla oli siellä ystäviä. 

M: Olivatko he romanialaisia ystäviä? 
A: Kyllä asuin siellä kolme kuukautta. Olin Bukarestissa, kun maanjäristys 

tapahtui. Menin takaisin Moskovaan lentokoneella. 
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M: Oliko sinulla Moskovassa tuttuja? 
A: Kyllä.” 

                                                                                                                             (haastattelu 5)

                                                            

Haastatteluissa ilmenee, että ne joilla on mahdollisuus ostaa (pako)matka, lähtevät 

Aeroflotin koneella maasta. Näin tapahtuu, koska viimeinen lentoyhteys sodan aikana Somaliasta 

on Mogadishusta Moskovaan. Somalian ja Neuvostoliiton suhteet ovat olleet pitkään hyvät ja 

tämä mahdollistaa lennot Moskovaan, josta on jatkoyhteyksiä kaikkialle maailmaan. 

Somalikertojat eivät tiedä pakolaisaallon kolmannessa vaiheessa mitään perheenyhdistämisistä, 

YK:n pakolaisleireistä tai kolmansista maista. Harva kertoja tietää mitään myöskään 

maanpakolaisuudesta. 

Kaikki kertojani eivät lähde lentoteitse, vaan pakenevat lukuisia kertoja maan sisällä ennen 

kuin tekevät päätöksen maanpakoon lähdöstä. Nuori somalialaisnainen kertoo pakomatkastaan 

pätkiä koko haastattelun ajan. Heidän perheensä ei ole lähdössä pois Somaliasta vaan he siirtyvät 

ikään kuin pois sodan jaloista. Tilanne pitkittyy ja vaikeutuu ja lopulta myös perhe hajoaa. Timira 

kertoo pakotarinaansa katkonaisesti vihaisen oloisena. Hän puhuu perheensä hajoamisesta, 

sodasta ja lähtemisestä. Toisaalta hän puhuu paikoista, joissa he kaikki ovat ja joista he taas 

lähtevät. Välillä hän kertoo isoäidistään ja kotioloistaan. Tarinan lähtö on tiivistetysti seuraava: 

 

Vuonna 1991 sota kiihtyi ja ulottui myös heidän asuinalueelleen. Kranaatti osui 
heidän taloonsa ja koko talo räjähti, kukaan ei kuollut. Perhe joutui lähtemään 
ensimmäistä kertaa pakoon, he lähtivät isän kuljetusfirman autolla. Koko alue tyhjeni, 
kaikki lähtivät pakoon henkensä edestä.  

 Timira oli tuolloin 12-vuotias. Timiran  perhe päätyi pieneen kylään, missä oli 
vielä rauhallista. Hetken aikaa he elivät rauhassa, mutta eivät normaalia elämää, koska 
olivat paossa. Pian sota laajeni ja myös uusi alue oli sotilaiden valtaama.  

 Perhe joutui olemaan keskellä sotaa ja näin ollen Timira on nähnyt sodan 
julmuudet. Sotilaiden vallattua heidän uuden asuinalueensa, kaikki ihmiset lähtivät eteen 
päin, sotaa pakoon. Myös toinen pakomatka tehtiin isän kuljettamalla autolla. Tässä 
toisessa uudessa kylässä he olivat koko perhe yhdessä vuoden 1992 loppuun. Siellä oli 
muitakin saman klaanin jäseniä. Isä toimitti autollaan alueelle ruokaa.  

  Myöhemmin sotilaat saapuivat myös tähän kylään, räjäyttivät kaiken ja 
ampuivat ihmisiä. Isä haavoittui jonkin verran ja auto varastettiin.  

  Kolmas pakomatka kohdistui Somalian ja Kenian rajalle, Kenian puolelle. 
Matkaa taitettiin jalan. Mukana olivat päällä olevat vaatteet sekä äidillä lisäksi pari 
kattilaa. Kenian puolelle tuli paljon muitakin, ei ollut mitään asuntoja eikä telttoja vaan 
kaikki asuivat puiden alla.  

  Kuuden kuukauden ajan Timira oli perheen kanssa Kenian rajalla ja päätti sitten 
erota perheestään ja lähteä. Hänellä oli suunnitelmissa mennä serkkunsa luokse Italiaan. 
Hän kuvitteli serkun voivan lähettää hänelle matkarahat. Hän ajatteli pääsevänsä pian 
Italiaan, jossa olisi rauha ja josta käsin hän voisi auttaa perhettään. Vanhemmat eivät 
olleet sanoneet Timiran suunnitelmiin tai päätökseen mitään, koska lähteminen sieltä oli 
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hyvin normaalia. 
   Perheen hyvästeleminen ja lähtö tuntui Timirasta vaikealta ja surulliselta. Hän 

lähti Keniasta Etiopiaan (neljäs matka), osti sieltä passin ja hankki lentolipun 
Moskovaan. Serkku ei koskaan pystynyt lähettämään Timiralle rahaa, vaan hän sai rahat 
ystäviltä ja sukulaisilta Etiopiassa suoraan käteen.  

    Lähtö Etiopiasta Moskovaan (viides matka) jännitti ja pelotti tyttöä kovasti, 
hän oli yksin ilman perhettään, eikä tietänyt minne oli matkalle. Moskovassa olemistaan 
Timira ei muista, montako päivää, ei kuitenkaan kuukausia, siihen aikaa meni. Siellä ei 
ollut ketään sukulaisia, mutta paljon somaleita, tuttujakin, yhteinen kieli ja päämäärä. 
Kaikki olivat pakomatkalla  jonnekin. Hän meni muiden mukana, häntä autettiin, hän ei 
olisi osannut itse siellä toimia. Somaliryhmän mukana hän lähti joulukuussa 1993 
Moskovasta junalla jonnekin (kuudes matka). Hän saapui turvapaikanhakijana Suomen 
rajalle 15-vuotiaana. 

                                                                                                                            (tiivistelmä 1)

                                         

Tutkimusaineistoista ilmenevä moninkertainen pakeneminen on somalikertojieni yhteinen 

kokemus. Heidän asemansa kotimaassa on entistä pelottavampi, joten he ovat hätääntyneempiä. 

Jokainen etsii poispääsyn mahdollisuutta ja katse suuntautuu vakaasti kauemmaksi valtakunnan 

rajasta. Enää heille ei riitä rajan ylitys Etiopian tai Kenian puolelle, vaan pakenijoiden on 

päästävä muualle. Näin he saavuttavat paremmat mahdollisuudet hengissä säilymiseen ja 

tulevaisuuteen – ”Etiopiassa ja Keniassa on jo paljon somalialaisia”. 

Somalikertojilla ei ole vankilakokemuksia pakomatkojen yhteydessä kuten vietnamilaisilla. 

Haastatteluista ei tule esille myöskään, että vanhemmat tekevät päätöksiä lasten pakomatkoista tai 

että perhe tekisi yhdessä päätöksen. Somalialaiset haastateltavani ovat aina itse lähteneet, myös 

lapset puhuvat näin. Kukaan ei sano, että isä tai äiti lähetti hänet. Tässä on selkeä ero 

vietnamilaisiin haastateltaviini verrattuna. Timiran kertomuksesta selviää mm. monta pakomatkaa 

ja pitkä irtaantumisen vaihe. Somalikertojat lähtevät yhdessä perheensä kanssa, usein koti hajoaa 

ja perhe pakenee aluksi yhdessä. Kaikilla heillä on kokemuksia sodasta. Jossakin vaiheessa 

heidän perheensä pakenee eri suuntiin, koska on vaikea liikkua ja pysyä yhdessä. Monesti 

kuitenkin hyvästellään ja tehdään tietoinen valinta eri suuntiin menoista kuten yllä olevat 

siteeraukset osoittavat. Vaikka ero ei ole helppo, hyvästijätöillä on tärkeä psykologinen merkitys 

pakolaisuuden prosessissa. 

Somalialaiset kertojat vakuuttavat, että eri puolilla maailmaa asuvien somalialaisten elämä 

vaikeutuu sodan vuoksi kaikkialla. Ennen sodan puhkeamista Neuvostoliittoon opiskelemaan 

lähtenyt nuorukainen kertoo: 

 

  ”Kun lähdin Somaliasta, en valmistautunut siihen, että lähden pakoon. Minulla 
oli opiskelupaikka Thazikistanissa. Se on nykyään oma itsenäinen tasavalta Keski-
Aasiassa, mutta silloin se kuului vielä Neuvostoliittoon. Itse tulin sinne 
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stipendiopiskelijana. Siis lukion jälkeen kävin armeijan ja sen jälkeen aloitin Somaliassa 
yliopistossa lääketieteen opiskelut. Samalla hain johonkin ulkomaille 
stipendiopiskelijaksi ja pääsin Neuvostoliittoon… 

…Yhtäkkiä Neuvostoliitossa osa somaliopiskelijoista järjestivät mielenosoituksia 
Somalian hallitusta vastaan, koska tilanne (Somaliassa) oli jo siinä vaiheessa,  -90, vähän 
sekava. Sen jälkeen jotkut laativat listan, jossa oli opiskelijoiden nimet. Kukaan ei 
tiennyt keitä (kenen nimiä) siinä oli. Siinä oli ainakin yli puolet Moskovassa 
opiskelevista somaleista.  

 Somalian suurlähetystö lähetti kirjeen niiden somaliopiskelijoiden yliopistoon ja 
pyysi, että nämä opiskelijat eivät saa enää opiskella niissä yliopistoissa, ellei heillä ole 
paperia Somalian suurlähetystöstä, Moskovasta.  

 Monet meistä tai itse asiassa kukaan meistä ei tiennyt, mistä oli kysymys. Me 
tulimme Moskovaan, osa oli tullut jo ennen meitä ja heidät oli otettu kiinni. Passit 
otettiin pois ja lähetettiin takaisin Somaliaan. Kun muut kuulivat, mikä on tilanne, 
kukaan ei enää käynyt suurlähetystössä vaan kaikki yrittivät vain päästä sieltä 
(Neuvostoliitosta) pois.  

Minulla ei missään vaiheessa ollut mitään suunnitelmia mennä jonnekin muualle 
pakolaiseksi vaan se tilanne vain tuli. Itse asiassa minun vaatteenikin olivat pesulassa, 
kun minä lähdin Moskovasta Suomeen. Yleensäkin, jos halusi päästä pois Moskovasta 
jonnekin muualle, ensinnäkin piti olla maastapoistumisviisumi ja sen lisäksi vielä 
viisumi siihen maahan, mihin on menossa. Minulla oli maasta poistumisviisumi, mutta ei 
ollut Suomen viisumia. Muuten ei saa matkalippua, mutta minä kuitenkin sain.   
            Minulla oli viimeiset tentit kesäkuun puolessa välissä. Tulin Moskovaan 
heinäkuun alussa ja olin Moskovassa suunnilleen kolme viikkoa.  Tulin Suomeen jo 23. 
heinäkuuta…. Minulla ei ollut enää mahdollisuutta jäädä Neuvostoliittoon. Toinen 
vaihtoehto oli se, että minut saadaan kiinni ja palautetaan Somaliaan. Sen jälkeen kukaan 
ei tiedä, miten olisi käynyt.  
            Ainoa vaihtoehto oli siis lähteä johonkin muualle. Minun ei ollut ensin tarkoitus 
tulla Suomeen, vaan halusin mennä jonnekin muualle, mutta Suomeen oli helppo päästä 
siinä vaiheessa… 

Meitä oli kaksi. Lähdimme aamulla ja matkan varrella jätimme vaatteetkin 
pesulaan, koska olimme melkein varmoja, että emme saa matkalippuja. Iltapäivällä 
kävimme rautatieasemalla kysymässä matkalippuja. Virkailija kysyi meiltä rahaa ja me 
maksoimme hänelle ja saimme liput. En enää palannutkaan takaisin sinne hotelliin, vaan 
hyppäsimme junaan… 
            Ei ollut viisumia ja Vainikkalassa meiltä kysyttiin viisumia. Itse asiassa samassa 
junassa oli noin 15 muuta somalia. Siinä oli varmasti myös muualta tulleita pakolaisia tai 
turvapaikanhakijoita. Rajavartiosto ja poliisi suhtautuivat ihan hyvin. Siinä vaiheessa 
heillä oli varmasti jo tiedossa, että ihmisiä oli tulossa ja he jakoivat kaikille paperin, 
johon piti kirjoittaa somaliaksi tai englanniksi.  Jokainen kirjoitti sitten oman tarinansa.”  

                                                                                                                 (haastattelu 13)

                                     

Ulkomailla asuvan somaliopiskelijan tilanne on poikkeuksellinen. Hän on ylittänyt rajan 

hyvässä tilanteessa ja on ikään kuin ”kiinni” Somaliassa rajanylityksestä huolimatta. Hän on 

etuoikeutettu omassa kotimaassaan ja paluu Somaliaan opintojen päätyttyä tuntuu itsestään 

selvältä. Sota muuttaa hänen asemansa ja elämänsä; hänestä tulee pakenija, turvaa hakeva 

ihminen ennen kuin hän pystyy asiaa edes tiedostamaan. Hetkessä kotimaan tarjoama ulkomaa 
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muuttuu kielteiseksi ja vaaralliseksi. Asema muuttuu tukalaksi sekä opiskelumaassa että 

kotimaassa. Hätääntyneenä on lähdettävä muiden mukana ylittämään aiemmin turvallista rajaa ja 

hypättävä tuntemattomaan.   

Somalimiehet toteavat, että lähdön hetkellä on selvää, että  juuri he pakenevat. Asiasta ei 

kuulemma edes keskustella. Miesten kohdalla tähän vaikuttaa poliittinen aktiivisuus ja 

oppositioasema. Tämä määrää lähtijän. Esimerkiksi Ahmedin olisi vaarallista jäädä Somaliaan. 

Hän on ollut jo vankilassa ja saanut kokea kidutusta ja uhkauksia. On helpompaa lähteä yksin 

kuin koko perheen kanssa ja tietysti tähän vaikuttavat myös taloudelliset tekijät. Toki Suomeen 

on tullut myös somalinaisia muun perheen jäädessä Somaliaan tai  muualle. 

Kertojia askarruttaa Suomessa, mikä olisi Somaliassa toisin jos muu maailma ja 

Yhdistyneet Kansakunnat reagoisivat Somalian ihmisoikeuksiin ja hallituksen hirmutekoihin. 

Vaikka heidän mielestään Somaliassa olleet Yhdistyneiden Kansakuntien joukot eivät voineet 

tehdä Somaliassa paljoakaan, kuitenkin niillä on ollut merkitystä ainakin siviilien auttamisessa. 

Somalialaisten kertoessa minulle lähdöstä ja paosta he ovat ikään kuin ”läsnä” Somaliassa. 

Heistä huokuu suru ja ikävä kotimaahan. 

 

 

3.2 Pakomatkat – kaaosta, nälkää ja janoa  
 

Jokainen pakenija tietää matkan vaaroista, mutta siitä huolimatta he lähtevät. Lähdön hetkellä he 

luopuvat kaikesta. Kuvaavaa on, että he lähtevät vähin eväin, tyhjin taskuin ja pelon sekaisin 

tunnelmin. Heistä on nöyryyttävää lähteä, mutta turvallisemman elämän toivossa he uskaltavat 

yrittää. Vietnamilais- ja somalikertojat joutuvat pakomatkalla heti kosketuksiin myös nälän ja 

janon kanssa. 

Monen lähtöön valmistautumisesta on paljon puhuvia kommentteja. Vietnamilainen lähtijä 

selvitti: ”Me otimme mukaan vain ruokaa; riisiä ja vettä.” Somalialaisten vastaava ilmaus 

paljastaa: ”Otimme vain päällä olevat vaatteet ja ruokaa.”  

Vietnamilaispakenijat yrittävät päästä pakolaisleireille ensisijaisesti Thaimaahan ja 

Malesiaan. Joskus venematkat suuntautuvat jopa Indonesiaan saakka. Kaikkien kertojien 

matkoista ja kriittisistä pakoajoista kumpuaa kirvelevä tuska, pelko, ahdistus ja jatkuva pula 

juomavedestä ja ruuasta. Kertomuksia kuunnellessani havaitsen monen kokeneen voimattomuutta 

lähes kaikkien eteen tulevien asioiden suhteen. Tärkeimmältä tuntuu päästä turvaan, mikä on 
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selviämisen edellytys. Elämä jatkuu, vaikka uusia pettymyksiä tuleekin. Vietnamilaisnuorukainen 

vastaa vakavasti: 

 

M: Te menitte veneellä Kambutseasta Thaimaahan. Minkälainen se venematka 
oli? 

D: ”Vene melkein upposi. Yhtenä yönä se törmäsi johonkin. Se oli vaarallista, 
pelotti. Ei ollut paljon mitään syödä ja vettä oli vähän. Vesi piti jakaa, sitä oli vähän, eikä 
tiedetty kuinka kauan matka kestää. Sitten se loppui (vesi). Muistan oli jano ja kuuma…  
Siellä oli paljon väkeä. Veneen sisäpuolella oli kaksi kerrosta, emmekä tienneet, missä 
olimme.” 

                                                                                                 (haastattelu 2, perhehaastattelu) 

 

Vietnamilaisnainen kertoo: 

 

”…Ampuminen laivoista oli alkanut. Ajattelin, jos he jatkavat, varmasti 
kuolemme. Sitten huomasimme, että meillä oli vain kolme panosta jäljellä.. Jos nyt 
ammumme kaikki panokset loppuun, mitä me teemme huomenna jos tulee toisia laivoja 
ja rosvoja.  

Ja sitten kun laivat tulivat ihan lähelle meitä, yksi oli takana ja kaksi oli ihan 
meidän vieressä, molemmilla puolilla, silloin minun ystäväni hän ei enää pystynyt… 
häntä pelotti… hän otti aseen ja ampui ilmaan. Ja sitten he (rosvot) tiesivät, että meillä 
on ase. Hän ei pystynyt ampumaan heitä vaan hän ampui ilmaan. Ja he pelästyivät ja 
luulivat, että meillä on enemmänkin aseita ja sitten he lähtivät pois. Muut eivät tienneet, 
että tämä matka on vaarallinen. 

Seuraavana päivänä meidän veneestämme oli jo vesi melkein loppu. Ihmiset eivät 
tienneet, että matka on pitkä ja he heittivät vettä pois ja kylpivät …” 

                                                                                                                             (haastattelu 6)

                                      

Nuori somalinainen kertoo matkaltaan Keniaan: 

 

”Pakomatka oli raskas ja vaikea; oli nälkä ja jano. Sota oli tuhonnut paljon ja 
kuolleita ja loukkaantuneita oli joka paikassa. Ampumisia kuului ja läheltä kuoli ihmisiä. 
Ei ollut ruokaa, ei vettä ei mitään. Oli rauha, mutta ihmiset kuolivat sairauksiin, nälkään 
ja puhtaan (juoma)veden puutteeseen”.  

                                                                                                              (haastattelu 12)             

 

Haastatteluista ilmenee, että kertojieni elämä irtaantumisvaiheessa on kaaosta ja taistelua 

henkiin jäämisestä. Se että he ylipäätään pääsevät ja selviytyvät seuraavaan vaiheeseen vaatii 

jokaiselta paljon. Kaikkien kertojien lisävaikeutena on yhteyden pitäminen omaisiin, koska lähtijä 

joutuu jatkuvasti vaihtamaan paikkaa (pakenemaan). Posti ei kulje eikä puhelimia ole.  
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         Haastatteluissa on puhetta ihmiselämän perustarpeista, jokaisella on nälkä ja jano sekä 

unelma ”keitaasta”, haave paremmasta. Ymmärrän, että kertojille matkan tärkein asia on pitää 

itsensä hengissä. Heistä on tyrmäävää huomata sodan ja julmuuksien jälkeen, että niin 

vähäpätöisiltä tuntuvat asiat kuin vesi tai ravinto saattavat pysäyttää koko matkan. He törmäävät 

jatkuvasti tilanteisiin, joissa ystävä, tuttu tai kanssalähtijä ei selviydykään pakomatkasta. 

Vietnamilaiskertojien tarinoissa henkilökohtaiset pakoon lähdön syyt tulevat niukasti 

esille. Muutamilta vietnamilaisilta kysyn, miksi he lähtivät pakoon. Joku sanoo, että sukulaisten 

pakenemisen jälkeen elämä vaikeutuu, erityisesti lasten koulunkäynti. Toinen puolestaan 

vakuuttaa elämän vaikeutta ulkonaliikkumiskielloilla, rajoitetulla matkustusluvalla (sai 

matkustaa noin 10 km säteellä), viranomaisten valvonnalla ja henkilöpaperien jatkuvalla 

näyttämisellä. Yleisesti vietnamilaiset perustelevat lähtöään nuorten miesten armeijaan 

joutumisella, vanhempien uudelleenkoulutusleireillä ja elämisen vaikeutumisella. Tällä he 

tarkoittavat sekä elämisen laatua että taloudellista puolta. Kertomuksista välittyy, että 

Vietnamissa eläminen, tila, ei ole enää heidän hallussaan. Oma asema tuntuu ahtaalta ja 

alisteiselta, tuttujen ja sukulaisten onnistunut pakomatka suuntaa kertojieni katsetta muualle. 

Somalialaiset kertojani pääsevät Moskovaan omalla tavallaan, mutta sieltä pitää edelleen 

jatkaa eteenpäin. Tähän mennessä tehdyt rajanylitykset eivät ole vielä riittäviä. Laillisuuden 

kategoria sekä turva ovat vielä saavuttamatta. Kertojieni on vaikea jatkaa matkaa Moskovasta 

eteenpäin, mutta haastatteluissa paljastuu, että jonkinlainen järjestely länteen on kehitelty. 

Kukaan haastateltava ei kerro, kuinka matkajärjestelyt on saatu aikaan; tärkeintä on niiden 

toimivuus. Osa pääsee mukaan Suomeen suuntautuneeseen liikenteeseen ja niin he saapuvat 

Moskovasta junalla Vainikkalaan. Nurin tarina turvapaikanhakijan saapumisesta Suomeen on 

paljon puhuva: 
 

”Kun lähdin, en tiennyt minne olin matkalla. Lähdin lentokoneella Mogadishusta 
Moskovaan, koska sain sinne kolmen päivän viisumin. Moskovassa ajattelin, että menen  
Ruotsiin. Minulla on siellä sukulaisia.  

Moskovassa järjestettiin junalippu Ruotsiin. Mutta sillä ei päässyt Ruotsiin. 
Suomen rajalla, Vainikkalassa, juna pysähtyi. Sanoin, että olen pakolainen ja olen 
matkalla Ruotsiin. En päässyt Ruotsiin. Sitten hain turvapaikkaa Suomesta.”  

                                                                                               (haastattelu 8, ryhmähaastattelu)

                                       

Tarinoista selviää että Moskovasta junalla eteenpäin lähtevät somalipakenijat luulevat 

olevansa matkalla Ruotsiin. Ruotsi on maailmalla Suomea tunnetumpi ja yllätys onkin, että 

tulopaikka on Ruotsin sijaan tuntematon maa, Suomi. Ainoastaan yksi somalihaastateltavani on 

lähtenyt suuremman somaliryhmän kanssa Moskovasta junalla Viroon, Tallinnaan, josta koko 
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ryhmä jatkaa laivalla matkaansa Helsinkiin. Matkustustapa ja tuntematon määränpää ovat 

somalialaisia kertojiani yhdistävät tekijät - kaikki ostavat lipun jonnekin, mutta kukaan ei tiedä 

minne.  

Aineiston perusteella pako on kertojille enemmän kuin vain pakoon lähtö, kestoltaan 

pitempi ja monimutkaisempi prosessi. Kertojieni yhteinen kokemus on, että he lähtevät matkalle 

tuntemattomaan ja päätyvät monen vaiheen kautta Suomeen. Huolimatta siitä, että he ovat olleet 

matkalla ”jonnekin” tai ”ei minnekään”, määränpäätään he eivät lähtiessään tiedä.  

Ihmisen elämässä epätasapaino (dissonance), tasapainottomuus on dynaaminen voima, joka 

pyrkii saamaan aikaan muutoksen (Eskola 1986). Kertojat ovat kotimaista lähtiessään ja 

pakomatkallaan epätasapainon vaiheessa. Päästessään pakolaisleirille tai turvapaikanhakijaksi 

turvalliseen maahan he vasta uskovat pakomatkansa onnistuneen ja osaavat arvostaa tätä asiaa.  

Vietnamilais- ja somalihaastateltavieni suhtautuminen omaan pakoonsa on vähättelevä: 

 

”Meidän pakomatka ei ollut niin vaikea. Kuulin leirillä monista matkoista. Monet 

joutuivat merirosvojen käsiin, paljon ihmisiä kuoli.” 

                                                                                                              (haastattelu 3) 

 

 Kuvatessaan matkansa kokemuksia he kääntävät helposti puheen muihin pakolaisiin ja 

vähättelevät omia vaikeuksiaan. Pakolaisleireillä tai myöhemmin elämänsä aikana he kertovat 

kuulleensa toisten pakolaisten omiaan paljon järkyttävimmistä kokemuksista; ryöstöistä, 

raiskauksista, onnettomuuksista, kidutuksista, veneiden upottamisista ja muista asioista. He 

haluavat ikään kuin ilmentää, että heidän matkansa ei ollut vaikea, ja että he itse selviytyivät. 

Kertojien oman pärjäämisen vähättely tuo mieleen  ”vertaisuuden kokemuksen” (vrt Kortteinen 

& Tuomikoski 1998). He vertaavat omia kokemuksiaan muiden kokemuksiin ja selviytyvät 

henkisesti matkastaan paremmin uskotellessaan itselleen, että muilla on vielä vaikeampaa. 

Somalialaisten henkilökohtaiset pakoon lähtemisen syyt selviävät haastatteluissa. Monet 

somalialaiset puhuvat alueelleen laajentuneesta sodasta, pommituksista sekä kiduttamisista ja 

raiskauksista.  
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3.3 Pako kriisin käynnistäjänä 
 

Stressiteoreettisen tutkimuksen lähtökohdan mukaan (Hänninen 1999, 72) elämänmuutos on 

stressitekijä, joka rasittaa ihmisen sopeutumisresursseja ja uhkaa hänen hyvinvointiaan (Holmes 

& Rahe 1967). Tämä tutkimustraditio juontuu havainnoista, että muutoksia kokeneet ihmiset 

kärsivät keskimäärin muita useammin erilaisista psyykkisistä ongelmista ja fyysisistä sairauksista 

( Rabkin & Struening 1976). Vietnamilaisten ja somalialaisten pakenijoiden kokemuksissa pako 

kotimaasta, lähtö tutusta kieli- ja kulttuuripiiristä, ero sukulaisista ja muista läheisistä sekä tulo 

vieraaseen ympäristöön merkitsevät elämänmuutosta, joka enteilee lähes poikkeuksetta kriisiä 

heidän elämäänsä.  

Elämäntilannetta, situaatiota, vaikeuttavat henkilökohtaiset kokemukset paitsi paosta niin 

myös sodasta, omaisten kuolemista, kidutuksista, raiskauksista, menetyksistä sekä päätökset 

pakoon lähdöstä. Monet kertojani ovat joutuneet kokemaan kotimaassaan enne pakoa mm. 

kidutusta15, joka on heille itselleen ja omaisille rankka tapahtuma. Minulle välittyy, että juuri 

haastateltavaan itseensä tai omaisiin kohdistunut kidutus16 on kertojille se viimeinen pisara, joka 

johtaa maastalähtöön. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 

julistuksen 5. Artikla sanoo: ”Ketään älköön kidutettako, älköönkä rangaistako tai kohdeltako 

julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.” (Wahlström 1996)  Näillä julistuksilla ja artikloilla ei 

ole mitään vaikutusta monenkaan pakolaisen elämään.  

Pahaa tarkoittamattaan kuka tahansa ihminen saattaa tiedostamattaan provosoida kidutuksen 

aikaansaamat traumat ja ahdistuksen tuntemukset esille. Muun muassa tämän vuoksi en halua 

kysyä keneltäkään haastateltavaltani, onko häntä kidutettu tai miten häntä on kidutettu. 

Kysymykseni voisi johtaa ennalta arvaamattomiin seuraamuksiin. Mikäli haastateltavat itse 

spontaanisti puhuvat kidutuksesta, ahdistuksesta tai muusta problematiikasta, käsittelemme näitä 

asioita haastattelutilanteessa joskus hyvinkin syvältä.  

Yksi haastateltavistani kirjoittaa minulle sen sijaan, että puhuisi. Hänen selonteostaan 

avautuu asioita, joita häneen kohdistuneessa kidutuksessa tapahtuu. Häneen ei haluta jättää 

                                                
15Yleissopimuksen 1 artiklan mukaan  kidutuksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa ”kaikkia tekoja, joilla 
aiheutetaan jollekulle tahallisesti kovaa kipua tai kovaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä tietojen tai tunnustuksen 
saamiseksi häneltä tai kolmannelta henkilöltä, hänen rankaisemisekseen teosta, jonka hän tai kolmas henkilö on 
tehnyt tai epäillään tehneen, hänen tai kolmannen henkilön pelottelemiseksi tai pakottamiseksi taikka minkälaiseen 
tahansa syrjintään perustuvasta syystä, kun virkamies tai muu virallisessa asemassa toimiva henkilö aiheuttaa 
sellaista kipua tai kärsimystä, yllyttää tai suostuu niiden aiheuttamiseen tai hyväksyy sen hiljaisesti”. Sopimuksen 3 
artiklan mukaan sopimusvaltio ei saa karkottaa, palauttaa tai luovuttaa ketään toiseen valtioon, jos on perusteltua 
syytä uskoa, että hän olisi siellä vaarassa joutua kidutetuksi. (Laine 2001, 201). 
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kidutuksen jälkiä. Samoissa tilanteissa ovat olleet myös monet muut tutkimukseni kertojat. 

Somalimies kirjoittaa: 

 

”Mielenosoituksen jälkeisenä päivänä opettajat pidätettiin ja minä olin heidän 
joukossaan. Meitä oli kaikkiaan seitsemän opettajaa, jotka NSS (hallituksen joukot) 
pidätti ja vei vankilaan Buraossa (Somaliassa). 

Minua kuulusteltiin ja kidutettiin pidätyksen alkuaikoina. Minulta kyseltiin 
kuulusteluissa, että olenko minä SNM-liikkeen (hallituksen vastainen) jäsen ja olenko 
minä hallituksen politiikkaa vastaan ja muita sellaisia poliittisia mielipiteitä. Kun minä 
en vastannut kuulustelijalle hänen mielestään oikeaa vastausta, niin minun oikean käden 
etusormen ja kynnen alle työnnettiin neula. Tätä menetelmää käytettiin ensimmäisen 
viikon ajan. Tämän jälkeen minua roikutettiin viitenä päivänä pää alaspäin aina kolme 
tuntia kerrallaan ja aina niin kauan kuitenkin, että taju menee. Pidätyksen aikana yksi 
opettaja kuolee kidutuksen seurauksena.  

Minut ja kaikki muut (kuusi) opettajat vapautettiin kahden kuukauden päästä ja se 
tapahtui siitä syystä, että Siadin hallitus pelkäsi mielenosoitusten (opiskelijoiden) 
alkavan taas. Kun me olimme pidätettynä, oli koulut suljettuna mutta niitä ei voinut 
mielenosoitusten pelossa pitää kiinni, vaan meidät oli laskettava vapaaksi, jotta koulut 
voidaan avata ja aloittaa normaali päiväjärjestys. 

   Minulle ei jäänyt pidätysaikaisista kidutuksista mitään pysyviä jälkiä, jotka voisi 
todeta silmällä.  

 Pidätysaikana me olimme kaikki opettajat samassa sellissä kuulustelujen jälkeen. 
Sellissä ei ollut patjoja eikä valoa. Iltaisin sinne heitettiin vettä lattialle, jotta olisi huono 
nukkua."  

                                                                                                                                    (paperi 1)

                                              

En tarkastele kidutusta17 irrallisena pakolaisuuteen liittyvänä traumana, sillä kyse on 

pakolaisuuteen liittyvästä yhdestä organisoidusta väkivallan ja vainon keinosta. Pohjoismaisten ja 

kansainvälisten arvioiden mukaan kidutusta on kokenut joka viides pakolainen joko kotimaassaan 

tai pakomatkansa aikana. Kidutuksen kanssa kosketuksiin on joutunut kuitenkin useampi. 

Organisoitua väkivaltaa/vainoa ovat joutuneet kokemaan jotenkin kaikki pakolaiset. Jokainen 

heistä kantaa itsessään näitä traumoja (Dadu 1993, Ahlberg 2000, Järvinen 2004, 108-119). 

Kidutuksen tavoitteena on murtaa ihminen sekä psyykkisesti että fyysisesti. Kidutusten 

seurauksena (Heikkilä 1997, Niemelä 1999; 2000, Järvinen 2004) ihminen voi kärsiä keskittymis- 

ja muistivaikeuksista, päänsärystä ja muista somaattisista oireista, painajaisunista, uni- ja 

valverytmin häiriöistä, masentuneisuudesta, ahdistuneisuudesta, tunne-elämän 

                                                                                                                                                       
16Eri tutkimukset osoittavat ja käytännön työtä tekevät ovat kertoneet (Niemelä 1999, Bremer 2000), kuinka 
kidutuksen psykologiset vaikutukset ovat kauaskantoisia. Kidutuksen kokemuksia ihminen kuljettaa aina 
sisimmässään ja se muistuttaa alituisesti olemassaolostaan mitä erilaisimmissa arkipäivän tilanteissa (Dadu 1993). 
17 Heikkilän mukaan kidutuksen eri muodot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Psykologisella kidutuksella 
pyritään heikentämään ihmistä, niin että hän kokee avuttomuutta, exhaustiota ja intensiivistä pelkoa. Lisäksi 
pyritään murtamaan kokonaan henkilön persoonallisuus siten että hän tuntisi häpeää, syyllisyyttä ja menettäisi 
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ailahtelevaisuudesta, väsymyksestä, seksuaalisista ongelmista, identiteettihäiriöistä, 

psykoosioireista, stressistä jne. Juuri nämä oireet tulevat puheeksi myös parin kolmen 

haastateltavani kanssa.  

Pakolaiskertomukset osoittavat pakolaiseksi joutumisen olevan aina kaaos yksilölle ja 

perheelle. Tämä koskee kaikkia kertojia sukupuolesta, etnisestä ryhmästä, iästä tai sosiaalisesta 

asemasta riippumatta. Kysymys on kokemuksesta, joka paitsi mullistaa elämän sekä sosiaalisesti 

että sosioekonomisesti, repii ihmisen juuriltaan, riisuu hänen osaamisensa ja monet taitonsa. 

Haastatteluista myös ilmenee muutama tilanne, jossa kaaos vammauttaa kertojat sekä fyysisesti 

että psyykkisesti pitkäksi aikaa. Pohjalla on tapahtumien ja kohtelun nöyryyttävyys, 

puolustuskyvyttömyys ja identiteetin hämärtyminen. Irtaantumisvaiheessa monilla kertojillani on 

yhteisenä kokemuksena katastrofi. Katastrofilla tarkoitan tässä uhkaavia tilanteita tai olosuhteita, 

esimerkiksi sotaa tai vainoa, jotka muuttavat yksilön ja perheen jokapäiväistä elämää ja elämän 

ehtoja sekä mahdollisuuksia (Angel 1992, 53). 

Irtaantuminen ja pakolaisuus käynnistävät syyllisyyden ja ikävän lisäksi myös muita 

mielenterveydenjärkkymiseen liittyviä tuntemuksia. Kertojat eivät osaa eritellä, mikä on lähdön 

tai pakolaisuuden aikaansaamaa, mutta pahasta olosta ja kivuista jokainen puhuu.  

Vaikka vanhemmat pyrkivät suojelemaan lapsiaan, usein myös lapset joutuvat kokemaan 

pakolaisuuden traumoja, väkivaltaa ja uhkia. Jotkut kertojat ja kertojieni lapset joutuvat 

väkivallan kohteeksi, tai he ovat väkivallan silminnäkijöitä. Katastrofi merkitsee aina yksilön ja 

perheen elämään psykologisia ja sosiaalisia muutoksia (Puusaari 1997) ja menetyksiä, 

turvattomuutta sekä sosiaalisen että yhteiskunnallisen aseman laskua. Väkivalta jää kertojien 

mieliin ja kokemuksiin. Näistä tapahtumista pakolaisten on vaikea puhua, mutta kuuntelijalle 

välittyy kertojien satuttava kipu ja tuska kokemusten seuraamuksena. Somalimies kirjoittaa: 

 

  ”Maaliskuussa 1985 murtautui armeija väkisin meidän taloon ja silloin minua 
lyötiin kiväärillä ja minut laitettiin talon vesisäiliöön sekä yksi mies pistettiin minua 
vartioimaan. Sotilaita oli ainakin 12 miestä ja he raiskasivat sekä vaimoni että siskoni ja 
ryöstivät sitten autoni ja kaiken arvokkaan omaisuuden talosta. Meistä kaikki säilyivät 
hengissä. 

   Minä menin tämän jälkeen poliisin luo pyytämään apua. Siellä minut pidätettiin 
ja minä jouduin olemaan poliisilaitoksella kymmenen päivää. Poliisi otti yhteyttä 
NSS:ään (hallituksen joukkoihin) ja siellä oli heidän papereissaan minun nimeni.  

Minun asiani käsiteltiin XHKS:ssä (Siad Barren hallituksen aluekomiteassa) ja 
minä sain tältä komitealta 2 vuotta 4 kuukautta tuomion. Syy oli huono käytös. Minua ei 
viety mihinkään oikeuteen, vaan jouduin Buraon vankilaan ilman mitään valitusoikeutta. 

   Ennen poliisille menoa olin yrittänyt hoitaa asiaa yksityisesti, mutta en ollut 
                                                                                                                                                       
kokonaan itsearvostuksensa. Fyysisellä kidutuksella ihminen saatetaan pakottaa täysin mielivaltaisiin tilanteisiin. 
Kolmas kidutuksen muoto on farmakologinen kidutus (Heikkilä 1997). 
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saanut mitään selvyyttä asiaan. Menin poliisin luo joulukuussa 1985 ja pääsin siltä 
reissulta vapaaksi maaliskuussa 1988. Vankilassa minua ei enempää kidutettu vaikka 
koko syytön vankeusaika sinällään on kidutusta.” 

                                                                                                                                                               (paperi 1)

  

Uhriksi joutuminen aikaansaa ihmisessä nöyryytyksen ja häpeän tunteen (vrt. Kortteinen & 

Tuomikoski 1998). Oman asemansa menettäminen paitsi yhteiskunnallisesti myös perheen 

silmissä ja kokemuksissa lisää kertojien pahaa oloa. Aikuisen miehen kokemus siitä, ettei pysty 

suojelemaan perhettään kotona tuntuu rankalta ja vie pitkäksi aikaa elämän hallittavuutta. 

Nöyryytys on sosiaalisesti tai kulttuurisesti määrittyvä kokemus, joka ei tarvitse perustakseen 

oletuksia psyykestä. Häpeä sen sijaan viittaa myös kokijan psyykkiseen rakenteeseen. Nöyryytys 

vaihtelee kollektiivisesti liittyen alentaviin tilanteisiin. Häpeä on nöyryytyksen syvempi, 

psykodynaamisesti latautunut muoto (Kortteinen & Tuomikoski 1998).  

Uhriin liittyvä fyysinen väkivalta lisää voimattomuutta ja avuttomuutta. Häpeän tunteessa 

kertojan olemus on ikään kuin alasti, maahan käpertyneenä ja puolustuskyvyttömänä. Kertojieni 

elämässä ilmenee tilanteita, joissa sekä vietnamilais- että somalikertojani joutuvat kokemaan 

henkilökohtaista ja kollektiivista häpeää ja syyllisyyttä. Erityisesti seksuaalinen väkivalta ja siitä 

vähäinenkin puhuminen välittää kertojista häpeän tunnetta. En kysy asioiden satuttavuuden 

vuoksi raiskauksista tai muista seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä asioista, mutta joissakin 

tilanteissa joku tuo itse asiaa esille ja häpeän tunne välittyy voimakkaasti keskusteluun. Kertojien 

ääni katoaa lähes täysin, he välttävät katsekontaktia ja häpeä sekä ahdistus ovat läsnä. He eivät 

puhu yleensä heihin itseensä kohdistuneista teoista, vaan läheisistä perheenjäsenistään. Vaikeista 

asioista on helpompaa puhua muiden ihmisten tapahtumina kuin omina, vaikka itse oltaisiinkin  

uhrina. Lähes aina kertomus fokalisoituu toiseen perheeseen/sukulaisiin tai perheen näkökulmaan 

ja avaa paitsi yksilön myös koko perheen häpeää sekä antaa kuulijalle erilaista perspektiiviä 

häpeäntunteeseen. Kollektiivisemmaksi ja raskaammaksi häpeä muuttuu, jos 

raiskauksen/raiskausten seurauksena syntyy lapsi.  

Näitä keskusteluja en halua esitellä eettisistä syistä tutkimuksessa. 

 

 

3.4 Lähteneiden syyllisyys ja jääneiden kaiho 
 

Perheen merkitys, arvot ja elämäntapa tulevat kertojille erilaiseen valoon pakoon lähdön 

yhteydessä sekä elämässä kotimaan ulkopuolella (vrt. Puusaari 1997). Haastatteluista välittyy 
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pakolaisten kulttuuriin liittyviä asioita, jotka korostuvat uudessa tilanteessa, maassa ja 

yhteiskunnassa. Asiat ja tapahtumat hiipivät haastateltavien mieleen vähitellen ja pulpahtavat 

esiin eri tilanteissa. Tarinoissa korostuvat erityisesti pakenijoiden koti-ikävä ja 

syyllisyydentunteet. Vietnamilais- ja somalikertojat kokevat, että heidän lähtönsä yhteydessä ja 

jälkeen oma perhe ja sukulaiset joutuvat jäämään kotimaahan ja kärsimään siellä kenties myös 

heidän lähdöstään. Syyllisyyttä he tuntevat siitä, että he ovat päässeet pakoon ja saaneet 

paremman elämän muiden perheenjäsenten jäädessä vaaraan ja kärsimyksiin. Tämä tunne 

ilmenee heti irtaantumisvaiheessa ja voimistuu, mitä kauemmaksi lähtijä pääsee ja mitä enemmän 

aikaa kuluu. Kertojani kokevat, että kun koti ja sukulaiset ovat kaukana, etäisyys alkaa tuottaa 

tuskaa; välimatka sinne mistä on lähdetty on kaikella tavalla suuri. Tunnetasolla haastateltavat 

liikkuvat samantapaisessa ”etäisyyden tyranniassa”, jota Olavi Koivukangas (1997) luonnehtii 

Australian suomalaissiirtolaisten tuskalliseksi asiaksi. Syyllisyyteen liittyy myös häpeä ja 

pettämisen tunne lähtemisestä ja siitä, että jättää erityisesti vanhemmat sukulaiset, jotka pettyvät, 

kun nuoret lähtevät. Vanhemmat ovat sukukeskeisen perinteensä mukaisesti luottaneet siihen, että 

vanhetessaan he voivat turvautua (pakoon lähteneisiin) nuoriinsa. Ymmärrettävää on 

pakenijoiden suuri pelko kotimaahan jäävien omaisten elämästä, turvallisuudesta ja 

toimeentulosta. Vietnamilaisnainen tunnustaa: 

 

…”Kyllä silloin tuntui pahalta. Sitten koko perhe kuuli, että olimme lähteneet 
pakoon. He itkivät kovasti ja mummo lähetti minulle yhden kirjeen pakolaisleirille ja hän 
kysyi; kun hän on minut kasvattanut, miksi minä lähdin pois Vietnamista. Nyt hän ei 
tiennyt, koska me näemme uudestaan.” 

                                                                                                                     (haastattelu 6)

                 

Ikävää ja syyllisyyttä pohtiessaan, jotkut kertojani tuovat esille myös lähdön syyt ja 

”oikeutuksen”, ikään kuin lievittääkseen pahaa mieltään: 

 

”Minun isäni ei tykännyt, että lapset lähtevät hakemaan turvapaikkaa. Minun 
isäni on käynyt monia kouluja, hän tietää kaiken ja hän ei koskaan hyväksynyt, että lapsi 
lähtee tällä tavalla. Silloin, kun minä lähdin, minun oli pakko lähteä. Minulla oli 
vaarallista olla siellä.”                                                                
                                                                                            (haastattelu 4, perhehaastattelu) 

 

Syyllisyys koskee jotakin itsen aktia, psyykkistä tai konkreettista, mutta häpeä koskee koko 

itseä (vrt. Kortteinen & Tuomikoski 1998). Tämä korostuu haastateltavistani sekä vietnamilaisten 

että somalien kulttuuriin kuuluvana asiana. Syyllisyydentunne on kertojille ikään kuin suru (vrt. 
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Järvinen 2004, 93), mielen tila, tuska, jota on vaikea määritellä ja josta heidän on vaikea saada 

kiinni.  

Somalinuorukainen analysoi asiaa omakohtaisen kokemuksen perusteella. Hän kertoo 

pakolaisuuden tuntemuksista, joita jokainen hänen mielestään kantaa sisällään. Monet eivät 

kuitenkaan pysty puhumaan niistä kuten somalimies: 

 

”Pakolaisen elämä on monivaiheista ja se alkaa siitä, kun hän joutuu lähtemään 
kotimaastaan johonkin. Ensin kun hän joutuu lähtemään kotimaastaan johonkin, 
valmistelee matkaa ja pääsee johonkin turvaan - esimerkiksi Suomeen. Silloin tulee 
helpotus. Sen jälkeen jonkun aikaa elämä on ihan normaalia tai ainakin yrittää, että 
elämä olisi normaalia.  

Mutta jossakin vaiheessa huomaakin, että vaikka se on nyt turvallista, se ei 
vastaakaan hänen odotuksiaan. Tulee koti-ikävä ja tuntee syyllisyyttä, kun muut 
perheenjäsenet ja ystävät jäävät sinne tai ovat jossain muualla maailmalla.  

Ja vaikka itse et pysty heitä auttamaan, on ihan luonnollista, että tulee sellainen 
olo. Tuntuu kuin olisi orpo täällä ja tulee koti-ikävä.” 

                                                                                                                    (haastattelu 13)  

                               

Nuori puhuu oman elämäntilanteensa hallitsemisesta tai hallitsemattomuudesta. Normaali 

elämän puuttuminen johtuu siitä, että sukulaiset eivät ole läsnä. Orpous ja koti-ikävä 

ilmentävät sekä yksinolon tunnetta että kaipausta sukulaisiin ja kotiin/kotimaahan. 

Turvallisuudentunne ei pystynyt kompensoimaan suuria puutoksia.  

Kertojani pyrkivät lievittämään syyllisyyttään auttamalla kotimaahan ja muualle jääviä 

sukulaisiaan monin tavoin. Keinot ovat olosuhteista johtuen kuitenkin vähäiset. Taloudellinen 

avustaminen, rahan lähettäminen on se mihin jokainen pyrkii. Tämä ei johdu ainoastaan 

syyllisyyden tunteista vaan kysymyksessä on kollektiiviseen kulttuuriin liittyvä vastuun 

ottaminen ja huolehtiminen erityisesti vanhemmista omaisista. Selvää on, että rahan 

lähettäminen tuo pakolaisille itselleen taloudellisia vaikeuksia. Tämä on asia, josta kukaan 

haastateltava ei halua kanssani edes keskustella. On niin itsestään selvää, että sukulaisia 

autetaan kotimaahan tai muualle maailmaan (vrt. Ha 2002). Moni kertoo säästävänsä vähistä 

rahoistaan ja lähettävänsä omaisilleen rahaa, pääasiassa vanhemmilleen. Minulle ei ole yllätys, 

että moni vietnamilaiskertoja on rakennuttanut vanhemmilleen talon Vietnamiin ja usea 

lähettää edelleen säännöllisesti sukulaisilleen rahaa.  

Kertojat ovat kotimaan sukulaisten taloudellisissa suunnitelmissa mukana, ja niin he 

myös tietävät että rahaa pitää lähettää säännöllisesti:  

 

O: ”Kyllä, juu autamme mummua taloudellisesti…Äiti rakennutti mummulle 
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talon. Näytän valokuvia siitä… Niin, siihen meni paljon rahaa. … 
Viime vuonna mulla oli kesätöitä kolme kuukautta ja lähetin rahaa mummulle, 

tädillekin ja serkuillekin… Vietnamissa kaikki on kallista, eikä ole rahaa ostaa.” 
                                                                                                                         (haastattelu 3)                               

 

Vietnamin sukulaiset jarruttelevat jo Suomessa asuvia rahan lähettämisessä: 

 

”Mummu sanoi että en lähettäisi enää hänelle rahaa, koska nyt minun siskoni on 
työssä ja nyt he pystyvät hoitamaan kaiken. 

M: Sinä olet paljon lähettänyt rahaa sinne? 
En enää, silloin alussa kyllä… Monta vuotta sitten, mutta nyt tällä hetkellä ei 

ole mitään tarvetta lähettää rahaa. Juuri kaksi viikkoa sitten minun siskoni oli lähettänyt 
ison summan rahaa äidille. Hän lähetti 5000 markkaa sinne.” 

                                                                                                                         (haastattelu 6)                                                           

 

Syyllisyys, koti-ikävä, suru ja pelot sukulaisten puolesta sekä kollektiivinen vastuu tulevat 

myös ikävällä tavalla haastateltavien uniin. Useat kertovat nähneensä rankkoja painajaisunia, 

joiden sisältöinä ovat nälkä, pommitukset, hukkumiset, katastrofit ja kiinnijoutumiset. 

Kipeimpinä aiheina uniin tulvivat kuitenkin omaisten hätä ja heidän vaikea elämänsä.  

Painajaisunet saattavat tulla milloin vain, ihan hyvän päivän jälkeen tai jonkun omaisen 

kirjeen, muistamisen seurauksena tai muun omaisiin liittyvän muistutuksen tuomana. Minulle 

selvitetyissä unissa on selkeästi kaksi aihetta: 1) pakolainen itse on vaarassa ja 2) sukulaiset ja 

omaiset ovat vaarassa. Kotimaan ulkopuolella asuvana pakolainen ei pystynyt pelastamaan 

sukulaista ja seurauksena on läheisen kuolema.  

 Painajaisuniin heräävä ihminen on entistä huonovointisempi ja pelokkaampi. 

Somalinuorukaisen pohdinta avaa kaikkialla olevan perheen läsnäoloa: 

 

  ”Olen nähnyt painajaisunia, perheestäni. Aina nukun hyvin vähän ja aina näen 
painajaisia.  

Joskus en saa lainkaan unta ja päätä särkee. Joskus olen masentunut…  
Ei mitään vaikeata se ei ole täällä Suomessa. Se on minun perheeni, mitä minä 

ajattelen. Ei minun itseni kanssa täällä, se on kaikki hyvin, mutta se minun perheeni on 
aina päässä. Kun juttelen ihmisten kanssa ja kaikki se on mielessä.” 

                                                                                                                         (haastattelu 1)                                                  

 

Lähtijälle siirtyy vastuu paitsi itsestä myös ylisukupolvisesta perheestä kollektiivisen 

kulttuurin mukaan. Tilanne on kertojia kuormittava ja lisää pakolaisuuden taakkaa.    
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3.5 Kollektiiviset turvaverkostot hajoavat 
 

Pakoon lähtevät ihmiset odottavat elämänsä helpottuvan kotimaan ulkopuolella. He selviytyvät 

vaikeuksistaan osittain sen vuoksi, että heillä on toivoa ja tietoa muiden henkiinjäämisistä ja 

paremmasta elämästä. Todellisuudessa irtaantuminen ja sen jälkeinen aika on erilaista kuin 

pakenijat ovat kuvitelleet.  

Molemmat tutkimusryhmät ovat kotoisin ns. kollektiivisista18 kulttuureista eivätkä    

individualistisesta kulttuurista, johon me suomalaiset kuulumme. Kulttuurien typologioissa on 

merkittävä ero juuri kollektiivisten ja individualististen kulttuurien välillä (ks. esim. Alitolppa-

Niitamo 1992). Tarinat paljastavat, että paoissa kertojien kollektiivinen miljöö hajoaa ja 

vaikutukset ovat ennalta arvaamattomia. Siirtymän transnationaalisuus merkityksellistyy siten  

etteivät kertojani tässä vaiheessa tiedosta omaa paikkaansa. Turvallinen perhejäsenyys murtuu 

ja yhtäkkiä ympäriltä puuttuvat monet tärkeät ihmiset.  

Yksin lähtijät eivät voi uudessa tilanteessa jakaa asioitaan kenenkään kanssa, jos mukana 

ei ole omaa perhettä. Samat kokemukset eivät yhdistä kertojia siinä määrin, että omista asioista 

saattaisi puhua perheen ulkopuolisille. Kollektiivisen kulttuurin periaatteisiin kuuluu, ettei 

vieraille puhuta omista eikä oman perheen asioista tai ongelmista. Somalimiehen sanoma 

edustaa minun kokemuksiani myös vietnamilaisen ja somalialaisen kulttuurin ilmapiiristä: 

 

 ”Somalialaisessa kulttuurissa ei yleensä puhuta vieraille ihmisille tai edes 
läheisille, jos on ongelmia. Paitsi jos on asia, joka koskee koko perhettä ja se näkyy 
ulospäin, silloin sukulaiset puuttuvat asiaan.  

Ei koskaan vieraalle puhuta omia asioita, itse asiassa koko ajan yritetään peittää 
ongelmat. Perheen salaisuudet eivät saa vuotaa ulkopuolisille.” 
                            (haastattelu 5) 

 

Vietnamissa ja Somaliassa perheet ovat suuria, lapsiluku on moninkertainen verrattuna 

nykypäivän suomalaiseen perheeseen. Monet haastateltavat muistelevatkin kotimaataan: 

”kotona oli aina väkeä ja sinne oli turvallista palata”. Nuori somalinainen puhuu haikeudella 

kotielämästään: 

 

  ”Somaliassa perhe on erilainen, koska Somalissa on monta lasta ja aina on 

                                                
18Vietnamissa ja Somaliassa perhe on sosiaalisen järjestelmän ydin. Suurperhe on oma yksikkönsä, mutta se voi 
koostua myös erillisistä kotitalouksista. Kaikille tässä tutkimuksessa mukana oleville perhe, suku, sukulaisuus, 
klaani jne. merkitsivät paljon. Ydinperhe oli haastateltaville laajempi käsite kuin isä, äiti ja lapset. Kollektiivisissa 
kulttuureissa perheeseen kuuluvat paitsi isovanhemmat niin sedät, tädit, enot, serkut kuin kaukaisimmatkin 
sukulaiset. Perheeseen kuuluminen ja sukulaisten lähellä olo oli ollut kertojille aiemmin itsestään selvää.  
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lapsia ja ihmisiä kotona. Mutta muualla se (koti Suomessa) on tyhjä, ei kukaan ole 
kotona.”                                                
                          (haastattelu 1) 

 

Somalimies toteaa:           
 

”Somaliassa verkosto on suurempi. Siihen kuuluu perhe isovanhemmat ja 
kaikki. Vaikka   haluaisit ollakin yksin, se ei ole mahdollista”… 
                               (haastattelu 13) 

 

Kun vietnamilais- ja somalikertojat lähtevät kotimaistaan yksin tai yhdessä perheensä 

kanssa, luonteenomaista on, että he kohtaavat yksinäisyyden ja hiljaisuuden, vaikka ympärillä 

saattaa olla joskus satoja tai tuhansiakin kanssaeläjiä. Yksinäisyys tuntuu heistä oudolta ja 

vaikealta. Kotimaissa perheet eivät hajoa eikä perheenjäsenet joudu erilleen esimerkiksi työn 

tai avioliiton vuoksi. Ihmiset eivät ole ajatelleet, että he joutuisivat elämään ilman laajempaa 

perhettään ja sukulaisiaan. Ensimmäinen shokki lähdön jälkeen onkin perheen puuttuminen.  

Pakenijoiden voimavarat ehtyvät kovista kokemuksista jo alkutaipaleella, mutta kun 

he ovat matkalla maailmalla yksinäisyys ja ”minnekään kuulumattomuus” havahduttavat 

todelliseen tilanteeseen. Somalimies puhuu kipeistä kokemuksistaan: 

 

  ”Kotimaassa kaikki oli ollut ihan hyvin. Minä en ollut koskaan kokenut kovaa 
elämää ja niin edelleen ja yhtäkkiä tuli vaikeus minun elämääni; perheeni on puuttunut 
minun elämästäni ja se oli ensimmäinen ongelmani.” 

                  (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Kertojien elämäntavoista ja asenteesta välittyy, että lapsia ”kasvatetaan” kollektiiviseen 

kulttuuriin ja kuulumaan perheeseen ja sukuun. Monen mielestä on tärkeää, että lapset oppivat 

oman kulttuurinsa tavat pienestä pitäen. Somali-isän vakuuttelu on tyypillistä niin 

vietnamilaisessa kuin somalialaisessakin perheessä: 

 

  ”Lasten täytyy näyttää ihmisille, että heidät on kasvatettu hyvin tuntemaan oma 
kulttuurinsa ja opetettu kunnioittamaan perhettä ja muita ihmisiä. Miehellä on vastuu 
perheestä”  
                                                 (haastattelu 5) 

 

Kertojat vahvistavat, että Vietnamissa ja Somaliassa asioita ajatellaan laajennetun perheen 

(extended family) kannalta, jolloin yksilöllisyys ja individualismi jäävät taka-alalle. Kotimaissa 
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perheenjäsenet auttavat, kun apua tarvitaan ja sukulaisiin voi aina luottaa. Tätäkin asiaa somali-

isä selvittää luontevasti: 

 

”Perhe luottaa aina sukulaisiin ja läheisiin ihmisiin, joita he kohtelevat hyvin ja 
joille he kertovat omia salaisuuksiaan. Jos he eivät pidä salaisuuksiaan heidän välinsä 
menevät poikki. Se tuntuu siltä kuin joku tappaisi.” 

                            (haastattelu 5) 

 

Perheen asioista ei ole lupa puhua ulkopuolisille, mutta niistä pitää puhua suvun kesken. 

Somali-isä jatkaa: 

 
”Somaliperhe ei säilytä ongelmia itsellään, vaan he kertovat ne jollekin 

(sukulaiselle), joihin voivat luottaa ja saada heiltä neuvoja ja apua.”  
                            (haastattelu 5) 

 

Kertojat noudattavat lähdön hetkistä alkaen oppimaansa omaa kollektiivista kulttuuriaan, 

jonka mukaan yksilö käyttäytyy pitkälle tradition tai ryhmän määrittelemien normien ja 

sääntöjen mukaan. ”Kasvojen säilyttäminen” (lojaalisuus, arvojen säilyttäminen) oman perheen 

ja ryhmän sisällä koetaan merkitykselliseksi asiaksi. Tilanteesta saattaa tulla ongelmallinen, jos 

yksilö ei omien tekojensa tai jonkun läheisensä tekojen vuoksi pysty täyttämään häneen 

kohdistettuja odotuksia. Ryhmän muuttuessa tai kadotessa esimerkiksi maastamuuton takia 

kollektiivisen kulttuurin edustajalla on vaikeuksia, sillä hän on tottunut ohjautumaan ulkoapäin 

muiden mielipiteiden ja odotusten mukaan. Yksilö syntyy kollektiivisessa kulttuurissa laajaan 

perheeseen ja sukuun, joka suojelee häntä. Samalla suku odottaa ja vaatii kaikilta 

perheenjäseniltä lojaalisuutta ja tiettyjä velvollisuuksia, pyhinä pitämiensä yhteisten, 

ikimuistoisten perinnäistapojen ja -sääntöjen noudattamista (Alitolppa-Niitamo 1992, 119-123). 

Vietnamissa ja Somaliassa yksilöt kuuluvat harvoihin ryhmiin, mutta niihin sitäkin tiiviimmin. 

Lapset ja nuoret ovat tottuneet myös vanhoihin ihmisiin, koska useampi sukupolvi elää yhdessä. 

Lisäksi lapset opetetaan kunnioittamaan vanhempiaan ja arvostamaan vanhuutta.  

Somali-isä kirjoittaa perheenjäsenten merkityksestä ja toteaa vanhempien ihmisten 

kunnioituksen olevan tärkeää. Tämä koskee myös vietnamilaista kulttuuria: 

 

  ”Meidän kulttuurissa ihmisiä kunnioitetaan, varsinkin vanhuksia, koska he ovat 
tehtaita, jotka loivat ja kasvattivat nämä (nuoret) ihmiset.  

Jos joku ei kunnioita (vanhuksia) se tarkoittaa, että heidän vanhempansa eivät ole 
kasvattaneet ja opettaneet häntä hyvin.” 
                                    (paperi 2) 
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Nuori vietnamilaisnainen vakuuttaa: ”Vanhempia pitää kunnioittaa, missä sitten ollaankin.” 
                                                 (haastattelu 3) 
 

Somaliassa ja Vietnamissa lapsista pidetään huolta, heidän elämänsä vaikuttaa perheen 

tulevaisuuteen. Tyttöjen ja poikien erilaisesta asemasta perheessä on puhetta monen kanssa. 

Somalimiehen viesti avaa ovia molempiin kulttuureihin: 

 

  ”Pojat ovat perheen kanssa niin kauan kunnes saavat töitä tai menevät naimisiin. 
Myös tytöt asuvat perheen kanssa vaikka ovat aikuisia, jos heillä ei ole työtä tai eivät ole 
menneet naimisiin.  

Perhe suojelee tyttöjä enemmän kuin poikia, koska tytöt ovat perheen peili. 
Perheen maineeseen ei saa tulla tahroja, esimerkiksi avoliittoa ei hyväksytä. Ei myöskään 
sitä, että tytöt käyvät baareissa, juovat alkoholia tai polttavat tupakkaa. Jos nähdään 
jotakin mikä poikkeaa tyttöjemme kulttuurista on vaara, että perhe leimataan ja tytöt 
eivät pääse hyviin naimisiin.”  

                                                 (haastattelu 5) 

 

 Canhin (1990) mukaan vietnamilaiseen perheeseen kuuluu kolme sukupolvea. Jokaisella 

suvulla on yksi sukutalo, jossa vanhin poika asuu ja huolehtii vanhemmistaan sekä velvollisuuk-

sista esi-isiä kohtaan. Muiden lasten perustaessa perheitään he rakentavat usein oman talonsa 

sukutalon läheisyyteen. Vietnamilaisnainen vahvistaa asian: ”Äiti oli kotona, mummo oli kotona 

ja paljon sukulaisia ihan lähellä. Meillä oli vaikea elämä, mutta äiti oli onnellinen.” 

                                                 (haastattelu 3) 

 

Tulkitsen vietnamilaisnaisen tarkoittavan onnellisuudella nimenomaan sukulaisten kanssa 

yhdessä oloa. Vaikeuksista huolimatta ollaan onnellisia, kun saadaan olla yhdessä. Joskus 

vanhemmat saattavat asua myös tyttären kotona. Yleensä tytön käsitetään kuuluvan 

avioiduttuaan täysin miehensä perheeseen ja menettävänsä siten vanhempiensa perheen tai 

suvun jäsenyyden. Canh jatkaa: ”Vielä toisen maailmansodan jälkeen Pohjois-Vietnamissa oli 

tapana, että miniä joutui pyytämään miehensä perheeltä luvan voidakseen käydä tapaamassa 

vanhempiaan. Vasta appivanhempien kuoltua miniä on perheenäitinä täysivaltainen. 

Vietnamissa on tapana kuvata suvun hengeksi sitä, että verisiteet ovat lujat. Suvun maine on 

nähty jopa niin jakamattomana, että aikaisemmin oli tapana esimerkiksi miehen maanpetoksesta 

rangaista hänen itsensä lisäksi kaikkia kolmea sukua: miehen isän, miehen äidin ja vaimon”. 

(Canh  1990) Vietnamilaiset välittävät sujuvasti kulttuuriaan puhuessaan elämäntavoistaan,  

nainen pohtii: 
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”Vietnamissa arvostetaan paljon vanhempien mielipidettä. Äitini kaipaa kovasti 
Vietnamissa asuvaa äitiänsä. Isoäidin vuoksi hän (äiti) on käynyt kahdesti Vietnamissa.” 

                            (haastattelu 3) 

 

Kollektiivinen ilo, suru, häpeä, syyllisyys ja vastuuntunto ovat tuttuja asioita Vietnamissa 

ja Somaliassa. Yksilön sisäinen kontrolli kehittyy ja sosiaalinen kontrolli toimii yksilön 

syyllisyyden ja häpeän tunteiden pohjalta. Vietnamilaisnainen ilmaisee : 

 

”Mä tiedän, että mulla on tavoitteet korkealla, mutta kun suunnittelen, tavoitteena 
on hyvä  työpaikka. Haluan auttaa äitiä eteenpäin ja mummua ja tätiä. Äiti tulee 
vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Äiti ei kauan jaksa. Hän on niin heikko. Hän on usein 
kipeä ja minun pitää auttaa häntä.   ….” 
                            (haastattelu 3) 

 

Kun toista miljoonaa vietnamilaista meni Yhdysvaltoihin, heitä oli riittävästi luomaan 

omat organisaationsa ja infrastruktuurinsa. Heidän elämäntilannettaan tutkinut Rutledge 

toteaakin, että kun keskinäisen vastuun periaate on suoraan siirrettävissä amerikkalaiseen 

miljööseen, syntyy tarvittava keskinäisen avunannon järjestelmä ja järjestöt. Ne ulotetaan 

perheiden ja kasvatuksen tueksi mutta myös taloudelliseen ja sosiaaliseen avustamiseen. Tämä 

on välttämätöntä Yhdysvalloissa, koska maan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ei ole 

tällaiseen varautunut. (Rutledge 1992, 77-112). Tilanne Yhdysvalloissa on toinen kuin 

Pohjoismaissa ja Suomessa, koska Vietnamista on Yhdysvaltoihin tullut yli miljoona pakolaista. 

Kulttuurin, identiteetin ja etnisyyden edellytykset säilyä ovat luonnollisesti toisenlaiset kuin 

meillä. Kun vietnamilaisia meni Yhdysvaltoihin monissa eri aalloissa, he muodostavat omista 

lähtökohdistaan myös Yhdysvaltain sisälle erilaisia yhteisöjä omine infrastruktuureineen.  

Somali- ja vietnamilaiskertojat selvittävät, että ”heillä” vastuu läheisistä jakautuu 

sukupolvien kesken, aina on lähellä ihmisiä, jotka välittävät ja pitävät huolta. Perhe on 

yhteiskunnan ja avioliitto perheen perusta. Somalian islamilaisessa yhteiskunnassa korostuvat 

Koraanin19 ohjeet. Vietnamissa puolestaan painottuu perheenjäsenten vastuu ylisukupolvisesta 

perheestä. 
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3.6 Yhteenvetoa 
 

Kertojilleni van Gennepin teorian irtaantuminen merkitsee transnationaalista, ylirajaista 

pakoon lähtöä, irtiriuhtaisua omasta kodista, kotimaasta, lähiympäristöstä - kaikesta. Brahin 

(1996, 4) mukaan kotiin liittyy kiinteästi ajatus perheestä, suvusta, ystävistä, sosiaalisista 

verkostoista ja kuulumisista niihin. Lähdössä on kysymys sekä henkilökohtaisesta että 

universaalista tapahtumasarjasta, joka koskee maantieteellisen paikan ja yhteisön muutoksia 

sekä sosiaalisen aseman laskua. Se merkitsee todellista luopumista ja irtaantumista sekä eroa 

kaikesta omimmasta, joka liittää hänet kotiinsa ja maahansa. Lähtö tapahtuu pääasiassa salaa 

vailla mitään rituaaleja, hyvästijättöjä tai seremonioita. Kyseessä on siirtymä vailla riittejä. 

Mitä lähtijälle jää päätöksenteon ja pakoon lähdön väliin? Toisinaan ei mitään; ihminen ei 

ehdi välttämättä tehdä päätöstä, vaan huomaa vain lähtevänsä henkensä edestä, ja pitkä prosessi 

alkaa. Toisinaan päätöksenteon jälkeen saattaa kestää monta vuotta ennen kuin lähtö tulee 

mahdolliseksi. Irtaantuminen määrittyy lähtijöille irrallisuudeksi – ollaan irti kaikesta, niin 

perheestä, kodista kuin kotimaastakin. Kertojat eivät voi paikantua irtaantumisen aikana 

mihinkään. Haastateltavien asema muuttuu turvattomaksi, myös tila ja paikka muuttuvat 

pakenevaksi, piileksiväksi ja levottomaksi. Tarinoista ilmenee, että paoissa on kysymys muusta 

kuin vapaaehtoisesta lähtemisestä, ihmiset ovat pakotettuja lähtemään. Paot eivät ole kertojien 

suunniteltuja tavoitteita. 

Lähtö koskettaa kertojiani sukupuolesta, etnisestä ryhmästä tai taloudellisesta asemasta 

riippumatta. Irtaantumisessa ihmisistä tulee pakenijoita, turvaa hakevia ihmisiä, vailla mitään 

laillista tai oikeudellista asemaa. Kotoa lähtö merkityksellistyy kertojille rajapyykiksi 

pakolaisuudelle, josta tulee kertojille elämäntilanne. Aineisto valaisee, että vaikka kertojat eivät 

itse ymmärrä pitkäkestoisen pakolaisuuden käynnistyvän, irtaantuminen merkityksellistyy heidän 

elämässään pakolaisuuden, paon alkamiseksi. Ei ole merkitystä edeltääkö lähtöä pitkään työstetty 

pakopäätös tai –suunnitelma: pakolaisuus käynnistyy lähdöstä.  

Maanpakoon lähtö jättää haastateltaville loppuelämäksi jälkiä ja tuntemuksia; järkytyksiä, 

menetyksiä ja juurten katkeamista. Lähdöstä puhuessaan moni haastateltava pidättää itkuaan tai 

itkee avoimesti, sillä heidän on tuskallista muistella tätä kipeää kokemusta.  

Rajanylitysten laittomuuden tila kertoo kaaoksesta ja epätietoisuudesta, johon kertojat ovat 

pakotettuja. Minulle välittyy kuva ihmisistä vailla paikkaa ja asemaa. Kaikki suuntaavat 

                                                                                                                                                       
19Koraanin mukaan vanhemmat valitsevat lapsilleen shari´an etiikan ja periaatteiden mukaisen koulutuksen. 
Vanhemmilla ja lapsilla sekä suvulla ja sukulaisilla on shari´an mukaiset oikeudet (5. ja 7. artikla). Valtio suojelee 
kansalaisten yksityiselämää ja kotia. Shari´a määrittelee rikokset ja niiden rangaistukset (18. ja 19.) 
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jonnekin eteenpäin, mutta kukaan ei tiedä minne ja minkälaiseen elämään. Useimmat kertojat 

pakenevat kotimaastaan ymmärtämättä lähdön merkitystä, laittomuutta tai vaikutuksia omaan 

elämäänsä – usein salaa, yhtäkkiä ja kaikkea julkisuutta, saati julkistamista vaille jääviä 

rituaaleja. Lähtijöiden tila ja paikka kotimaissa käyvät tukaliksi. Paon kokemukset paikantuvat 

kotiin ja kotimaahan. Tämä lisää lähdön tuskaa, koska kodin merkitys ihmiselle on tärkeä ja 

monivaikutteinen.  Koti ja -maa eivät merkitse paenneille enää turvaa eikä hyvinvointia (vrt. 

Huttunen 2002, 99). Pakenijoiden tilanteet ovat erilaisia, mutta yhteisiksi tuntemuksiksi 

määrittyvät epävarmuus ja pois suuntautuva määrätietoisuus. Kysymys ”kodista” ei ole 

yksinkertainen, vaan se on erilaisten kulttuuristen merkitysten, ajallisten ja tilallisten 

kerrostumien solmukohta (Huttunen 2002, 52).  

Ulkopuolisille pakolainen ja pakolaisuus merkitsevät statusta, vähemmistöä, tietyssä 

asemassa tai tilanteessa olevaa ihmistä. Esimerkiksi Puolassa turvaa hakevia ihmisiä kutsutaan 

nimellä ”people in process” (Gryszmala-Moszynska 1997), joka onkin kuvaava ilmaus.  

Ennen pakoa ja lähdön seurauksena koherenssintunteeseen kuuluvat peruspilarit uhkaavat 

pakenijoiden näkökulmasta murentua ja vaarantuvat vakavasti (vrt. Antonovsky 1987). 

Peruspilareita ovat elämän kokeminen mielekkääksi, hallittavaksi ja ymmärrettäväksi.  

Somalikertojien paon yhteinen piirre on, että he lähtevät matkalle ”ei-minnekään” mutta 

kuvittelevat pääsevänsä Moskovasta Ruotsiin. Vietnamilaiskertojat puolestaan joutuvat 

käyttämään venettä päästäkseen määränpäähänsä pakolaisleireille. He tietävät myös 

mahdollisuudesta päästä leireiltä kolmanteen maahan. Tarinoista välittyy haastateltavien 

läpihuutava tuska ja menetys. Pakenijat tuntevat olevansa irtaantumisvaiheessa kaaoksessa ja 

vaaratilanteissa, mutta jokainen pyrkii jatkamaan matkaansa. Ylirajaiset siirtymät ovat 

elämäntapahtumia, jotka aiheuttavat pakenijoille psyykkistä kuormitusta ja pakottavat heidät 

mukautumaan uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. (vrt. Korkiasaari 1986). Irtaantumisvaihe on 

tuskallinen ja aiheuttaa lähtijöille kriisejä, jotka merkitsevät mm. ikävää ja syyllisyyttä. Näitä he 

kuljettavat mukanaan kaikkialle. 

Aineistosta välittyy, että menetykset, pelot, nöyryytykset, vaikeudet ja matkan rasittavuus 

ovat kertojien yhteisiä kokemuksia. Jo irtaantumisen vaiheessa pakenijoille avautuvat perheen 

hajoamisen merkitykset, orastavat vaikeudet ja identiteetin hämärtyminen. Pakenijoille elämä 

vailla perheyhteisöä merkitsee yksinäisyyttä. Elämäntarinat paljastavat heidän olevan 

tilanteessa, jossa voi todeta ”elämän uhkapelin alkavan”.  
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4 VÄLIVAIHE – epävarmuudesta laillisiksi pakolaisiksi 
 

 

Tarkastelen tässä luvussa vietnamilais- ja somalikertojien pakolaisuutta välitilassa (marge) - 

ihminen on kahden aseman tai rajan välissä. Van Gennepin siirtymäriittiteorian mukaan rajojen 

ylittämiseen kuuluvat statuksen muutokset. Van Gennepin siirtymissä muutokset ”pannaan julki” 

eli ritualisoidaan. Pakolaisuuden edetessä näin ei kuitenkaan tapahdu.  

Pakenijoiden jatkaessa matkaansa ja ylittäessään useita rajoja, he eivät voi julkistaa, juhlia 

tai ritualisoida ylirajaisia tapahtumia. Mielissään he kuitenkin iloitsevat siitä, että ovat päässeet 

lähtemään ja onnistuneet rajanylityksissään. Mukaan tulevat edellisen luvun 

pakenijoiden/lähtijöiden/kertojien lisäksi myös perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuvat 

vietnamilais- ja somalihaastateltavani. Kysyn, miten pakolaisuuden lailliset20 asemat rakentuvat 

rajanylityksissä? Minkälaisia ovat näiden vaikutukset pakolaisuuden kulkuun?  

Kertojat etenevät irtaantumisesta välivaiheeseen, jolloin he saattavat ikään kuin hengähtää. 

Lähtijät tietävät, että heillä on vielä paljon edessä, mutta tähän saakka on päästy. He ovat 

ylittäneet elämänsä kannalta tärkeimmän (elämän/kuoleman) rajan -  ja säilyneet hengissä. 

Pakenijat ylittävät välivaiheeseen saavuttuaan monia rajoja; elämän/kuoleman sekä valtakunnan 

rajojen lisäksi kulttuuri-, uskonto- ja kielirajat. Tähän pakolaisuuden marginaalitilaan liittyvien 

merkitysten tarkasteluun sopii mielestäni Victor Turnerin (1974) jo aiemmin esittelemäni 

sovellus van Gennepin teoriaan. Turnerin symbolistisen tulkinnan avainkäsite on juuri välitilan 

liminaalisuus. Turnerin (1974, 96) mukaan liminaalissa tilassa yhteisöelämän sosiaaliset 

perusrakenteet murtuvat. Kun struktuurit menettävät merkityksensä, yhteisöstä (societas) tulee 

communitas. Hän erottaa sosiaalisen suhteen yhteisön elämisen alueesta ja luokittelee sen 

ominaispiirteitä Lévi-Straussin tapaan vastakohta-asetelmin. Hän korostaa, että struktuurin ja 

communitaksen ero ei ole sama kuin maallisen ja pyhän. Tällaisen ryhmän toiminnassa vallitsee 

                                                
20Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusaseman kannalta keskeisimmät Suomea sitovat kansainväliset 
sopimukset ovat pakolaisten oikeusasemaa koskeva Geneven vuoden 1951 pakolaisyleissopimus (SopS 77/1968) 
sekä sitä täydentävä New Yorkin vuoden 1967 pakolaispöytäkirja (SopS 78/1968). Lisäksi pakolaisten kohtelussa 
on otettava huomioon myös muut Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset sekä esimerkiksi YK:n pakolaisasiain 
päävaltuutetun (UNHCR) toimeenpanevan komitean päätöslauselmat. Euroopan unionissa valmistellaan  
turvapaikkamenettelyä yhtenäistävää yhteisön lainsäädäntöä. (Laine 2001, 148)                            
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järjestymätön kaaos (antistructure). Rajatilassa etsitään uutta, kun totuttu elämä on järkkynyt 

ylösalaisin (upsidedown) ollaan valmiita kokeilemaan uusia rajoja ja omaksumaan erilaisia 

sääntöjä sekä vapautumaan entisen elämän ja yhteisön lainalaisuuksista. 

Analyysini etenee kronologisesti van Gennepin mukaan, mutta merkityksiä seuraan lähinnä 

Turnerin pohjalta. Käsittelemäni aiheet kumpuavat keskusteluistani haastateltavieni kanssa. 

Otsikot kuljettavat tekstiä eteenpäin. Ensimmäiseksi käsittelen vietnamilaispakenijoita ja heidän 

elämäänsä pakolaisleirillä. Toiseksi tarkastelen somalipakenijoita ja heidän kokemuksiaan 

matkalla Suomeen ja heidän elämäänsä suomalaisissa vastaanottokeskuksissa. Kolmanneksi 

avaan perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuvien vietnamilais- ja somalikertojien 

pakolaisuutta. Tämän jälkeen etenen uskonnolliseen ja kulttuuriseen kontekstiin.  

Välivaiheen aikana kertojien on mahdollista nähdä ja kokea asioita, joita he ennalta eivät 

osaa odottaa. Jokinen (1997a, 25-26) kysyy, mikä on tuntemus tai sen kanssa synonyymisesti 

käytetty tunto? Hän tarkoittaa tuntemuksella lähes samaa kuin tunteella (emotion), mutta 

perinteisten ”antropologisten” tunteiden eli vihan, onnellisuuden, nöyryytyksen, syyllisyyden ja 

häpeän lisäksi tuntemuksiin sisältyy väsyminen, kosketuksen kaipuu, yksinäisyys, kiireen 

(turhautuneisuuden) tuntu, itkettäminen. Tuntemukset ovat ajatuksia, jotka tuntuvat virtauksina, 

pulsseina ja liikkeinä iholla, mielessä, sydämessä, mahassa, maksassa (Rosaldo 1984, 143).  

Tuntemukset ovat ruumiillistuneita ajatuksia, joihin liittyy tunto mukana olemisesta ja 

johonkin sitoutumisesta. Ne ovat yhtä aikaa ruumiillisia, mielellisiä ja älyllisiä tapahtumia. 

Vaikka kertojistani aika kuluu välitilassa odottamiseen eikä oikein mitään tapahdu, niin kuitenkin 

jokainen viestittää, että heissä ilmenee erilaisia tuntemuksia ja kokemuksia. 

 

 

4.1 Pakolaiset 
 

4.1.1 Vietnamilaiset pakolaisleireillä 

 

Vietnamilaispakenijat saavat pakolaisleirille saavuttuaan pakolaisen21 aseman vailla 

minkään maan kansalaisuutta, mikä merkitsee heidän menettävän myös oman kotimaansa 

kansalaisuuden. Pakenijoiden päästessä ylirajaisessa siirtymässä toisen valtion alueelle, 

UNHCR:n pakolaisleirille, heistä tulee oikeudellisesti pakolaisia ja he saavat laillisesti 

                                                
21Pakolainen on myös henkilö, joka olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa 
ulkopuolella eikä pakolaismääritelmässä mainittujen syiden takia kykene tai mainitun pelon vuoksi ei halua palata 
sinne. (Laine 2001, 149) 
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pakolaisstatuksen. Näin he pääsevät myös kansainvälisen suojelun piiriin. Välitilaan pääsy ja 

pakolaisen aseman saaminen merkityksellistävät vietnamilaispakenijoille paon onnistumista.  

Tavoitteista ylitse muiden on hengen säilyminen, koska se on edellytys muiden rajojen 

ylittymisille ja elämälle. Valtakunnan rajan ylittäminen on merkittävä päämäärä, mutta vielä 

tärkeämpää on päästä pakolaisleirille. Tämä kaikki konkretisoituu vietnamilaispakolaisten 

mielissä pakolaisleireillä.  

Välivaiheessa haastateltavien tila rajautuu ensisijaisesti kotimaan ulkopuolelle; ainakin 

jonkun perheenjäsenen on täytynyt ylittää valtakunnan raja. Uuteen maahan liittyvät 

vietnamilaiskertojieni myönteiset odotukset ja ilon hetket. Vaikka kyseessä on pakolaisten 

väliaikainen paikka, tästä tulee elämäntarinoissa tärkeämpi näyttämö kuin lähtömaasta (vrt. 

Huttunen 2002, 53-59). Leiriltä odotetaan pääsyä kolmanteen maahan ja se koetaan 

merkityksellisemmäksi  tässä vaiheessa kuin kotimaa. Haastateltavani pysyvät pitkään tässä 

vaiheessa ja kuvaavat leirille saapumista sekä leiriolosuhteita ja –kokemuksia minulle tarkoin. 

Vietnamilaisnainen muistelee: 

 
”Kun me menimme leirille siellä oli malesialainen vartija ja hän käski meidät 

pois veneestä. Ja me otimme vain vaatteet mukaan, ei muuta. Kaikki jäi sinne 
(veneeseen). He sanoivat, että ottakaa vain vaatteet.  

Myöhemmin me katsoimme kaukoputkella venettä ja he ottivat kaiken pois. Me 
emme ymmärtäneet, miksi he ottivat kaiken pois. He siirsivät ne toiseen paikkaan.  

He haastattelivat meitä, mistä me lähdimme ja miksi me lähdimme. He kysyivät 
kaikki henkilötiedot. Kerroimme oikeat tiedot, minkä takia me oikein lähdimme ja miksi 
me lähdimme ja minä päivänä ja kuka tuli meidän kanssamme, kuinka monta henkilöä 
siellä veneessä oli. Me kerroimme totuuden ja seuraavana päivänä me siirryimme 
sellaiseen pitkään taloon. 

Mutta minun mieheltäni he kysyivät kymmenen päivän ajan, mitä hän teki 
Vietnamissa, miksi hän lähti Vietnamista pois ja mitä hän on tehnyt Vietnamissa. He 
pyysivät, että mieheni kertoisi totuuden. Me olimme jo kertoneet, mutta aina he vain 
kysyivät, monta kertaa. Ja kun minun mieheni ei jaksanut enää kertoa, hän suuttui heille, 
ja sitten he eivät enää kysyneet. He antoivat meidän olla rauhassa.  

Mutta sitten tiedättekö meidän vene… siellä oli vähän sama kuin unioni, 
yhdistys, he sanoivat, että he polttavat sen pohjasta, niin että se uppoaisi mereen. Mutta 
se ei uponnut.”  

                                                                                                               (haastattelu 6)

                                    

Leirille tulo on jäänyt tarkoin kertojieni mieliin. Tulovaiheeseen liittyvät myös jännittävät 

hetket ja pelot siitä, saako varmasti jäädä leirille.  Kertojat eivät tiedä ennalta leiriolosuhteista tai 

leirillä olon - välivaiheen pituutta, eivätkä myöskään, mitä lähdön jälkeen ylipäätään tapahtuu. He 

tapaavat leireillä monia tuttujaan ja kohtalotovereitaan. Asuin- ja elinolosuhteet ovat 

vaatimattomat eikä kenelläkään ole mitään yksityisyyttä. Vietnamilaiset muistelevat:  
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”Se oli kauheaa, siellä oli hirveän kuuma. Meitä asui ihan tämän kokoisessa 

huoneessa, kuin tämä keittiö (alle 9 neliötä), 12 henkilöä.” 
                                                                                                                     (haastattelu 10)

                                    

”Leirillä asuminen oli kamalaa. Jokainen sai vain pienen tilan, missä voi asua. 
Kuitenkin kaikki asuivat yhdessä eikä kenelläkään ollut omaa tilaa. Kaikki nukkuivat 
samassa ja radion (keskusradio ja kaiuttimet) välityksellä kuulutettiin asioita. Sieltä 
kuulutettiin ruokailusta, ilmoitettiin haastatteluista ja kutsuttiin haastatteluun.”  

                                                                                                                        haastattelu 6) 

 
 ”Leirillä oli tuolloin yli 12 000 ihmistä ja lukumäärä nousi tästä vielä paljon. 

Leiri sijaitsi maaseudulla ja siellä oli kuuma. Olosuhteet olivat kehnot ja vettä oli vähän. 
Alaikäiset laitettiin erikseen, meitä oli monta sataa.” 

                   (haastattelu 2, perhehaastattelu) 
 

Leireille on järjestetty UNHCR:n taholta mm. kieli- ym. kursseja, joille monet 

vietnamilaiset osallistuvat. Opiskelu ei ole vain ajankulu, vaan jokainen toivoo ja luottaa, että 

sillä on myönteinen vaikutus jatkoa ajatellen. Opiskelu aktivoi kertojia suuntaamaan ajatuksiaan 

tulevaisuuteen. Duc kertoo: 
 

”Meillä oli yksi australialainen ja amerikkalainen opettaja sekä muutama 
vietnamilainen. Meillä oli mahdollisuus opiskella ja opiskelinkin englantia ja elämää. 
Lisäksi oli mahdollista opiskella kiinan ja ranskan kieltä aitauksessa leirin ulkopuolella. 
Osallistuin molempien kielten opiskeluun.” 

                         (haastattelu 2, perhehaastattelu)               

           

Pakomatkasta toivuttuaan ja voimiensa palattua kertojani alkavat tuntea leirillä erinäisiä 

tuntemuksia. Odotuksen pitkityttyä joistakuista kertojistani välivaihe alkaa tuntua raskaalta ja 

pitkältä. Aikaa kuluu, eikä tulevaisuudesta ole mitään tietoa. Tarinoista ilmenee, että kertojien 

todellisuus ja mielikuvat eivät kohtaa ja ajan merkitys alkaa saada uusia piirteitä. Kertomuksista 

ilmenee, että välivaihe kestää monilla useita vuosia. He tietävät kohtalotovereita, jotka ovat olleet 

leireillä jopa kahdeksan tai kymmenenkin vuotta, mikä tieto suorastaan lamaannuttaa kertojani. 

Haastateltavani paikantuvat Malesiaan ja Thaimaahan, mutta välitilan alun jälkeen 

valtakunnallinen paikantuminen vaihtuu pakolaisleiriksi. Tilasta tulee ahdas ja tukehduttava 

ilman yksityisyyttä. Kertojien visiot ja katse suuntautuvat jonnekin tulevaisuuteen, mutta kukaan 

ei tiedä minne ja milloin tuo ”tulevaisuus” toteutuu. Toisaalta he ovat vahvasti kiinni Vietnamissa 

kodin, sukulaisten ym. tähden. Malkki (1995) toteaa, että pakolaisleiriläisillä mennyt ”koti” 

rakentuu myyttiseksi menneisyydeksi, jota vaalitaan ja ylläpidetään leirin rajatussa 
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todellisuudessa. Kertojiani kuunnellessani minulle välittyy tunne siitä, että Kaakkois-Aasian 

pakolaisleirejä tutkinut Linda Hitchcoxin (1990) määrittämä pakolaisrooli ulottuu myös tämän 

tutkimuksen pakolaisleirien vietnamilaisiin. Hänen mukaansa pakolaisroolia määrittävät 

riippuvaisuus, avuttomuus ja toimintakyvyttömyys. Huttunen (2002, 58) puhuu eräänlaisesta 

kahlitun toimijuuden tuottamasta voimattomuudesta, joka leimaa koko leiriaikaa: leiriläisillä ei 

ole tilaa, oikeuksia eikä mahdollisuuksia omassa elämässään. Pakolaisleirit ovat väliaikaisia 

läpikulkupaikkoja, vaikka tuo väliaikaisuus ja läpikulku kestäisivätkin vuosia.  

Jotkut kertojat paljastavat, että heidän pakomatkansa yhteydessä tapahtuu myös avioero. 

Tietooni on tullut monia avioeroja, jotka koetaan näissä vaikeissa tilanteissa. Avioerotilastoja on 

mahdotonta saada, koska pakolaiset eivät ole lähtiessään ottaneet mukaansa virallisia papereita, 

jos niitä ylipään onkaan. Kun siviilisäädyn virallinen merkitys on tuossa tilanteessa pakolaisille 

itselleenkin hämärä, sitä on vaikea kertoa vastaanottajamaan viranomaisillekaan.  

Päästyään pakolaisleirille Malesiaan haastateltaviani, äitiä ja tytärtä, odottaa järkytys. Lapsi 

on lähtenyt pakoon siksi, että hän haluaa päästä isänsä luokse. Paon onnistumisesta huolimatta 

tämä toive ei toteudu. Isä on rakentanut jo muualle uuden elämänsä. Tilanne on toistunut monien 

pakolaisten kohdalla kautta aikojen eri puolilla maailmaa. Vietnamilaisnuorukainen kertoo: 

 
  ”Mä muistan leiriltä, kun mä kirjoitin mun isälle (Australiaan) ja pyysin rahaa.  
  Se ei voinut lähettää, kun sillä oli velkoja. Sitten mä muistan, kun kaikki sanoi 

leirillä, että te pääsette Australiaan, kun teillä on hyvä syy.  
  Sitten meille tuli kuitenkin tieto, ettei me päästä, kun mun isä oli mennyt 

uudelleen naimisiin. Australia ei hyväksynyt kahta vaimoa. Äiti itki. Monet yritti auttaa 
meitä.  

  Koulussa se opettaja sanoi, että voisin olla työssä kirjastossa, kun pääsisin 
Australiaan. Mutta mitään ei voitu tehdä… Olin pettynyt. En koskaan voinut kuvitella, 
että tämmöistä voi tapahtua. .. Äiti oli masentunut ja surullinen.  

  Minä yritin opiskella enemmän. Mä ajattelin sillai, että mun pitää opiskella 
paljon englantia ja muita. Voi tulla toinen maa, esimerkiksi Amerikka ja sillai. Olin 
ahkera.”  

                                                                                                                          (haastattelu 3)

                              

Vanhempien avioero pulpahtaa esille kertojan kanssa nimenomaan leiriajasta puhuttaessa. 

Hän pohtii pakolaisuutta ja avioeroa, osaamatta sanoa, kumpi häntä satuttaa enemmän - 

pakolaisuus vai pettymys siitä, ettei isä olekaan leirillä. Näistä asioista puhuttaessa olen 

tyytyväinen, että olemme kahden kesken (äiti on mukana vasta perhehaastattelussa, haastattelu 

10). Haastattelu saa terapeuttisen ulottuvuuden ja nuorukainen pohtii asiaa syvällisesti. Tuntuu, 

että hän on kantanut vastuuta koko tilanteesta ja myös äidistä. Hän pysähtyy pitkään tarinassaan 
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ja kokemuksissaan leiriaikaan. Kuuntelen ja annan hänen puhua asiasta, joka ahdistaa ja 

askarruttaa häntä. 

Muutama aikuinen haastateltavani selvittää, että avioeroprosessi on kenties helpompi 

toteuttaa pakolaisuuden katastrofin yhteydessä, jos ylipäätään on eroa suunnitellut. Tilanteen 

kohdanneille ihmisille eron laittomuus tai epäselvyys on kuitenkin asia, joka vaikuttaa heidän 

elämäänsä heti myös leirillä.  

Joillekin leiri- ja välivaihe tuovat tuulahduksen paremmasta elämästä. Eräs haastateltavani 

ja hänen puolisonsa pääsevät opettelemaan jopa uutta ammattia kisälli ja oppipoika-periaatteella: 

 

  ”Siellä leirillä oli ennestään minun ystäväni, joka oli tullut veneellä niin kuin 
mekin. Hän opiskeli siellä melkein vuoden ja tiedättekö, hänen nimensä oli Amerikkaan 
menevien listalla. Hänellä oli leirillä oma paikka ja hän antoi työkalut ja opin ammattiin. 
Hän opetti meille puukäsitöiden tekemistä. 

   Hän kysyi mieheltäni, halusiko hän tulla oppimaan tämän ammatin? Se on hyvä 
ammatti. Ja minun mieheni meni sinne ja kaksi päivää… hän oppi. 

   Uskotteko te, että  en osannut  tehdä yhtään mitään. 
   Minä myin sellaisia tavaroita, esimerkiksi karkki- ja tupakkalaatikoita. Sitten 

Dat (aviomies) sanoi, että nyt lopeta tämä myyntityö ja teemme yhdessä puutöitä. Minua 
jännitti. Sanoin en osaa tehdä mitään…  

   Sitten me teimme yhdessä. Ja ensimmäisen kerran meillä oli sellainen kuva ja 
Dat katsoi siitä. Ja hän teki paremman kuin alkuperäisen tekijän taulut…  

   Nyt Malesiassa on paljon meidän tekemiämme tauluja tai missä tahansa 
maailmassa, missä asuu vietnamilaisia. He ostivat meiltä paljon tauluja.  

   Meidän elämämme oli siellä parempaa kuin muilla, koska saimme rahaa 
taulujen tekemisestä… Meillä oli onnea. Meitä onnisti, kun meillä oli puuammatti.” 

                                                                                                                          (haastattelu 6)

                                                          

Kertoja toteaa olleensa miehensä kanssa onnekas kyseisessä tilanteessa. Hän tietää, että on 

harvinaista saavuttaa noissa oloissa sellainen asema. He ikään kuin ovat pystyneet ottamaan tilan 

haltuunsa, ja poikkeuksellisesti heidän leiriaikansa paikantuu positiiviseen aikaan ja hyvään 

asemaan. Heille Malesiaan kiinnittyy hyviä muistoja ja lämpimiä kokemuksia, valtaa ja 

asemaakin. Myös taloudellinen hyvinvointi on parempi kuin monilla muilla. Kertojani toteaa, että 

on tehtävä ahkerasti työtä ja oltava rohkea ja uskallettava yrittää. Toimijuuden ja toimintakyvyn 

säilyminen ja säilyttäminen merkitsevät välitilassakin monin tavoin oman elämän hallittavuutta. 

 

4.1.2 Valintoja ja ihmiskohtaloita  

 

Leiriläisille pakomatkan päätepiste sekä viimeinen vaihe häämöttävät, kun heidät kutsutaan 

jonkin maan delegaation haastateltavaksi. Haastatteluihin pääsyä kertojani ovat odottaneet. Se 
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antaa mahdollisuuden, mutta samalla saattaa merkitä pettymyksiä ja uusia päätöksiä. Jokaisella 

on mielikuva maasta, jonne haluaa päästä, mutta harvemmin juuri tuo maatoive toteutuu. 

Valtuuskunnan haastattelun jälkeen kertojat saavat tietää heitä koskevan myönteisen tai kielteisen 

päätöksen. Päätös merkitsee asiaa, joka on alun alkaen vaikuttanut jo Vietnamista lähtöön: tulla 

hyväksytyksi johonkin maahan kiintiöpakolaiseksi. Vietnamilaiskertojien tarinoissa paljastuu 

valtuuskunnan kohtalonomainen rooli pakolaisten mielissä ja odotuksissa. 

Kaikki leiriläiset kuvaavat valtuuskuntien haastattelutilanteita jännittäviksi. Monet joutuvat 

kokemaan haastatteluissa pettymyksiä ja nöyryytetyksi tulemisia, riittämättömyyttä ja 

voimattomuutta hoitaa tilanne haluamallaan tavalla. He tietävät, että sukulaiset odottavat 

Vietnamissa leiriläisten pääsyä uuteen maahan. Tarinoista välittyy, kuinka kertojani kokevat 

olevansa delegaattien armoilla. He haluavat esittäytyä mahdollisimman hyvinä sekä kiltteinä 

ihmisinä ja ovat valmiita ”alistumaan” mihinkä tahansa, kaikkiin uuden maan olosuhteisiin 

kunhan vain pääsisivät pois leiriltä.  

Kertojat kuvaavat asemaansa alisteiseksi ja delegaation jäsenet saavat helposti yli-ihmisen 

aseman suhteessa valittaviin pakolaisiin. Kuitenkin kynnys on ylitettävä, jotta kertojat pääsevät 

seuraavaan vaiheeseen ja uuden elämän tavoitteeseen. Kun kertojille on yhdeltä delegaatiolta 

tullut kielteinen päätös, seuraavaan haastatteluun he menevät entistä epävarmempina. Leiriläiset 

joutuvat tavallaan käymään kauppaa itsestään. Riippuvaisuus delegaatiosta kristallisoi monille 

pakolaisuuden tilaa, ja he kokevat mm. voimattomuuden ja avuttomuuden tunteita. Huttunen 

(2002, 59) toteaa: elämä rajautuu ahtaaseen tilaan, ja niin suurissa kuin pienissäkin asioissa valtaa 

käyttävät muut, usein kasvottomat tahot. Tämä nöyryytys vaikuttaa heidän itsetuntoonsa ja 

identiteettiinsä ja luo häpeän tunteen suhteessa Vietnamissa asuviin omaisiin. Eikä 

lopputuloksena olekaan Amerikka eikä Australia, jonne lähes kaikki leiriläiset ja heidän 

sukulaisensa haluavat. 

Paineet kasvavat haastattelujen edetessä. Vietnamilaisnuorukainen ei mielestään enää 

hallitse tilannetta. Hän kertoo ymmärtäneensä, että kyseessä on hänen lisäkseen koko perheen 

elämä. Välitilan viimeinen kynnys pitää vielä ylittää: 

 

  ”No, kun pääsin sinne, tässä leirissä haastatteluun: minun vanhemmat halusivat, 
että lähdemme Australiaan. Kesä kestää siellä aika kauan ja tiesimme jotain Australiasta.  
Olin ollut Yhdysvaltain haastattelussa, mutta minut oli hylätty, en päässyt sinne. Sitten 
toisen kerran minut oli hylännyt Sveitsin delegaatio.  

  Kolmanneksi halusin lähteä Ranskaan, sen takia opiskelin ranskaa.  
  Ja yhtäkkiä minulta kysyttiin, haluaisinko mennä Suomeen (Suomen delegaation 

haastatteluun)?  Haluaisinko lähteä Suomeen?  
  Minä sanoin heti, että kyllä minä haluan lähteä! Halusin päästä pois leiriltä!” 
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                                                                                                (haastattelu 2, perhehaastattelu)

  

Vietnamilaisnainen kuvaa oman Suomeen lähtö -päätöksensä olevan hämmentävä. Hän on 

epävarma Suomen suhteen, mutta halu pois leiriltä ratkaisee kaiken. Epäonnistumisen 

kokemukset toisten delegaatioiden kanssa ovat todellisuutta. Kun mahdollisuudet ovat vähissä, 

hän on valmis lähtemään leiriltä heti, kun tilaisuus sallisi. Hän muistelee aikaa: 

 

”Oikeastaan silloin Sungai Besissa (leirin nimi) me odotimme Amerikan 
delegaatiota. Mutta sitten saimme vastauksen, että he eivät enää ota ja meillä ei ole 
oikeutta mennä sinne. 

Silloin Datin (aviomies) veli oli nähnyt Suomen delegaation ja heillä oli lista 
niistä, jotka menevät Suomeen. Mutta tarkkaa aikaa ei tiedetty… Datin veli lähti 
Suomeen.. 

Aina haastattelussa delegaation jäsenet kysyivät siellä, että onko teillä sukulaisia 
tai lähiomaisia ulkomailla. Silloin meidän piti ilmoittaa, että yksi veli on Amerikassa. 
Mutta tiesimme, että heitä (veljen perhe) ei viety suoraan Amerikkaan, vaan nyt he ovat 
Filippiineillä. Ja toinen on Suomessa.  

Ja sitten kun me puhuimme yhdessä…he sanoivat voimme puhua heidän 
kanssaan tulkin kautta. Sitten he (suomalaisen delegaation jäsenet) kysyivät meiltä, mitä 
me haluamme ja mitä me toivomme tai mitä me tiedämme Suomesta? 

Minä sanoin, että en tiedä missä se on. En vielä ollut nähnyt maailman karttaa. En 
tiedä missä Suomi on.  Sitten minä kysyin tulkilta, minkälaista elämä siellä on?  

Meillä ei ole mitään ammattia ja jos me menemme sinne, mitä voimme tehdä?  
Hän sanoi, että siellä on kaikenlaisia ammatteja ja kun mennään sinne, sitten 

tutustutaan niihin myöhemmin. En tiennyt mitään muuta kuin, että Suomessa on kylmä. 
Hän sanoi, että kun menemme Suomeen, me saamme oman asunnon ja että jos 

meillä ei ole työtä, elämä on kuitenkin parempi kuin muualla maailmassa. Suomi on 
paras maa pakolaiselle.” 

                                                                                                                            (haastattelu 6) 

                                 

Vietnamilaiset kertojani ovat saaneet tarpeekseen leiriajasta ja haluavat päästä pois leiriltä. 

Vietnamilaisnuorukainen selvittää kiperää aikaa: ”Emme jaksaneet odottaa turhia, kun joku maa 

otti meidät!” Odotuksen jännitys on niin voimakasta, että moni haaveilee jo useamman päivän 

myönteisestä päätöksestä. Vietnamilaisnainen muistelee ajatuksiaan ennen päätöksen tuloa: 

 

 ”Kolme päivää ennen minusta tuntui, että jotain tapahtuu meille, mutta en 
tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Sitten seuraavana päivänä illalla, siellä oli sellainen 
kovaääninen (keskusradio) ja se oli rikki, emmekä me tienneet että meidän nimi oli 
listalla. 

 He kuuluttivat monta kertaa, mutta meidän suuntaan radio oli rikki. Sitten yksi 
kaveri juoksi sanomaan meille, että te olette Suomeen menevien listalla. Minä sanoin, 
että en ole kuullut mitään. Hän sanoi, että kyllä olette ja nyt pitää mennä heti 
allekirjoittamaan.  
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 Minä sanoin, että en minä usko. Sitten minun mieheni, hän pukeutui ja hän 
juoksi sinne (UNHCR:n toimistoon). Hän palasi ja sanoi sitten, se on totta meidän nimet 
ovat siellä listalla.  

 Sitten minä sanoin, että eilen minusta tuntui, että meille tapahtuu jotain. Ehkä 
meidän   nimemme on listalla.” 

                                                                                                                      (haastattelu 6) 

                     

Kaikki eivät kuitenkaan ole samassa tilanteessa Suomeen päätyessään. Vietnamilaisnainen 

kertoo, että heidät hyväksytään myös Amerikkaan. Poikkeuksellisesti heillä on mahdollisuus 

valita kahden maan välillä. Kuitenkin he itse haluavat lähteä Australiaan, mikä ei ole mahdollista. 

Vietnamilaisnaisen kertomukseen olen kirjannut:  

 

He olivat eri valtuuskuntien haastatteluissa ja myös Suomen delegaation edessä. 
Australiaan he toivoivat pääsevänsä, vaikka miehellä olikin siellä uusi perhe. Kun 
Australia hylkäsi heidät, pettymys oli suuri. 

Runsaan kuukauden kuluttua Suomen haastattelusta he saivat kuulla, että heidät 
oli hyväksytty Suomeen. Heidät hyväksyttiin myös Amerikkaan. Ratkaisua oli vaikea 
tehdä, kumpaan maahan he lähtisivät. Toisaalta heitä kiinnosti Amerikka, koska he eivät 
tietäneet Suomesta paljon mitään. Toisaalta he saivat mielenkiintoista tietoa Suomesta 
delegaation jäseniltä ja heistä Suomi tuntui kiinnostavalta maalta. Lisäksi he 
keskustelivat asiasta leirin henkilökunnan kanssa. Henkilökunnasta Amerikka olisi liian 
vilkas paikka heille. 

  Suomi tuntui hyvältä vaihtoehdolta, ja niin he tekivät päätöksensä lähteä 
Suomeen. He olivat iloisia valintatiedosta ja oman päätöksen tehtyään, he halusivat 
päästä leiriltä pois mahdollisimman pian oltuaan siellä jo lähes 2 vuotta.  

                                                                                                                                   (tiivistelmä14)

                                                  

         Kaukainen Suomi hyväksytään vaihtoehdoksi leiriltä poispääsyyn. Kertojiani askarruttavat 

monet asiat Suomessa, josta he eivät ole ennen kuulleet. Kaiken kokemansa jälkeen 

vähäpätöisimpiä asioita kertojille ei ole ruuan ja juoman varmistaminen. Vietnamilaisnainen 

kertoo nyt jo hymyillen kysyneensä muun muassa: 

 

 ”Onko siellä (Suomessa) riisiä? Koska mä olen kuullut, että Suomessa ei saa 
riisiä ja ihmiset syövät mustaa leipää. Mä ajattelin, että ne syövät koko ajan leipää. Ei voi 
olla totta, mä en voi mennä sinne, mä kuolen nälkään. En voi elää ilman  riisiä.”                     

                                                                                                                       (haastattelu 3) 

 

Myönteisen uutisen kuullessaan kertojat alkavat odottaa lähtöään ja valmentautua uuteen 

kotimaahansa. Samanaikaisesti valituille ryhdytään järjestämään asiakirjoja ja statuksia22 Suomea 

                                                
22Viisumin, oleskeluluvan ja työluvan myöntävä viranomainen merkitsee lupaan myös ulkomaalaisen statuksen. 
Statuksesta ilmenee millä perusteella lupa on myönnetty ja mikä on maassaolon tarkoitus. Eri perustein myönnetyt 
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varten. Heidän mielestään myönteisestä uutishetkestä kuluu pitkä aika ennen kuin matka 

Suomeen ja Tampereelle tulevat ajankohtaisiksi. Tieto kolmannesta maasta merkitsee 

välivaiheeseen uutta orientaatiota elämään. Kertojista tulee malttamattomia, koska he haluavat 

mahdollisimman nopeasti päästä uuden elämän alkuun. Vietnamilaisten haastateltavien yhteinen 

tunne on, että odotusta ja leiriaikaa on eletty riittämiin. 

Välivaiheen alussa ylitettyään valtakunnan rajan vietnamilaiset ovat mieltäneet  paikakseen 

Malesian ja Thaimaan. Maat antavat heille uutta toivoa. Hetken kuluttua valtakunnat paikantuvat 

pakolaisleireiksi, jolloin tila käy ahtaaksi. Myös heidän asemansa muuttuu; pakomatkasta 

selviytyjästä tulee onneton odottaja, joka ei tiedä tulevaisuudestaan mitään. Haastateltavat 

kokevat asemansa alisteiseksi ja ahdistuneeksi. Kertojat puhuvat tuntemuksistaan leirillä 

pakolaisroolista käsin. Kertomuksista tihkuu tuska, toivottomuus, alistuneisuus ja passiivisuus. 

Kun tieto delegaation myönteisestä päätöksestä saavuttaa kertojani, he paikantavat itsensä 

jälleen Malesiaan ja Thaimaahan. Vaikka he ovat vielä pakolaisleirillä, päällimmäiseksi nousee 

muutoksen valtakunnallinen funktio. Kertojista välittyy iloinen mielikuva siitä, että kaikkien 

Suomeen valittujen asenne, katse ja tunne alkavat kääntyä vahvasti Malesiasta ja Thaimaasta 

kohti Suomea. He etsivät kaiken mahdollisen tiedon Suomesta ja hetkessä heidän katseensa 

kääntyvät kohti Pohjoista. Kertojista aistii odotus, että he saavuttavat päämääränsä ja 

pakolaisuuden tuska päättyy. Kahlitun toimijuuden tuottama voimattomuus ja pakolaisrooli 

väistyvät ja jokainen odottaa innolla uutta mahdollisuutta, elämäänsä. Pakolaisleiri tuntuu heistä 

nyt erilaiselta. Se antaa mahdollisuuden, tila laajenee, tilanne helpottuu ja asema muuttuu. 

 

 

4.2 Turvapaikanhakijat 
 

4.2.1 Somalit Suomen vastaanottokeskuksissa 

 

Somalipakenijoiden siirtyminen laillisuuden kategoriaan tapahtuu silloin, kun he pääsevät 

Suomen rajalle ja voivat hakea kansainvälistä suojelua ja turvapaikkaa23. Tällöin heidän 

                                                                                                                                                       
luvat oikeuttavat erilaisiin yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Statusmerkinnän perusteella muut viranomaiset 
tietävät, mihin palveluihin ulkomaalaisella on oikeus. Luvan voimassaoloon tai matkustusoikeuteen statuksella ei ole 
vaikutusta. Pysyvään oleskelulupaan statusta ei merkitä. (Laine 2001, 15) 
23Turvapaikkahakemus tehdään poliisille tai passintarkastajalle. Turvapaikkaa on haettava maahan saavuttaessa tai 
pian sen jälkeen. (UlkL 32 §) Turvapaikkamenettely käynnistyy, kun ulkomaalainen ilmaisee poliisille tai 
passintarkastajalle hakevansa turvapaikkaa. Vaikka hakija ei kykene ilmaisemaan hakevansa turvapaikkaa, 
viranomaisen on selvitettävä maahan tulon tai maassa oleskelun syy. Poliisin ja passintarkastusviranomaisen on 
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tilanteensa laillistuu ja he saavat oikeudellisesti turvapaikanhakijan aseman. He ovat tätä ennen 

ylittäneet useita valtakunnan rajoja, mutta vasta Suomen rajan ylittäessään he voivat virallistaa 

rajanylityksensä ja paikantaa itsensä Suomeen. Kertojieni tila rajautuu siis jo tässä vaiheessa 

Suomeen. Somalimies kertoo rajanylityksestään: 

 

”Sitten oli se junamatka Moskovasta Suomeen. Meillä ei ollut viisumia ja 
Vainikkalassa sitä kysyttiin. Itse asiassa siinä samassa junassa oli noin 15 muuta somalia. 
Siinä oli myös varmasti muualta tulleita pakolaisia tai turvapaikanhakijoita.  

Vainikkalassa sanoimme, että haemme turvapaikkaa. Viranomaiset suhtautuivat 
meihin ihan hyvin. Siinä vaiheessa heillä oli varmasti jo tiedossa,  että ihmisiä oli tulossa 
ja he jakoivat kaikille paperin, johon piti kirjoittaa; miksi hakee turvapaikkaa ja miksi 
olimme lähteneet kotimaastamme.  

Saimme myös kirjoittaa somaliaksi tai englanniksi. Jokainen kirjoitti sitten oman 
tarinansa.”                                                                                                                                                   

                                                                                                        (haastattelu 13) 
                           
 

Toisen miehen vuolaasta kerronnasta olen tiivistänyt ydinkohdat prosessin kuvaukseksi: 

 

Yksi somalimies, somali council, (kuten kertoja häntä nimitti) järjesti matkan. 
Somali council oli ollut samalla luokalla ja samassa koulussa kuin Ahmed, eli hän oli 
entuudestaan tuttu ja luotettava. Ahmed soitti hänelle ensin ja sai tietää, että 
ensimmäinen ryhmä on mennyt Suomeen.  

   Ahmed oli tullut tämän ryhmän kanssa Puolaan, josta muut jatkoivat matkaansa 
Moskovaan, Ahmed Romaniaan. Moskovassa ryhmää oli odottamassa muutama henkilö 
ja sitten he menivät Suomeen.  

 Muutaman päivän kuluttua ensimmäisen ryhmän Suomeen lähdöstä Ahmed lähti 
Moskovaan, josta hän jatkoi pienen ryhmän kanssa Suomeen. Hän sai Moskovasta 
junalipun, eikä hän tarvinnut passia eikä viisumia. 

 Vainikkalassa heiltä kysyttiin, olivatko he turisteja vai pakolaisia. Ahmed selvitti 
paljastavansa totuuden ja kertoi olevansa pakolainen ja haluavansa mennä Ruotsiin. 
Vainikkalassa hänelle selvisi, ettei hän voikaan jatkaa Ruotsiin, vaan hänen täytyy jäädä 
Suomeen. Hän kertoi kysyneensä virkailijoilta, onko Suomi turvallinen maa. 

                                                                                                                                                           (tiivistelmä 10)

                          

Suomeen tulee 1990-luvun alussa lyhyen ajan sisällä muutama tuhat somalialaista ja 

majoitustiloista on pulaa. Vapaista paikoista riippuen uudet tulokkaat sijoitetaan eri puolille 

Suomea sinne, mistä tilaa löytyy. Vastaanottokeskuksia perustetaan tulijoiden mukaan lisää ja 

parhaimmillaan niitä on Suomessa yli 20. Suomen rajoilla viranomaiset tietävät, minne saapujat 

pitää lähettää. Tutkimukseni somalikertojat sijoitetaan vastaanottokeskuksiin Nastolaan, 

                                                                                                                                                       
aina otettava turvapaikkahakemus vastaan. (SM:n tp-tutkintaohjeen Dnro SM-2000-1284/ka-23, kohta 2) (Laine 
2001, 150) . 
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Lapinlahdelle, Perniöön, Hauholle ja Helsinkiin. Somalinuorukainen muistelee Suomeen tulonsa 

alkua: 

 

”Sen jälkeen paikalle (Vainikkalaan, rajalle) tuli SPR:n edustaja ja linja-autoja ja 
meidät siirrettiin Helsinkiin. Pakolaiskeskus (vastaanottokeskus) oli siinä vaiheessa 
täynnä ja me asuimme koulun juhlasalissa.”  

                                                                                                                        (haastattelu 13)

                                     

Laillisen turvapaikanhakijan aseman saadessaan he kokevat pääsevänsä 

hengähtämisvaiheeseen ja ovat tyytyväisiä siitä. Mielestäni he merkityksellistävät 

turvapaikanhakijan laillistetun aseman paon onnistumiseksi kuten vietnamilaiset pääsynsä 

pakolaisleireille.  

Somalikertojat eivät pitkään aikaan tiedä, saavatko he jäädä maahan vai pitääkö heidän 

lähteä ja jos pitää niin minne. Tyytyväisyyttä tuo erityisesti saavutettu oikeudellinen asema, joka 

antaa heille turvan ja yksilöllisen käsittelyn hakijoina. Heillä on asema, paikka ja oma tila 

Suomessa, vastaanottokeskuksessa. Keskus ei ole suljettu yksikkö, mikä merkitsee, että kertojat 

pääsevät vapaasti liikkumaan, tila laajenee. Ilmapiiri ja tunne ovat rauhallisempia kuin moniin 

aikoihin, mutta kuitenkin turvaa hakevien tila on vielä epämääräinen ja hallitsematon. 

Somalialaisten kertojieni Suomeen tulo ja välitilan alku eivät ole helppoja. Somalinainen 

kiteyttää selkeästi tuntemuksensa, joita monilla haastateltavillani on Suomeen saapumisensa 

jälkeen: 

 

 ”Se oli vaikeaa, kun minä tulin Suomeen. Joskus mietin, että haluan mennä 
takaisin Somaliaan. En oppinut  suomen kieltä hyvin ja Somaliassa olisi sukulaisia.” 

                                                                                 (haastattelu 4, perhehaastattelu)

        

Somalinainen viestittää epätoivoa paitsi epävarmuudesta jäädä Suomeen myös 

kielivaikeuksista ja koti-ikävästä. Paikka ja tila heijastavat uupumusta ja pettymystä. Rajanylitys 

Suomeen muuttaa laillisen aseman, mutta ajatukset ovat heti Somaliassa. Tähän vaikuttaa 

Somaliaan jääneet sukulaiset mutta myös Suomen erilaisuus sekä epävarmuus. Somalimies 

kertoo: 

 

 ”Sitten se aika siellä vastaanottokeskuksessa, sitä kesti yli vuoden. Oli vaikeaa! 
Ensin suomen kieli on niin vaikeaa. Ja vaikka unohtaminen on tärkeätä, oli niin vaikea 
oppia tuntemaan suomalaiset. He ovat niin hiljaisia ja niin erilaisia.” 
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                                                                                                                                            (haastattelu 7)

               

Somalikertojieni välivaiheen alku Suomessa on monessa suhteessa erilaista kuin 

vietnamilaiskertojieni pakolaisleireillä. Somalit pyrkivät Ruotsiin, mutta joutuvatkin 

pysähtymään Suomeen. He ovat ensimmäinen suurempi musta ryhmä Suomessa ja erottuvat 

selvästi (Aallas 1993, Hautaniemi 2004). Somalialaiset näkyvät Suomessa huomattavasti 

paremmin kuin vietnamilaiset Malesiassa tai Thaimaassa. Somalialaisten välivaihetta Suomessa 

”hoidetaan” kansallisesti sen sijaan vietnamilaisten kansainvälisesti. Tilanne on kertojien mielestä 

hallinnassa, kun he kuulevat Suomen olevan rauhallinen ja turvallinen maa. Rajanylityksen 

jälkeen ovi Suomeen on avattu ja kertojani odottavat vastauksia moniin kysymyksiinsä. 

Somalialaisten tilannetta ei suinkaan helpota se, että vastaanottajamaa Suomi on uudessa 

tilanteessa, eikä Suomessa ole varauduttu saapuviin turvapaikanhakijoihin (Päivärinne 2001). 

Suomalaisessa pakolaistyössä ennen 1990-lukua on keskitytty ensisijaisesti pakolaisten 

vastaanottotyöhön: asunnon, päivähoidon, koulutuksen, työvoimapalveluiden, 

perusterveydenhuollon ja sosiaalietuuksien järjestämiseen. (vrt. Matinheikki-Kokko 1992a, 

1992b, Tuomarla 1992). Työtä on tehty pääasiassa kiintiöpakolaisten vastaanoton24 

kehittämiseksi ja laajentamiseksi (Matinheikki-Kokko 1994, Päivärinne 2001, Seppälä 2004). 

Turvapaikkapuhuttelut25 ja käytännön järjestelyt vievät aikaa ja uusien työtehtävien luominen 

hakee muotojaan. Alkuvaiheessa turvapaikanhakijoiden vastaanottotyö saa kritiikkiä osakseen. 

Työn todetaan olevan turvapaikanhakijoiden hyvinvointia ja selviytymistä estävää. Pakolaistyötä 

tekevien yhteistyötä pidetään vähäisenä ja suunnittelemattomana (Ahvenainen 1994).   

Vastaanottokeskusmiljöö on mielestäni kehittynyt Ahvenaisen tarkasteleman alkuvaiheen 

jälkeen. Turvapaikanhakijoiden vastaanottotyöhön on tullut kotouttamislainsäädännön myötä 

säädöspohjaa ja linjauksia, työstä on tullut pysyväisluonteista, ammatillisuus on lisääntynyt ja 

säännölliset tapaamiset vastaanottokeskusten henkilökunnan kesken ovat selkiyttäneet työn 

kuvaa. Saman vahvistaa vuonna 2002 työministeriön käynnistämä turvapaikanhakijoiden 

vastaanottotyön laatuprojekti, missä ovat mukana kaikki Suomen 15 vastaanottokeskusta.  

Somalien tarinoista ilmenee, että he ovat alussa tyytyväisiä päästessään Suomeen turvaan 

ja tavatessaan paljon samassa tilanteessa olevia tuttujaan ja tutun tuttujaan. Monet muistelevat 

                                                
24Somalialaisten kertojieni saapuessa maahamme Suomi oli turvapaikanhakijamaana varsin uudessa tilanteessa. 
Suomessa jouduttiin luomaan kokonaan uusi turvapaikanhakijoiden vastaanottopolitiikka ja –järjestelmä. Vaikka 
tuossa vaiheessa tapahtui monia kömmähdyksiä, käsittääkseni kukaan yksittäinen virkamies ei tahallaan halunnut 
vaikeuttaa kenenkään turvapaikanhakijan asemaa tai elämää. Kaikki tahot ovat saaneet kritiikkiä osakseen ja 
oppirahat on maksettu. Toivottavasti kokemuksen ja erehdyksen kautta on myös opittu.  
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lämmöllä Suomeen tuloaikaansa, koska ympärillä on runsaasti omia ihmisiä. Oma, tuttu 

kulttuuri on itsestään selvyys sekä tavat, kieli ja uskonto ovat kaikkien ulottuvilla. Somalinainen 

kertoo vastaanottokeskusvaiheestaan: 

 
”Se on yksi, mikä oli parempi – vastaanottokeskus! Siellä en tietänyt milloin 

kuukausi alkoi tai milloin se oli lopussa. Siellä aika kului nopeasti, kuukausi oli nopeasti 
ohi.  

Se oli hyvä aika. Siellä oli paljon somalialaisia, yli seitsemänkymmentä. Siellä 
voi jutella koko päivän, mentiin kouluun ja syömään ja välillä oli erilaisia ihmisiä. Oli 
tuttuja, hyvä sosiaali, joka oli hyvä nainen ja ihminen.” 
                                                (haastattelu 1) 

 

Somalialaisille alkuvaiheen tilanteessa syntyvä ”Somaliland” – ilmapiiri tuntuu kertojista 

hyvältä. Välitilassa muodostuu erityinen, ekstaattinen yhteisöllisyyden tunne (vrt. Turner 1979). 

Vastaanottokeskuksessa monet kertojani kokevat kuuluvansa omaan ryhmäänsä, heillä on useita 

yhdistäviä tekijöitä etnisyyden lisäksi ja ihmisten väliset hierarkiat lakkaavat vaikuttamasta. 

Vaikka ryhmäytyminen ja yhteisöllisyys tapahtuvat olosuhteiden pakosta, se luo turvaa 

yhteenkuuluvuuden ja kollektiivisuuden ohella. Perheen puuttumisen tuskaa lievittää se, että saa 

olla yhdessä omanlaistensa ja näköistensä kanssa. Kieli on yhteinen ja kertojien mukaan aina 

joku osaa sen verran englantia, että he tulevat myös ymmärretyiksi vastaanottajien kanssa. 

Yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä on esiintynyt myöhempienkin Suomeen saapuneiden 

turvapaikanhakijoiden keskuudessa (vrt. Lähde 1999, Urpola 2000). Merkittävää on se, että 

turvapaikanhakijat kokevat olevansa välitilassa vailla identiteettiä pitkän 

turvapaikanhakuprosessin aikana (vrt. Urpola 2000). 

Ryhmissä saapuminen mahdollistaa paremmin oman uskonnon ja elämäntavan 

harjoittamisen, koska niiden toteuttamisen vaatimus pystytään yhdessä tuomaan esille. Kertojien 

uskonnollisuus, kulttuurisuus ja tietoisuus omasta alkuperästä aktivoituvat, kun ryhmän 

olemassaolo on ulkoapäin uhattuna. Etnisyys, joka välitetään sosialisaatiossa, on identiteetin 

kaikkein säilyvin rakennusosa. Ryhmän säilymisen ja sen arvomaailman jatkumisen kannalta on 

olennaista, että positiivinen suhde omaan etnisyyteen säilyy (Liebkind 1988). 

Maahanmuuttajille, jotka ulkoisesti eroavat enemmistöstä, tämä on erityisen merkityksellistä, 

sillä he eivät voi erota ryhmästään ja assimiloitua enemmistöön (Toivanen 1994). Etnisyys on 

annettua siinä mielessä, ettei ihminen voi valita etnistä geneettistä ryhmäänsä (Liebkind 1988).  

                                                                                                                                                       
28 Suomeen piti luoda nopeasti uusi vastaanottojärjestelmä, jotta kaikki tulokkaat saivat makuupaikan. Monet 
tyhjillään olleet laitokset ja konkurssikypsät hotellit otettiin pikaisesti majoituskäyttöön. Kukaan ei kuvitellut, että 
tästä vastaanottoajasta muodostuisi ihmisille niin pitkä ja vaikea. 
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Kertojilleni oma kulttuuri uudessa maassa on itsestään selvyys. Kotimaassa vastuu 

kulttuurin ylläpitämisestä on perheellä ja erityisesti vanhemmilla. Suomessa kertojat kokevat 

vastuuta laajemmin kenties siksi, että niin moni on tullut yksin. Somali-isä kuvaa kulttuurin aina 

läsnä olevan vaikutuksen: (englanniksi, josta vapaa käännökseni): 

 

”Me somalit säilytämme aina oman kulttuurimme, missä päin maailmaa 
olemmekin. Kulttuurimme ja uskontomme kulkevat aivan lähekkäin – meissä.  

Somalikulttuuri on somalialaisille kuin rauta – luja ja taipumaton.  
Me olemme ylpeitä siitä. Sitä ei voi eikä saa muuttaa. Vaikka asuisimme kuinka 

kaukana ja kauan ulkomailla, kulttuurimme on ja pysyy.”  
                                                                                                                    (paperi 1)

                           

Välivaiheessa kertojiani helpottaa tosiasia, että he ovat selviytyneet valtakunnan rajojen yli 

ja päässeet fyysisesti turvaan – henki on säilynyt sekä ruuan ja juomaveden riittävyys ovat jälleen 

itsestäänselvyys. Syntyy toivo uudesta elämästä ja halu yrittää, vaikka epätietoisuus ja 

epävarmuus vallitsevatkin.  

 

4.2.2 Helpotuksesta odotuksen tuskaan 

 

Aika muuttaa vähitellen somalialaisten turvapaikanhakijoiden myönteiset tunteet kielteisiksi, 

tilanne muuttuu ahdistavaksi. He tiedostavat ja ymmärtävät asioiden lopullisuuden: mitä on 

tapahtunut ja mitä on tehty, mistä on lähdetty ja luovuttu  –  paluuta kotimaahan ei ole. Merkille 

pantavaa on, että transnationaalinen siirtyminen on hajottanut suuria perheitä eri puolille 

maailmaa. Tapahtumat etenevät toimintakokonaisuuksina ja –ketjuina kertojien elämässä niin, 

etteivät ihmiset katso itse voivansa vaikuttaa elämäänsä. Myös kertojien henkilökohtaiset kriisit 

alkavat saada erilaisia ulottuvuuksia. Välivaihe ja turvapaikanhakijan asema alkaa 

merkityksellistyä epävarmuuden tilaksi, jossa toiset (viranomaiset) käyttävät valtaa suhteessa 

aikaan ja hakijoihin. 

Somalialaisten Suomeen saapumiseen liittyvä julkisuus on tuntunut kertojistani raskaalta. 

Negatiivisen mediamyllytyksen yhteydessä he kokevat satuttavana somaleihin kohdistuvan 

julkisen kiinnostuksen. Heitä tuskastuttaa tiedotusvälineiden jatkuva hämmästely somalien 

Suomeen tulosta ja epäilyt heidän turvapaikkatarpeestaan. Tunne on loukkaava ja nöyryyttävä. 

Somalimies aprikoi:          
 

”Suomalaiset ajattelevat, että somalit ovat eri kuin muut ulkomaalaiset! Kaikki 
uskovat näin. He (toimittajat) kirjoittavat lehtiin pahoja ja huonoja juttuja ja uutisia. 
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Tiedämme, että 99,5 % suomalaisista lukevat niitä.  
  Heillä on somaleista väärä käsitys ja voin sanoa, että he kävelevät väärällä tiellä, 

koska eivät tiedä mitään somalialaisista. En sano, että kaikki somalialiset ovat hyviä, 
mutta he ovat tavallisia ihmisiä, ei erilaisia.” 

                                                                                                                                            (haastattelu 7)

                                       

Oikeutus turvapaikanhaun lunastamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa tuntuu kertojistani 

kaikkien menetysten ja kokemusten jälkeen käsittämättömältä ja satuttavalta. Negatiivisuus 

vaikeuttaa heidän asemaansa Suomessa ja tila alkaa käydä ahtaaksi. He paikantuvat Suomessa 

vastaanottokeskuksiin, elämänpiiri ja tila kapenevat. Tunteet ja katseet kääntyvät takaisin 

Somaliaan ja tarinat täyttyvät kaipauksesta ja ikävästä. Eniten kertojani kaipaavat Somaliaan ja 

muualle maailmaan jääneitä läheisiään. Somali-isä puhuu:  

 

 ”Jätin minun vaimoni ja perheen Somaliaan, koko ajan mietin, kuinka he voivat. 
En voinut pitää mitenkään yhteyttä heihin, mistään ei päässyt soittamaan, ei 
kirjoittamaan. Se oli vaikeaa. Sitten kun perhe pääsi Etiopiaan, oli helpompaa.” 

                                                                                                                                            (haastattelu 5)

                                      

Niemelän (1999) mukaan Ruotsissa tehdyt pakolaistutkimukset osoittavat, että 

turvapaikanhakijoiden ahdistuskokemukset liittyvät köyhyyteen sekä ristiriitoihin 

maahanmuuttoviranomaisten kanssa. Ajan myötä myös somalialaisten ongelmat Suomen 

vastaanottokeskuksissa lisääntyvät ja kertojani syyttävät suomalaisia maahanmuuttoviranomaisia 

hitaudesta ja heidän elämänsä vaikeuttamisesta.  Nur paljastaa: 

 

”Vastaanottokeskuksessa aika ja elämä oli vaikeaa. Itsellä oli ongelmia ja koko 
ryhmällä oli paljon ristiriitoja. Vähän ajan jälkeen eri klaanit tappelivat keskenään. Oli 
riitoja ja puukotuksia.  

  Suomalaiset ei olisi saanut sekoittaa kaikkia klaaneja keskenään samoihin 
keskuksiin. Siitä seurasi suuria vaikeuksia ja pelkoja ihmisille.  

Olimme (somalit) pyrkineet ja päässeet turvaan, mutta kuitenkin piti pelätä 
henkensä puolesta. 

   Lisäksi viranomaiset aiheuttivat monia vaikeuksia, kun päätökset viipyivät niin 
kauan”. 

                                                                                                            (haastattelu 8, ryhmähaastattelu)                  

 

Haastateltavani tunnustavat kokeneensa välivaiheessa yksinäisyyttä ja ikävystyneisyyttä.  

Yksi tutkimukseni somalimies puhuu antaumuksella ikään kuin kaikkien Suomeen tulleiden 

somalialaisten puolesta: 
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”Ennen me pakenimme henkemme edestä, ettei kukaan ampuisi meitä tai 
haavoittaisi meitä. Sitten kun tulimme Suomeen tunsimme, että olimme vankilassa, 
koska kun olimme Nastolassa, siellä oli pakolaisille (turvapaikanhakijoille) iso paikka, 
leiri, jossa oli melkein 200 ihmistä. Nämä 200 ihmistä elävät kyllä normaalia elämää, 
mutta siellä ei ole mitään järjestystä. Siellä ei järjestetty mitään matkoja eikä mitään, 
mitä ihmiset tarvitsevat. 

    Ei ole hyvä, jos ihmiset asuvat, syövät ja nukkuvat. Se ei ole hyvä elämä… 
    Mutta sen takia oli vankila, että ei ole vapaa. Sinulla ei ole oikeutta jäädä 

Suomeen, sinulla ei ole lupaa. Siis kukaan ei tiedä annetaanko tällainen lupa.  
Meille tuli kyllä ongelmia. Joskus ihmiset tulevat siellä hulluiksi. Joskus jotkut 

ovat lähettäneet SPR:lle tietoa, että tällainen elämä on rankkaa.” 
                                                                                              (haastattelu 4, perhehaastattelu)

                               

Monille kertojilleni hakuprosessin pituus aiheuttaa henkistä uupumusta. 

Turvapaikanhakuprosessissa odotusajan pitkittyminen altistaa nimenomaan depressiivisille26 

reaktioille (Marjamaa 1994, 67; Järvinen 2004, 80-83).  

Kaikille somalialaisille Suomeen tulo ei merkitse vapautta, vaan muutama vertaa 

turvapaikanhakijan elämää vankilassa oloon. Vastaanottokeskuksissa paikka koetaan 

ulkopuolisten taholta tarkasti määritellyksi. Tila ja paikka käyvät ahtaaksi ja suljetuksi – 

vankilaksi, kun odotusajasta tulee kovin pitkä. Tilan ja paikan kaventuminen ahdistaa ja tekee 

”vankilamaisen” olon. Saman kokivat myös monet suomalaiset merimiehet työskenneltyään 

vuosikausia öljytankkereilla, mihin vuodesta 1996 kenttätutkimusta suomalaisilla rahtilaivoilla 

tehnyt Mira Karjalainen on kiinnittänyt huomiota (Karjalainen 2002, 290-311). 

Kertojista erityisesti monen somalimiehen tunteet ja mielikuvat välittyvät juuri 

vankilametaforan kautta. He selvittävät, että kysymyksessä ei ole fyysinen kidutus vaan 

henkinen. Heistä tilanne tuntuu nöyryyttävältä ja alentavalta; uutena kokemuksena ilmaantuu 

laitostaminen ja laitostuminen – eletään yhteiskunnan ulkopuolella, omassa pienessä yhteisössä, 

jossa elämä rytmittyy hereillä olemisen, syömisen ja nukkumisen mukaan. Eletään sosiaalisten 

järjestysten ja normien ulkopuolella (vrt. Turner 1979). Vuorokauden rytmi on sekaisin ja koko 

elämä tuntuu hallitsemattomalta. Myös turvapaikanhakijoiden piirteiksi määrittyvät avuttomuus, 

riippuvaisuus ja toimintakyvyttömyys sekä pakolaisrooli (vrt. Hitchcox 1990).                                                        

                                                
26Depressiolla on voimakas yhteys ajankohtaisiin stressitekijöihin. Kertojieni kulttuurimuuri, sosiaalisen aseman 
lasku, syyllisyydentunteet ja sosiaalinen passiivisuus aiheuttavat heille identiteetin muutoksia ja heikentynyttä 
elämänhallintaa. Tämä lisää haavoittuvuutta psykologisille kärsimyksille ja fyysisille sairauksille (Niemelä 1999). 
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Vankilametaforan kokemus syntyy siitä, että ollaan poissa kotoa ja eletään pitkiä aikoja 

samassa yhteisössä tietyn päivärytmin mukaan. Vaikkei tila olekaan suljettu, se koetaan 

vankilaksi, jossa ollaan pakotettuina ja eristettyinä muusta maailmasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Haastateltavani kokevat tilan ja fyysisen ympäristön erilaisuudet jo turvapaikanhaun 

yhteydessä. Somalialisten tarinoissa fyysisen ympäristön pohdiskelu liittyy 

vastaanottokeskusvaiheeseen. He arvostelevat vastaanottokeskuksia sekä niiden sijaintipaikkoja 

ja monet merkittävät tekijät jäävät vaille huomioita.  

Aineistostani voi päätellä, että laitoselämä ehtii jättää kertojiin omat jälkensä. 

Somalialaisten kertojieni laitostuminen ei-suljetussa yhteisössä (vrt. Goffman 1961, 1963) 

merkitsee, että he asuvat paikassa, joka elää kaiken aikaa. Suomeen tullessaan he kokevat 

erityisesti, ettei yöllä eikä päivällä ole merkitystä, varsinkaan keväällä ja kesällä, kun aina tuntuu 

olevan valoisaa. Sama tilanne toistuu syksyllä ja talvella, kun aina on kylmää ja pimeää. 

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden, ja muita yökukkujia löytyy kaikkialta. Vaikka 

kertojieni mielestä ”yksityisyys” on menetetty, laitoksessa yksinäisyys ei kuitenkaan ole niin 

totaalista. Laitostuminen ei merkitse, että ruuat ovat valmiina, joku huolehti huoneen siisteydestä 

tai, että vuorokaudenrytmi on säännöllinen – päinvastoin. Laitoksissa opitut tavat ja tavoiteltu 

tuntematon vapaus johtavatkin somalialaiset tyytymättömyyteen sekä kritiikkiin suomalaista 

yhteiskuntaa kohtaan.  

Somalialaiset ehtivät asua vastaanottokeskuksissa niin pitkään, että heille tulee vääristynyt 

kuva suomalaisesta yhteiskunnasta. Heille syntyy ”unelma” siitä, että sitten kun he voivat 

muuttaa vastaanottokeskuksista omiin asuntoihinsa, he pääsevät yhteiskuntaan saaden oikean 

ihmisen aseman. ”Unelmansa” toteuttamiseksi heillä on valtava halu päästä muuttamaan heti 

kuntapaikan saatuaan omiin kuntiinsa27 ja asuntoihinsa.  

Epätietoisuudessa ja epävarmuudessa eläminen on piinallista ja monta vuotta ”metsässä 

asuminen” (vastaanottokeskus) käy rankaksi. Aikaisemman tutkimukseni (Nylund-Oja 1995, 91) 

somalinaisen haastattelusta ilmenee:  

 

 ”Vastaanotto oli vähän vaikea, kun piti siellä metsässä asua joku vuosi. Se 
kaikkein vaikein oli ilmasto, kun oli pimeää ja kylmää.  

 Viranomaiset ei olisi saanut laittaa meitä tämmöisiin leireihin sinne metsän 
                                                
27Ennen kuin kuntiin sijoitukset saattavat toteutua, kuntien on ensin tehtävä omat hallinnolliset päätöksensä 
pakolaisten vastaanotosta. Päätökset ovat aina valtuustopäätöksiä ja ne ovat sidoksissa valtion kunnille maksamiin 
korvauksiin pakolaisista aiheutuvista kustannuksista. Kunnat eivät voi tehdä päätöksiä siitä, mitä etnistä 
pakolaisryhmää kuntiin sijoitetaan. Valtion taholta tulee aina esitys mitkä pakolaiset sijoitetaan minnekin. 
Kiintiöpakolaisten sijoitustarpeen sanelee kansainvälinen politiikka ja UNHCR. Myönteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneiden sijoitukset päätetään Suomen valtion viranomaisten ja pakolaisten vastaanotosta sopineiden kuntien 
kesken. 
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keskelle. Olisi kiva kun ihmisen ottaa, että ne laitettaisiin yhteiskuntaan kaupungissa, 
niin ne voisi oppia. Toisaalta vaikea asua leirissä, kun semmoinen perhe johon kuuluu 
isä, äiti ja muutama lapsi. Ja niillä on vain yksi huone ja semmoinen yleinen keittiö, 
johon kaikki menee. Voi olla, jos haluat lämmittää vähän ruokaa lapsille, jonottaa 
muutama tunti.”  

                                                                                                                        (haastattelu S1)

                                   

Elämä vastaanottokeskuksissa ei tunnu viihtyisältä tai mukavalta (vrt. Abdullahi 1997, 

Urpola 2000). Monet kertojat vakuuttavat, että vastaanottajamaan asioiden hidas hoito vaikuttaa 

negatiivisesti heidän yksityiseen elämäänsä. Aineistoni paljastaa yleiset 

turvapaikanhakuprosessiin liittyvät vaikeudet. Maastalähdön ja -tulon jälkeiset ongelmat 

kumuloituvat epävarmuuden tunteen kanssa aiheuttaen stressiä ja masennusta. Stressihäiriöiset 

(Niemelä 1999) henkilöt altistuvat maastamuuttoa edeltävälle traumalle. Turvapaikkaa hakevien 

vaikeuksia ovat erityisesti käsittelyn viipyminen, toimettomuus, kokemus rotusyrjinnästä, 

yksinäisyys ja ikävystyminen.  

Samoin kuin monet vietnamilaiskertojat myös somalikertojat opiskelevat välivaiheensa 

aikana. He pääsevät opiskelemaan paitsi käytännössä suomalaista yhteiskuntaa, 

vastaanottokeskuksissa myös muutaman tunnin suomenkieltä. Jokainen somalialainen kertoo 

odottavansa turvapaikanhakuprosessin päätöstä. Se on viimeinen kynnys pakolaisen aseman 

saavuttamiseksi ja myönteiseen päätökseen Suomeen jäämiseksi. Kertojat vakuuttavat tehneensä 

kaikkensa, ja nyt he vain odottavat kohtalonomaista ”päätöstä elämästään”, kuten he asian 

ilmaisevat. Somalikertojieni tiedossa on, että päätökset tehdään Suomessa valtion taholta. 

Kertomuksista välittyy ratkaisulle annettu kohtalon tuntu. Lopullinen ratkaisu on Allahin tahto; 

”Ins Allah” (jos Jumala suo).  

Ennemmin tai myöhemmin somalikertojieni myönteiset turvapaikkapäätökset tulevat ja 

samalla he saavat oleskeluluvat28 Suomeen ja viimein myös oikeudellisesti pakolaisen aseman. 

Pakolaisaseman saamiseen ei liity mitään rituaaleja, mutta selkeästi asiasta kerrotaan iloisesti ja 

monta kertaa se on myös juhlan ja julkisen huomioimisen paikka. Se merkitsee myös sosiaalisen 

aseman nousua ja asemoitumista Suomeen. 

 Tällöin myös somalikertojieni perheenyhdistämiset on mahdollista käynnistää, mikä 

helpottaa heidän oloaan. Myönteiset päätökset merkitsevät vasta todellista transnationaalista 

muuttoa. Pakolaisstatus merkityksellistyy Suomessa oleskeluluvan saamisena ja valtakunnan 

rajan ylittäminen saa uuden ulottuvuuden. Kertojani paikantuvat Suomeen uudella tavalla ja 

                                                
28Ulkomaalaiselle myönnettävä ensimmäinen oleskelulupa on aina määräaikainen. Määräaikainen oleskelulupa 
myönnetään vähintään yhdeksi vuodeksi, jollei ulkomaalaisen maassa oleskelun tarkoituksesta muuta johdu tai 
jollei ulkomaalainen hae oleskelulupaa lyhyemmäksi ajaksi (UlkL 16.2 §). (Laine 2001, 34) 
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suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisesti. Heidän tilanteensa muuttuu passiivisesta ja alisteisesta 

myönteiseen ja toiveikkaaseen suuntaan. Asenne Suomeen muuttuu myönteiseksi, suhtautuminen 

on aktiivista ja innostunutta. Turvapaikanhakuaika ja välitila ovat takana ja kertojani pääsevät 

muuttamaan eri puolille Suomea, kuntiin, kuntalaisiksi omiin asuntoihinsa sekä elämään kauan 

odotettua uutta ja itsenäistä elämäänsä. Ulkomaalaiselle myönnettävä ensimmäinen oleskelulupa 

on aina määräaikainen. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään vähintään yhdeksi vuodeksi, 

jollei ulkomaalaisen maassa oleskelun tarkoituksesta muuta johdu tai jollei ulkomaalainen hae 

oleskelulupaa lyhyemmäksi ajaksi (UlkL 16.2 §) (Laine 2001, 34). 

 

 

4.3 Perheisiin yhdistettävien erilaiset olosuhteet 
 

Vietnamilais- ja somalipakolasten perheiden yhdistäminen käynnistyy pian Tampereelle 

saapumisen jälkeen. Perheenyhdistämisen mahdollistaa Suomessa oikeudellinen pakolaisasema. 

Vuosien kuluttua, kun pakoon lähteneen tavoite on saavutettu ja perheenyhdistämisestä tullut 

myönteinen päätös, muuttuu virallisesti myös muiden perheenjäsenten tilanne eri puolilla 

maailmaa. Perhe ja sukulaisuus saa tässä tapauksessa korostetusti transnationaalisen 

ulottuvuuden, koska viranomaiset ryhtyvät asiaa hoitamaan.  

Perheiden yhteen saattaminen kestää runsaasta vuodesta jopa viiteen kuuteen vuoteen 

riippuen perheiden olinpaikasta, viranomaisten haastattelumahdollisuuksista, paperien 

järjestymisistä jne. Kaikki paperit, lentoliput, luvat, statukset sekä muut asiakirjat järjestetään 

viranomaisten toimesta sekä lähtö- että tulomaassa. Vietnamilaisten kertojieni perheet yhdistyvät 

nopeammin kuin somalialaisten. 

Vietnamilaiset perheenjäsenet odottavat sodan jälkeisessä maassa ja somalialaiset  

puolestaan itsekin maanpakolaisina eri puolilla maailmaa. Ylipäätään tuntuu ihmeeltä, että 

hajonneet perheet onnistutaan löytämään ja yhdistämään. Perheenjäsenet joutuvat käymään läpi 

samoja kokemuksia ja tuntemuksia kuin toisetkin. Myös prosessista on löydettävissä samat 

vaiheet: irtaantuminen, välitila ja liittyminen. Välitilassa perheenjäsenet saavat laillisen aseman ja 

heidät voidaan yhdistää Suomessa asuvan/asuvien perheenjäsenen(ten) luokse. 

Transnationaalinen ja globaali perheyhteys on mahdollista saavuttaa diasporassa (vrt. Bryceson & 

Vuorela 2002, Tiilikainen 2003, Hautaniemi 2004) 
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4.3.1 Vietnamilaiset 

 

Vietnamiin jääneiden perheenjäsenten ”paon valmisteluun ja toteuttamiseen” liittyy erilaisia 

käytännön järjestelyjä; yhden perheenjäsenen lähtö on koko perheelle aktiivinen teko, joka vaatii 

kaikilta paitsi ponnisteluja myös suurta riskinottoa. Kun yksi perheenjäsen lähetetään matkaan, 

mukana ”paossa” on koko perhe. Pakoa suunniteltaessa koko perheen katse ja asennoituminen 

suuntautuvat Vietnamista poispäin. Ollaan valmiita kääntämään Vietnamille selkä. Lapsille ei 

voida paljastaa kaikkia asioita etukäteen, jos niistä ylipäätään edeltä käsin paljoa tiedetäänkään. 

”Lähtöprosessi tulee päälle” kaikille perheenjäsenille eikä ainoastaan pakenijalle. Sen jälkeen, 

kun joku on lähtenyt (lähetetty) matkaan, kertojilla ei ole paljonkaan sanottavaa elämästään 

Vietnamissa. Yllätyn asiasta ja minusta tuntuu, että tarina tässä kohden suorastaan katkeaa ja 

perhehaastattelussa on jonkin aikaa lähes väkinäinen tilanne. Perheenjäsenet eivät puhu 

Vietnamista; tuntuu siltä, ettei heillä ole mitään kerrottavaa kotimaastaan. He odottavat minun 

kysymyksiäni, joihin he vastaavat tässä kohdin hyvin lyhyesti joko juu tai ei. He puhuvat 

ainoastaan perheestä, sukulaisista ja vähän Vietnamin politiikasta. Kukaan ei kerro esimerkiksi 

Vietnamin kodistaan, maisemasta, ilmasta, luonnosta tai muusta vastaavasta. Vaikka fyysisesti 

perheenjäsenet jäävät Vietnamiin, heidän ajatusmaailmansa ja tuntemuksensa ovat poissa 

Vietnamista. He eivät tunnu paikantavan itseään lainkaan Vietnamiin, vaan elävät elämäänsä jo 

lähtijän roolista, irtaantumisen vaihetta, vaikkakin hyvin epävirallisesti. 

Kun joku perheenjäsen pääsee Yhdistyneiden Kansakuntien ylläpitämälle pakolaisleirille, 

samalla koko perhe ylittää tietyn kynnyksen. Tämän jälkeen perheenyhdistämisen kautta 

Suomeen saapuvat haastateltavat kertovat helpottuneensa huomattavasti. Lähteneen 

pakolaisleirivaihe merkitsee kotiin jääneille perheenjäsenille odottamista sekä epävarmuutta 

Vietnamissa, välitilaa. Keskustelua perheenyhdistämisestä syntyy kaikkien vietnamilaisten 

kanssa mutta erityisesti ja omakohtaisesti niiden viiden vietnamilaisen, jotka ovat itse tulleet 

Suomeen perheenyhdistämisohjelman kautta.  

Vietnamista perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuvien irtaantumisvaihe etenee 

hitaasti Vietnamissa ja muuttuu vähitellen välivaiheeksi. Oikeudellisesti heillä on Vietnamissa 

”nollatilanne päällä”. Heillä itsellään ei ole tässä vaiheessa kokemuksia valtakunnan rajan, kieli-, 

uskonto- eikä kulttuurirajankaan ylittämisestä. Heistä tuntuu, että he ovat matkalla jonnekin ja 

”paossa kaiken aikaa”. Matka ja pako ovat psyykkisiä ja psykologisia tuntemuksia, fyysinen 

odotus tapahtuu kotimaassa ja kotona. Kotimaassa odottavien tilanne on myös vaikea, koska 

paikalliset viranomaiset tietävät jonkun perheenjäsenen katoamisesta (lähdöstä, pakomatkasta). 
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Tila käy Vietnamissa ahtaaksi ja tukalaksi. Kertojat ilmaisevat kärsineensä henkistä piinaa, 

pelkoa ja ahdistusta Vietnamissa yhden perheenjäsenen lähdöstä alkaen.  

Perheenyhdistämistä odottavien kertojien elämässä ei ole suoranaista hengenvaaraa. 

Vanhemmille piinallisemmaksi asian tekee yleensä se, että he miettivät paossa olevaa lastaan ja 

myötäelävät lapsensa elämää. Vaikka pako on perheen kanssa yhdessä suunniteltu ja toteutettu ja 

vain yksi perheenjäsen pakenee fyysisesti, koko perheen pakoprosessista tulee pitkä, 

monivaiheinen ja vaikea.  

Kertojista tuntuu, että he myötäelävät lähteneen perheenjäsenen pakoa ja pohtivat omaa 

lähtemistään. Pakolaisleirillä asuvan perheenjäsenen elämä ja asioiden uudet käänteet vaikuttavat 

myös Vietnamissa odottavan perheen elämään. He ovat kirjeyhteydessä leirille, mutta posti ei 

kulje kovin nopeasti. Kertojien mukaan parin vuoden leirillä oleminen alkaa käydä paitsi 

leiriläisille, niin myös kotimaassa oleville henkisesti raskaaksi. Perhe elää kotimaassa jännityksen 

hetkiä pelossa ja odotuksessa. Vietnamilaisäiti paljastaa: 

 

  ”Pojalta tuli vähän vaikeita viestejä. Tuntui pahalta. Pojan elämä pakolaisleirillä 
oli vaikeaa, hän oli siellä jo noin kaksi vuotta. Onneksi poika piti yhteyttä kotiin, tuli 
kirjeitä, jossa Duc kertoi leiristä ja elämästä.  

Odotus ahdisti poikaa. Poika kirjoitti, että pakolaisleirillä oli monta ongelmaa, oli 
monia itsemurhia ja muuta. Pelkäsin pojan puolesta.”  

                                                                                   (haastattelu 2, perhehaastattelu) 

Sisar vahvistaa: 
          

 ”Olimme ihmeissämme Vietnamissa, mihin maahan me lopulta pääsemme. Aina 
maa muuttui, samalla kieli ja kulttuuri.  

Dat kirjoitti uusista maista ja tapahtumista. Yritimme aina elää sen mukaan. 
Milloin suunniteltiin lähtöä minnekin maahan. Yllätyksenä tuli Suomi.  

 Dat ilmoitti, että haluaa päästä pois leiriltä pian. Hän menee minne vain pääsee. 
Monta hylkäystä, ei hyvä. Meistä kaikista se oli paha.”  

                                                                                                 (haastattelu 2, perhehaastattelu)                 

                   

Tieto siitä että lähtijä on päässyt kolmanteen maahan otetaan perheessä iloisesti vastaan, 

erityisesti vanhempien taholta. Vaikka perhe on toivonutkin pääsevänsä Australiaan tai 

Amerikkaan, haastattelutilanteessa ei ainakaan minulle näytetty pettymystä. Päinvastoin nuoret 

pahoittelevat, etteivät he ole voineet opiskella suomen kieltä ennen Suomeen tuloa, kuten 

englannin tai ranskan kieltä. 

 

M: Tiesitkö Suomesta mitään? 
D: ”En, en mitään! Tai juu, tiesin sen, että se on Ruotsin ja Venäjän keskellä ja 
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on korkealla kartasta katsottuna. Tiesin tämän, koska leirillä opiskeltiin maailmankarttaa. 
M: Kirjoititko vanhemmille, että olet lähdössä Suomeen? 
D: Joo. 
M: Mitä perhe ajatteli siitä? 
Get: ”Voi, voi! Me ajattelimme – Pohjola!  
USA – englannin kieli, jota olimme opiskelleet! Opiskeltu ranskan kieltä, mutta 

ei koskaan   menty Ranskaan. Sitten tulee Sveitsi, mutta – vastaus on ei. Voi, voi!  
Sitten tulee Suomi, mutta ei voitu koskaan ottaa suomenkielen oppitunteja. 

Meidän aikana oli ranskan ja venäjän yksityisopettajia Vietnamissa, mutta ei 
suomenkielen. Voi, voi, miksi ei suomen?” 

                                                                                                (haastattelu 2, perhehaastattelu)

          

Isä kiteyttää asiaa:  

 

 ”Kun kuulimme. että poika on viimein hyväksytty Suomeen, olimme iloisia.  
  Lähtö Suomeen jännitti paljon. Emme tietäneet tulevasta asuinmaastaan mitään. 

Kuitenkin aloimme valmistella matkaa uuteen kotimaahan. Poika kirjoitti kirjeitä meille 
ja kertoi Suomesta monia asioita.”  

                                                                                 (haastattelu 2, perhehaastattelu)

          

Vietnamissa odottavien kertojien mielestä perheenyhdistämisasiat etenevät hitaasti. Ennen 

kuin perheenyhdistämisasia on lähtijän uudessa kotimaassa edennyt niin pitkälle, että 

Vietnamissa asuva perhe saa viralliset päätökset uuteen maahan ”muuttamisesta”, on 

varsinaisesta pakopäätöksestä kulunut vuosia. Virallisen aseman perheisiinsä yhdistettävät 

saavat silloin, kun päätös on tehty Suomessa. Samalla käynnistyvät perheenjäsenten 

matkajärjestelyt Suomeen. Kuultuaan päätöksen Vietnamiin, perhe paikantaa itsensä jo Suomeen 

ja myös ajatukset siirtyvät Suomeen. He kertovat olevansa hyvin onnellisia ja odottavansa 

malttamattomina lähdön hetkeä. Yllättävää on, että kertomuksissa kuvataan suomalaista 

maisemaa ja vuodenaikojen vaihtelua ennen kuin on edes saavuttu Suomeen. Vietnamilaisnainen 

kuvaa lähtöön liittyviä muistojaan: 

 

 ”En yhtään tiennyt minkälaista Suomessa on, ennen kuin veljeni kirjoitti meille. 
Hän kirjoitti, että Suomessa on kylmä, mutta on ihan rauhallinen ja turvallinen paikka. 
Minä mietin, että siellä on varmaan kaunista ja toivoin, että pääsisimme sinne nopeasti. 
Mietimme koko perhe, minkälaista Suomessa on ja arvelimme, että se on varmaan iso 
maa. Katselimme kuvia, joita veljeni lähetti meille. Puissa oli keltaiset lehdet, oli syksy 
ja oli kaunista. Halusin myös nähdä millaista lumi on. Veljeni lähetti videoita ja niistä 
näin valkoista ja mietin, miltä lumi tuntuu. Tuntui hienolta ja jännittävältä. 

   Pakkasimme mukaamme vaatteita ja tauluja, niitä missä on simpukoita. Ne ovat 
todella hienoja. Lisäksi otimme muutaman kattilan. Äiti halusi mukaan kattiloita, koska 
koskaan ei tiedä, mitä perillä on ja täytyy keittää ruokaa, kaksi tai kolme kattilaa. Kaikki 
muut tavarat jäivät Vietnamiin. Meillä oli Vietnamissa pieni omakotitalo, siinä oli 
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olohuone, keittiö ja makuuhuone. Se ei ollut kerrostalo, mutta siellä oli portaat sinne, 
missä voi nukkua. Vanhemmat myivät talon, mutta paljon tavaroita annettiin sukulaisille. 
Kaikki kalusteet.  

   Matkavalmisteluihin meni kauan aikaa. Vasta yli puolen vuoden päästä siitä 
kun saimme tiedon, pääsimme lähtemään.” 

                                                 (haastattelu 9) 

  

Vaikka matkustusluvat ovat olemassa ja kaiken pitäisi olla kunnossa, kertojan mielestä 

mitään ei tapahdu. Perheenjäsenet ehtivät jo moneen kertaan pelätä, että luvattu lähtö ei 

onnistuisikaan. Kertojien pelkoihin vaikuttavat luottamuspula vietnamilaisiin viranomaisiin ja 

korruptio, jolla koetaan olevan suuri valta nopeuttaa tai hidastaa asioita niin Vietnamissa kuin 

Somaliassakin. Vietnamilaisnainen kertoo perheenyhdistämistilanteestaan: 

 

”Isälle kerrottiin, että pitää maksaa enemmän (vietnamilaisille virkamiehille) ja 
sitten pääsee nopeammin…  

Meidän maassa kaikille virkamiehille pitää aina maksaa ja asiat menevät 
eteenpäin ihan nopeasti ja siististi, jos maksaa.” 

                                                                                                                     (haastattelu 9)

                 

Tieto perheenyhdistämisestä on perheenjäsenille sekä kauan odotettu ilmoitus että suuri 

helpotus. Kertojien paon päämäärä toteutuu, kun uusi kotimaa varmistuu ja koko perhe saa elää 

jälleen yhdessä. Kun kertojien lähdönhetki lopulta Vietnamista koittaa, kuultaa siitä myös 

haikeus ja kipeys. Vietnamilaisnuori kuvaa lähdön tuntemuksiaan: 

  

 ”Vietnamiin jäivät kaikki kaverit ja sukulaiset.  
 He eivät olleet saattamassa meitä, mutta kaikki tiesivät, että lähdemme.  
 Kun katsoin taakse kaikkia sukulaisia, olin ihan surullinen. Ja oli todella ikävä 

kotimaata.” 
                                                                                                                          (haastattelu 9)

                 

Tyypillistä on, että nuorukainen puhuu ikävästä kotimaata kohtaan ennen kuin on 

lähtenytkään Vietnamista. Tuntemuksiin liittyy surua läheisverkoston jättämisestä, epävarmuutta 

tulevaa kohtaan. Vietnamissa hän tietää paikkansa ja asemansa. Hän on elänyt lapsuutensa 

Vietnamissa ja vanhemmat tekevät ratkaisun lähdöstä. Nyt he lähtevät kaikki yhdessä, koko 

perhe, veljen luokse Suomeen. Lähdön hetkellä Vietnam merkitsee hänelle kotia, turvaa ja 

läheisiä ihmisiä. 
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4.3.2 Somalialaiset 

  

Keskustelen kaikkien somalihaastateltavieni kanssa heille ajankohtaisista 

perheenyhdistämisasioista. Muun muassa yksi on itse tullut perheenyhdistämisohjelman mukaan 

ja kolme haastateltavaa on saanut perheensä jo Suomeen sekä lisäksi kahden kertojan 

perheenyhdistämisprosessi on vielä kesken. Somalikertojat eivät odota perheenyhdistämistä 

Somaliassa, kuten aiemmin tuli jo esille. Suomeen saapuvat perheenjäsenet ovat kokeneet paitsi 

rajun lähdön ja irtaantumisvaiheen myös rankan välivaiheen, jonka aikana elämä on ollut 

häilyvää pelkoa siitä säilyykö hengissä vai selviytyykö rajan toiselle puolelle. Heidän taipaleensa 

ovat pakoa ja lähtemistä paikasta toiseen, mikä muistuttaa turvapaikanhakijoiksi lähteneiden 

elämää. Monestikaan koko perhe ei pysty lähtemään turvapaikanhakijoiksi, vaan lähtijä on 

yleensä yksi perheenjäsen: isä tai lapsi, harvemmin äiti. Kukaan kertoja ei lähtiessään tiedä, 

kohtaavatko perheenjäsenet enää koskaan.  

Perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuville välivaihe pitkittyy vuosia kestäväksi ajaksi 

epäinhimillisessä ympäristössä. Aika ja elämä merkitsevät heille odotuksen tuskaa. Sota etenee 

Somaliassa ja kaikki joutuvat pakenemaan useaan kertaan, niin myös kaikki perheenyhdistämisen 

kautta Suomeen pääsevät somalialaiset. Yhteydenpito sukulaisten välillä on vaikeaa eikä aina 

tiedä, kuka on säilynyt hengissä. Tämä tuo heidän mielestään lisää vaikeuksia elämään. 

Ahmedin perheen tarina voisi olla monen muunkin perheenyhdistämisen mukaisesti turvaan 

selviytyneen somalialaisen tarina: 

 

Ahmedin päästyä Suomeen hänen perheensä eli jännittäviä ja vaikeita aikoja 
aluksi Somaliassa ja sitten muualla. Perhe ei ollut voinut palata enää kotiin Ahmedin 
lähdettyä Somaliasta, vaan he olivat menneet aluksi Mogadishuun ja viettäneet siellä 
jonkin aikaa eri sukulaisten luona.  

Tilanne kääntyi edelleen huonommaksi ja perheen piti jatkaa pakenemistaan. He 
eivät  tarkkaan tienneet eivätkä muistaneet, missä he olivat pakomatkojensa aikana 
olleet, mutta yleensä he liikkuivat useiden muiden pakoon lähtijöiden kanssa.  

Sota oli kaikkialla ja joskus perhe pääsi etenemään auton lavalla, toisinaan 
kävellen. Yhdessä vaiheessa perhe pääsi leirille, jossa eli tuhansia somaleja ja kaikki 
olivat pyrkimässä kohti Etiopiaa. Odotettuaan monta viikkoa, he viimein pääsivät 
Etiopiaan – turvaan Somalian sodalta. Elämä  Etiopiassa ei ollut helppoa tai aina edes 
turvallista, mutta kuitenkin hengissä perheenjäsenet olivat selviytyneet. Vielä meni 
pitkään ennen kuin he saivat tietää mitään perheen isästä tai mahdollisuuksistaan joskus 
muuttaa luvallisesti jonnekin. 

                               (tiivistelmä 10) 
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Maanpakolaisuus Etiopiassa ja Keniassakin ovat antaneet somalialaisten perheenjäsenten 

välitilaan selkeästi erilaisen mahdollisuuden. Vaikka olosuhteet ovat kehnot, valtakunnan rajan 

ylittämällä saavutetaan tietynlainen turva sekä hengähtämisvaihe. Somalialaiset paikantavat 

itsensä kotimaan rajojen ja sotatilan ulkopuolelle. Tällöin he saavat tilaa ja aikaa hengittää. 

Kuitenkaan valtakunnan rajan ylittäminen ei merkitse samaa kuin edellä mainituissa tilanteissa. 

Edelleen kaikki perheenjäsenet ovat vailla oikeudellista pakolaisasemaa. Heidän tilansa on yhä 

heikko ja uhattu. Katse on kääntynyt pois Somaliasta, josta fyysisestikin on lähdetty. Mitään 

asemaa tai yhteyttä perheeseen yhdistettävät eivät koe suhteessaan Etiopiaan tai Keniaan. 

Valtakunnan rajan ylittäminen on merkinnyt tässä ainoastaan sodan melskeestä pois pääsyä. 

Huonoissa olosuhteissa pakolaisrooli valtaa kertojat ja he kokevat olevansa avuttomia ja 

alistettuja usean tuhannen muun kaltaisensa kanssa.  

Somalinaisen tarina avaa perheenyhdistämisellä saapuneiden elämää. He joutuvat 

kokemaan niin irtaantumisen kuin välivaiheenkin. Alkutilanne on identtinen monen Suomeen 

saapuneen turvapaikanhakijan kanssa: 

 

”Lähdimme  (äiti ja lapset) kävellen kohti Etiopiaa. Joitakin matkoja pääsimme 
kulkemaan myös auton lavalla. Asuimme siellä (Etiopiassa) teltoissa ja oli paljon väkeä. 
Siellä oli vähän ruokaa eikä kenelläkään rahaa. Eikä ollut vettä. Mutta jos vettä satoi, 
sinne tuli järvi ja siitä saimme vettä. Siinä järvessä myös peseydyttiin. Se oli vaikeaa.  

Olin syntynyt Hargeisassa enkä ollut nähnyt vaikeaa elämää. Ehkä oli ollut kuusi 
kuukautta jo vaikeaa elämää ja minä itkin ja itkin.” 

                                                                                                                   (haastattelu 11)

               

Kun henkilöt saavat tiedon perheenjäsentensä pakolaisasemasta ja perheenyhdistämisen 

mahdollisuudesta, he ylittävät seuraavan kynnyksen ja saavat uutta toivoa elämäänsä. Tämä 

muuttaa kertojien välivaiheen luonnetta ja odottaminen saa erilaisen ulottuvuuden. Samalla kun 

heistä tulee ”oikean” pakolaisen perheenjäseniä, myös heidän oma asemansa muuttuu. Tämä 

merkityksellistää heille pakolaisaseman suhteessa Suomeen. Kertojien aseman vahvistuttua tila 

vapautuu. He suuntaavat katseensa ja ajatuksensa jo kohti Suomea. 

Tiedonsaanti Etiopiassa on äärimmäisen vaikeata. Asioita viestitetään epävirallisesti ja 

puskaradion kautta. Aina on käännyttävä Suomen lähetystön puoleen ja varmistettava virallinen 

tieto. Fatima kuulee asiastaan ensin puskaradion kautta:   

 

”Etiopiassa saimme monen ystävän välityksellä kuulla, että isosisko ja pikkuveli 
olivat menneet Suomeen. Olimme iloisia, kun kuulimme tästä. 

Ystäviltä saimme tietää, että pääsemme Suomeen.”  
                                                                                               (haastattelu 11) 
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Fatima ei tiennyt mitään perheenyhdistämisestä ja siitä, että heillä olisi mahdollisuus päästä 

sisarustensa luokse Suomeen. Vasta myöhemmin hänelle selvisi, että perheitä voidaan yhdistää ja 

tämä tarkoittaa hänenkin kohdallaan muutoksia. Hän ei osannut kuvitellakaan, että hekin tulisivat 

jonakin päivänä saamaan luvat Suomeen ”muuttamiseen”. Transnationaalinen sukulaisuus avaa 

aivan uusia mahdollisuuksia elämään.                 

Somalialaiset eivät ole aiemmin olleet maanpaossa ja kenties siksi tämä kansainvälinen 

lainsäädäntö ja perheenyhdistäminen on jäänyt heille tuntemattomaksi. 

Perheenyhdistämistilanteissa ainoastaan viimeinen matka, lento ja konkreettinen tulo Suomeen 

ovat olleet päiväjärjestyksessä. Vielä loppuvaiheessakin on monia ongelmia, mutta voimia 

asioiden selvittämiseen kertojilla riittää. Fatima kertoo: 

  

”Sitten lähdimme Addis Abebaan kysymään perheenyhdistämisasiaa. Oli vielä 
monta vaikeutta…  

… monen kuukauden kuluttua äiti, minä, sisko ja kaksi veljeä tulimme 
Tampereelle. Lensimme Addis Abebasta Tampereelle.” 

                                                                                                                                   (haastattelu 11)                

 

”Pelastus”, toivo ja uusi elämä ovat niin lähellä, että mikään ei lannista kertojaa viimeisen 

kynnyksen edessä ennen rajan ylitystä ja ”muuttoa” kohti Suomea. Kertojan toimintakyky 

palautuu ja jo kadotettu aktiviteetti alkaa toimia vahvasti. Tarinassaan kertoja pystyy välittämään 

sen tahdon, jota hänellä tuossa vaiheessa on päästäkseen kurjuudesta läheistensä luokse Suomeen. 

 

 

4.4 Uskonto turvana ”ei-kenenkään-maalla” 
 

Vietnamilais- ja somalikertojat joutuvat jo välivaiheessa käymään läpi erilaista kulttuurista 

taustaansa sekä uskontoaan. Ylittäessään valtakunnan rajan he ylittävät samalla myös kulttuuri- ja 

kielirajan, joihin tarkemmin palaan seuraavassa luvussa. Näistä rajanylityksistä tulee 

tutkittavilleni merkityksellisempiä kuin he osaavat odottaakaan. Kertojilleni on itsestään selvää, 

että he tuovat mukanaan oman kielensä, kulttuurinsa, tapansa ja uskontonsa, mihin maahan he 

sitten matkan varrella pysähtyvätkään ja missä raja ylitetään pidemmäksi aikaa. Kulttuurisesta ja 

uskonnollisesta rajanylityksestä tulee merkittävä identiteetin peili uudessa maassa. 

Vietnamilaisnainen kuvaa omaa pakolaisuuden alkuaan: 
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”Alku oli vaikeaa. Alussa oli vaikea poistua meidän kulttuuristamme. Aina minä 
mietin sitä. Asun todella kaukana Vietnamista.” 
                                               ( haastattelu 9) 

 

Kenties vietnamilaisnainen tarkoittaa ”miettimisellä” kulttuurien, kielten ja tapojen 

erilaisuutta. Ilmaisemalla asuvansa kaukana Vietnamista, hän kuvaa mielestäni paitsi välimatkan 

pituutta ja etäisyyttä myös kulttuurien eroja ja elämän erilaisuutta uudessa maassa. 

Keskusteluissamme ilmenee, että kertojat ymmärtävät uuden tilanteensa vähitellen. Kun he 

joutuvat kasvokkain erilaisten tapojen ja kulttuurien kanssa, he tiedostavat, että on muitakin 

kulttuureita ja uskontoja kuin heidän omansa. Somalinuorukainen pohtii uusien kokemustensa 

siivittämänä: 

   

”Toinen vaikeus täällä Suomessa oli; kun minä olen yrittänyt opetella erilaisia 
ihmisiä ja erilaista kulttuuria ja erilaista uskontoa ja erilaisia tapoja. Se on ollut tosi 
vaikeata, kun minulla ei ole tällaisesta ollut mitään kokemusta. … ” 
                                               (haastattelu 12) 

 
Kertojien uskontoja, buddhalaisuutta ja islamia, onkin tarkasteltava siinä situaatiossa, jossa 

pakolaiset ovat pakolaisuuden prosessissaan vieraalla maaperällä. Kulttuuri, uskonto ja etnisyys 

kuuluvat yhteen kertojieni kokonaisvaltaisessa maailmankatsomuksessa - heidän juuriinsa, 

maaperäänsä, kotiympäristöönsä, koko heidän sisäiseen maailmaansa. Uskonto on kertojille 

elämäntapa. Se, mistä ihminen on osa, rakentuu pienistä palasista, omakohtaisista kokemuksista. 

Vaikka ihminen on monin sitein kiinnittynyt yhteisönsä ja kulttuurinsa käytännölliseen ja 

kulttuuriseen traditioon, hän on kuitenkin myös elämäntarinansa luoja annettujen ehtojen rajoissa. 

Yksilöllä on tietty vapaus ja mahdollisuudet luoda omien lähtökohtiensa pohjalta oma erityinen 

elämäntarinansa (Carr 1986, Kerby 1991, Hänninen 1999). 

Pakolaisten uskontojen ja kulttuurien merkityksiin on kiinnitetty huomiota sekä 

kansainvälisesti (mm. Alwall 1998) että Suomessa (Ahlberg 1990, 1992, Tiilikainen 2003)  

lähinnä enemmistö/vähemmistö-tutkimuksen näkökulmasta. Tämän rinnalla olisi tärkeää 

huomioida myös kulttuurin ja elämäntapojen merkitykset kuten Tiilikainen (2003) tekee. Yksi 

syy, miksi valitsen tutkimukseeni Suomen pakolaisista juuri nämä kaksi ryhmää on se, että 

minulle välittyy pakolaistyössäni niiden kulttuurien ja uskontojen erilaisuus verrattuna sekä 

toisiinsa että suomalaisiin.  

Näkökulma uskontoon voi olla monidimensionaalinen (Pentikäinen J. 1999, Smart 1996), 

jolloin ilmiökenttää on mahdollista tarkastella esimerkiksi viidestä eri ulottuvuudesta: 1) Tiedon 
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taso sisältää uskonnollisen ajattelun, mytologian ja dogmit. 2) Tunteen taso käsittää ihmisten 

uskonnolliset asenteet ja kokemukset. 3) Toiminnan tasolla voidaan erottaa rituaalit ja etiikka. 4) 

Kulttuurin taso käsittää sen, mitä ihmiset oppivat edellisiltä sukupolvilta; uskonnon kulttuurisen 

äidinkielen, tavat ja perinteet. 5) Yhteisön taso taas kokoaa samoin ajattelevat ja käyttäytyvät 

ihmiset yhteisöihin, joissa he pyrkivät saavuttamaan uskonnon heille asettamat päämäärät 

yhdessä tai ovat eri mieltä keskenään käyden jopa sotia uskonnon tähden. (Palva & Pentikäinen 

1999)  

Pakolaiskertomuksista ilmenee sekä kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen että myös 

biografisesti tärkeä murros pakolaisten tullessa uskontoineen, arvoineen ja tapoineen rajan yli 

toiseen maahan, jossa vallitsevat toinen uskonto ja arvoilmasto.  

 

”Uskonto on sitä, että ihminen säilyttää tasapainon ja kunnioittaa toista ihmistä ja hänen 

vakaumustaan. Siitä saan henkistä tukea ja jaksan elää.” (vietnamilainen Canh 1994, 95).  

 

Uskonto määrittyy suomalaisille ja Suomessa toisin kuin Vietnamissa ja Somaliassa. 

Uskonto ei ole vietnamilaisille eikä somalialaisille erillinen ihmismielen ja -elämän saareke. He 

eivät tee eroa uskonnollisen ja yhteiskunnallisen ajattelun välille; uskonto kuvaa ihmisen suhdetta 

paitsi jumalaansa myös koko ympäröivään yhteisöön ja sen järjestykseen määrittää suhteen 

sukuun sekä muihin ihmisiin. Heidän omassa järjestelmässään yksilöllä on elämässä tarkoin 

määritelty paikkansa, josta käsin määritetään yksilön vapaudet ja velvollisuudet. Uskonto 

määrittyy kulttuurisesti ja sosiaalisesti. Se on elämäntapa  – sanan laajassa merkityksessä – 

välittyen kaikkialle: se näkyy pukeutumisessa, tuntuu kalenterissa ulottuu ruokakulttuuriin, 

terveyteen, sairauteen, syntymään, kuolemaan, elämänfilosofiaan jne. (Palva-Pentikäinen 1999). 

Ihminen syntyy kulttuurinsa jäseneksi. Uskonto29muovaa henkilön minuutta, arvoja, moraalia, 

asenteita, tietoja, toimintamalleja ja maailmankuvaa. Kertojien kodin ilmapiiri sekä heidän 

kanssaan käymäni keskustelut välittivät, suurta uskonnon merkitystä. Pakomatkojen eri vaiheissa 

uskonnosta muotoutuu vietnamilaisille ja somalialaisille elämän tärkeä kiinnekohta ja osa 

jokapäiväistä elämää. Kulttuuri- ja uskontoyhteisöt säätelevät yksilön valintoja ja 

mahdollisuuksia. Vietnamissa ja Somaliassa koti ja ihmissuhteet opettavat kulttuurin ja uskonnon 

                                                
29Suomen kirjakieleen uskonto on tullut vuonna 1848 vastaamaan latinan religio -sanaa. Religio on esikristillistä 
perua ja merkitsee mm. ´sidoksissa olemista´. Sanan merkitysten kehitys eri kielissä on sidoksissa Vanhan 
maailman valtauskonnoksi nousseen kristinuskon historiaan ja ajattelutapaan. Suomen sana ei ole merkinnyt 
tarkalleen samaa kuin religio. Taustalla on suomalaisille vahvoja merkityslatauksia sisältävä, myös uskaltamista 
tarkoittava uskoa –verbi. Suomen kielen etymologisen sanakirjan mukaan sana usko on tarkoittanut myös 
´rohkeutta, uskallusta, mallia, kuosia ja tapaa sekä murteissa myös uskomusta, luuloa ja taikauskoa. Usko-sanalla on 
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välittämän vahvan identiteetin: keskeisiä ovat sukupuoliroolit ja yhteisöidentiteetti. Uskonto 

säätelee monin tavoin miehenä ja naisena elämistä sekä julkista että yksityistä toimintaa. 

Kertojien oman yhteisön tärkeä tehtävä on jakaa ja säännellä vastuuta, velvollisuuksia ja 

oikeuksia jäsenten keskuudessa. Siten se voi taata jäsenilleen perusturvallisuuden ja oikeuden olla 

olemassa sen varassa ja yhteydessä. Kertojat haluavat pitää kiinni yhteisöstään erityisesti silloin, 

kun perinteiset arvot ovat uhattuina vieraalla maalla. Vietnamilaisnainen vakuuttaa: 

 

”Uskonto on yksi asia jota emme jätä koskaan pois. Lapsille pitää muistuttaa, että 
olemme vietnamilaisia ja että buddhalaisuus on tärkeä ja sitä pitää opettaa.” 

                         (haastattelu 10) 

 

Uskonto on yksilön tai perheen elämänvaiheiden ja toiminnan, elinolosuhteiden, arkielämän 

ja interaktion kokonaisuus, joka muodostuu minäkuvan kautta. Roos puhuu subjektiviteetista 

tarkoittaen ihmisen arvomaailmaa, maailmankuvaa, arviota omasta elämästä, tärkeiksi kokemiaan 

elämänalueita jne. (Roos 1987, 45.)  

Lähtömaissaan kertojieni eri elämänvaiheiden rituaalinen kehys tahdittaa näkyvästi 

toimintoja, joilla yhteisö ilmaisee olevansa olemassa: ihmisen syntyminen, avioliitto sekä 

kuoleminen, hautaaminen ja kalenterivuoden juhlat ovat tapahtumia, jotka kokoavat sankoin 

joukoin väkeä ja luovat yhteenkuuluvuutta ja itsetuntoa. Nämä menot ja juhlat pyritään 

järjestämään myös uusissa kotimaissa olosuhteiden mukaan. Monissa suomalaisissa 

vastaanottokeskuksissa vietetään somalialaisten Suomeen tulon jälkeen oikeana ajankohtana 

ramadanin id-päätösjuhlaa ja juhlitaan somalialaisia häitä avioliiton solmimisen kunniaksi. Juuri 

kertojien uskonnollisella ja kulttuurisella taustalla on merkitystä siihen, että tietyt rituaalijuhlat on 

pidettävä. Juhlien välityksellä myös suomalaiset saavat tietää vieraiden kulttuurista enemmän, ja 

näin myönteisiä yhteyksiä voidaan luoda myös vastaanottokeskusten ulkopuolisiin ihmisiin.  

Haastattelutilanteissa uskonto on asia, josta kaikki puhuvat innokkaasti. He kyselevät myös 

minulta suomalaisista tavoista, sillä meidän kulttuurimme ja uskontomme kiinnostaa kertojia 

edelleen. He ovat olleet alussa hämmästyneitä suomalaisista pikkujoulujuhlista, jotka heidän 

mielestään ovat hauskempia ja iloisempia kuin varsinainen ”ison joulun juhla”. Suomalaisten 

uskonto herättää haastateltavissa monia kysymyksiä. 

Uskonto on heille ikään kuin maaperä ja ravinto, johon he tukeutuvat ja lievittävät koti-

ikäväänsä, syyllisyyttään ja pahaa oloaan sen symbolein ja menoin. Keskusteluissa ilmenee, että 

he elävät sosiaalista todellisuuttaan omassa kulttuurisessa ja uskonnollisessa viitekehyksessään. 

                                                                                                                                                       
ilmaistu aluksi uskontoa ja kansanuskoa. Gananderin sanakirjassa 1780-luvulla uskoa ilmaistiin kolmella 
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Tutkimukseni vahvistaa, että Suomessakin vietnamilaisten ja somalialaisten arjessa uskonnolla ja 

kulttuurilla on suuri merkitys elämässä kiinnipitävänä voimana. Uskonto vahvistuu 

elämäntapana, ja vaikka he ovat murroksessa ja siirtyvät tilasta ja maasta toiseen ylittäen rajoja, 

oma uskonto säilyy ja vahvistuu.  

Uskontoon liittyy kulttuurinen äidinkieli, jonka kautta ihminen on sidoksissa alkuperäänsä, 

juuriinsa ja kulttuuriinsa riippumatta kulloisestakin ympäristöstään (J. Pentikäinen 1998). 

Tuomas Martikainen (2004) on tutkinut maahanmuuttajien uskontoyhteisöjä Turussa uskonto-

organisaatioiden kannalta. Tutkimuksessa käy ilmi, että  kotimaan uskonnon kieli säilyy 

erityisesti juhlatavoissa ja muussa perinteessä. Uskonto elää mukana siirryttäessä maasta toiseen. 

Uskonnolla on myös suuri osuus siihen, kuinka haastateltavat suhtautuvat pakolaisuuteensa ja 

uudessa maassa asumiseen.  

Pakolaisuus hahmottuu uskonnon viitekehyksessä kohtalonomaisesti erityisesti islamissa 

(vrt. Palva 1992). Somalialaisen  naiskertojan mielestä kohtalo on määrännyt hänen elämänsä, ja 

tämä tuntuu olevan monen muunkin somalialaisen kertojan ajatuksissa: 

 

”Kaikki se on Jumala määrännyt! Missä sinä elät, mihin maahan sinä menet, 
kuinka pitkälle sinä elät ja kuinka vanhaksi sinä elät?  

 Ja kaikki kenenkä lapseksi sinä tulet. Se on kaikki Jumalan puolella määrätty.”  
                                                                                                                                      (haastattelu 1) 

 

Kertojieni mielestä uskonnolla on mahdollista yhdistää monia, ja sen välityksellä saattaa 

tuntea lähtömaasta tuttua turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä uudessakin miljöössä. Toisaalta uskonto 

merkitsee heille erilaisuutta suhteessa ympäristöön, jossa kertojat uudessa maassa elävät.   

Pakolaisuuden mukana maailmanuskonnoista etenkin buddhalaisuus ja islam ovat levinneet 

1900–luvun lopulla myös sellaisiin maihin, joissa näiden uskontojen kannatus ei ole ollut ennen 

pakolaisia kovin merkittävä, kuten asianlaita on kaikissa Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa. 

Tässä tutkimuksessa uskonto avautuu pikemmin kuin dogmiensa kautta nimenomaan 

somalialaisen muslimin ja vietnamilaisen buddhalaisen kokemusmaailmasta ja elämäntavasta 

käsin. Kun uskonto tukeutuu ihmisen kulttuuriin ja identiteettiin, se on koko olemassaolon 

perusta, jota Abdi kuvaa:  
 

”Minulla uskonto on tavallaan sisällä. En hyvin aktiivisesti toimi uskonnon 
mukaisesti, mutta uskonto kuitenkin merkitsee minulle hyvin paljon. Tai ehkä nyt 
ymmärrän paremmin uskontoa kuin ennen.   

Ennen kuin asuin itse sellaisessa yhteiskunnassa, missä lähes kaikki olivat 
                                                                                                                                                       
käsitteellä: tro, religion, fides (usko, uskonto, luottamus) ( Pentikäinen J. 1998, 27-28)  
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muslimeita, se oli ikään kuin arkipäivän elämää.  
 Kun tulin ulkomaille näin erilaisia ihmisiä ja eri uskontoja, tavallaan se 

(uskonto) hakee oman paikkansa ja ilmeisesti siitä tulee vielä tärkeämpi. Ja jotkut ehkä 
näkevät sen osana identiteettiään. Se on ehkä sitäkin. Itsekin huomaan, että somalit täällä 
Suomessa ovat uskonnollisempia kuin Somaliassa. 

 M: Miten sen huomaa? 
 A: Esimerkiksi lähes kaikilla naisilla täällä on huntu. Ihmiset Somaliassakin 

käyvät moskeijassa rukoilemassa ja paastoavat ramadanin aikaan. Täällä (Suomessa) 
siitä on monelle tullut ehkä tärkeämpää ja merkityksellisempää ja varmaan  minullekin.” 

                     (haastattelu 13) 

 

  Ihmisten tarinoissa uskonnon merkityksen huomaaminen avaa minulle mahdollisuuden 

nähdä länsimaisen elämän erilaisuus verrattuna kertojieni elämään. Kun olen ammatillisen työni 

kautta konkreettisesti käynyt läpi ”eriuskoisten” tulemisen meidän yhteiskuntaamme 1980-luvun 

lopulta alkaen, en ole kokenut, että virkamiehet tai suomalaiset ovat vastustaneet tapahtumia ja 

eriuskoisia. Kun asiat ovat Suomessa vieraita ja uusia, ei aina ole tiedetty, miten niihin tai heihin 

pitää suhtautua.  

 

4.4.1 Somalialaisten islam  
 

Somalikertojieni saapuessa Suomeen uskonnon merkitys ja vaikutukset välittyvät heille heti 

kuten myös suomalaisille viranomaisille ja yhteiskunnalle. Somalien uskonto edustaa islamin 

afrikkalaista muotoa (Palva 1992). Myös haastateltavani kertovat islamilaisuutensa olevan 

erilaista kuin monissa muissa maissa. Somalimies selvittää: ”Somalialaiset uskovat uskontoon, 

mutta he eivät ole kovin uskonnollisia.” 

                            (haastattelu 7) 

 

Muslimipakolaisia tutkittaessa on otettava tarkasteluun islam30 erityisesti elämäntapana ja 

kulttuuri-identiteettinä. Oman identiteetin ja etnisyyden tiedostaminen on muslimille merkittävää, 

jotta hän selviytyy uudessa, erilaisessa yhteiskunnassa. Somalipakolaisten yhteisenä ongelmana 

uudessa kotimaassa on, miten selviytyä vähemmistönä enemmistön joukossa.  

Kaikkien haastateltavien kodeista välittyy somalialaisen kulttuurin lisäksi myös islam. 

Koraanien, koraanikellojen, ja muiden uskonnollisten ja pyhien esineiden olemassaolo on 

                                                
30 Islam on yksi maailmanuskonnoista, tällä hetkellä kristinuskon jälkeen kannatukseltaan toiseksi suurin (yli 
miljardi kannattajaa). Islamiin antautuneille eli muslimeille se on velvollisuuksien noudattamista islamilaisen 
yhteiskunnan jäsenenä, määrittyen siis eri tavoin kuin uskonto länsimaiselle ihmiselle. Syntyä muslimiksi on 
elämänkohtalo, josta pidetään kiinni hengen menettämisen uhallakin. Islamilainen yhteisö yrittää pitää kaikin tavoin 
huolta jäsenistään. Islamilainen kulttuuri tarjoaa samastumismalleineen ja ohjeineen selkeän ja yhtenäistävän 
perustan koko elämälle (Allahwerdi 1992, Hjärpe 1992, Sakaranaho 1998). 



 141 

vaikuttavaa. Uskonnon merkitys on kaikille haastateltaville tärkeää. Somalimies analysoi 

suomeksi kirjoittamassaan tekstissä: 

 

”Jos ihmiset, muslimit tekevät vain yhtä uskontoa, ei mitään ongelmia tule. Ei 
mitään pahaa tule ja myöskin muut ihmiset, jos he eivät ole islamilaisia – ei mitään 
ongelmaa. Uskonto sanoo, että on pakkoa kunnioittaa toista ihmistä, paitsi sitä, jolla ei 
ole mitään uskontoa.” 

                                            (paperi 2) 

 

Kertojat ilmentävät, että islam voidaan nähdä siihen antautuneiden ihmisten, muslimien, 

kannalta voimanlähteenä. Tämä antaa islamin omaksuneille ihmisille selkeän perustan ja filosofi-

set lähtökohdat elää sekä yksilöinä että ennen kaikkea yhteiskuntana. Islam merkitsee 

sopeutumista Allahin tahtoon ja elämistä umman, islamilaisyhteisön, jäsenistään kaikin tavoin 

huolta pitävässä järjestyksessä. Islamilaiseen elämäntyyliin kuuluvat mm. päivittäiset rukoukset 

määräasennossa ja -aikaan kohti Mekkaa. Rukoushetket merkitsevät haastateltaville paljon ja 

rukousaikoja noudatetaan säännöllisesti. Somaliperheen haastattelu paljastaa: 

 

M: Kuinka uskonnollinen teidän perheenne on? 
A: ”Kyllä olemme uskonnollisia, uskomme meidän uskontoomme. Rukoilemme. 
M: Rukoiletteko te päivittäin?  
A: Kyllä, viisi kertaa päivässä.”                

               (haastattelu 4, perhehaastattelu) 
 

Hyvän muslimin elämään kuuluvat pyhiinvaellukset Mekkaan omasta ja yhteisön puolesta 

sekä paastonaika ja muut merkittävät ruokailutavat. Monet Suomessa asuvat somalialaiset voivat 

jo toteuttaa Suomesta käsin pyhiinvaellusmatkansa. Almujen anto ja huolenpito heikko-osaisista 

ovat edelleen muslimeille tärkeä asia. Perhe- ja yhteisöelämää koskevat islamin infrastruktuurit 

ovat voimassa myös Euroopassa ja vahvistuvat muslimien muuttaessa islamilaisten valtioiden 

ulkopuolelle. 

Islam ei ole syntynyt tyhjiössä vaan se on toiminut varsinaisena kulttuurien sulatusuunina 

tuoden arabialaisen sivistyksen ja kirjallisen kulttuurin usein vain suullisesti välittyneisiin 

kulttuureihin. (Palva 1992.) Islamilla tarkoitetaan kulttuuria ja elämäntapaa, joka on omaksunut 

paikalliskulttuurien piirteitä31 ja luonut uutta yhtenäistämällä arvoja, uskomuksia, tapoja ja 

                                                
31 Malaijia ja bahasaa puhuville kaakkoisaasialaisille, kazakeille, uzbekeille, tataareille, turkmeeneille, juutalaisille, 
kurdeille, eri maissa eläville idän vanhojen kirkkojen jäsenille, hinduille, buddhalaisille, kiinalaisille ja monille 
muille on yhteistä, että he elävät islamilaisen kulttuurin vaikutuspiirissä. Islamilla tarkoitetaan tällöin juuri 
kulttuuria ja elämäntapaa, joka on omaksunut paikalliskulttuurien piirteitä ja luonut uutta yhtenäistämällä arvoja, 
uskomuksia, tapoja ja moraalia. Valtiossa, jossa virallisena uskontona on islam, elävät myös etnisten ja uskonnol-
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moraalia. Islam on osa arabialaista sivistystä. Allahwerdi selvittää, että islamin etniset juuret ovat 

Arabian niemimaalla; uskollisuus omia juuria kohtaan ilmenee nykypäivänä mm. siinä, että 

”oikea” Koraani on arabiankielinen, vaikka muslimeista suurin osa (80 %) on muita kuin arabeja 

(Allahwerdi 1992). Haastattelemistani somalipakolaisista useat ovat juuri Koraanin avulla 

oppineet arabian kielen. 

1990-luvun keskusteluissa korostuvat muslimien länsimaista poikkeavat 

ihmisoikeusnäkemykset ja islamin merkitys yhteiskuntajärjestelmänä. Islamin mukaan ihmis-

oikeudet määrittyvät Koraanista ja islamin laeista ja poikkeavat juuri siksi monessa suhteessa 

länsimaisiksi tuomituista YK:n julistuksista. Kairossa vuonna 1990 pidetyssä islamilaisessa 

konferenssissa annettiin islamin ihmisoikeuksia koskeva julistus. Siinä todettiin, että kaikki 

ihmiset muodostavat yhden perheen ja elämä on Jumalan antama lahja, johon jokaisella on 

oikeus. Elämän suojeleminen on shari´assa määrätty velvollisuus (1. ja 2. artikla). 

Islaminuskoiset eivät saa kääntyä muihin uskontoihin tai ateismiin (10. artikla) (Allahwerdi 1992, 

15-19). Islamin omaleimaisuuden tiedostaminen kuuluu myös somalikertojieni mielipiteistä.  

Somalimies vakuuttaa: 

 

”Uskonto sanoo: älä mene lähelle sellaista, joka ei usko Jumalaan, koska hän on 
kuten eläin. Hänellä ei ole mitään periaatetta.” 

                                             (paperi 2) 

 

Kuten suomalainen uskonnontutkija ja psykologi, Norjassa terapeuttina ja uskontotieteen 

professorina työskentelevä Nora Ahlberg on Norjaan paenneiden muslimien maailmankuvaa 

koskevassa väitöskirjassaan osoittanut, siirtolaisuuden ja pakolaisuuden vaikutus uskontoon 

kytkeytyy usein ei-uskonnollisiin tekijöihin. Kun uuteen maahan tullaan työtä varten, perheen luo 

tai epäinhimillisiä oloja pakoon, myös uskonnon siirto tapahtuu tämän sekulaarin kontekstin 

sisällä. Samalla kansainvälistä kehitystä luonnehtii paradoksaalisesti patriotismin ja siihen 

liittyvän uskonnollisuuden voimistuminen. Onhan uskontojen vuorovaikutus ollut 

historiallisestikin tiiviisti yhteydessä etnisiin taustatekijöihin; sen laatu on vaihdellut 

synkretistisestä ja ystävällisestä torjuvaan ja vihamieliseen (Ahlberg 1990). 

Somalikertojien uskonnollisuus ilmenee monin tavoin. Haastatteluissa vedotaan Koraaniin 

ja monen huulilta saan kuulla lauseen: ”jos Jumala suo.” Keskustelemaan ryhtyessämme 

                                                                                                                                                       
listen vähemmistöjen edustajat islamilaisen kulttuurin vaikutuspiirissä. Myös heidän elämäntapansa heijastelee 
islamin käsityksiä oikeasta ja väärästä. Paikallisissa kansansaduissa ja -tarinoissa saavat etnisten ja uskonnollisten 
vähemmistöjen näkemykset ilmauksensa (Allahwerdi 1992, 15-16). Etninen moninaisuus on islamin perusilmaus 
myös niissä pakolaisyhteisöissä, joita muslimit ovat maailman metropoleihin muodostaneet (Ahlberg 1992). 
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somalialaiset selvittävät mielellään koko sukutilanteensa ja -taustansa, varmistuakseen että tutkija 

tietää ja ymmärtää myös Allahin tahdon.  

Ramadan-paaston aikana somalialaisten on vaikea ymmärtää, että suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja työajassa ei huomioida ramadanin mukanaan tuomia uusia asioita ja erilaisia 

näkemyksiä aikakäsitteestä. Paaston aikana muslimit syövät vasta auringonlaskun jälkeen ja sen 

vuoksi heidän vuorokausirytminsä on erilainen. Kun ramadan monesti on osunut Suomen kevää-

seen, pitkä ja valoisa aika on koettelemus monille haastateltavilleni. 

Uskonto välittyy elämän punaisena lankana jokaisen somalikertojan ajatusmaailmassa, 

toisilla vahvempana ja toisilla vähän hennompana, mutta kaikilla tuntuvasti (vrt. Tiilikainen 

1999, 2003). Somalinainen toteaa: 

   

T: ”Joo, tuntuu että se on kaikki Jumalan tahto, miksi sinä menet paradiisiin tai 
helvettiin.  

M: Eli ajatteletko, että kaikki tämä, mitä elämäsi on nyt, on Jumalan tahto? 
T: Juu! Kaikki se on niin!  Kaikki ihmiset kysyvät, miksi sinä tulit tänne 

(Suomeen)? Ja minä sanon, kaikki se on elämää. Kaikki ihmiset on Jumala tehnyt ja 
Jumala tietää missä ihminen elää ja kuinka kauan. Ei se elämä ole pitkä aika, se on lyhyt. 
Kaikki menee maahan. Elämä on lyhyt.” 

                                                (haastattelu 1) 
 

Somalialaisten etninen ja uskonnollinen identiteetti rakentuu islamin varaan. Julkisessa 

keskustelussa islamista puhutaan sen erityispiirteistä polygamiasta eli moniavioisuudesta ja 

Pohjoismaissa kriminalisoidusta naisten ympärileikkauksesta. Ympärileikkauksesta ei keskusteltu 

haastatteluissa, siksi en käsittele sitä tutkimuksessa. Keskustelujen pohjalta tarkastelen 

moniavioisuutta (luku 6). 

 

4.4.2 Vietnamilaisten buddhalaisuus 

 

Kaikkien vietnamilaisten kertojieni uskonto on buddhalaisuus, joka on myös useimpien 

Vietnamissa asuvien uskonto. Vietnamin pakolaiset ovat eri etnisistä ryhmistä: joukossa on etelä- 

ja pohjoisvietnamilaisia, joitakin khmerejä sekä kiinalaispohjaisia sinovietnamilaisia. Eri ryhmien 

väliset historialliset eripuraisuudet eivät ole unohtuneet Vietnamin ulkopuolellakaan (Canh 

1990). Vietnamilaisten buddhalainen elämä siirtyy kertojieni mukana ensin pakolaisleirille ja 

sieltä myöhemmin Suomeen ja eri puolille maailmaa. Vaikka fyysinen etäisyys ja välimatkat ovat 

pitkiä, kertojien mielestä buddhalaisen elämäntavan mukaan on mahdollista elää Vietnamin 

lisäksi yhtä hyvin muualla kuten suomalaisissa lähiössäkin. 
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Vietnamilaisten ilmeiset kulttuurierot ovat osa Vietnamin historiaa. Kiinan vallan aikana 

laajalle Vietnamiin levitettiin kiinalaista kulttuuria ja sivistystä. Tällöin vietnamilaiset oppivat 

tuntemaan Kiinan uskontojen kolme taoa (tie): buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden ja taolai-

suuden. Vietnamissa on myös runsaasti katolisia sekä hinduja ja muslimeja, joista viimeksi 

mainittuja kuitenkin vähän (Canh 1994).  

Buddhalaisuus32 on uskontojen luokittelussa islamin tapaan perustettu uskonto ja rakentunut 

olennaisesti perustajansa, prinssi Siddhartha Gautaman eli Buddhan, elämäntarinan ympärille. -

Vuosisatojen kuluessa tämän myyttisen tarinan pohjalta on kehitelty koko maailmanhistorialle 

juoni, johon yksityinen buddhalainen voi liittää oman elämäntarinansa ja samalla antaa sille 

merkityksen. Näin syntyi nykyisin yli 300 miljoonan kannattajan uskonto, jolla on merkittävä 

yhteiskunnallinen, poliittinen ja kulttuurinen rooli varsinkin Itä- ja Etelä-Aasian maissa 

(Pyysiäinen 1992).  

Buddhalaisuus on kaikkialla suhtautunut joustavasti sitä edeltäneisiin kansantapoihin ja -

uskomuksiin muodostaen alueillaan omaleimaisia uskonnollisuuden ja kulttuurin ilmauksia 

(Pyysiäinen  1992). Näin on buddhalaisuuden tilanne Vietnamissakin, jossa uskontoja on niin 

paljon33, että niiden on välistä ajateltu olevan jopa solidaarisuuden ja yhtenäisyyden esteenä. 

Historia on osoittanut vietnamilaisten olevan suvaitsevaisia. Katolisen kirkon kieltäminen 

Vietnamissa perustuu poliittisiin syihin, historiaan ja ulkomaalaispelkoon, ei uskontojen erottele-

miseen. He ovat historiasta oppineet suvaitsevaisuuden ja toisten näkemysten kunnioittamisen 

Pakoon lähdettyään uusissa kotimaissaan he ovat kohteliaasti mukautuneet. Tämä välittyy myös 

kaikkien haastattelemieni vietnamilaisten olemuksesta.  

Vietnamilaisten kertojieni uskonnollisuutta on esivanhempien kunnioittaminen ja heidän 

kaikkialle ulottuva läsnäolonsa. Tämä kuuluu heidän kulttuuriinsa vahvasti. Heidän selvityksensä 

perusteella esivanhempien kunnioittamisella vahvistetaan yhteisön ja perheen jatkuvuus sekä 

harmonia. Kertojat vakuuttavat tämän vaikuttavan myös heidän tulevaisuuteensa, sillä esi-

vanhempia kunnioittamalla osoitetaan heidän arvostettu paikkansa. Sellaisen esi-isän tai -äidin, 

jolla ei ole ketään häntä kunnioittamassa, uskotaan muuttuvan pahaksi hengeksi ja häiritsevän 

                                                
32 Buddhalaisuus on kristinuskon ja islamin tapaan lähetysuskonto, joka monissa eri muodoissaan on edennyt 
lähtömaastaan Intiasta. Se ei ole yhtenäinen uskonto, vaan jakaantuu teologisesti sekä etnisesti poikkeaviin 
traditioihin. 
33 Uskonnonvapaus on toteutunut Vietnamissa (Nash & Nguyen 1995). Periaatteessa jokainen on voinut kuulua 
mihin tahansa uskontoon vahingoittamatta perhesiteitään tai joutumatta vaikeuksiin. Vietnamilainen voi ilmoittaa 
olevansa samanaikaisesti useankin uskonnon kannattaja. Vietnamissa kaikki suuret uskonnot ovat lisäksi 
sopeutuneet, kuten Japanissa, Kiinassa tai Koreassa, kansanuskontoihin. Vietnamilaisilla onkin eräänlaisena kansal-
lisuskontona kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja buddhalaisuuteen perustuva esi-isien palvonta. Se on osa kansan 
tapakulttuuria, joka jatkuu Suomessakin (Canh 1990). 
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eläviä. Joidenkin kertojien mielestä elämän vaikeudet saattavat johtua juuri mainitusta syystä. 

Eräs haastateltava pohtikin pahoja henkiä omassa suvussaan: 

 

”Isoäidillä on ollut vaikea elämä. Hänen isänsä tapettiin ja hän joutui 
huolehtimaan perheestä. Myös äidin lapsuus ja elämä on ollut vaikeaa. Isoäiti ja äiti ovat 
kuitenkin aina pärjänneet, mutta lisää vaikeuksia on tullut ihmisten kateudesta. Isoäiti on 
sanonut, että kateus heitä (perhettä) kohtaan on jatkunut sukupolvelta toiselle. Hän 
kysyykin usein, mitä pahaa he ovat tehneet, kun kaikki ovat niin kateellisia heille.  

Isoäiti on ollut hyvä ja auttavainen ihminen aina. Hän on auttanut köyhiä, vaikka 
hänellä itselläkään ei ole ollut paljoa, mistä antaa. Hänen periaatteenaan on ollut, kun 
annat jollekulle ihmiselle esimerkiksi ruokaa, niin tulet itse iloiseksi.” 

                           (haastattelu 3) 
 

Ihmisen elämän ongelma tai haaste buddhalaisuudessa on se, ettei hän seuraavassa elämässä 

olekaan enää ehkä ihmisten maailmassa. Klassinen buddhalaisuus määrittelee viisi tai kuusi 

olemassaolon valtakuntaa tai määräpaikkaa, joihin uudessa syntymässä voi päätyä: 

1. taivaat 

2. asuroiden tai titaanien maailma, jossa puolijumalat ovat vastaavien kreikkalaisten tavoin    

sotaisia vanhoja jumalia 

3. ihmisten maailma 

4. eläinten maailma 

5. pretojen eli nälkäisten henkien maailma 

6. helvetin maailmat, joita buddhalaisten kirjoitusten mukaan on monta (Snelling 1996, 14-15) 

 

Taivaan monikerroksisuus on oleellisempaa kuin ihmisruumiin elämä. Esimerkiksi 

Suomessa haastattelemani vietnamilaiset perustelivat syntymäaikojensa huonoa muistia ja tietä-

mättömyyttä uskonnolla; heidän uskonnossaan kun syntymäajoilla ei ole niinkään merkitystä, 

kuolinpäivillä sen sijaan on. Pakolaistyöni alkuvaiheessa jouduin sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

kanssa välillä yhdessä ”keksimään” pakolaisille mahdollisimman oikeita syntymäaikoja. 

Muistamattomuuttaan vietnamilaiset perustelivat sillä, että ”heidän sielunsa ei ollut vielä saapu-

nut Suomeen". (Nylund-Oja 1995) 

Buddhalaisessa maailmassa kodin ydin on alttari, jonka pantheon heijastelee tämän 

maailmanuskonnon eri palvontakohteita. Kertojieni mukaan alttari järjestetään kaikkialle, jossa 

buddhalaiset vietnamilaiset viipyvät pidempään. He pitävät itsestään selvänä, että temppeli 

rakennetaan aina kun se on mahdollista. Tätä kirjoittaessani muistuu mieleeni 

pakolaisleirivierailuni ja siellä näkemäni monet temppelit.  
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Buddhalaisten mielestä kaikella ihmiskyvyn ylittävällä on oma henkensä, joka elämää 

järjestelee ja hoitaa. On hyviä ja pahoja henkiä. Taivaissa on suojelushenkiä ja buddhia. Maalla 

on maan henki, vedellä veden tai onnen haltija. Snelling (1996) selvittää, että buddhalaisen 

käsityksen mukaan jokainen olento, joka syntyy tähän sykliseen maailmankaikkeuteen on jonkin 

aikaisemmin tapahtuneen tulos. Buddhalaisen sanontatavan mukaan hän tai se on aikaisempien 

syiden eli  suoritettujen tekojen (karma) tuottama hedelmä (vipaka). Tämä on oppi syiden 

perusteella tapahtuvista seuraamuksista. Eläessään olento ”luo” uuden olennon syntymisen syyt. 

Kukaan ei elä yksilöllistä, erillistä elämää vaan jokainen on lenkki ketjussa, joka ulottuu 

taaksepäin aluttomaan alkuun ja jatkuu eteenpäin loputtomaan tulevaisuuteen. Kuitenkaan ei voi 

puhua sielunvaelluksesta, koska kysymyksessä ei ole sama olento, joka siirtyisi ruumiista toiseen. 

Yhden elämän ja sitä seuraavan elämän välinen yhteys on paljon hienosyisempi. Oikeampi sana 

kuvaamaan tätä prosessia on jälleensyntyminen; tietoisuuden syväkerroksiin varastoituneen 

karman siemenet versovat uuteen ”muotoon”. 

Alttarin välityksellä vietnamilaiset kertojani muistavat esivanhempiaan ja muita läheisiä 

vainajiaan. Tätä tapaa he noudattavat niin pakolaisleireillä kuin vietnamilaisten uusissa 

kotimaissakin. Kuolleiden esi-isien muistojuhlia vietettiin myös pakolaisleireillä. Vietnamissa 

muistojuhlien järjestäminen on suuri tapahtuma, josta monet puhuivat Suomessakin: ruokapöydät 

täyttyvät erilaisilla vietnamilaisilla herkuilla ja sukulaiset, tuttavat sekä ystävät kokoontuvat 

syömään ja juomaan sekä hauskaan ilonpitoon (vrt. Canh 1990.)  Kotialttari ja ruoka ovat side 

Vietnamiin, kotimaahan ja sukuun sekä vainajiin. Vietnamilaiset kertojani pyrkivät tekemään 

olonsa mahdollisimman ”kotoisaksi” ja yrittävät sopeutua uuteen elämään ja tilanteeseen eri 

paikoissa ja valtakunnissa oman uskontonsa ja kulttuurinsa symbolein ja menojen avulla. Vaikka 

uskonto paikantuu Vietnamiin, se kulkee sisäisesti kulttuurisessa matka-arkussa kaikkialle. 

 

 

4.5 Yhteenvetoa  

 

Hallinnon näkökulmasta välivaiheessa tapahtuu ratkaiseva siirto: pakolaisuuden laillistuminen – 

valtakunnan rajanylitys merkitsee laillisuuden rajaa. Pakenijat saavat laillisen statuksen; heistä 

tulee pakolaisia, turvapaikanhakijoita tai perheisiinsä yhdistettäviä henkilöitä. Vietnamilaisista 

tulee virallisesti pakolaisia, kun he pääsevät Yhdistyneiden Kansakuntien ylläpitämille 

pakolaisleireille joko Malesiaan, Thaimaahan tai muihin maihin, jotka ovat olleet valmiita 

vastaanottamaan heidät. Leirille tulo ei anna heille automaattisesti pakolaisen statusta, vaan 
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UNHCR:n edustajat ryhtyvät selvittämään heidän pakolaisuuden perusteitaan. Vasta kun 

edustajat toteavat heidän täyttävän pakolaisuuden kriteerit, vietnamilaiset saavat pakolaisen 

statuksen.  

Somalialaisilta puuttuvat pakolaisleirikokemukset. Kenia, Etiopia ja entinen Neuvostoliitto 

tarjoavat somalialaisille apuaan ja väliaikaista turvaa; osa jää, osa lähtee. Laittomina pakenijoina 

he vaeltavat eri puolille maailmaa ja suunnittelevat reittinsä, etsivät selviytymismahdollisuutensa 

ja matkansa itse, minne maailman kolkkaan he sitten yrittävät tai menevätkin. Suomeen 

päästyään he hakevat turvapaikkaa ja pääsevät laittomuudestaan ja saavat turvapaikanhakijan 

aseman. Tämä ei kuitenkaan takaa heille virallista pakolaisen asemaa tai pysyvää oleskelulupaa 

maassa, jossa he ovat, mutta tällä statuksella he saavat olla laillisesti maassa. Perheisiin 

yhdistettävät saavat virallisen tiedon Suomeen pääsystä perheenyhdistämisohjelman mukaisesti. 

Hallinnolliset statukset ja oikeudellinen asema nostaa kaikkien kolmen ryhmän laillista ja 

sosiaalista asemaa ”odotusmaassa” ja asemoi heidät uuteen tilanteeseen. 

Välivaiheessa tapahtuvat pakolaisten tulevaisuuden kannalta tärkeät ratkaisut ja tehdään 

merkittävimmät pakolaisuuden prosessiin kuuluvat yksilökohtaiset oikeudelliset päätökset. 

Ihmiset saavat tietoonsa määränpäänsä, tulevan kotimaansa ja vastaukset moniin kysymyksiinsä 

sekä toivoa tulevaisuuteen. Haastateltavani ylittävät seuraavat kynnykset: vietnamilaiset 

leiriläiset hyväksytään kiintiöpakolaisiksi Suomeen, somalit saavat myönteiset 

turvapaikkapäätöksensä (pakolaisen aseman) ja oleskeluluvat Suomeen sekä tietoonsa kunnan, 

johon he vastaanottokeskuksista saattavat muuttaa. Perheenjäsenet saavat tiedon perheidensä 

yhdistämisistä Suomeen. 

Van Gennepin teorian mukaan irtaantumista seuraava välivaihe jatkuu niin kauan kunnes 

liittyminen ”pysyvään” uuteen maahan ja asemaan käynnistyy. Eri rajanylitysten jälkeen 

välitilassa, uudessa maantieteellisessä paikassa, pakenijat asemoituvat pakolaisleireille ja 

vastaanottokeskuksiin tai koteihinsa eri puolille maailmaa. Rajanylitysten jälkeinen välivaihe 

määrittyy pakenijoille myös laillisuuden tilaksi, jossa elämä voi jatkua. Tämän tieto julkistuu 

lähipiirissä ja tapahtumaa ”juhlistetaan” niissä merkeissä kuin tilanne sallii. Kiitollisuutta ja 

tyytyväisyyttä osoitetaan myös uskonnon menoin. 

Välitilasta tulee kuitenkin heille pitkäksi aikaa elämää hallitseva pysyvä tila. Vaikka 

kertojieni elämässä välivaihe etenee suurena prosessina he eivät välttämättä tunnista eivätkä koe 

tätä vaan  kaikki tuntuu pysähtyvän. Kertojieni näkökulmasta välitilaan kuuluu odotusta ja toivoa 

paremmasta. Pysähtyminen irtaantumisen ja paon jälkeen merkityksellistyy kertojilleni osittain jo 

pakolaisuuden päättymisenä.  
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Välitilassa suhde kotimaahan muuttuu tilasta symboliseksi; siitä tulee ”mielessä ja 

sydämessä kulkeva Äidin Maa”. Uusi paikka on nyt toisen valtakunnan sisällä, mikä antaa 

mahdollisuuden elämälle siellä. Välivaiheen alun myönteisten kokemusten jälkeen moni kertoja 

huomaa, että pakolaisuuteen ilmaantuu pidemmän prosessin ominaisuuksia. He kokevat, ettei 

pakolaisuus eikä elämä olekaan heidän hallittavissaan. Kertojani eivät miellä oikeudellista 

asemaansa tai pakolaisuuttaan, vaikka he ovatkin olleet paossa jo pitkään. Kertojien elämän 

eteneminen tuntuu pysähtyvän ja epävarmuus lisääntyy. Ihmiselämän suurimpia stressiä 

aiheuttavia tekijöitä on epävarmuus tulevaisuudesta (Marjamaa 1995, 66).  

Välitilassa kertojien ajatuksista väistyy vähitellen valtakunnan raja, jolloin he mieltävät 

tilakseen pakolaisleirit ja vastaanottokeskukset. Vietnamissa kodeistakin tulee ”odotustiloja”. 

Tarinoista ilmenee, että kertojien paikka ja asema ovat epävarmoja ja pakolaisrooli valtaa heidän 

mielensä. Kertojien oman elämän hahmottaminen on vaikeaa, peruspilareiden näkeminen 

hämärtyy ja kokeminen muuttuu päinvastaiseksi. Tämä merkitsee heidän elämänsä 

hallitsemattomuutta sekä kyvyttömyyttä vaikuttaa omiin asioihinsa. Välivaihe ja tila määrittävät 

kertojat vähitellen pakolaisen ja passiivisen odottajan rooliin. 

Turnerin (1974; 1979) korostaman liminaalisuuden näkökulmasta välivaihe on monessa 

suhteessa merkittävä. Uskonnon asema vahvistuu, se antaa elämässä kiinnipitävää voimaa. 

Uskonnon välityksellä haastateltavat vahvistavat kuulumistaan omaan ryhmäänsä ja hakevat 

turvaa vaikeissa ja epäselkeissä tilanteissa. Uskonnon rituaalinen merkitys korostuu, kun on aikaa 

ja paikka rakentaa pyhä tila ja toteuttaa uskonnon menoja. Uskonnosta tulee kertojille ikään kuin 

henkireikä omaan kulttuuriin ja apuväline elämänhallintaan. Muutos tarjoaa haasteita ja yhteisön 

elämän uusien muotojen etsimistä ja henkilökohtaisten rajojen kokeilemista ja ylittämistä. 

Välitilassa kansallista ja etnistä identiteettiä korostavat symbolit vahvistuvat oman 

kulttuurin ja uskonnon myötävaikutuksella. Leireillä ja vastaanottokeskuksissa yhteisyys 

korostuu, kun asiat voidaan ilmaista omalla äidinkielellä. Toisinaan pakolaisleiri on kuin pieni 

Vietnam ja vastaanottokeskus kuin Somaliland. Joskus poliittiset ja etniset ristiriidat johtavat 

kärhämiin kuten kotimaissa.  

Välitilan loppuvaiheessa, jolloin pääsy uuteen kotimaahan on tiedossa tilanne selkiytyy. 

Jokainen on täynnä intoa ja odotusta. Tarinoiden mukaan sisäinen elämänhallinta ja toivo 

tuntuvat olevan parhaimmillaan välivaiheen lopussa. Kaikki ovat eri tilanteiden jälkeen 

oikeudellisesti samalla viivalla: etenemässä uuteen elämään ja uusien haasteiden pariin.  
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5 LIITTYMINEN – ”vieraana vieraassa maassa”  
 

 

Tässä luvussa selvitän, miten liittyminen kertojieni näkökulmasta ilmenee ja mitä vaihe heille 

merkitsee. Miten he Suomeen saapumisen kokevat? Päättyykö pakolaisuus vai saako se uusia 

muotoja ja mitä?  

Kaikki kertojani ovat hallinnollisesti ja oikeudellisesti samanarvoisessa tilanteessa: 

jokaisella on oleskelulupa ja kotikunta sekä asunto Tampereella. Heillä on asianmukaiset paperit 

ja pakolaisstatus. Yhdenvertaisuus34 merkitsee yhtäläisiä perusoikeuksia kaikille 

tutkimusyhteisöjen jäsenille. Vietnamilaiset saapuvat pakolaisleireiltä Suomeen 

kiintiöpakolaisina, joilla on Suomeen tullessaan UNHCR:n tunnustama pakolaisasema. 

Kiintiöpakolaisten ja perheenyhdistämisen kautta saapuneiden pakolaisten liittymisvaihe 

konkretisoituu siitä, kun he ylittävät Suomen rajan ja tulevat Tampereelle. Myönteisen 

turvapaikkapäätöksen saaneiden somalialaisten uusi vaihe alkaa heidän saatuaan oleskeluluvat ja 

muuttaessaan vastaanottokeskuksista Tampereelle. Oikeudellinen asema korostuu nyt pakolaisia 

vastaanottavan kunnan tai kaupungin näkökulmasta eikä yksilön kuten aiemmissa vaiheissa. 

Pakolaisstatus oikeuttaa kaupungin saamaan valtion korvauksia35 pakolaisista, myös kaikista 

kertojistani.  

Van Gennepin (1960) mukaan yksilön liittyessä uuteen yhteiskuntaan hän omaksuu uuden 

aseman ja siihen kuuluvat tehtävät, oikeudet sekä velvollisuudet (Honko 1972, 142). Miten 

kertojani tämän aseman muutoksen julkistavat? Juhlitaanko liittymistä esimerkiksi perheen, 

suvun tai oman yhteisön kesken? Van Gennepin teorian valossa minua kiinnostaa, kuuluuko 

kertojien liittymisvaiheeseen mitään erityisiä rituaaleja suhteessa uuteen asemaan?  

Tähän lukuun otan aineistostani asioita, jotka kulminoituvat kertojieni ja heidän 

perheenjäsentensä saapumiseen Suomeen, Tampereelle, ja täällä asumisen alkuaikaan. 

                                                
34 Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Suomen perustuslaki 6.1-2§) Yhdenvertaisuuslaki tuli 
voimaan Suomessa 1.2.2004. 
35Valtioneuvoston päätös (512/1999) pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden 
vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. 
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Peruskysymyksiä ovat: Miten haastateltavani kohtaavat uudessa kotimaassaan ja kaupungissa 

erilaisen fyysisen ympäristönsä, kielen, kulttuurin ja uskonnon sekä suomalaisen yhteiskunnan? 

Miten nämä rajanylitykset heidän elämäänsä vaikuttavat? Merkitseekö uusi elämä 

haastateltavilleni ”takin kääntämistä” tai ”uuteen kaapuun pukeutumista” vai liittymistä omien 

tapojensa kanssa uuteen miljööseen? Kuinka kauan tämä vaihe kestää ja mihin se päättyy?  

 

 

5.1  Määränpäässä - pakolaisuus jatkuu 
 

Suomeen saapuminen ja tulo Tampereelle merkityksellistävät kertojilleni lopullisesti 

pakolaisuuden päättymisen. Tampereen kaupungista tulee vietnamilaisten ja somalialaisten 

kotikunta36 heidän rekisteröidyttyään väestörekisteriin. Heistä tulee kuntalaisia kuntalaisten 

joukkoon. Pakolaisille nimen vaihtaminen ja antaminen lapselle sekä siviilisäädyn muuttaminen 

tapahtuvat samoin kuin kenelle tahansa väestörekisteriin kuuluvalle suomalaisellekin.  

Liittymisvaiheessa tulijoiden elämä tuntuu ainakin ulkoisesti pääsevän ”tavoitteeseen” ja 

kaikki aloittavat toiveikkaina tuntemattomassa. Tarinoista välittyy liittymisvaiheen merkitys 

uuteen maahan ja yhteiskuntaan ”opettelussa sekä sopeutumisessa”, erityisesti kodin ja 

suomalaisen ympäristön kontekstissa ja siinä situaatiossa, jossa haastateltavat sillä hetkellä ovat.  

Huttusen (2002, 98) mukaan perhe, sukulaisuus ja ihmissuhdeverkostot ovat tärkeitä 

kuulumisen paikkoja pakolaistarinoissa. Suhde maantieteellisiin paikkoihin kerrotaan usein 

perheen kautta. Perheestä tulee polttopiste, jonka kautta tai kanssa paikkoja eletään. Uudessa 

tilanteessa kertojat alkavat rakentaa jokapäiväisen elämänsä reviiriä Suomeen ilman laajempaa 

perhettään. Suomesta tulee uusi jokapäiväisyyden ja arjen tila ja samalla Suomeen alkaa rakentua 

koti ja kodin ilmapiiri.  

Perhettä aletaan ajatella myös transnationaalin ja globaalin käsitteiden kautta (vrt. Bryceson 

&.Vuorela 2002, Tiilikainen 2003, Hautaniemi 2004). Jokainen kokee tärkeäksi ilmoittaa 

sukulaisilleen missä he ovat. Yhteydenpito Suomesta käsin on huomattavasti helpompaa kuin 

aiemmissa tilanteissa.  

Vietnamilaisten kertojien omaiset eivät ole aina ajan tasalla siitä, minne perhe on 

pakolaisleiriltä päässyt. Vietnamilaisnainen kertoo nyt jo huvittuneena: 

                                                                                                                                                       
 

36 Väestötietojärjestelmään merkitään kotikunta pääsääntöisesti muuttoilmoituksen perusteella, jonka ulkomaalainen 
täyttää maistraatissa (Laine 2001, 10). Maahan muuttaneella ulkomaalaisella on kotikunta Suomessa, jos hän asuu 
Suomessa ja hänellä on tarkoitus jäädä tänne vakituisesti asumaan. Hänellä on lisäksi oltava vähintään yhden 
vuoden oleskeluun oikeuttava lupa, jos häneltä sellainen vaaditaan. (KotikuntaL 2.1 § ja 4.1 §) 
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”Olin niin iloinen silloin, kun tulimme tänne Suomeen!  
 Menin heti ystäväperheen rouvan kanssa Keskustorille soittamaan yhdelle 

sukulaiselle.  
 Hän kysyi toisessa päässä: mistä sä soitat? Hän ei tiennyt, että olimme päässeet 

leiriltä.  
 Sanoin, olemme nyt Suomessa.  
 Hän kysyi: missä Suomessa? Miksi te ette odottaneet, että Australian 

valtuuskunta olisi harkinnut asiaa?  
                                                                                              (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

Kertojani paikantavat itsensä Suomeen, Tampereelle. He tulevat avoimin mielin, asema 

selkiytyneenä ja vakaana, he ovat luonnollisen innostuneita mutta myös rauhallisia. Aktiivinen 

rooli omissa ja yhteisissä asioissa tuntuu itsestään selvältä. Kertojat alkavat luoda omaa 

paikkaansa, tilaansa – uutta kotiaan. Heille alkuvaihe merkitsee aktiivista 

”kuherruskuukausiaikaa” (Bremer 1999). 

Suomessa ensimmäiset kontaktit ovat pakolaistyöntekijöihin ja muihin viranomaisiin. 

Vähitellen verkosto laajenee ja yhteydenpitoa on ystäväperheiden, naapuruston ja ympäröivän 

yhteisön kanssa. Oman yhteisön edustajilla on infrastruktuureissa alusta alkaen merkittävä rooli. 

Kielitaidottomuuden vuoksi sosiaalinen verkosto pysyy kuitenkin pienenä ja vuorovaikutus 

ympäristön kanssa on vähäistä. 

Vietnamilaiskertojani ovat aluksi onnellisia ja tyytyväisiä siitä, että he ovat turvallisessa 

maassa. Vaikka he saavat Suomeen tullessaan huomattavasti myönteisempää huomiota kuin 

sittemmin somalialaiset, hekin ajattelevat, että heistä ollaan kiinnostuneita pakolaistaustan vuoksi 

– ”nuo on nyt niitä pakolaisia” –tyyliin. Suomeen tulo hämmentää heitä, mutta onnen tunnetta se 

ei häiritse.              

Vietnamilaisten Suomeen tuloon on varauduttu niin valtakunnan tasolla (Kokkarinen 1993) 

kuin Tampereellakin. Tulomaassa asiat on suunniteltu valmiiksi ja Tampereella pakolaisten 

vastaanottoon valmistauduttu. Jännitys on molemminpuolista, niin tulijoiden kuin 

vastaanottajienkin. Sekä työntekijät että pakolaiset ovat uuden tilanteen edessä; Tampere saa 

vuonna 1989 ensimmäiset kiintiöpakolaisensa, joihin myös osa haastateltavistani kuuluu. 

Ilmapiiri on haasteellinen ja positiivinen.  

Tampereelle päätetään sijoittaa vuonna 1991 ensimmäisiä myönteisen turvapaikkapäätöksen 

saaneita somalialaisia. Muutamat kertojani kuuluvat näihin ensimmäisiin muuttajiin. 

Tamperelaisten suhtautuminen somalipakolaisiin on kielteisempää kuin vietnamilaisiin, mikä 

tuntuu raskaalta sekä pakolaisista että työntekijöistä (Nylund-Oja 1995). 
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Pakolaisten vastaanotossa ollaan uudessa tilanteessa, kun saapujat ovat olleet jo pari vuotta 

Suomessa ennen kuntaan muuttoa. Toisaalta asiassa on hyviäkin puolia; kun somalialaiset 

saapuvat Tampereelle, he tietävät jo paljon Suomen asioista ja jotkut osaavat jo jonkin verran 

suomen kieltä. Myös neljä vuodenaikaa on kertojilla jo pariinkin kertaan takana. Somalialaiset 

haluavat saada kontakteja suomalaisiin ja tutustua suomalaiseen elämään. Somalinuorukainen 

muistele tuntemuksiaan: 

 

”Alussa kieli oli vaikeaa ja monta kertaa oli vaikeaa päästä johonkin kertomaan, 
mitä sinä oikein haluat.  

Ilmasto tuntui vaikealta ja sellaista pientä, mutta ei oikeastaan mikään ollut niin 
vaikeaa. 

Tiedän, että on monia somaleita, joilla ei ole mitään tekemistä suomalaisten 
kanssa, niin heillä on vaikeaa. Kyllä oli vaikea päästä tekemisiin suomalaisten kanssa, 
koska ei koskaan ole ollut tekemisissä suomalaisten kanssa. Mutta minä halusin kovasti 
saada suomalaisia kavereita, että oppisin elämään ja minä todella olen saanut hyviä 
kavereita.” 

                                                                                                         (haastattelu 8, ryhmähaastattelu)

  

Tarinoita kuunnellessani huomaan, että vaikea on adjektiivi, jota käytetään alkuvaiheen 

kokemuksissa monissa  merkityksissä ja sillä kuvattiin erilaisia, kielteisiä kokemuksia, joita ei 

vieraalla kielellä osata muuten ilmaista. Joskus jatkan kysymällä, mitä kertoja tuntee käyttäessään 

vaikea sanaa – ahdistusta, ikävää, surua.  

Liittymisvaiheessa osa saa perheensä yhteen monen vuoden eron jälkeen. 

Perheenyhdistämisen kokeneet vietnamilaiskertojani kuvaavat perheen Suomeen tuloa ja 

uudelleen kohtaamista yhdeksi jännittävimmistä hetkistään elämässään. Vuosien yritysten jälkeen 

perheenjäsenet ovat tilanteessa, jossa he toivovat olevansa siitä alkaen kun joku on lähtenyt 

(lähetetty) pakomatkalle. Lapsen pakomatkan ”mukana” koko perhe on voinut lähteä Vietnamista 

ja aloittaa uuden elämänsä kaukana Pohjoisessa. Vietnamilaisperheen äidille rajanylitys ja pako 

ovat jo toinen kerta (äiti oli lähtenyt isoisän kanssa lapsena Kiinasta). Hän on onnellinen, että 

perhe on jälleen yhdessä. Suomeen tulon hän kokee erilaisena kuin aikoinaan Kiinasta 

Vietnamiin saapumisen. Hänen mielestään näitä kahta maata ei voi verrata, ”koska Suomi on niin 

erilainen”. Vietnamilaisisä selvittää: 

  

”Vuonna 1991 perhe oli Pirkkalan lentoasemalla monen vuoden eron ja 
pakomatkan jälkeen.  Tilanne oli meille hyvin jännittävä.  

Perheen uhkapeli oli toteutunut, me olimme voittajia”.  
                                                                                          (haastattelu 2, perhehaastattelu)                      

         



 153 

Haastattelussa välittyy jälleennäkemisen ja riemun tunne, jonka perheenjäsenet kokevat 

kohdatessaan monen erovuoden jälkeen. Kaikki puhuvat yhtä aikaa ja keskustelu käy vilkkaana. 

Tässä tilanteessa minun kysymyksiäni ei tarvittu, sillä perheen tarina jatkuu sujuvasti ja pian 

ollaankin jo Suomessa. Jokainen muistaa hämmästyttävän tarkasti tuon merkittävän päivän – 

käännekohdan, todellisen muutoksen elämässään. Perheen Suomeen tuloa Duc kuvailee 

yksiselitteisesti: 

 

”Se oli lentävää, upeeta…!  
   Se (perheen tulo) ilmoitettiin kaksi viikkoa ennen kuin he tulivat.  
   Sitten oli vaikea syödä ja vaikea nukkua. Lähes yhtä jännittävää kuin kaikki 

muukin jännittävä.”  
                                                                                               (haastattelu 2, perhehaastattelu)

                              

Jokainen odottaa perhettään ja jälleennäkemiseen liittyi monia tunteita. Somali-isä 

muistelee omia tuntemuksiaan: 

 

 ”Olin odottanut perhettä (vaimo ja kaksi lasta) yli kaksi vuotta Suomessa. 
Sanotaan, että kyllä yli kaksi vuotta on pitkä aika. Kun odotin heitä, koko ajan jännitin 
heitä (pelkäsi perheen puolesta) ja ajattelin perheen elämää Etiopiassa.  

 Joskus halusin, että olisin jäänyt Etiopiaan. Ei onnistunut, että kaikki lähdemme 
samaan aikaan. Sitten, kun he tulivat Pirkkalaan (lentoasemalle) ja näin heidät 
ensimmäisen kerran, itkin, itkin…” 

                                                                                          (haastattelu 4, perhehaastattelu)

          

Muistelu tuo kyyneleet kertojan silmiin ja syvien, pitkien huokausten jälkeen hän itkee 

hiljaa. Tässä vaiheessa vaimo tulee vauvan kanssa olohuoneeseen, ja kun hän huomaa miehensä 

itkevän, hän katsoo minua ja ojentaa lapsen minulle miehensä sijaan. Vaimo menee keittiöön 

jatkamaan ruuanlaittoa ja minä keskityn lapseen, joka nukahtaa syliini. Hetken kuluttua mies 

jatkaa luontevasti tarinaansa. 

Vaikka kertojani kokevat onnistumista päästyään Suomeen, he eivät osaa olla erityisen 

onnellisia Suomesta. Onnellisuus liittyy ”perille”, turvaan ja päämäärään pääsyyn. 

Vietnamilaisnaisen tunnelmat viestittivät kaikkien tilanteesta: 

 

 ”En voi selittää, miltä minusta tuntui.  
             Olin niin iloinen, koska me lähdimme pois pakolaisleiriltä ja lopetamme sen 
kurjan elämän siellä. Mutta emme tienneet, mitä tulee tapahtumaan myöhemmin. Miten 
selviämme, kun on uusi paikka ja eri kieli?” 

                                                                                                                     (haastattelu 6)                                       
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Onnistumisen tunteen yhteydessä kertojat tajuavat myös lähtömaan ja uuden maan 

etäisyyden ja erilaisuuden, mutta eivät vielä niiden psykologisia merkityksiä. Uudessa kotimaassa 

heille valkenee nopeasti, kuinka kaikki on erilaista ja hyvin etäällä entisestä, niin läheiset ihmiset 

kuin ilmasto, ruoka, elämäntapa, kieli, yhteiskunta ja sosiaalinen todellisuus.  

Etäisyydellä tarkoitan paitsi maantieteellistä myös kulttuurista, yhteiskunnallista ja 

sosiaalista välimatkaa. Perheen yhdistymisessä jännitys laukeaa ja perheen tilanne on 

”taivaallisen helpottunut”, kuten eräs haastateltavani asian ilmaisi. Vuosien vaikeuksien jälkeen 

kaikki tuntuu hyvältä, vaikka arjen todellisuus alkaakin jo näkyä. 

Monien kertojien käsitys Suomesta on myönteinen, jopa idealisoitunut. Ajan myötä asiat 

realisoituvat ja myös ilman perheitään Suomessa asuvat joutuvat kokemaan uudenlaista vastuuta 

perheensä saapumisen jälkeen. Haastatteluissa selvisi, että yksin Suomeen saapuvat ovat 

kokeneet ennen perheenyhdistämistä, että suomalaisesta elämästä täytyy selviytyä vain itsensä 

kanssa, mutta kun huollettavaksi tulee koko perhe, vastuu lisääntyy. Perheenjäsenille pitää 

opettaa niin monia uusia asioita. Tilanne on miellyttävä ja jännittävä, mutta se tuo myös 

lisävastuuta Suomessa asuville perheenjäsenille. Somali-isä selvittää kokemuksiaan: 

 

”Perheen tulo Suomeen…kyllä se helpotti, paitsi se toi vaikeuksia… 
Tiedät millaisia ongelmia on, kun on perhe.  
Joskus on parempi olla yksin.” 

                                                                                                                      (haastattelu 5)

                                       

Vietnamilaiset eivät ymmärrä alkutilannetta tai sitä, että he tulevat Suomeen ja Tampereelle 

pakolaisina  - ja mahdollisesti vielä monien suomalaisten ajatuksissa myös ei-hyväksyttyinä ja ei-

toivottuina. He vain saapuvat onnellisina ja hämmästyneinä ajattelematta pakolaisuuttaan. 

Kertojat uskovat pakolaisuuden päättyvän Suomeen tuloon ja liittymisvaiheeseen; näin ei 

kuitenkaan käy. Lainsäädännössä  (UlkL 301/2004 §107) on tarkkaan määritelty pakolaisaseman 

lakkauttaminen; Henkilön pakolaisasema lakkautetaan, jos hän: 

1) vapaaehtoisesti uudelleen turvautuu kansalaisuusvaltionsa suojeluun; 

2) menetettyään kansalaisuutensa saa sen takaisin omasta vapaasta tahdostaan; 

3) saa toisen valtion kansalaisuuden ja voi turvautua uuden kansalaisuusvaltionsa 

suojeluun; 

4) vapaaehtoisesti asettuu asumaan maahan, josta pakeni ja jonka ulkopuolelle jäi 

vainon pelosta; taikka 
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5) ei ilmeisesti enää ole suojelun tarpeessa, koska olosuhteet, joiden vallitessa 

hänestä tuli pakolainen, ovat lakanneet olemasta.  

 

Minulle välittyy kertojieni pettymys tunteesta, että pakolaisuus jatkuu ”perille 

pääsemisestä” huolimatta. Vaikka heidän elämänsä muuttuu Suomessa, he kokevat, että heitä 

pidetään yhä pakolaisina. Statukset ja paperit ovat helpottaneet matkustamista, mutta ne eivät ole 

vieneet pois pakolaisuutta. He tuntevat olevansa tilanteessa: ”kun on kerran pakolainen, on aina 

pakolainen”. Heidän mielestään suomalaiset ajattelevat: – ”ahaa, tuo on pakolainen”.  

Heitä satuttaa alemmuudentunne, joka haastateltavistani on nöyryyttävä. Se vahvistaa 

heidän koti-ikäväänsä ja haluaan palata kotimaahan, mitä mahdollisuutta ainakaan somalialaisilla 

ei tätä kirjoittaessani ole (syksy 2004). Somalinainen kertoo: 

 

M: Ajatteletko sinä koskaan, että sinä olet pakolainen? 
F: ”Kyllä. Nytkin minä tunnen, että olen pakolainen.  
Minä olen somalialainen ja somalialainen on pakolainen täällä… Ei kukaan 

halunnut tulla Suomeen.  
Joskus somalialaiset ihmiset menevät kurssille tai yliopistoon johonkin 

maailmassa… Amerikkaan, Eurooppaan tai johonkin. Ja kun koulu loppuu, he palaavat 
takaisin Somaliaan, koska se on oma maa.  

Mutta nyt ei kukaan tiedä, milloin voi palata takaisin.”  
                                                                                                                        (haastattelu 11)

  

Kertojille pakolaisuuden rajaaminen ja selkeän päätepisteen löytäminen on vaikeaa. Kun 

kysyn heiltä, ovatko he vielä pakolaisia, he eivät osaa vastata suoraan. Moni pohtii asiaa ja tulee 

tulokseen, että hän on yhä pakolainen. Somalimies puhuu pakolaisuuden rajoista ja päättymisestä: 

 

 ”…riippuu myös siitä, minkä ikäisenä on tullut pakolaiseksi. Siinä on monia 
tekijöitä.  

Ehkä minun kohdallani pakolaisuus päättyy siihen, kun hyväksyn että olen 
vieraassa maassa ja minun täytyy hyväksyä se asia, että ehkä jäänkin tänne… 

Pakolainen on niin kauan pakolainen, kun hänellä on valinnan varaa.  
Siinä vaiheessa kun hän valitsee jonkun vaihtoehdon, siinä vaiheessa 

pakolaisuus päättyy.” 
                                                                                                                        (haastattelu 13)

               

”Valinnan vara” kotimaan ja toisen maan välillä on mielestäni osuva vertaus (tunne) 

uudelleen rajan ylittämisen mahdollisuudesta. Ihminen saa ikään kuin vapauden 

pakolaisuudestaan, kun hän kokee, että hänellä on mahdollisuus itse tehdä valinta ja päätös 

jäämisestään tai lähtemisestään. Kertojieni on vaikea hyväksyä pakolaisuuden kohtalonomaista 
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jatkumista Suomessa vuodesta toiseen. Erityisesti vietnamilaiset kertojani olettavat 

pakolaisuuden päättyvän tullessaan laillisesti valittuina Suomeen. 

Tarinoissa esille tulevat asiat eivät ole ristiriidassa suomalaisen lainsäädännön kanssa. Kun 

seurataan ulkomaalaislain pykäliä pakolaisaseman lakkauttamisesta37, kertojat kuuluvat juridisesti 

pakolaisten kategoriaan liittymisvaiheessa. Lain kirjaimen toteutuminen arkipäivän elämässä 

tuntuu haastateltavistani raskaalta. Valtaväestön suhtautuminen tulijoihin muistuttaa 

pakolaisuudesta kaiken aikaa läsnä olevana situaationa ja vaikuttaa kielteisesti heidän elämäänsä. 

Haastatteluja, tarinoita ja lainsäädäntöä pohtiessani päädyn tulokseen, ettei kukaan 

ulkopuolinen voi sanoa, milloin pakolaisuus kenenkin kohdalla päättyy. Se on jokaisen 

henkilökohtainen tunne, kokemus, sisin, joka viestittää ihmiselle pakolaisuuden jatkumisesta tai 

päättymisestä.  

 

 

5.2  Uuden outous ja viehätys 
   

Muutamat vietnamilaiskertojat kokevat tulleensa petetyiksi saapuessaan kylmään Pohjolaan. 

Valintadelegaation jäsenet ovat kertoneet heille joitain asioita Suomesta, mutta mielikuva on tästä 

huolimatta muodostunut täysin vääräksi.  

Kertojistani tuntuu, ettei heidän elämänsä voi käynnistyä kylmässä ja oudossa paikassa. 

Asia hämmästyttää minua, koska muistan pakolaistyössäni vietnamilaisten aina hymyilleen ja 

antaneen ymmärtää, että kaikki on hyvin. Opin myöhemmin, että vietnamilaiseen tapaan kuuluu 

kohteliaisuus, joka tarkoittaa, ettei negatiivisia tunteita ja pettymyksiä kerrota ulkopuolisille. 

Vietnamilaisnainen muistelee Suomeen tulemisen alkuaikojaan: 

 

”Tiedättekö, että alkuun kun vietnamilaisia tuli Suomeen, kukaan ei ajatellut, että 
he pystyvät asumaan Suomessa. … 

Kerroin aviomiehelle, että nyt me säästämme rahaa ja että haluan lähteä pois 
Suomesta, koska täällä tuntui kylmältä ja kaikki oli ihan outoa minulle. En pysty 
elämään Suomessa.  

Hän sanoi, että nyt meidän pitää yrittää. Mihin me menemme nyt ilman papereita. 
Vielä hän sanoi, että minä tiedän, mutta meidän pitää säästää rahaa ensin.  

Sanoin suoraan, että minä en halua asua Suomessa ja seisoin ikkunan edessä ja 
itkin. .. Itkin kaksi ensimmäistä viikkoa ja tuntui pahalta, koska suomen kieli tuntui 
silloin niin vaikealta ja myöskään ruoka ei vielä sopinut minulle.  

Ja silloin myöskään en tiennyt, milloin voimme palata takaisin Vietnamiin ja 

                                                
37 Pakolaisaseman lakattua henkilö voi jatkaa oleskeluaan maassa ns. tavallisena ulkomaalaisena. Pakolaisaseman 
lakkaamisesta tekee päätöksen ulkomaalaisvirasto (Laine 2001, 160)  
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ajattelin, että onko tämä nyt viimeinen paikka vai lähdemmekö vielä jonnekin.” 
                                                                                                                          (haastattelu 6)

                                       

Leiriajan lopulla ennen Suomeen tuloa vietnamilaiskertojille selviää, että tarvitaan viralliset 

matkustusasiakirjat ja henkilöpaperit ennen kuin voi muuttaa maasta toiseen. ”Paperiasioiden” 

merkityksellistäminen laillisuuteen, statukseen ja matkustusasiakirjaan länsimaisessa 

yhteiskunnassa lienee seikka, jonka vuoksi osa vietnamilaisista ja somalialaisista kertojistani on 

jäänyt Suomeen. Suomessa ollessaan heille valkenee, etteivät he voi muuttaa Suomesta noin vain, 

vaan tarvitaan asianmukaiset paperit ja paikka. 

Vietnamilaiskertojien elämää ei helpota se, että Suomeen tulon ajankohta on kylmenevä 

syksy. Malesiassa ja Thaimaassa on lämmin ja he ovat selvinnet samoilla vaatteilla oltiinpa 

sisällä tai ulkona. Suomen neljä vuodenaikaa on tulokkaille uusi asia. He ovat tottuneet kesään ja 

sadekauteen. Sadekausi on myös Suomessa, mutta sataa räntää eikä koskaan ole lämmintä sadetta 

kuten kotona Vietnamissa. 

Vuodenajat tuovat mukanaan yhden uuden maan merkittävimmistä muutoksista - on 

opittava pukeutumaan sään ja vuodenaikojen mukaan. Tämä tuntuu vietnamilaisista hankalalta. 

Joskus joku ystävällinen tamperelainen soitti työhuoneeseeni ja ihmetteli, emmekö olleet antaneet 

pakolaisille kenkiä. Hän on useampana päivänä nähnyt vietnamilaisten kulkevan varvastossuissa 

ulkona kylminä syyskuun päivinä. Lämpimästi pukeutuminen ja kerrospukeutuminen ovat 

vietnamilaisille outoja asioita, joita suomalaisten piti yhä uudelleen tulokkaille opettaa.  

Vietnamilaisrouva valaisee asiaa: 

  

”Ja silloin syyskuun aikana tuntui hirveän kylmältä.  
Silloin minulla oli alushousut, aluspaita, pusero ja sitten toinen villapusero ja 

sitten takki ja en voinut liikkua.  
Miksi oli liian kylmä ja sitten, kun minulla oli riittävän lämmin, en pystynyt 

liikkumaan.  
Vähän aikaa alussa, sen jälkeen se helpotti, kun me opimme pukeutumaan oikein. 

Sitten riitti lämpöä, mutta kyllä vieläkin tuntuu kylmältä…” 
                                                                                                                          (haastattelu 6)

   

Vietnamilaishaastateltaville Suomeen tulo on kulttuurishokki, johon liittyvät monet 

kokemukset ja tuntemukset. Vietnamilaisnuorukaiset muistelevat: 

 

”Sitten me tulimme tänne Suomeen. Ensimmäisenä tuntui kylmältä.  
Alussa en käynyt ulkona, koska vaihtelu oli niin suuri – meidän maassa oli 

kuuma ja täällä oli hirveän kylmä. En ollut  koskaan ollut missään niin kylmässä. 
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Viikon päästä menin ulos ja koskin lumeen ja kiersimme kaikki paikat kotini 
lähellä, tutustuimme paikkoihin. Pelkäsin eksymistä, oli niin paljon korkeita taloja. 

Kun tulin Suomeen ruokakin maistui oudolta. En voinut maistaa sitä, maito ja 
juusto olivat outoja. Ne eivät maistuneet hyvältä, mutta nyt pidän niistä. 

                                                                                                            (haastattelu 9)

                 

”Minulla oli paha mieli, koska kaikki oli outoa.  
Myöskin ruoka oli keittämisen jälkeen eri makuista kuin Malesiassa, en pystynyt 

syömään.”  
                                                                                                                          (haastattelu 6)

   

Keskusteluissa ilmenee myös positiivisia asioita. Vietnamilaisia viehättää suomalaisessa 

elämässä erityisesti heidän tasa-arvoinen kohtelunsa suhteessa valtaväestöön. Kukaan ei alussa 

havaitse ajatusta vähemmistö/enemmistö - asetelmasta tai kenenkään negatiivisesta 

suhtautumisesta. Somalialaiset eivät saa kokea suomalaisten taholta samaa myönteisyyttä.  

Vietnamilaiskertojani vaikuttuvat syvästi siitä, että kaikilla on yhdenvertaiset  

mahdollisuudet esimerkiksi koulunkäyntiin. He ovat innoissaan sekä lasten että aikuisten 

koulutusmahdollisuuksista. Nuoret iloitsevat kouluun pääsystä ja vanhemmat arvostavat kovasti 

sitä, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus mennä kouluun. Koulunkäynti merkitsee paljon 

vietnamilaisessa kulttuurissa ja elämäntavassa, jossa lapset ja heidän toimeentulonsa merkitsevät 

myös vanhemman sukupolven huolenpitoa ja sosiaaliturvaa. Vietnamilaisten suomalaisen elämän 

tärkeä asia alusta alkaen onkin, että lapset ja nuoret löytäisivät paikkansa uudessa maassa ja 

yhteiskunnassa, jotta he voisivat toteuttaa ja jatkaa omaa perinnettään. Vietnamilaisnainen 

kiteyttää asian: 

 

”Kaikille vanhemmille (vietnamilaisille) on tärkeää, että lapsilla on hyvä paikka 
elää, opiskelupaikka ja työpaikka eli hyvä tulevaisuus. Eli vaikka heille (vanhemmille, 
aikuisille) sattuu vaikka mitä, se ei ole tärkeää (merkityksellistä).” 

                                                                                                                                                   (haastattelu 3)

                                       

Nuorista kertojistani on selvää, että heidän velvollisuutensa on huolehtia vanhemmistaan ja 

sukulaisistaan. Heillä on vastuu uudessakin maassa -  vanhemmat huolehtivat lapsista ja 

päinvastoin. Pakolaiskertomuksista ilmenee, että Suomessa toteutuu vietnamilaiskulttuurin 

ihanne ”tran hieu hoc” oppimisen rakastamisesta (Rutledge 1992, 89).    

Kun kysyn pakolaisuuden hyvistä puolista ja Suomessa elämisestä, jokainen vietnamilainen 

muistaa mainita juuri ruuan ja juoman riittävyyden. ”Tuntui helpottavalta ajatella, että 

esimerkiksi juomavettä riitti kaikille ja sitä oli aina saatavilla”, ”elämä muuttui Suomessa”, ”oli 
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mielenkiintoista nähdä uusi maa ja kivaa opetella ja tottua sen elämään”, ovat kertojien 

vastaukset kysymykseeni, miltä elämä Suomessa tuntuu? Vietnamilaisnuorukainen toteaa:  

 

”Suomeen tultuani en ole nähnyt painajaisia. Sain nukuttua hyvin, oli ruokaa ja 
vettä. Elämä muuttui täysin”. 

                                                                                                                (haastattelu 2, perhehaastattelu)

                               

Fyysisten tarpeiden tuoman tyydytyksen ja nautinnon lisäksi vietnamilaiset haastateltavani 

kokevat tulleensa hyvin vastaanotetuiksi Suomeen. He ovat hämmentyneitä Suomesta ja 

suomalaisten ystävällisyydestä heitä kohtaan. Vietnamilaisnainen kuvaa tunnelmiaan ja 

alkuaikojaan Suomessa:  

 

 ”Joka päivä istuimme keittiössä (pöydän ääressä) ja katsoimme ulos ikkunasta.  
Oli niin rauhallista, ei kuulunut mitään. Meillä ei ollut radiota, ei TV:tä, ei 

kasetteja – ei yhtään mitään.  
  Mä muistan, kun mä avasin jääkaapin ja siinä oli omenoita. Voi, hyvää ja mä 

söin kaikki omenat. Nyt en syö enää omenoita (nauraa). Koska Vietnamissa ei ole helppo 
saada, Amerikasta tuodaan.  

 M: Omenat olivat erikoista herkkua?… 
 O: … olin kirjoittanut kaiken aikaa Vietnamiin mummulle.  
 Kirjoitin, kuinka te olette auttaneet meitä ja kaikki ovat niin ystävällisiä.  
 Kysyin koko ajan, miksi he ovat niin ystävällisiä.”  

                                                                                             (haastattelu 10, perhehaastattelu)

         

Monet vietnamilaiset asettavat ajokortin ja yksityisautoilun korkeaan arvoon heti 

suomalaisen elämänsä alussa. Se merkitsee heille sekä vapautta että statussymbolia. Lähes kaikki 

haastattelemani vietnamilaiset ajavat Suomessa nopeasti ajokortin ja hankkivat auton. Auto 

merkitsee heille paljon ja kun se hankitaan, se on yleensä hieno: se on jotakin, joka 

vietnamilaisilla pitää olla. Vietnamilaiset ottavat itse puheeksi auton ja ajokortin.  Myös 

perhehaastattelussa autosta on puhetta ja kysynkin Ducilta: 
 

 M: Onko sinulla ajokortti? (Kaikki rupeavat nauramaan) 
 Sisar selvittää: Tietysti on! Kaikilla muilla on ajokortti paitsi äidillä.  
 Toinen veli jatkaa: Ducilla on kaikki muut ajokortit paitsi kopterikortti. 
 M: Ajatteko te paljon autoa? 
 D: Ei. Auto on isän.” 

                                                                                         (haastattelu 2, perhehaastattelu)

   

Eräs vietnamilaishaastateltava on pahoillaan siitä, että heillä ei ole autoa, mutta mainitsee 

heti, että hänellä on ajokortti. Työkokemukseni vuoksi tiedän, että somalialaisiakin auto ja 
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ajokortti kiinnostavat, mutta ne eivät ole niin merkittäviä kuin vietnamilaisille. Kukaan 

somalihaastateltava ei ota autoasiaa puheeksi.  

Aineistosta näkyy myös työkokemukseni välittämä tieto siitä, että  somalialaisten 

vastaanottokeskuksissa viettämä pitkä aika on vääristänyt heidän kuvaansa suomalaisesta 

yhteiskunnasta. Kertojien pettymykseksi heidän muutettuaan Tampereelle valmiuksia 

yksinäiseen, itsenäiseen kerrostaloasumiseen ei kaikilla olekaan. Unelma onnesta ja ”oikeasta 

elämästä” eivät vastaa kertojieni kuvitelmia. Taaskaan somalialaisten mielikuva ja todellisuus 

eivät kohtaa.  

Muistan asiakastyöni ajoilta kaksi vastaanottokeskuksessa asunutta somalinuorukaista: he 

haluavat muuttaa ehdottomasti heti itsenäisesti Tampereelle, omaan asuntoonsa, kun se on 

myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen mahdollista. Yritän siirtää tuloa viikolla tai 

muutamalla päivällä, niin että se tapahtuisi edes juhannuksen jälkeen. Arvelen, että heille 

juhannuksen vietto vastaanottokeskuksessa olisi seurallisempaa kuin kaksin kaupungissa. Nuoret 

miehet pitävät kuitenkin tiukasti omista mielipiteistään ja oikeuksistaan kiinni, ja muutto tapahtuu 

päivää ennen juhannusaattoa. Jälkeen päin he ymmärtävät, mitä tarkoitin ja miksi halusin siirtää 

Tampereelle tuloa, kun he olivat joutuneet yllätyksellisiin tilanteisiin sekä suomalaisten että 

itsensä kanssa tuon pitkän ja erikoisen viikonlopun aikana kivitalolähiössä. Molemmat oppivat 

kerrasta, ”mitä on suomalaisten juhannus, ja mitä tarkoittaa, kun Suomi on kiinni, bussit eivät 

kulje eivätkä kaupat ole auki”.  

Somalialaisille muutto Tampereelle merkitsee myös jo tutusta ja turvallisesta ympäristöstä 

siirtymistä outoon miljööseen. He ovat tottuneet vastaanottokeskukseen, jossa oman etnisen 

ryhmän läsnäolo tuntuu hyvältä ja siksi toivottu muutto saattaa merkitä myös pelkoja. Lähtö 

vastaanottokeskuksesta merkitsee, että pitää pärjätä omillaan ja kohdata suomalainen yhteiskunta. 

On paikannettava itsensä uudelleen ja löydettävä oma tila ja asema. Somalinainen kertoo: 

 

 ”Kun minä menin (muutin) kaupunkiin, minä vähän pelkäsin. Täällä ei ollut 
paljon somalialaisia. Kaikki ihmiset olivat hiljaisia, kukaan ei puhunut minulle ja kaikki 
tuijottivat.” 

                                                                                 (haastattelu 4, perhehaastattelu)

   

Päästyään Tampereelle kertojat sanovat kuitenkin elämänsä helpottuvan, erityisesti 

opiskelun mahdollisuudet lisäävät myönteisyyttä. Somalimies vakuuttaa: 

 

  ”Sen jälkeen, kun saimme oikeuden asua täällä Suomessa ja meidät sijoitettiin 
tänne Tampereelle – helpotti.  
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 Minä ja monet muut, jotka tänne tulivat, aloitimme heti kieliopinnot. Sitten 
työharjoittelun.” 

                                                                                         (haastattelu 4, perhehaastattelu)

  

Kertojista on tärkeää, että he pystyvät aloittamaan opiskelun. Asunto ja opiskelu 

paikantavat heidät Tampereelle, mahdollistavat erilaisen vuorovaikutuksen ja tuovat mielekkyyttä 

elämään. Opiskelun ja työkokemuksen myötä jokainen alkaa hahmottaa ja rakentaa elämäänsä. 

Paikasta ja paikkakunnasta muodostuu vähitellen oma tutumpi miljöö, jonne suunnitellaan 

elämää myös pidemmälle. Tärkeäksi kiinnikkeeksi muodostuu työpaikka, mutta ennen sitä on 

opittava suomen kieli. Kertojille suomen kieli ja opiskelu merkitsevät tässä vaiheessa ”kaikkea”, 

he uskovat, että ne avaavat mahdollisuudet myös työelämään. Somalimies muistaa tarkasti 

alkuaikojensa opinnot:  

 

 ”Elämä muuttui Tampereella. Kävin ensin suomen kielen kurssilla kolme 
kuukautta ja sitten vielä viisi kuukautta.  

 Yleensä se on viisi kuukautta ja viisi kuukautta. Työelämään ja koulutukseen 
valmentava kurssi on viisi kuukautta. Suomen kielen peruskurssi on yleensä viisi 
kuukautta, itse kävin kuitenkin kolme kuukautta, koska vastaanottokeskuksen aikoina 
opiskelin jo kuusi viikkoa.  

 Sen jälkeen menin Oriveden opistoon opiskelemaan yleisiä aineita suomeksi. Se 
oli liian vaikeata minulle siinä vaiheessa ja keskeytin sen. Menin Tampereen yliopiston 
järjestämälle viestintäkurssille kymmeneksi viikoksi. Sen jälkeen olin muutaman 
kuukauden työtön.  

 Sitten menin Tampereen kauppaoppilaitokseen opiskelemaan myyntialaa. 
Tuolloin tein myös tulkin työtä muutaman tunnin viikossa ja siinä vaiheessa yksi kollega 
sanoi, että minusta tulisi hyvä tulkki. Hän sanoi, minun pitää mennä tulkkikoulutukseen. 
Silloin se ei kiinnostanut minua kovin paljoa, mutta menin tulkkikoulutukseen sen 
vuoksi, kun minulla ei ollut muuta tekemistä. Sen jälkeen kun tutustuin koulutukseen ja 
tulkin työhön, se oli hyvin mielenkiintoista ja päätin käydä koulutuksen loppuun saakka.  

 Sen kurssin jälkeen soitin kouluun ja kysyin töitä ja pääsin sinne heti. Yleensä ei 
ole tavallista, että käy niin hyvin, mutta minun kohdallani kävi niin.” 

                                   (haastattelu 13) 

 

Jokainen sisäistää opiskelun väyläksi suomen kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. ”Uudet 

kuntalaiset” ovat innokkaita opiskelijoita ja valmiita hakeutumaan aina uudelle kurssille edellisen 

päätyttyä. 

Oppiminen suomalaiseen elämään tapahtuu vähitellen. Ympäristöön liittyminen ja 

vuorovaikutus vievät aikaa, mutta kaikesta huolimatta haastateltavani mukautuvat siihen 

ilmastoineen ja eri vuodenaikoineen. He paikantuvat aktiivisesti, fyysisesti ja psyykkisesti 
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Suomeen ja ”kotikuntaansa”. He etsivät myös omaa tilaansa, paikkaansa ja asemaansa uudessa 

yhteiskunnassa. 

 

 

5.3 Erilaisuuden kokemuksia       
 

Haastateltavani ovat vakuuttuneita, että heitä pidetään edelleen sen vuoksi pakolaisina, että he 

ovat eri näköisiä verrattuna suomalaisiin. Heistä Suomessa kiinnitetään huomiota erilaiseen, 

toisennäköiseen ihmiseen, ”ja se tuntuu pahalta”, kuten vietnamilaisnainen vakuuttaa.  

Heistä pakolaisuus ei merkitse pelkästään pakolaisstatusta, vaan on oma alempi luokkansa, 

sosiaalinen ryhmänsä. Haastateltavat pelkäävät, että jos ja kun suomalaiset pitävät tämän 

asenteen, niin he joutuvat aina vastaamaan samoihin kysymyksiin. Voikin pohtia, onko 

suomalaisen yhteiskuntapolitiikan ongelma edelleen lokero- ja luokka-ajattelu.  

Vietnamilaiskertojien mielestä pakolaiset ovat erilaisessa asemassa kuin suomalaiset, 

koska heiltä puuttuvat läheiset ihmiset ja tuki ympäriltä. Tämä ei koske vain erilaisuutta ja -

arvoisuutta, vaan myös kaikkia konkreettisempiakin asioita lastenhoitaja-avusta rahavaikeuksiin. 

Vietnamilaisnainen tarkentaa: 

 

”On päivän selvää, että olemme pakolaisia. Eli olemme erilaisia. 
 Ja sitten raha-asiat. On selvää jotkut saavat töitä ja jotkut eivät saa. 

Työttömyysrahalla perhe   ei pärjää, jos ei säästä. 
 Onneksi,  olen töissä ja voin säästää. Jos teillä (suomalaisilla) on rahapula, voitte 

lainata sukulaisilta tai ottaa lainaa pankista. Jos me otamme lainaa, millä me maksamme. 
Meillä ei ole mitään omaisuutta.” 

                                      (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

Yhä uudestaan pakolaiset joutuvat kasvotusten tämän asian kanssa. Vietnamilaisnuori 

vakuuttaa: 

 

 ”On vaikeaa ja tuntuu, että kun joku menee kysymään työtä, kysytään, että mistä 
maasta sinä olet? Ja sitten jauhetaan sitä aina uudestaan, että mistä sinä tulet ja miksi sinä 
tulet? Se on totta, kai sen vuoksi, koska kaikki ovat niin uteliaita.  

  Minä tiedän, että olen pakolainen, mutta kun kysytään se vähän ahdistaa.” 
                                    (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

Ihmisten kategorisointi (vrt. Pohjola 1994), stereotypian ylläpito, jonkin ominaisuuden 

perusteella on ongelmallista, ja erityisesti silloin, kun tuo ryhmä on negatiivisesti leimautunut. 
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Muutamat somalihaastateltavat kertovat ikäviä esimerkkejä stereotypioista. Kertojien kokemusten 

mukaan tiedotusvälineet viestittävät pakolaisten erilaisuudesta luoden negatiivista ilmapiiriä ja 

stereotypioita suomalaisen valtaväestön keskuuteen. Stereotypiat luovat heidän mielestään 

suomalaisille vääriä mielikuvia, jotka edesauttavat negatiivisten ennakkoluulojen syntymistä. 

Moni tuntee olevansa juuri stereotypian kohde. Nuorempi somalimies selvittää: 

 

”Negatiivisten uutisten ja kirjoitusten jälkeen tulee aina vaikea elämä. Se 
vaikuttaa aina koko elämään. Tulee vaikea olla ja  vaikea olla suomalaisten kanssa.  

Jos on opiskelija koulussa, hänellä ei ole hyvä olla siellä. Ravintolassa tai 
jossakin muualla, missä on paljon porukkaa tulee paljon vaikeuksia. Myös minä olen 
saanut paljon uhkauskirjeitä.  

Esimerkiksi kerran kun olin kioskilla käymässä, oli sellainen kauhea kirje siinä 
(pudotettu postiluukusta) ja minä ilmoitin poliisille, mutta he eivät pystyneet tekemään 
mitään. Siitä ei löytynyt sormenjälkiä.  

 Ja minulla on kännykkä ja vieläkin ne (uhkailijat) soittavat. En tiedä mistä ne 
saivat minun puhelinnumeroni.” 
                    (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Julkisuus merkitsee haastateltavilleni kasvojen säilyttämistä suhteessa omaan kulttuuriin ja 

omaisiin sekä pärjäämistä uudessa yhteiskunnassa. Miten pärjäämistä mitataan, jää jokaisen 

henkilökohtaiseen arvoon, mutta mitä julkisuudessa puhutaan tai kirjoitetaan on kollektiivinen 

tunne. Muutaman somalihaastateltavani mielestä heidän rahankäyttönsä ja avustustensa 

nostaminen on tullut esille häiritsevästi monta kertaa. Mediamyllytys pyörittää heidän 

toimeentulotuki-, nahkatakki- ym. asioitaan. On ikävää lukea lööpeistä: ”somalit ovat tehneet” 

sitä ja tätä. Nur kysyykin minulta: 

 

”Haluaisin kysyä, että onko meillä oikeus… esimerkiksi XX - lehdessä on koko 
ajan sellaisia huonoja juttuja meistä,  ja olen seurannut ne kaikki jutut.  

Minusta tuntuu, että on yksi juttu, mutta aina kirjoitetaan erilailla… Onko joku 
paikka, joka ottaa jutut vastaan?  

Mistä me voimme kysyä ja mitä me voimme tehdä ja…(miten voisimme oikaista 
asioita?).”  

                                         (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Julkinen nolaaminen ja negatiivinen kirjoittelu loukkaavat kertojia. Heistä tuntuu, että 

suomalaiset uskovat lehtikirjoituksiin ja lehtien lööppeihin, eivätkä he itse voi selvittää asioiden 

todenperäisyyttä. Erityisesti somalialaiset ovat joutuneet syyttä ryöpytyksen kohteeksi, mikä 

satuttaa heitä ja tuntuu alentavalta. 
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Minna-Kaisa Järvisen (1992) tutkimus vuodelta 1989 tamperelaisista lehdistä, 393 

lehtikirjoituksesta, paljastaa kirjoittajien asenteita pakolaisiin. Lehtien viralliset kirjoitukset ovat 

pakolaismyönteisiä, yleisönosaston pakolaisvastaisia tai neutraaleja. Iltapäivä- ja sensaatiolehdet 

kirjoittavat pakolaisista kriittisesti ja leimaavasti. Hän kuvaa kirjoittajien vaihtelevia asenteita 

pakolaisiin: yhteenkuuluvuutta pakolaisiin, me ja muut -erottelua, kansainvälisyyden 

(erilaisuuden) hyväksymistä, suomalaisten paremmuutta, pohdintaa pakolaisten hyödyllisyyden, 

sopeutumisen ja kulttuurin säilyttämisen vastuuta pakolaisuudesta, myönteisiä tai rasistisia 

asenteita. 

Ennakkoluulot saattavat arvosisältönsä puolesta olla niin voimakkaita, että ne estävät 

asiallisen kulttuurikosketuksen ja tekevät stereotypia-ajattelun muuttamisen mahdottomaksi. Näin 

tullaan tilanteeseen, jossa mahdollisen konfliktin sattuessa vastapuolesta omaksuttu negatiivinen 

stereotypia voi muodostua vihollisen ihmiskuvaksi (Saressalo 1996, 71.)  

Somalihaastateltavani haluavat esittää tutkimukseni välityksellä toivomuksen, että 

Suomessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota mediaan, jonka vaikutus heistä on merkittävä 

pakolaisasenteiden luomisessa. He kokevat olevansa negatiivisesti esillä paitsi yksittäisten eri 

paikkakunnilla tapahtuneiden konfliktien yhteydessä myös toistuvasti vaalikeskusteluissa; vaalien 

alla keskustelut kääntyvät heitä vastaan. Heidän mielestään heistä kaivetaan esille kielteisiä 

asioita, joiden perusteella kaikki pakolaiset leimataan samanlaisiksi. Kun erilaisuus tuodaan 

julkisuuteen kielteisesti, oma identiteetti tuntuu entistä heikommalta.   

Haastateltavani kokevat erilaisuuden, joka tuntuu vaikuttavan kaikkialla, ovatpa he 

kaupassa, pysäkillä, koulussa tai virastossa. Fatima kertoo tapahtuneesta: 

 

 ”Jos menen kauppaan ja ostan jotain, ihmiset katsovat. Yksi päivä menin 
keskustaan ja odotin bussia 112, yksi humalainen mies sanoi, että pakolainen…. Aina 
ottaa minun rahani, verorahani. Se oli vuonna -93, kun olin ollut Suomessa yhden 
vuoden.  

En ymmärtänyt hyvin suomen kieltä, mutta minä kuulin hänen sanovan, että 
pakolaiset aina ottavat hänen rahansa.  

Minä en puhunut mitään.” 
                          (haastattelu 11) 

 

Kertojat kokevat pakolaisuuden kohdistuneen heihin poikkeavuutena tai marginaalisuutena. 

Tilanne muistuttaa kuvausta koulukotinuorista (Pösö 1993), joiden tuntemuksia suomalaisten 

asenteellisesta suhtautumisesta voi rinnastaa pakolaisten tuntemuksiin. Kummatkin on lehtien 

lööpeissä leimattu ”häiriköiksi ja rikollisiksi”. Muutamat haastateltavat ilmaisevat, että 

suomalaisessa yhteiskunnassa yleinen mielipide tuntuu olevan seuraava: pakolaisten pitää olla 
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kaukana, laitoksissa, poissa näkyvistä - ainakin meidän alueeltamme, pienenä ryhmänä, eikä 

maahan enää saisi ottaa yhtään pakolaista lisää, ainakaan meidän kaupunkiimme tai lähiöömme.  

Somalikertojat puhuvat kokemuksistaan esimerkein:  ”mitä mustempi henkilön ihonväri on, 

sitä vaikeampi on asua ja elää sisämaan kaupungissa, Tampereella.”  ”Elämä Tampereella on 

vaikeampaa kuin Helsingissä, koska Tampereella on niin vähän somalialaisia”. Haastateltavista 

on nöyryyttävää, kun he saavat päivällä kadulla liikkuessaankin kokea suomalaisten heitä kohtaan 

tuntemaa vastenmielisyyttä. Näitä kipeitä asioita tulee esille monissa erityisesti somalien 

haastattelutilanteissa. Somalimies tunnustaa: 

 

”Jos kävelet kadulla ja olet musta ihminen, ihmiset eivät välttämättä puhu 
pahasti, mutta he katsovat ilkeästi. Se tuntuu pahalta. ..” 
                            (haastattelu 5) 

  

 Pääasiassa haastateltavat eivät kommentoi kadulla suomalaisten katsomisia tai sanomisia, 

vaan vaikenevat, kääntävät päänsä ja lähtevät pois. Kysyessäni vietnamilaisnaiselta: 

 

M: ”Tuntuuko sinusta, että olet pakolainen tai että sinä olet ollut pakolainen? 
T: ”Kyllä!” 
M: Mikä on se asia, mikä saa sinut tuntemaan niin? 
T: ”Koska olen erilainen kuin suomalaiset. Kaikki katsovat minua ja näkevät, että 

olen ulkomaalainen ja ajattelevat, että varmasti olen pakolainen. 
M: Tuntuuko se pahalta? 
T: Ei oikein pahalta, mutta se on vaikeaa, kun tietää että on pakolainen. Mutta 

pian se menee ohi. Se tuntuu vaikealta, kun ei ole omaa maata.”  
                            (haastattelu 9) 

 

Thin sanoma: ”Se tuntuu vaikealta, kun ei ole omaa maata”  jäi mietityttämään minua. Tästä 

nousee esille näkökulma, josta tulkitsen hänen sanomansa niin, ettei ”asuta omassa maassa”. Ja 

juuri se tuntuu vaikealta, että ollaan pois omasta maasta:  ”olemme vieraita”, ”asumme vieraalla 

maalla” jne.  

Vieraus ja erilaisuus tulevat esille sekä yksilöiden että etnisten ryhmien yhteisissä 

tuntemuksissa. Erilaisuuden tunne ahdistaa joskus kertojiani. Asema samoin kuin ympäristö 

muuttuu epävarmaksi, joskus jopa pelottavaksi. Tällöin ajatukset palaavat kotimaahan ja 

toivotaan, että voitaisiin olla ”omien” kanssa. 

 Aina erilaisuus ei korostu, ja somalimies näkee myös oman merkittävän roolinsa vierauden 

häivyttämiseksi. Hän pohdiskelee asiaa: 

 

”Ei enää tunnu, että olen pakolainen, mutta olen vieraassa maassa. 



 166 

M: Onko siinä suuri ero olla pakolainen tai ulkomaalainen? 
A: Kyllä siinä on eroa. Itse koen, että pakolainen tarvitsee enemmän neuvoja kuin 

muut, mutta jos on täällä pitkään, pystyy itsekin jonkin verran hakemaan apua, jos 
tarvitsee. Ilman apuakin pärjää jonkin verran. Siinä ei ole ehkä kuitenkaan olennaista 
eroa pakolaisen ja ulkomaalaisen välillä, en osaa sanoa. 

Tiedän, että asun vieraassa maassa, mutta onneksi minulla on hyvin paljon 
suomalaisia ystäviä ja heidän kanssaan tulen toimeenkin hyvin. Heidän seurassaan en 
koskaan huomaa, että olen erilainen. Koska hekään eivät kohtele minua erilaisesti.  

Itse olen ollut myös aktiivinen siinä, että sopeudun tähän yhteiskuntaan. Se ei 
aina ole helppoa. Jos yrittää, kyllä kuitenkin sopeutuu. Ei ehkä ihan kokonaan, mutta 
siten että pystyy elämään hyvin täällä.”  

                        (haastattelu 13) 

 

 

5.4  Äidinkielen katoava voima  
 

Uuden, omasta täysin poikkeavan kielen kokemus on ensimmäisiä havaintoja, jonka 

haastateltavat kohtaavat Suomeen saapuessaan. Kieli on vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin 

ydin, josta saattaa tulla elämän kokonaisuutta hallitseva muuri, jos ihminen ei pysty sitä 

ylittämään. ”Kieli on sekä avain että lukko” uudessa yhteiskunnassa (vrt. esim. Toivanen 1994) ja 

elämänhallinnassa. Kuinka vaikeaa asioiden hoitaminen on alussa.  Vietnamilaisnainen ilmaisee: 
 

  ”Minun mielestäni, kun me asumme Suomessa, suomen kieli on tärkeää 
meille… 

  Jos ulkomaalainen tulee Suomeen asumaan tai mikä on hyvä neuvo 
ulkomaalaisille tai ulkomaalaisille naisille. Sanon aina, että kun suomen kieli sujuu, 
sitten kaikki menee ihan hyvin.”  
                                  (haastattelu 6) 

 

Vietnamilaisnainen tuntuu ajattelevan myös muita maahanmuuttajanaisia ja pitää tärkeänä, 

että kaikki oppisivat suomea kielen. Kielitaito tuo naisille tärkeän mahdollisuuden 

yhteiskunnalliseen ja perheen ulkopuoliseen elämään.   

Haastateltavani ilmaisevat alemmuuden, ulkopuolisuuden, yksinäisyyden ja eriarvoisuuden 

tuntemuksia, joita kielitaidottomuuden kokemus aiheuttaa. Mielipiteet vahvistavat omia 

havaintojani siitä, ettei monille suomen sanoille ole vietnamin- eikä somaliankielessä vastineita. 

Vastikkeettomiin sanoihin kuuluvat muun muassa sosiaalilainsäädäntö ja tukitermit sekä monet 

tunneilmaisut. Yllättävää on, että sanojen sisältö ja syvyys vaihtelevat suuresti; esimerkiksi 

verbiä ”rakastaa” ei voi somali-isän mielestä käyttää somalian kielessä niin laajassa 

merkityksessä kuin suomen kielessä. Hän tekee eroa rakastamisen ja välittämisen merkityksistä: 
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   ”Välittämistä käytetään ystävien, läheisten sukulaisten ja niiden ihmisten välillä, 
jotka sinusta välittävät. Rakkaus kuuluu puolisolle, vanhemmille ja sisaruksille.” 

                                                                                                                 (paperi 2) 
 

Haastatteluissa korostuu, kuinka tarkka on oltava sanoja valittaessa ja termejä käytettäessä. 

Nimenomaan suullinen kommunikaatio ja puhuttu äidinkieli tuntuvat olevan avain kulttuuriin. 

Uudessa ympäristössä äidinkielen käyttö näyttää luovan uutta ja elinvoimaista kulttuuria 

kummankin tutkimani Suomen pakolaisyhteisön kohdalla. Kun esiin tulee uusia suomalaisia 

asioita (esim. lapsilisä, toimeentulotuki, kodinhoitaja, terveydenhoitaja) sekä vietnamilaiset että 

somalialaiset kehittävät kieleensä uusia sanoja. Joskus uudet termit ja käännökset aiheuttavat 

käytännön työssä hankaluuksia, kun esim. nuori vietnamilaisten sukupolvi keksii kodinhoitajan 

käännökseksi sanan, joka vanhemmalle sukupolvelle merkitsee imettäjää.  

Aineistoni osoittaa, että äidinkielensä merkityksen kertojat ymmärtävät vasta ylitettyään 

kielirajan ja vieraan kielen myötä. Moni osaa arvostaa ja pitää tärkeänä, että heidän lapsilleen 

opetetaan Suomen kouluissa omaa äidinkieltä. Aikuiset ovat oppineet kokemustensa kautta paitsi 

kielen merkityksen puheessa ja kirjoituksessa myös sen kulttuurisen arvon. Kielen avulla 

kertojani saattavat välittää lapsilleen omaa kulttuuriaan ja perinnettään. Heille selviää jo lyhyen 

Suomessa olon jälkeen, että ajattelemisen kieli hämärtyy, jos ei kuule eikä käytä äidinkieltään.  

Koska pakolaisyhteisöt ovat vieraan kulttuurin sisällä, niitä tutkittaessa korostuu suullinen 

perinne. Opetus ja kasvatus ovat tradition välitysmuotoja, joita suoritetaan sekä suullisesti että 

kirjallisesti. Myös uuden tiedon omaksuminen on sidoksissa vanhaan ja uuteen kulttuuriin. 

Innovaatiot ja uuden sisäistäminen, samalla kun ne omaksutaan kulttuurista toiseen, joutuvat 

yleensä mukautumaan vastaanottavaan kulttuuriin esimerkiksi siten, että tradition sisältö muuttuu 

uuden funktion myötä (Siikala 1990, J. Pentikäinen 1999).  

Identiteetin muodostumista ja kehittymistä uudessa miljöössä on tutkittu kielen kautta  

(esim. Toivanen 1994). Määrittyminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muuttuen jatkuvasti 

erityisesti nuorten kohdalla, kuten somalipoikia (Hautaniemi 1997, 2004) ja -tyttöjä (Helander 

2000) tutkineet ovat osoittaneet. Maahanmuuttajilla, erityisesti nuorilla, on taipumus tarkkailla 

itseään ja identiteettiään ulkoapäin, jolloin toiseuden tunne ja sen tuottaminen on osa elinikäistä 

identiteettiprosessia (vrt. Fornäs 1995).  

Kertojien kokemusten mukaan äidinkieli jää ikään kuin huomaamatta taka-alalle, ei sen 

vuoksi, etteikö se olisi edelleen tärkeä, vaan koska muuttuneessa tilanteessa toimeentulo- ja 

puhekieleksi tulee suomi. Nuoret oppivat suomen kielen nopeammin ja paremmin kuin 

vanhempansa. Pakolaiskertomukset osoittavat, että kielillä ja uuden kielen oppimisella on suuri 

merkitys kahden kulttuurin välissä. Kun kieli hallitaan, siitä tulee väline, jonka avulla siirrytään 
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ja sukkuloidaan helpommin myös kulttuurista toiseen. Kieli näyttelee suurta osaa kaikkien 

kertojieni identiteetin ja elämänhallinnan tavoittelussa. Kaikkien kohdalla somalialainen 

kulttuuri ei välttämättä jatku niin painokkaasti. Somalimies miettii omaa kielikäyttäytymistään 

uudessa kotimaassaan:  

 

 ”Itse huomasin vasta täällä kuinka tärkeä äidinkieli on. En aikaisemmin 
huomannut, kuinka tärkeä se on. Aikaisemmin ei huomannut, vaikka puhui vierasta 
kieltä kuinka hyvin, ei pystynyt ilmaisemaan itseään koskaan niin hyvin kuin 
äidinkielellä… Vaikka sinä puhuisit kuinka sujuvasti (vierasta kieltä), et  koskaan puhu 
ajatuksen tasolla. 

  M: Ajatteletko sinä suomeksi vai somaliaksi? 
  A: Hyvin usein suomeksi. Minulle tulee ensin ajatukset suomeksi.  
  M: Kun näet unia, onko ne suomalaisia vai somalialaisia? 
  A: Unet on suomeksi tai englanniksi ja kun teen muistiinpanoja, teen ne 

suomeksi. En tiedä, mistä se johtuu… Vielä esimerkki, jos olen koko  päivän tekemisissä 
suomalaisten kanssa ja puhun vain suomea.  Jos sitten tapaan jonkun somalin, saattaa 
olla että alitajuisesti puhun hänelle suomea ja huomaan vasta sen jälkeen. 

  M: Miten sinä pidät Somalian ja somalian kielen mielessäsi? Kuunteletko sinä 
somalialaista musiikkia, luetko somalialaisia kirjoja? 

  A: En, itse asiassa hyvin harvoin näen somalialaisia tekstejä enkä kuuntele 
musiikkiakaan  kovin paljoa – en somalialaista enkä muutakaan. Radion laitan ehkä 
päälle, kun olen kotona. Lähinnä puhun somaleiden kanssa.” 
                          (haastattelu 13) 

  

Erityisesti vietnamilaisten kertojieni yhteinen kokemus on suomen oppimisen 

vaikeus, mikä hankaloittaa heidän kommunikointiaan suomalaisten kanssa. Vietnamin 

kielen rakenne ja intonaatio poikkeavat tyystin suomenkielestä kuten myös monista muista 

kielistä (Nguyen 1990). Vietnamin kielessä ei esimerkiksi ole persoonapronomineja. Kun 

joidenkin vietnamilaisen äidinkielen luku- ja kirjoitustaito ovat melko heikkoja, myös 

suomen kielen oppimiselta puuttuvat oleelliset edellytykset. Siitä huolimatta asiaa 

kysyttäessä varsin useat vietnamilaiset arvelevat osaavansa auttavasti suomea. Suomi 

vahvistuu erityisesti niillä, jotka ovat suomalaisten kanssa tekemisissä sekä nuorten 

vietnamilaisten keskuudessa. Vietnamilaishaastateltavani toteavat yksimielisesti: 

”vaikeinta Suomessa on suomen  kieli.”   

Suomeen tulonsa alkuvaiheessa jotkut vietnamilaiset ilmaisevat turhautuneensa 

tulkin käyttöön ja tunteeseen, etteivät selviydy Suomessa ilman tulkkia. He kokevat 

nöyryyttäväksi, etteivät itse saa hoidetuksi omia pienimpiäkään asioitaan. Tämä tunne 

sisuunnuttaa muutamat haastateltavani niin, että he ryhtyvät opiskelemaan suomea 

itsenäisyytensä ja yksityisyytensä lisäämiseksi. Vietnamilaisäiti selvittää asiaa: 
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 ”Tiedättekö, miksi minä yritän oppia suomea?  
 Vaikka en minä puhu ihan oikein, minä ymmärrän, kun te puhutte.  
 Kerran, kun olin tulkin kanssa lähdimme jonnekin, siellä oli kaksi tulkkia. Mutta 

he olivat laiskoja. Aina sanoivat, että puhu toisen kanssa ja menin sinne ja hän sanoi 
puhu toisen kanssa…   Silloin minä sanoin, että yritän oppia itse. En tarvitse ketään 
apuna.  

    Esimerkiksi silloin tuntui vaikealta, kun ei osannut suomea, kun meillä oli lapsi   
sairaana.”                                                                                                               
                                                 (haastattelu 6) 

 

Somalialaisille suomen kielen oppiminen käy helpommin kuin vietnamilaisille. Monet 

osaavat jo Suomeen tullessaan puhua useita kieliä kuten englantia, arabiaa, italiaa ja venäjää. 

Vastaanottokeskuksissa monet ehtivät oppia myös suomen kielen alkeet ennen Tampereelle 

muuttamistaan. Somali-isä sanoo yksiselitteisesti ikään kuin kaikkien somalialaisten puolesta:  

”Suomen kieli on vaikeaa, mutta pärjäämme.” 

                                                                                               (haastattelu 4, perhehaastattelu)

    

Jawahir muistelee:  
 

  ”Kun tulin Suomeen, kyllä aluksi jännitti, kun en osannut suomen kieltä. Nyt 
osaan ja kun vastaanottokeskuksessa olon aikana opin suomea, shokki meni pois.” 

                         (haastattelu 12) 
 

Uuden kielen välttävä taito on vaativa haaste kaikille. Mitä enemmän haastateltavani kieltä 

osaavat sitä paremmin he pystyvänsä liittymään suomalaiseen yhteiskuntaan. Äidinkielen osuus 

korostuu kulttuuriperinteen välittämisessä sukupolvelta toiselle. Keskeinen osa äidinkieltä 

uudessa ympäristössä ja toisen kielen vaikutusalueella ilmaistaan uskonnollisin tavoin ja 

symbolein (J. Pentikäinen 1998). 

 

 

5.5 Oman minuuden ja identiteetin hakua 
 

Kertojiani alkaa askarruttaa, keitä he oikein ovat, ts. heidän oma identiteettinsä. Tutkimukseni 

kannalta tärkeimpiä – ja myös itse pakolaisen kannalta merkityksellisempiä – identiteetin sisällön 

jakoja on sosiaalisen ja henkilökohtaisen identiteetin ero. Yksilön identiteettiä hahmotettaessa 

minuuteen liittyy muitakin samastumis-, tunnistamis- ja vertailujärjestelmiä kuin vain etnisiin 

kriteereihin perustuva järjestelmä (vrt. Saressalo 1996). Identiteetin käsite on eri alojen 
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tutkimuksissa saanut erilaisia merkityksiä (vrt. Lange & Westin 1981; Allardt & Starck 1981; 

Liebkind  1988; Saressalo 1996, Hall 1999; 2003). 

Etnisyyttä tai kulttuuria ei nykyisin pidetä muuttumattomina identiteetin elementteinä. Kult-

tuuriset identiteetit ovat yhtä lailla ”joksikin tulemista” kuin ”olemista” - ne ovat jatkuvaa liikettä 

(Hall 1990). Hallin mukaan identiteetti ilmaisee pistettä, jossa menneisyys kohtaa sosiaaliset, 

kulttuuriset ja taloudelliset suhteemme. Etnisen tai kulttuurisen ryhmän identiteettiä ei voi 

kiinnittää menneisyydestä löydettyyn ”ikuisen” ja ”aidon” muottiin, vaikka menneisyyden 

tulkinnat ovat tärkeä osa jatkuvaa tuottamisprosessia.  

Identiteetti sisältää kaikki ”objektiminään”  liittyvät käsitteet, joilla identiteettiä voidaan 

eritellä. Annetut identiteettisisällöt ovat ei-vapaaehtoisia, syntymässä saatuja ominaisuuksia (mm. 

sukupuoli, ihonväri). Myös henkilön nimi, kansalaisuus, äidinkieli ja uskonto kuuluvat 

annettuihin identiteettisisältöihin. Sisällöt voivat muuttua yksilön elämänvaiheista riippuen ja 

yksilö voi henkilökohtaisista syistä muuttaa niitä. Saavutettu identiteettisisältö koostuu henkilön 

vapaaehtoisista valinnoista kuten ammatti, poliittinen sitoutuminen, yhdistys- ja 

harrastustoiminta. Omaksutut identiteettisisällöt liittyvät yksilön käyttäytymiseen, 

vuorovaikutukseen ja kokemuksiin muiden ihmisten kanssa, esimerkiksi riippuvuus ja 

hallitsevuus. Identiteetin sisällöt koostuvat siis henkilön kasvualustasta;  kaikki ne asiat, joita 

ihminen on, mikä kuuluu hänelle tai mistä hän on osa (Lange & Westin 1981, 200; Lönnqvist 

1981; Honko 1982, 21-23; Saressalo 1996, 67). 

Osa kertojistani kokee pakolaisuuden tuoman nöyryytyksen jokapäiväisessä elämässään 

Suomessa niin usein, että tuntemuksesta tulee häiritsevä. Somalimies kirjoittaa: 

 

 ”Somalikulttuuri ei hyväksy rasismia, koska he tietävät, että ihmiset ovat 
samanarvoisia. Jos joku katsoo heitä alaspäin, se tarkoittaa, että hän on kuin ruumis. 
Somalit eivät ole kokeneet tällaista rasismia koskaan ennen kotimaassaan. Tuntuu 
häpeälliseltä, jos joku katsoo alaspäin.” 

                                                                                                                  (paperi 2)
        

 

Nöyryytys on minuutta ja omanarvontunnetta alentava loukkaus. Jos omanarvontuntoa 

määrittää vertaisuutta korostava kulttuuri, kohtelu ei-vertaisena on nöyryyttävää. Häpeästä on 

syytä puhua, kun nöyryyttävä kokemus nostaa mielestä aiempia vastaavia kokemuksia ja tilanne 

latautuu myös niihin liittyneillä tunteilla. Häpeä ei liity mihinkään tiettyyn tekoon, se leimaa 

koko minää, itseä kokonaisuutena. Jos potee häpeää, koko minä tuntuu huonolta, 

kelpaamattomalta, heikolta ja likaiselta (Kortteinen & Tuomikoski 1998).  
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Tutkimukseni nuorten epäselvän identiteetin kokemuksiin vaikuttaa voimistunut 

erilaisuuden tunne. Sekä yksilöllinen että kulttuurinen minuus alkavat uudessa kotimaassa 

hämärtyä. Aina ei ymmärretä, minkä vuoksi. Somalimies arvioi: 

 
 ”Kaikkein vaikeinta pakolaisuudessa on ollut  säilyttää oma identiteettinsä ja 

samalla sopeutua tähän yhteiskuntaan. Haluan säilyttää kaiken somalialaisuuden, 
esimerkiksi kielen ja puhetavan. En välttämättä tarkoita sitä, että käytän kaikkia tai otan 
kaiken käyttöön. On hyvä, kun tietää. Se antaa itsevarmuutta, mihin kuulun. 

 M: Siihen liittyy siis kieli, puhetapa, kulttuuri, uskonto, elämäntapa yleensä? 
 A: Ainakin täytyy tietää, kun joku kysyy. 
 M: Eli silloin se samaistaa sinut siihen ryhmään? 
 A: Kyllä.” 
                        (haastattelu  13) 

 

Asiaa avaa identiteettiin kuuluva kulttuurisidonnaisuus. Myös tunneasiat jakautuvat 

ulkoiseen ja sisäiseen identiteettiin: ulkoinen identiteetin määritelmä perustuu todellisiin tai 

havaittaviin ryhmänsisäisiin tunnusmerkkeihin, kuten kieleen, etniseen ryhmään tai uskontoon. 

Sisäisen identiteetin määritelmäksi riittää yksilön kokemus kuulumisesta ryhmään, jonka jäsenillä 

on erityinen emotionaalinen side (Saressalo 1996, Toivanen 1994, 11).  

Esimerkit osoittavat, kuinka itsetunnon ongelmat ovat samankaltaisia, ovatpa uhkat etnisiä 

tai ihmisen elämäntilannetta (työttömyys) tai yhteiskunnallisia muutoksia koskevia. Identiteetin 

rakenne on vuorovaikutuksen dynaaminen, sosiaalinen tuote, joka tapahtuu muistin, tietoisuuden 

ja sosiaalisen kontekstin välillä. Kun yksilölle kasautuu päällekkäisiä uhkia - työttömyyden ohella 

esimerkiksi kuuluminen aliarvostettuun etniseen tai uskonnolliseen ryhmään/vähemmistöön – tai 

perheen sisäinen hierarkia muuttuu, identiteetin ja terveen itsetunnon säilyttäminen on vaikeaa 

(vrt. Breakwell 1986). 

Muutamat kertojat ovat pohtineet identiteettiään. Joillekuille asian vaikeudesta huolimatta 

tilanne ei ole epäselvä. Somalimies kertoo ajatuksiaan: 

  

 ”Joku suomalainen tervehtii ja joku ei. Jonkun me tunnemme ja hän tietää keitä 
me olemme ja joku toinen ei tiedä. Ja silloin esimerkiksi ihmiset, jotka vastustavat meitä, 
rasistit, ajattelevat meitä eläimiksi, ei ihmisiksi. Mutta sen minä vahvistan, täällä minä 
olen somali, joka ei ikinä ota näitä vastakohta-asioita. Minä olen ylpeä siitä, kuka minä 
olen. Minä olen itse, minä en vertaa muihin ihmisiin, koska minä olen ylpeä siitä, kuka 
minä olen. Ehkä ylempi heitä. 

 M: Eli sinulla on vahva oma identiteetti? 
 A: Kyllä! Kukaan ei voi haavoittaa tällä asialla. Jotkut ihmiset täällä voivat 

sanoa, että minä en   ole…mutta minä olen somali ja haluankin, että olen somali.” 
                     (haastattelu 4, perhehaastattelu) 
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Kielteisyyden kokemus on saanut kertojani ymmärtämään oman taustansa, juuriensa, 

etnisyytensä ja identiteettinsä merkitykset. Kun hän oppii olemaan vertaamatta itseään muihin 

ihmisiin, hän pitää itseään henkisesti vahvana. Uhka on innostanut häntä pohtimaan asioita ja 

vahvistanut hänen itsetuntoaan. 

Liittymisvaiheen alussa useat haastateltavat tuntevat olevansa somalialaisia ja 

vietnamilaisia. Nopeasti osa huomaa olevansa erilaisia ja vähitellen heidän identiteettinsä 

muuttuu ja heistä tulee ensisijaisesti pakolaisia, he tuntevat kuuluvansa vähemmistöön nimeltä 

pakolaiset. Somalikertojien mielestä identiteetin ongelmat eivät johdu vain itsestä vaan myös 

suomalaisesta yhteiskunnasta.  

Haastateltavat identifioivat itsensä pakolaisiksi ja/tai ulkomaalaisiksi. He tietävät, että 

heidät on rekisteröity pakolaisiksi, mutta esimerkiksi vietnamilaiset eivät ajattele, että somalit 

ovat pakolaisia ja päinvastoin. Vietnamilaiset kysyvät minulta mm.: ”ovatko somalit pakolaisia”? 

Turvapaikkaprosessi ja sen jälkeinen aika aiheuttaa epäselvyyttä. Muutamat somalihaastateltavat 

puolestaan yhdistävät vietnamilaiset kiinalaisiin ja kiinalaisiin ravintoloihin, jolloin pakolaisuus 

ei tule heidän mieleensäkään. Huomionarvoista on, ettei kukaan haastateltavistani koskaan puhu 

mistään ammatti-identiteetistä eikä työhön tai eri ryhmään kuuluvasta identiteetistään.  

Etnisen identiteetin rinnalla yksilölle tarjoutuu mahdollisuus identifioitua moneen erilaiseen 

viiteryhmään tai -ilmiöön (Saressalo 1996, 66-67.) Saressalon mukaan  yksilöllä on 

monikulttuurisissa suhteissa ja monietnisissä yhteiskunnissa mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, 

missä määrin keskeiseksi etninen identiteetti nousee henkilökohtaista statusta määritettäessä. 

Vähemmistöidentiteetti on muuttuva asia, joka joutuu kaiken aikaa punnittavaksi niin itse 

yhteisössä kuin sen ulkopuolellakin. Ihmisen käsitys itsestään muodostuu identiteettikokemusten 

pohjalta (Hirvonen 1999, 125; Hautaniemi 2004) Saamelaissyntyinen Hirvonen osoittaa 

väitöskirjassaan, että saamen kieli, tapakulttuuri ja saamelainen identiteetti eivät 1990-luvulla 

olleet selviöitä, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevat 

enemmistön ja vähemmistön väliset valta- ja alistussuhteet vaikuttavat myös yksilöiden 

henkilökohtaisiin valintoihin ja elämänarvoihin. Kuitenkaan esimerkiksi äidinkielestä 

luopuminen ei ole välttämättä merkinnyt nykysaamelaisille luopumista saamelaisesta 

identiteetistä. (Hirvonen 1999, 126-127)  

Haastateltavani joutuvat tilanteisiin, joissa he havaitsevat käyttäytyvänsä kuin suomalaiset 

tai enemmistöstä poiketen oman etnisen taustansa ja identiteettinsä mukaisesti. Yksi 

vietnamilaishaastateltavistani on käynyt kymmenen vuoden maassa paon jälkeen Vietnamissa ja 

joutuu siellä tilanteisiin, joissa hän mietti; ”olenko suomalainen vai vietnamilainen”? Tällöin 
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identiteettikysymys tulee eri tavalla esille. Haastattelussa vietnamilaisnainen pohtii 

tuntemuksiaan uusin silmin: 
 

”Kun astuin ulos lentokoneesta, ajattelin että nyt minä olen Vietnamissa ja 
ajattelin, että olenko minä vietnamilainen vai olenko minä turisti? Oli sellainen olo … 
huh.. En osaa sanoa kumpi olin. Ihan kun olisin ollut muulta planeetalta.  

  Kun olen Suomessa, välillä tunnen että olen suomalainen ja välillä olen 
vietnamilainen. Kun olen koulussa ja opiskelen, olen ihan selvästi vietnamilainen. Mutta 
kun juttelen suomalaisten kanssa ja käyn heidän kanssaan ja olen tehnyt paljon asioita 
heidän kanssaan, olen ihan suomalainen.  

  Mutta kun olin Vietnamissa, ihmiset tuijottavat minua. Nyt kun minä asun 
kylmässä maassa, minun ihoni on vaaleampi ja hiuksenikin ovat vähän ruskeat, eivät ole 
enää niin mustat. He tuijottavat minua, ihmiset Vietnamissa…Minun serkkunikin sanoi, 
että voi kun sinun hiuksesi ovat vähän punertavat (ei ole värjännyt hiuksiaan). 

  M: Mihinkä lopputulokseen sinä tulit, kun sinä olit Vietnamissa? Kumpi sinä 
olit - olitko sinä vietnamilainen vai turisti?  

  O: ”En tiedä. ..En tai kyllä. Perheessä minä olin ihan vietnamilainen. Mutta kun 
minä kävelin kadulla ja minulla oli ehkä vähän kauniit vaatteet, mutta olen tottunut 
siihen, että minulla on jotain hyvää päällä. Olen siis vähän ulkomaalainen ja 
vietnamilainen. He katsoivat minua. Se oli tosi jännä asia. Olinko minä erilainen? Minun 
serkkuni sanoi että kyllä sinä olet vähän sellainen (ulkomaalaisen näköinen). Ne ihmiset, 
jotka kerjäävät rahaa, he ovat niin köyhiä. Kun he näkivät minut kadulla he tulivat ja 
sanoivat, että saanko minä rahaa. Ja sanoivat, että se toisi minulle onnea ja kaikkea (jos 
antaisi rahaa). En tiedä mistä he tiesivät, että minä olen tullut ulkomailta käymään 
Vietnamissa. Se oli tosi jännää…. Minä lähdin Vietnamista niin nuorena, että en ole enää 
niin vietnamilainen, mutta äiti kyllä on.” 

                                                (haastattelu 3) 
 

Kertomuksista paljastuu, kuinka identiteetti saavutetaan ja sitä ylläpidetään jatkuvin 

itsemäärittelyin ja -arvioinnein, identifikaatioprosessien kautta. Skutnabb-Kangas (1993) näkee 

ulkoisen ja sisäisen identiteetin määrittelyn yhtä tärkeinä ja olennaisina, ja siten oikeutettuina 

yksilön identiteetin muodostuksessa. Yksilön ja ryhmän oman määrittelyn ja muiden yksilöiden 

ja ryhmien määrittelyn välinen synteesi on olennainen osa identiteetin muodostusta (Toivanen 

1994, 11) ja myös minäkuvan kehittymistä. Ihmisillä on eri arvoja, eri kieliä, maailmankatsomuk-

sia, tapoja ja uskontoja. Kulttuuri, niin vaikeasti määriteltävä sana kuin se onkin, on lopulta se 

perspektiivi, josta katsomme maailmaa ja myös suhteutamme itsemme siihen (Liebkind 1985, 

1990.) 

Useiden haastateltavieni mielestä oman identiteetin ylläpito Suomessa ei ole helppoa. He 

pitävät kiinni alkuperäisestä identiteetistään ja ottavat vaikutteita uudesta maastaan ja 

ympäröivästä kulttuuristaan. On väistämätöntä, että ympäristö ja valtaväestön normit ja säännöt 

tuovat muutoksia paitsi kulttuuriin ja elämäntapaan myös identiteettiin. Haastateltaville tuntuu 

olevan selvää, mitä identiteetti heille merkitsee. Tarinoita kuunnellessani en ylläty, että 
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identiteetin kohdalla moni tutkimukseni kertoja asettaa jokapäiväisessä elämässään ensimmäiselle 

tilalle ulkomaalaisuuden, toiselle pakolaisuuden ja vasta kolmannelle 

somalialaisuuden/vietnamilaisuuden, toki kuitenkin ennen tamperelaisuutta.  

Somalimies kertoo ajatelleensa identiteettiään paljon, mutta analysoimaan hän pystyy sitä 

vasta vuosien Suomessa asumisen jälkeen. Tuntuu, että hän kiteyttää muidenkin kokemukset. 

Ulkomaalaisuus ja pakolaisuus on haastateltavieni identiteetin voimakkain osa: 

 
”Olen ensin ulkomaalainen, sitten pakolainen, sitten somali ja sitten 

tamperelainen. Eli siinä järjestyksessä…. Silloin, kun puhutaan Suomen kaupungeista, 
itse aina olen Tampereen puolella. Esimerkiksi, kun nämä jääkiekkojoukkueet pelaavat, 
esimerkiksi Ilves ja Jyp Hockey Team, olen aina Ilveksen tai Tapparan puolella, eikä se 
johdu mistään muusta, kuin että ne ovat tamperelaisia joukkueita.  

Jos olen esimerkiksi Helsingissä ja näen tamperelaisen, hän tuntuu läheisemmältä 
kuin muut. En osaa selittää, mistä se johtuu.”    

                                                                                       (haastattelu 13) 
 

Kotiseutu alkaa löytyä Tampereeltakin ja sen luoma turva merkityksellistyy. Pakolaiset 

paikantavat itsensä Tampereelle. Tila, asema ja ympäristö käyvät turvalliseksi ja mieli tulee 

levolliseksi. On tärkeää, että Suomen rajojen sisäpuolella löytyy joku tutumpi paikka, koti – oma 

tila, josta voi liikkua, mutta jonne voi myös turvallisesti palata. 

Uuden kotimaan kokemukset ja eletty elämä saavat vietnamilaiskertojani tuntemaan 

toisinaan itsensä ”Suomessa vietnamilaisiksi, joskus suomalaisiksi ja monesti 

suomenvietnamilaisiksi”: ”Omakohtaiset kokemukset lähtömaasta tukevat sitoutumista omaan 

alkuperään. Kieleen kohdistuu paineita, sillä se koetaan tärkeimmäksi kulttuurin välittäjäksi. 

Samalla se on etnisen identiteetin säilymisen mittari” (Oinonen 1999, 94). 

Kertojat pyrkivät liittymään suomalaiseen yhteiskuntaan nopeasti ja yrittävät omaksua 

suomalaista kulttuuria. Tämä aiheuttaa identiteetin hämärtymistä ja pohdintoja siitä, kuka minä 

olen. Tärkeä piirre kunkin todellisuudessa on henkilöille/ryhmille omistettu identiteetti. 

Identiteetti ei vain määrittele sitä, mitä pakolaisuus haastateltaville merkitsee, vaan myös mitä he 

itse ovat, omissa ja toistensa silmissä. Identiteetissä määrittyvät ne ominaisuudet, velvollisuudet 

ja oikeudet, joita vuorovaikutuksen osanottajat olettavat itsellään ja toisillaan olevan (vrt. 

Peräkylä 1990, 22-23). 
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5.6 Matkalaukussa oma kulttuuri  

 
Suomessa kertojani joutuvat ensimmäiseksi kanssakäymisiin suomalaisen hallinto- ja 

tapakulttuurin kanssa. Vähitellen he oppivat, ymmärtävät ja saavat tuntumaa suomalaiseen 

kulttuuriin ja elämäntapaan. Monet pyhät, niin joulut, pääsiäiset kuin juhannuksetkin jäävät 

heille pitkäksi aikaa merkityksettömiksi vapaapäiviksi. He ovat kahden kulttuurin välissä eläen 

suomalaista elämää somalialaisittain ja vietnamilaisittain. Monet toivovat, että perhe ja 

erityisesti lapset omaksuisivat viiveettä uuden maan kulttuurin ja kielen. Vanhemmat toivovat 

”etäisyyden” ja pakolaisuuden poistuvan näin ja arvelevat, että siten vastaanottomaassa asiat 

järjestyisivät paremmin. Kulttuurirajan ylittäminen ei tuo muutoksia heidän kotiensa sisäiseen 

elämään ainakaan alussa. Myöhemmin perheissä oman kulttuurin mukaisesti eläminen tuntuu 

olevan selvempää vanhemmille kuin nuorille. Jos koko perhe on Suomessa, aikuiset haluavat 

lastensa omaksuvan ja oppivan alkuperäisen kulttuurinsa ja uskontonsa mukaiset elämäntavat, 

mutta myös suomalaisen kulttuurin.  

     Aineistoni ja haastattelukäyntini osoittavat, etteivät kertojieni uskonto- ja kulttuurirajan 

ylittäminen tarkoita luopumista omistaan, vaan tulemista vähemmistöksi enemmistön joukkoon. 

Haastateltavieni päästessä perille suomalaisuudesta he tulevat tietoisiksi evankelis-luterilaisesta 

kirkosta. Jotkut tamperelaiset vietnamilaiset päätyvät myös evankelis-luterilaisten seurakuntien 

jäseniksi, hakeutuvat rippikouluun ja kastavat lapsensa kuten suomalaiset naapurinsakin. 

Kuitenkin vain harva pakolaislapsi osallistuu koulujen uskonnonopetukseen. (Nylund-Oja 1995) 

Haastateltavistani kukaan ei ole vaihtanut uskontoaan Suomessa. 

Nimen antaminen lapsille, häät ja hautajaiset ovat sekä vietnamilaisille että somalialaisille 

perheen, suvun ja koko oman yhteisön kesken oman kulttuurin ja uskonnon tärkeitä juhlahetkiä. 

Näitä juhlistetaan ja ritualisoidaan samoin menoin ja runsain pidoin kuin aiemmin 

syntymämaassa. Suomalainen virkakoneistokäytäntö otetaan huomioon, mutta sen lisäksi 

kertojani toimittavat nämä merkittävät tapahtumat alusta alkaen myös islamilaisin tai 

buddhalaisin menoin. Häihin pyritään saamaan sukulaisia eri puolilta maailmaa. Tällä halutaan 

osoittaa ylirajaisen, globaalin ja laajentumaperheen olemassaolo.  

Kun kertojilta puuttuu Suomesta laajentumaperhe ja muutenkin yhteisöt ovat pieniä, 

käytännöt ja elämä hakevat uusia muotoja. Kaikilla perheen ja suvun jäsenillä on kollektiivisessa 

yhteisössä roolinsa ja tehtävänsä, velvollisuutensa ja vastuunsa, mutta myös turva. Perheettömille 

ja yksinäisille pakolaisille tilanne on haasteellinen. Vietnamilaisnainen toteaa, että kotona 

Tampereella on vietnamilainen kulttuuri: 



 176 

  

”Me syömme vietnamilaista ruokaa ja meillä on kaikki vietnamilaiset tavat ja 
perinteet kotona. Meillä on ihan vietnamilainen kulttuuri. Paitsi isovanhemmat ja 
sukulaiset puuttuvat.” 

                                                (haastattelu 3) 
 

Nuorempi somalimies kertoo muuttuneesta tilanteestaan: 

 

”On totta, että ensimmäisenä vuotena, kun tulimme Suomeen sukulaisuudet ja 
klaanit vaikutti, mutta nyt ei enää väliä. Nyt vain kaikki on se paras ystävä. Enää kukaan 
ei välitä klaanista. Nyt vain on tärkeää, että kuka on paras ystävä ja kehen voi luottaa.  
”Klaaniraja häviää. Kaikki näkevät, että … on turha välittää mistään klaanirajoista ja että 
nämä ovat vanhoja juttuja.” 

                   (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 
 

Kotimaassa nuorten ympärillä on aina ihmisiä – sukulaisia. Nuorilla ei esiinny murrosiän 

kriisejä tai ne hoidetaan pois päiväjärjestyksestä. Kollektiivinen yhteisö pitää huolen nuoristaan ja 

hoitaa vastuullisesti velvollisuutensa. Yksilölliset intressit ja nuoruusiän irtiotot ovat 

mahdottomia.   

Perhe- ja kulttuurisidonnaisuudet konkretisoituvat, kun keskustelemme Nurin ja Ahmedin 

kanssa. Haastattelutilanne kuvaa myös vaikeuttani eri kulttuurista tulevana tutkijana käyttäytyä 

toisen kulttuurin ja uskonnon mukaisesti:  

 

M: Olet täällä yksin. Sinulla ei ole yhtään sukulaisia täällä Suomessa. 
N: Suomalainen tyttöystävä on. 
M: Tuntuuko sinusta, että se helpottaa yhtään sinun oloasi täällä? 
N: Totta kai! Ilman häntä en pystyisi selviytymään täällä. 
M: Oletko sinä pitkään seurustellut?  
N: Olemme olleet kolme vuotta. 
M: Mutta sinulla ei ole lasta? 
N: Ei. 
(Haastattelu tapahtui Ahmedin luona, ja hän katsoo ympärilleen ja mumisee 

minulle jotakin). Kysyn, mitä nyt? Ahmed vastaa: Eli, kun sinä kysyt häneltä, onko 
sinulla tyttöystävää, niin lapset kuuntelevat ja…. 

M: Voi, anteeksi! Eli lasten aikana ei periaatteessa voisi kysyä tällaisia? 
N: Ei! Etteivät he ajattele, että myös heillä on sellainen oikeus. 
M: Asutteko te yhdessä? (Puhun hiljempaa ja katson ympärilleni) 
N: Ei 
M: Eli nyt tarkistan. Somalikulttuurissa periaatteessa se ei ole mahdollista, että 

seurustelee,  niinkö? Tai, että asutaan yhdessä? (Puhumme kaikki hiljaa ja musiikki on 
laitettu soimaan kovaa taustalle). 

A: Esimerkiksi Somaliassa on aivan eri kuin Suomessa. 
N: Eli aina riippuu siitä, minkälainen ihminen sinä olet, ja mitä sinä uskot? Jos on 

sellainen uskonnollinen mies, niin se ei sovi, että on tyttöystävä ja olla hänen kanssaan 
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pitkän ajan. Mutta minusta moni (somalialainen) ajattelee samalla tavalla kuin minä. Eli 
että ajattelee, että on oikein seurustella ja oppia tuntemaan toista. Kyllä se vie aikaa. 
Kyllä se vie aikaa, se ei ole nopeata, eli heti kun tutustuu toiseen, niin menee naimisiin. 

M: Tai hankkii lapsen? 
N: Mutta uskon, että monet, jotka ovat syntyneet pääkaupungissa (Somalian), 

tekevät oikein   elämässä”. 
                                           (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Ryhmähaastattelussa emme jatka keskustelua lasten hankkimisesta tms., koska huomaan, 

että esille ottamani asia on hankala ja kuuluu tabuasioihin, joista ei ole lupa julkisesti puhua. 

Kukaan ei halua että Ahmedin lapset kuulevat keskustelun. Tässä vaiheessa kiitänkin Ahmedia 

siitä, että hän antaa minun ymmärtää, ettei ole sopivaa keskustella koko asiasta. Samalla hän 

lupaa kirjoittaa minulle asiasta paperille, kuten tapahtuukin kahdessa eri vaiheessa. 

Kertojien mukaan pakolaisnuorten seurustelu ja kanssakäyminen suomalaisten nuorten 

kanssa ei ole mutkatonta. Muutama nuori ilmaiseekin haluavansa jakaa tulevaisuutensa samasta 

taustasta lähtöisin olevan ihmisen kanssa. Nuori somalinainen kiteyttää ajatuksensa:  

 

”Mieluummin haluan säilyttää oman somalikulttuurin, koska se on ihmisessä.  
Välillä se on vaikeaa, koska meille se on eri kulttuuri. Se on eri kieli ja ei se 

mitään vaikea ole, koska joku voi oppia toinen kieli. Mutta se vaikea on kulttuurissa.; jos 
minä menisin suomalaisen miehen kanssa naimisiin ja hän menee diskoon. Minä en 
mene diskoon.  Ja hän juo olutta ja minä en juo olutta.  Ja mitä se on -  tulee monta 
vaikeaa, monia vaikeuksia.” 

                                     (haastattelu 1) 
 

Yksin, ilman perhettään Suomeen saapuville aikuisille, nuorille ja lapsille tilanne on 

problemaattinen. Elämäntarinat osoittavat, että he eivät aina tiedä, missä kulttuurissa he vaeltavat 

ja kuinka pitää toimia. Tästä vaikeudesta eräs nuorimies puhuu: 

 

”Koska me olemme asuneet Suomessa niin kauan, se vaikuttaa myöskin meidän 
kulttuuriimme. Tulee siis suomalainen tapa ja somalialainen tapa, molemmat. Se on tosi 
vaikeaa.  Ja nyt tuntuu, että kaikki on vain keskellä, kun ei koskaan voi saada irti oma 
tapa ja kulttuuri. Ja on täälläkin pakko oppia se suomalainen kulttuuri ja tavat.”  
                                        (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

            

Mitä kauemmin kertojat ovat poissa synnyinmaistaan ja asuvat uudessa kotimaassaan, sitä 

enemmän heille kertyy tietoja ja vaikutteita uudesta miljööstään. Ajalla on merkitystä myös 

haastateltavieni suhtautumisessa itseensä ja ympäristöönsä sekä elämän hallittavuuteen, oman 

paikan löytämiseen ja tilan haltuunottoon. 
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5.6.1 Kahden kulttuurin elämää 

  
…” No siinä (suomalaisessa ja vietnamilaisessa kulttuurissa) on sekä hyvät että 

huonot puolet. Mutta mä haluan niin kuin yhdistää Suomen kulttuurista ja mun omasta 
kulttuurista asioita…. 

Se on hyvä asia ottaa vietnamilaisesta hyviä ja jättää huono pois. Jos se on vaikea 
ja huono, jättää pois. Aina oppii uutta. Paljon enemmän olen nykyään suomalaisten 
kanssa kuin vietnamilaisten. Se on luonnollisempaa, suomalaiset ovat luonnollisempia.” 

                                                                                                                            (haastattelu 3) 
 

Ajan myötä kertojat ”oppivat” elämään Suomessa liittyen suomalaiseen kulttuuriin 

harkitusti. Tämä ei tarkoita sitä, että he omaksuvat suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan vaan 

mukautuvat ja sulautuvat kulttuurinsa ehdoilla suomalaiseen yhteiskuntaan. Heidän 

kasvualustansa muuttuu ja he saavat siihen tamperelaisia, suomalaisia ja muita vaikutteita; heistä 

tulee tamperelaisia somaleja ja vietnamilaisia. Somalinuorukainen pohtii, kuinka pienissä ja 

yksinkertaisissakin asioissa toimitaan eri tavalla Suomessa ja Somaliassa. Hänen mielestään on 

tärkeää ymmärtää ympäristön vaikutukset kulttuurin muuttumisessa. Hän kokee elävänsä ikään 

kuin kahden kulttuurin kanssa ja välissä. Hän haluaa säilyttää oman kulttuurinsa, mutta ottaa 

myös suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisuudesta heille sopivan osan. Abdi puhuu asiasta: 
 

”… kun olen suomalaisten seurassa, haluaisin osata käyttäytyä samalla tavalla 
kuin suomalainen käyttäytyisi sellaisessa tilanteessa. Mutta samalla minun täytyisi 
säilyttää myös oma minäni siinä samassa tilanteessa. .. Esimerkiksi suomalainen ilmaisee 
asioita eri tavalla kuin somali. Ja siinä täytyy tietää, kun esimerkiksi on tekemisissä 
somaleiden kanssa täytyy ilmaista itseään tietyllä tavalla somalien näkökulmasta. Kun 
taas on suomalaisten kanssa tekemisissä, täytyy ilmaista asiansa suomalaisten 
näkökulmasta.  

Ero on lähinnä siinä, että suomalainen yleensä sanoo asiansa suoraan ja lyhyesti, 
kun taas somali kertoo koko tarinan alusta loppuun ja saattaa olla, ettei se suoranaisesti 
sano, mikä on asia vaan kertoo, mikä on tarina. Toinen somali ymmärtää sen, koska hän 
itse kertoisi saman asian samalla tavalla. Mutta taas suomalainen ei ymmärrä sitä. Ja taas 
sama tilanne on suomalaisten keskuudessa…Siinä voi syntyä väärinkäsityksiä…  

Voin sanoa, että nyt ymmärrän paremmin suomalaisia, eikä se tarkoita 
kielellisesti… Minun on helpompi kommunikoida suomalaisten kanssa. Huomaan, että 
minulla ei ole enää niin paljon vaikeuksia. En joudu enää suomalaisten kanssa sellaisiin 
vaikeisiin tilanteisiin kuin ennen. Koska kun suomalainen sanoo jotain, tiedän mitä hän 
tarkoittaa, vaikka hän sanallisesti somalialaisittain sanoisi vähän loukkaavasti.” 
                                               (haastattelu 13) 

 

Kulttuurien kohtaamisessa syntyy huomioita ja vertailua, jolloin kysymys on keskeisesti 

tapakulttuurissa ja elämäntavassa ilmenevien erojen hienovaraisesta tajuamisesta ja 

kommunikaatiosta. Kulttuurien ja uskontojen tuntemus on tärkeä ”työväline” eri kulttuureista 
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tulleiden ihmisten molemminpuoliseen ymmärtämiseen, tiedon vastaanottamiseen ja hyvään 

vuorovaikutukseen. Rooliristiriidat pakolaisasiakkaan ja työntekijän välillä ovat monesti 

kulttuurisia johtuen niistä eroista, jotka vallitsevat työntekijän asemasta ja rooleista eri 

kulttuureissa olevissa käsityksissä (Nylund-Oja 1995). Kotimaissaan vietnamilaiset ovat tottuneet 

enemmän viranomaiskulttuuriin kuin somalialaiset. Tämä puolestaan näkyy heidän 

käyttäytymisessään Suomessa.  

Kertojat ovat kokeneet myös tilanteita, joissa suomalaisten tapojen ja kulttuurin parempi 

tuntemus olisi ollut eduksi. Monista tuntuu, että he tietävät jotakin suomalaisuudesta, mutta 

varsin usein he kokevat tietojensa ja taitojensa riittämättömyyden. Vietnamilaisnainen selvittää: 
 

”Minusta on vaikea toimia suomalaisten kanssa, koska he ovat kaukana meistä.”
                   (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

”Ovat kaukana meistä”, kertoo mielestäni kulttuurien, tapojen ja käyttäytymisen 

erilaisuudesta. Somalinuorukainen toteaa: 

 

”Olen pelannut suomalaisten kanssa koripalloa ja kaikkea.  
Eli yritän koko ajan oppia kieltä ja myöskin kulttuuria ja kaikkea.  
Se tuntuu upealta, mutta  joskus välillä se tuntuu vaikealta, että ei koskaan pääse 

läpi.”  
                   (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

   

”Ei koskaan pääse läpi” tarkoittaa kenties sitä, ettei tunne eikä ole oppinut suomalaisia 

tapoja, suomalaista elämää. Mutta se tarkoittaa ehkä myös sitä, ettei kertoja koe tulleensa 

hyväksytyksi suomalaisena. Seurauksena näistä on alemmuuden, riittämättömyyden ja 

toivottomuuden tunne. Ilmaan jää ajatus, että ”ympärillä virtaa suomalainen elämä, johon ei 

pääse mukaan”. Vietnamilaisten ja somalialaisten on työteliästä perehtyä suomalaisuuteen, 

käyttäytymiseen ja tapakulttuuriin ja vaati suuria ponnisteluja ”päästä näihin sisälle”.  

Samasta kulttuurista olevat ihmiset osaavat käyttäytyä suhteessa toisiinsa ennakoitavissa 

olevalla tavalla yhteisten arvojen mukaisesti. Opittu malli ei aina toimi uudessa, suomalaisessa 

miljöössä. Jos kertojat aikovat selviytyä uudessa ympäristössään, sosiaalisen luottamuksen pitää 

siirtyä koskemaan suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisia. Jos oman kulttuurin edustajia ei ole 

ympärillä auttamassa, tilanne on hankala, koska toisiin ihmisiin luottaminen ylitse ja ohitse 

laskelmoinnin on vaikeaa. Kollektiivisen kulttuurin edustajan tulee noudattaa yhteisönsä sääntöjä 

ja normeja kaikkialla. Jos he toimivat ”väärin” uudessa maassa suhteessa omaisiin (myös 
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lähtömaassa), kulttuuriin tai arvopohjaan, seurauksena on omien taholta epäluottamus ja 

äärimmäisessä tilanteessa omasta yhteisöstä syrjäytyminen, joka on kova tuomio.    

Lähtömaissa toimivat sukulaisuus- ja tuttavuussuhteet sekä myös raha ja lahjominen, jotka 

eivät kertojieni mielestä toimi Suomessa. Kuitenkin jotkut kuvittelevat, että Suomessa asian 

ratkaisemiseen riittää tuttuus ja ”olla vieläkin parempi tuttu”. Tutkimusjaksoni jälkeen palattuani 

työtehtäviin koin hämmentäväksi sen, että olen tullut joillekuille läheisemmäksi. Pohdin asiaa 

paljon ja saatoin todeta, kuinka satuttavan ohut ja viranomaiskeskeinen pakolaisten 

”ystävyysverkosto” on.  

Yksinäisyys tuntuu kertojistani hämmentävältä muuttuneessa tilanteessa. Omaan kulttuuriin 

kuuluvaa luottamusta jokainen arvostaa ja haluaa pitää siitä kiinni. Somalimies kertoo: 

 

”Yksinäisyys on asia, joka ei sovi meille. Olen itse asiassa yrittänyt asua yksin, 
mutta palasin taas (asuu yhdessä kahden somalimiehen kanssa).  Hassan (asuinkaveri) on 
ainoa somali, jonka kanssa pystyn puhumaan avoimesti. Tavallaan me ajattelemme 
samalla tavalla. Hän kertoo minulle sellaisia asioita, joita hän ei kertoisi kenellekään 
muulle…” 

                                               (haastattelu 13) 

 

Somalialaisten keskinäinen ystävyys on merkittävää ja erityisesti nuoret miehet hakevat 

tukea toinen toisiltaan ja kaikki tuntuvat tuntevan kaikki Suomessa asuvat maanmiehensä. 

Kulttuurinsa ja lähtömaansa tapojen mukaan he kohtaavat julkisilla paikoilla, kahviloissa 

(Helsingin rautatieasemalla) ja vaihtavat kuulumisia sekä ylläpitävät sosiaalista kanssakäymistä. 

Tapakäyttäytyminen herättää kielteistä julkisuutta sitä tuntemattomassa suomalaisyhteiskunnassa. 

Tämän kertojani ovat huomanneet. 

Harvalla on suomalaisia ystäviä, joiden kautta he tutustuisivat eri tavalla ja lähemmin 

suomalaisuuteen. Varsinkin somalialaisista kertojistani tuntuu mahdottomalta saada suomalaisista 

samanlaisia ystäviä kuin heillä on ollut kotimaassa. Aiempi ystävyys kultaantuu: 

 

 ”…Meillä Somaliassa on sellainen ystävä, että se on kaikkein tärkein ja hänelle 
kerrotaan kaikki. Eli mitä elämässä haluat tai jos tulee ongelmia. Kaikki muutkin ystävät 
ovat sellaisia, että he välittävät toisistaan ja he sanovat, että tämä on minun kaveri… 

Suomessa on kyllä ystäviä, mutta tuntuu että olemme ystäviä vain silloin, kun 
meillä on jotain hauskaa tai jotain tekemistä. Mutta silloin, kun mitään muuta ei ole… 
kaikki vain ohittaa tai sanotaan moi, eikä mitään muuta. Kyllä se vaikuttaa meihin.”  

                                                                                                        (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Joillakin haastateltavilla on monivuotiset ystäväperheensä, joiden kanssa puidaan myös eri 

kulttuurien välisiä eroja. Ystäviensä avulla he pääsevät tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja 
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suomalaisuuteen. Vietnamilaisilla kertojilla tuntuu olevan enemmän suomalaisia ystäviä kuin 

somalialaisilla. Juuri ystäväperheiden kanssa kulttuurinen vuorovaikutus lisääntyy ja monet 

vietnamilaiset saavat kokea uusia suomalaisia elämyksiä. Vietnamilaisnuori kertoo:  

    

M: Ai, kesämökillä, Suomessa? Miltä sinusta tuntui olla mökillä? 
O: ”Kivalta (nauraa iloisesti). Kun olen asunut maalla, tykkäsin. Ihmettelin ensin, 

missä vessa on. Mutta kivaa on mökillä. 
M: Sä olet päässyt tutustumaan täällä Suomessa aika hyvin suomalaiseen 

kulttuuriin ja elämäntapoihin? 
O: Joo ja sitten mulla on suomalaisia tyttöystäviä. Ja aina juttelemme tyttöjen 

kanssa kaikkea, sä tiedät. Esimerkiksi, mitä on rakkaus? He kysyivät minulta, jos mä 
rakastan joku, niin voinko mennä naimisiin. Vai valitseeko vanhemmat lapsille puolison, 
sopivan miehen. Vai onko tämä se traditio?  

Kyllä voi mennä nykyisin, mutta vanhempia pitää kunnioittaa. Sitten he 
kyselevät, miksi minulla ei ole poikaystävää ja sanovat: olet vanhanaikainen tyttö. Ja 
sanon: niin olen ja hyväkin, että olen (nauraa).” 

                                                                                                                                     (haastattelu 3) 

 

Kertojat välittävät, että etnisyys on heille enemmän kuin syntyperä tai kansallinen alkuperä. 

Se on tapa ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Monen kertojan tunteeseen Suomessa liittyy 

ulkopuolisuus ja kokemus siitä, ettei voi itse vaikuttaa omiin asioihinsa. Etnisyyden 

ilmenemismuodot ovat yleensä tiedostamattomia (Barth 1982), jolloin siihen sisältyvät mm. 

oman etnisen ryhmän arvot, käyttäytymisroolit, kielen käyttötavat ja sosiaalisen kanssakäymisen 

säännöt. Kulttuurien ja uskontojen erilaisuuden ja etnisyyden kokemus niin suomalaisten kuin 

haastateltavien taholta kuuluu tämän tutkimuksen aineistoista. Somalinainen totesi: ”Täällä 

ihmiset ovat erilaisia, ei kaikki ihmiset - mutta yleensä, meille ei mikään kuulu.”   

                                                                                                                             (haastattelu 1) 

                                      

Kertojani rakentavat omaa tilaansa ja paikkaansa kulttuurinsa avulla. Liittymisvaiheessa 

kertojat yhdistävät omaa kulttuuriaan ja suomalaista kulttuuria niiltä osin kuin ne ovat heidän 

mielestään yhdistettävissä pitäen kiinni omista arvoistaan. Vietnamilaisnainen on pohtinut asioita 

ja totuus on hänen mielestään: 

 

”Koska vaikka minä osaan suomea ja tiedän Suomen kulttuurista, vaikka me 
asuisimme Suomessa kuinka kauan, me olemme kuitenkin vietnamilaisia.” 
                           (haastattelu 10) 
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5.6.2 Kodin luominen uuteen maahan 

 

Koti on (Huttunen 2002, 50) sekä poliittisesti että emotionaalisesti latautunut sana. ”Mistä olet 

kotoisin?” ei ole viaton kysymys maailmassa, jossa paikka, identiteetti, kulttuuri ja 

kansalaisoikeudet niputetaan helposti yhteen (vrt. Visweswaran 1994, 114-140). ”Kodin” 

merkitys eri ihmisille globaalissa maailmassa ei ole enää itsestään selvä, vaan herättää 

kysymyksiä paikan, tilan, kuulumisen ja kiinnittymisen liittymisestä toisiinsa. Huttusen analyysi 

täsmää tämän tutkimuksen pakolaiskertomuksiin. Ristiriitaa sen sijaan aiheuttaa monissa 

tutkimuksissa itsestäänselvyytenä pidetty ajatus siitä, että koti ja lähtömaa ovat jokaiselle 

luonnollinen ja paras oman kulttuurin ja identiteetin kannalta ongelmaton asuinpaikka (vrt 

Malkki 1995). 

Haastattelukäyntini vietnamilais- ja somalikoteihin osoittavat, että haastateltavani ovat 

tuoneet oman kulttuurinsa ja uskontonsa mukanaan Suomeen. Kodeissa käydessäni saatan verrata 

heidän kotikulttuuriaan suomalaiseen. Saamani vaikutelma ei ole koko totuus, koska heillä on 

hyvin vähän mahdollisuuksia toteuttaa halujaan esim. sisustamisessa. Joka kodissa on mitä 

erilaisimpia uskonto- ja kulttuuriesineitä, kauniita koraanikelloja, suitsukeastioita, itämaisia 

mattoja, vietnamilaisia tauluja ja koriste-esineitä. Kiinnitän huomioni runsaisiin, kauniisti 

laskeutuviin verhoihin ovien ja ikkunoiden edessä. Haastateltavat luovat tärkeillä pienillä 

elementeillä kodilleen ”hengen”, josta itsekin hengittävät.  

Kertojieni kodeissa vietnamilainen ja somalialainen ruoka on itsestäänselvyys. Mieluisat 

mausteet hankitaan ja ruuat valmistetaan omien reseptien mukaisesti. Vietnamilaismies sanoo: 

 

 ”Mausteet ovat erilaisia, ja ne ovat harvinaisia, mutta arabian kaupasta tai 
kauppahallin puolelta löytyy jotain. Mutta yleensä ne ovat samoja kaikki mausteet, 
currya ja grillimaustetta käytetään ja kardemummaa. Chiliä on vaikeampi saada.  Raakaa 
chiliä me käytämme paljon. Voi olla että sitä löytyy vietnamilaisesta tai arabialaisesta 
kaupasta.” 
                    (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

 Kulttuurin ja uskonnon mukaiset ruuat ja ruokailutottumukset säilytetään, ja lapset oppivat 

kaiken tämän suomalaisesta päiväkodista ja koulusta huolimatta. Kaikissa kodeissa syödään 

oman kulttuurin eväin, sillä ruokakulttuuri on myös uskontoa. Perinteitä jatketaan ja kertojien 

mukaan mm. somalijuhlissa aterialla tarjotaan Suomessakin kamelinlihaa. 

Kodeissa tutustun myös perheen kulttuurin mukaiseen pukeutumiseen, joka on kaikille 

tärkeä asia. Pukeutuminen vahvistaa omaa kulttuuria ja identiteettiä. Erityisesti sitä korostetaan 
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heidän kalenterinsa ja uskontonsa tiettyinä juhlapäivinä. Saatan somalikodeissa tuntea myös 

hennan, mausteiden ja hajusteiden käytön, joka poikkeaa varsin paljon suomalaisista tuoksuista, 

tottumuksista ja kulttuurista. 

Vietnamilaisen kodin kuuluu ilmentää elämäntapaa myös uudessa ympäristössään. Tätä 

haastateltavani haluavat korostaa tietyillä esineillä, ei ainoastaan alttarilla. Vietnamilaisisä 

selvittää kotinsa seinällä olevien taulujen runoja, symboliikkaa ja merkitystä buddhalaisittain: 

 

  ”Tässä taulussa isoisä istuttaa omenapuita. Puut tarvitsevat vuosia ennen kuin 
niistä saadaan    hedelmiä. Isoisä on jo kuollut ennen kuin puuhun ilmaantuu 
ensimmäiset hedelmät.  

   Hedelmät kertovat lastenlapsille, minkälainen ihminen isoisä on ollut. Jos 
hedelmät ovat makeita, hän on ollut hyvä ihminen.” 

                    (haastattelu 2, perhehaastattelu) 
 

Jälleensyntymisen ja jatkuvuuden ilmapiiri tuntuu vietnamilaiskertojieni kodeissa. 

Vietnamilaisnainen selvittää, kuinka Suomessa noudatetaan tarkasti omaa uskontoa ja sen tapoja. 

Tämä merkitsee sekä paastoa että Buddhan päivän viettoa: 

 

 ”Meillä on nyt paastoaika. Tällöin pitää kokea kärsimyksiä. Neljä päivää 
kuukaudessa paastotaan; 14. ja 15. sekä 30. ja 31. Jos kuukaudessa ei ole 31 päivää, niin 
sitten 1. päivä. Tämä tarkoittaa; ei lihaa, kalaa eikä kananmunia. Ei myöskään 
maitotuotteita, sipulia, valkosipulia, mausteita, veriruokia tai muita voimakkaita ruokia. 
Voi syödä ainoastaan vihanneksia ja hedelmiä.  

1.6. vietetään Buddhan päivää kiinalaisen kalenterin mukaan. Loviisassa on 
temppeli ja sinne tulee munkki Norjasta tai Ranskasta, koska Suomessa ei ole munkkia. 
Olemme kaikki menossa sinne.” 

                           (haastattelu 3) 
 

Vietnamilaiskertojieni etnisyys ja uskonto näkyvät heti kotiin mentäessä. Joissakin 

vietnamilaiskodeissa on oma pieni alttari, jossa on läheisten kuolleitten omaisten valokuvia, 

tuoreita hedelmiä ja suitsukkeen polttoastia, ja pieniä buddhan patsaita. Vietnamilaisnainen 

tarkentaa: 

 

”Tarkoitus on, että vanhemmat ihmiset laittavat alttarin. Isän ja äidin kodissa on 
buddhalainen alttari. Olen niin nuori, että minulla ei tarvitse olla.” 

                           (haastattelu 9) 
 

Kaikissa vietnamilaiskodeissa ei ole alttaria, sen sijaan muita uskontoon liittyviä symboleja.  

Ducin perhe on tuonut Vietnamista monia kulttuurinsa ja uskontonsa mukaisia esineitä ja tauluja. 
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Isä selvittää uskonnon jatkuvuuden helppoutta Suomessa: ”Koti on meille sekä kirkko että 

temppeli.” 

                                                                                                          (haastattelu 2, perhehaastattelu)  

                                   

Vietnamilaiskertojani pyrkivät siirtämään Suomen lähiöihin sukujärjestyksensä, jonka 

perusta on uskonnollinen. He vakuuttavat, että omalla kulttuurilla ja uskonnolla on merkitystä 

heidän viihtyvyyteensä Suomessa. Heidän täytyy myös voida tuntea se ympärillään ja lähellään. 

Vietnamilaisäiti toteaa: 

  
M: Miltä tuntuu, kun niin moni asia on muuttunut? 
L:  ”Olen surullinen, mutta olen jo tottunut siihen ajatukseen. Olemme asuneet 

maassa maan  tavalla ja kun meillä ei ole sama kulttuuri meidän on täytynyt oppia teidän 
erilaiset elämäntapanne ja ottaa ne hyvät puolet teidän kulttuuristanne. Huonot puolet 
yritämme jättää pois… 

Olemme tuoneet Suomeen omaa kulttuuriamme ja uskontoamme. Kuten olemme 
sanoneet hyvät puolet otamme opiksemme ja huonot puolet jätämme pois. Uskonto on 
yksi tällainen, sen pidämme.”  

                                                                                            (haastattelu 10, perhehaastattelu)

  

Uusi kotimaa tarjoaa erilaisia ja merkittäviä asioita kertojieni elämään, esim. sosiaaliturva-

järjestelmän, terveydenhuollon, koulutusmahdollisuudet. Näistä hyviltä tuntuvista asioista 

huolimatta vieraana oleminen vieraassa maassa on heille usein läsnä oleva kipeä kokemus. 

Kertomuksista välittyy tämän seurauksena alemmuuden tunne vertaiskulttuuriin ja kaipuu kotiin, 

joka määrittyy toisin kuin suomalaisessa kulttuurissa. Vietnamilaisnainen toteaa: 

 

”Kaikki kyllä suhtautuu minuun ihan ystävällisesti, mutta minusta tuntuu, että 
olen vieraana Suomessa.” 

                                                                                                             (haastattelu 6)

                 

Somalikertojani tunnistavat vierautensa kaikkialla. Vaikka joistakin pakolaisuuden tunne on 

”laimennut”, vierauden he tuntevat aina. Tämä lisää heidän pakolaisuuden tietoisuuttaan ja 

tunnettaan siitä, että koti on muualla. Kertojat välittävät voimakkaasti, että koti on paikka, jossa 

on henki ja joka luodaan. Kodin luomisesta ja koti-ikävästä puhutaan ja kertojista koti 

paikallistuu sinne, mistä he ovat lähteneet. Ikävällä kertojat tarkoittavat kaipausta omaan kotiin, 

kotimaahan, kulttuuriin, ruokaan ja läheisiin ihmisiin. Heidän mielestään jopa kodin ja kotimaan 

tuoksut, ilmapiiri, lämpö jne. kuuluvat ”kodin henkeen”. Somalialaisnainen ilmentää asian syvän 

olemuksen muutamilla sanoilla: 
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”Minä kaipaan Somaliaan. Minulla on ikävä kotia. 
M: Mitä sinä erityisesti kaipaat? 
Maata ja myös sukulaisia.”  

                                                                                                                                                   (haastattelu 1)

  

Kodin ja asunnon välille hahmottuu tarinoissa oleellinen ero, jonka haastateltavani kokevat 

asuessaan vieraassa maassa. Asunto on fyysinen esine, joka voidaan rakentaa, omistaa, vuokrata 

tai kalustaa. Koti perustetaan ja luodaan. Asunnolla on hinta mutta kodilla on henki (Taipale 

1982). Somalimiehen kanssa puhun asunnon (apartment) hankkimisesta. Kun hänen perheensä on 

saanut asunnon, hän kiittää suomalaista järjestelmää ja samalla selvittää asunnon ja kodin eroa 

todeten, että ”kaikki somalialaiset ovat Suomessa kodittomia asunnoista huolimatta”.  

Tutkimustulokseni tukevat Granfeltia (1998), joka osoittaa asunnottomuuden ja 

kodittomuuden välisen vuoropuhelun syvän merkityksen ihmisen sisimmässä. Tämä tunne henkii 

keskustelusta, jossa somalimies tiivistää tuntemuksensa toteamukseen: ”In Finland we all 

Somalies, we are homeless but not hopeless.” Toisaalta Granfelt osoittaa, että asunnottomatkin 

valtaavat pieniä ”koti-tiloja” itselleen. 

Kaikki kertojani mieltävät kodin lähtömaahan ja kotimaan kotiin. Koti ja kotimaa eivät ole 

heille erillisiä asioita vaan kuuluvat ajatuksissa, tunteissa ja kokemuksissa tiiviisti yhteen. Myös 

Huttusen (2002, 98-102) mukaan pakolaisten koti itsestäänselvyytenä ja arjen ympäristönä särkyy 

pakolaistilanteessa väistämättä. Pakolaisten tarinat ovatkin usein kodin menettämisen tarinoita. 

Lähtömaa kerrotaan paikkana, josta täytyy lähteä pois. Kotimetafora avautuu uuteen suuntaan: 

koti ei välttämättä ole turvan, suojan ja hyvinvoinnin paikka, vaikka se onkin kuulumisen  

kiinnekohta. Kotia tuotetaan ajan ja paikan, ruumiillisen ja narratiivisen risteyskohdassa. Kodilla 

on menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaan liittyviä ulottuvuuksia: menneisyyden koti liittyy 

historiallisiin narratiiveihin sekä henkilökohtaiseen ”muistin karttaan”.  

Huttunen (2002) osoittaa, että uuden kodin voi rakentaa toisaalle. Nykyisyydessä kotia 

eletään toiminnan kautta: koti on suhde, mahdollisuus mielekkääseen toimintaan (vrt. Granfelt 

1998; Jackson 1995, Vilkko 2000). Uusi koti merkitsee kertojilleni uutta paikkaa, asemaa, tilaa ja 

elämää. Tiilikainen toteaa kodin näyttäytyneen erityisesti somaliäitien arjen paikkana, mutta 

myös kokemuksellisena tilana, sosiaalisina siteinä ja identiteettinä. Koti diasporassa on prosessi, 

jota tehdään suhteessa paikkaan ja aikaan (Tiilikainen 2003, 282).  

Keskusteluistamme ilmenee, että kodin rooli, asema ja merkitys muuttuvat Suomessa (vrt. 

Huttunen 2002). Kotimaassa kodissa puhutaan omat ja perheen asiat. Kertojat eivät ole Suomeen 

tullessaan tottuneet puhumaan omista asioistaan viranomaisten tai haastattelijoiden kanssa. Nyt 



 186 

on toisin; kertojat ovatkin tilanteessa, jossa viranomainen on heille ikään kuin ainut omainen ja 

apu tulee heille ainoastaan vieraasta yhteiskunnasta. Kertojilta vaaditaan rohkeutta puhua omista 

ja perheen sisäisistä asioista kodin ulkopuolella ja ulkopuolisille. Sukutraditioiden tukeen 

suojautuneita vietnamilaisia ja somalialaisia tämä hämmentää. Miesten on vaikea puhua naisille, 

joita useimmat virkamiehet ovat, ja vietnamilaisnaisten ei sallita puhua ulkopuolisille perheen 

asioista, kuten olen asiakastyössä toistuvasti havainnut. 

Minulle välittyy tunne, että suomalaisten asuntojensa ”uskonnollistamisella” ja 

”kulttuuristamisella” haastateltavani luovat kotiaan ja liittävät, identifioivat sekä yrittävät 

paikantaa itseään Suomeen. He tekevät asuntoihinsa pyhät, uskonnolliset paikkansa, koska nämä 

meidän yhteiskunnastamme julkiselta sektorilta puuttuvat. Kertojat luovat asunnoista koteja ja 

järjestävät itselleen merkitykselliset pyhät tilansa, jotta he selviytyisivät uudessa maassa. Heille 

uskontorajan ylittäminen ei tarkoita oman uskonnon katoamista, vaan sen liittämistä 

hienovaraisesti suomalaiseen kotiin, uuteen elämäänsä. Näiden asioiden hoitaminen ”tee se itse” 

malliin on voimakas signaali halusta liittyä suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

5.6.3 Psykologinen saapuminen 

 

Elämä Suomessa ei olekaan sitä, mitä haastateltavani ovat odottaneet. He eivät pysty tuntemaan 

mielenrauhaa, vaikka Suomessa on rauhallista. Masennus ja ahdistus hiipivät mieleen vähitellen 

ja voimistuvat, jopa pahenevat. Yksinäisyys ja eristyneisyys tulevat läsnä oleviksi tunteiksi (ks. 

Liebkind 1997, 101.) Mielenterveysongelmat ja kriisit saattavat pulpahtaa esiin ja jatkua tai 

pahentua (vrt. Liebkind 1990, 256.) Oikean avun löytäminen ja saaminen olisi helpompaa, jos 

pakolaisten mielialahäiriöt ilmaantuisivat maahan saapumisen jälkeen. Ne voitaisiin helpommin 

liittää pakolaisuuden mukanaan tuomiin stressireaktioihin, ongelmiin ja maahantuloon. Kertojia 

hämmästyttää, että ongelmat ja vaikeudet saattavat ilmaantua vasta monen vuoden kuluttua. 

Monien on vaikea tunnistaa näitä reaktioita. Koetut traumaattiset kriisit ovat uhka yksilön 

olemassaololle, identiteetille ja turvallisuudelle (vrt. Järvinen 2004, 80-83). Käsitteet ovat uusia 

ja vaikeasti puhuttavia. Vietnamilaisnainen selvittää: 

 

”Tulimme Suomeen kesän lopulla, mutta henkemme saapui vasta paljon 

myöhemmin.”  

                                                                                                              (haastattelu 6) 
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”Hengen saapumisella paljon myöhemmin” tulkitsen kertojani tarkoittavan tuntemuksia ja 

”psykologista saapumista”, jotka etenevät hitaasti ja kuuluvat oleellisesti liittymisvaiheeseen. 

Lähtömaan tilanne, kulttuuri, uskonto, elämäntapa, asenteet sekä yksilön sosiaalinen asema, 

koulutus ym. asiat vaikuttavat yksilön myöhempään elämään, elämänuran, hyvinvoinnin ja 

elinolosuhteiden muodostumiseen tulomaassa (vrt. Nylund-Oja 1995). Sosiaaliset tekijät ja 

yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttavat ihmisen elämän eri vaiheisiin, mahdollisuuksiin ja 

sisältöön (H. Urponen 1989). Idän kulttuureissa perheelle ja yhteisölle on häpeäksi ja noloa, kun 

ihminen sairastuu psyykkisesti. Fyysinen sairaus ymmärretään ja hyväksytään, mutta ”mielen 

sairautta” ei. Psyykkinen huono olo puetaan usein somaattisiin oireisiin (vrt. Tiilikainen 2003). 

Kriisi määrittyy kulttuurista käsin, mikä koskee paitsi kertojia myös vastaanottajia. 

Haastateltavien terveys - sairauskäsityksetkin ovat erilaisia kuin suomalaisten. He 

kysyvätkin, miksi Suomessa hoidetaan terveyttä; ”sairauttahan pitäisi hoitaa”. Niin 

vietnamilaisessa kuin somalialaisessakin yhteiskunnassa erityisesti mielenterveysproblematiikka 

on outo ja uusi käsite. Kertojat eivät miellä mielenterveysongelmia38 sairauksiksi, koska mitään 

fyysistä vammaa ei ole näkyvissä (vrt. Tiilikainen 1999; 2003). Kun muutamat haastateltavat ovat 

tunteneet masennusta, unettomuutta tai mitä tahansa mielen oireita, he kertovat käyneensä 

terveydenhoitajalle valittamassa päänsärkyä tai vatsakipua sekä sosiaalityöntekijöille yleistä 

pahaa oloa39. Minulle jotkut paljastavat, että painajaisunien jälkeen he alkavat pelätä 

nukkumaanmenoa ja seurauksena tästä heitä alkaa vaivata unettomuus. Lähes jokainen 

vietnamilainen ja somalialainen puhuu päänsärystä, rintakivuista ja ylipäätään säryistä. Muutamat 

tunnustavat tarvitsevansa tukea ja he kysyvätkin minulta, mitä heidän kannattaisi tehdä ja mitä 

tarkoittaa psykososiaalinen tuki. Näistä asioista keskusteltaessa haastateltavani ikään kuin 

kääntävät keskustelun siten, että kyselevät minulta. Tutkija laitetaan yhtäkkiä haastattelijan ja 

kuuntelijan roolista auttajan ja neuvojan rooliin. Jälkeen päin pohdin asiaa ja otaksun, että tähän 

vaikuttaa kenties virkamiestuttuuteni. He olettavat minun tietävän pakolaisuuden kriiseistä ja 

osaavan myös auttaa.  

                                                
38 Pakolaisuuteen liittyvissä ahdistuneisuushäiriöissä oireisiin kuuluu levottomuutta ja jännittyneisyyttä, väsyvyyttä, 
keskittymisvaikeuksia, ärtyneisyyttä ja lihasjännityksiä sekä unihäiriöitä. Ahdistuneisuushäiriöiden syntyyn tuntuu 
vaikuttavan traumaattiset ennen maastamuuttoa tapahtuneet asiat, mutta myös turvapaikkaprosessin aikaiset tekijät. 
(Niemelä 2000). Mielenterveyteen liittyvät ongelmat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään (Niemelä 1999): 1. 
ennen maastamuuttoa koettuihin ongelmiin sekä 2. Maastamuuton jälkeisiin, turvapaikkaprosessiin ja 
pakolaisuuteen liittyviin ongelmiin. 
39 Pakolaisuuden mielialahäiriön oireina ovat mm. masentunut mieliala, merkittävästi vähentynyt mielenkiinto tai 
mielihyvä lähes kaikissa asioissa ja päivittäisissä toiminnoissa sekä merkittävä tahaton painon lasku tai nousu. 
Lisäksi esiintyy unettomuutta tai liiallista nukkumista, kiihtyneisyyttä tai hitautta, väsymystä tai voimattomuutta, 
arvottomuuden tunteita tai kohtuuttomia ja aiheettomia syyllisyydentunteita, keskittymiskyvyttömyyttä ja toistuvaa 
kuolemanajattelua (Niemelä 2000). 



 188 

Stressistä pystyn keskustelemaan vain muutaman somalialaisen kanssa, mutta tavallaan he 

puhuvat kaikkien puolesta. He eivät halua tai uskalla puhua omista kokemuksistaan vaan 

yleistävät asiat niin, että puhutaan somalialaisista tai pahasta olosta, joka on kollektiivista. Tuntuu 

tärkeältä säilyttää kulttuurinen omanarvontunne. Ikään kuin huomaamatta somalimies uskaltautuu 

kuitenkin puhumaan myös itsestään:   

 

”Heillä (somalialaisilla) on vaikeaa ja työntekijöiden tulisi ymmärtää, että heillä 
on tosi vaikeata, aina stressi. Ei ole muuta (keinoa), kun he huutavat ja vihaavat, he 
tulevat suoraan (työntekijälle ilman ajanvarausta).  

Heillä ei ole mitään muuta tekemistä, he eivät halua muuta kuin vain puhua 
jonkun kanssa. Ja kun heillä ei ole mitään puhuttavaa, vain viha tulee ulos. ..  

Se ei merkitse, että ihminen on huono tai että kaikki ovat samanlaisia, mutta minä 
uskon, että monilla ulkomaalaisilla on todella huono olla. Minustakin kaikki oli joskus 
tosi vaikeaa ja minä kävin lääkärissä. Lääkäri kertoi, ja huomasin itsekin, että minussa 
oli jotain vikaa. 

M: Miten sinä huomasit, että sinussa on jotain vikaa? 
N: Olin koko ajan hermostunut. Aina olin ollut rauhallinen ja tullut toimeen 

kaikkien ihmisten kanssa. Joskus kyllästyin kaikkeen ja tuli huono olla ja kävin 
lääkärillä. Sanoin, että minua ei satu mistään, mutta mulla on sellainen olo. 

 M: Ahdistunut olo? Mitä lääkäri sanoi siihen? 
 N: Hän sanoi, että minulla on stressi ja se tekee kaikkea tällaista. Minun pitäisi 

tehdä jotain kivaa ja yrittää olla, että on koko ajan jotain tekemistä. Nyt olen selvinnyt ja 
tiedän, mikä on huono ja mikä on hyvä, ja mitä minä teen ja mitä minä en tee. Mutta 
tiedän, että monilla somalialaisilla on todella vaikeaa ja ne tuntuu paljon pahempi kuin 
minä tai vaikeampi. Eli se pitää ymmärtää, että asia on näin.”  

                                                                                            (haastattelu 8, ryhmähaastattelu)

  

Haastateltavani ovat kriiseistään huolimatta yleensä terveitä ihmisiä, jotka kokevat 

selviytyneensä. Muutosten yhteydessä oireilu osana kriisiä on ymmärrettävä reaktio 

poikkeuksellisen raskaaseen psyykkiseen kuormitukseen. Kriisin läpikäyminen on tärkeä vaihe 

oman elämän hahmottamisessa uudessa maassa ja tilanteessa (Marjamaa 1994, 1995). Kriisi on 

myös kertojilleni tässä tilanteessa kasvun paikka.  

Haastateltavieni äidinkielissä ei ole sanastoa psyykkisen pahan olon ilmauksiin, ja siksi 

asioista on vaikea puhua sekä omalla että vieraalla kielellä. Pakolainen voi valittaa heikkoutta - ”I 

feel weak”, ”I have lost my strength” - ja ruumiillisia tuntemuksia - ”whole body burning” - 

masennuksen tai ahdistuksen merkkinä (Marjamaa 1994). Kertojat kokevat pahan olonsa, 

stressinsä tai masennuksensa fyysisenä kipuna. Liebkind tähdentää, että pakolaisuuden 

psykosomaattinen oireilu voi saada mitä tahansa muotoja. Valitettavaa on, että Suomessa on 

pidetty monia häiriöitä sisäsyntyisinä, ikään kuin pakolaisen omasta persoonallisuudesta 

johtuvina asioina (Liebkind 1997).  
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Ainoastaan yksi somalihaastateltavistani uskaltaa ja osaa puhua käsitteellisesti varsin 

monien kohtaamista mielenterveysongelmista. Somalialaisessa ja vietnamilaisessa kulttuurissa 

mielenterveysasiat ovat varsin tuntemattomia asioita. Nuorukainen pohdiskelee rohkeasti 

somalialaisten suhtautumista mielenterveysasioihin: 

 
  ”Itse huomaan, että jos katson Tampereella asuvia somaleita, huomaan että he 

ovat jonkin verran muuttuneet. Ehkä se johtuu siitä, että heidän mielentilansa ei ole ihan 
tasapainossa. Mielenterveysongelmat ehkä eivät ole vielä tuttuja asioita Somaliassa. 
Ihminen on joko hullu tai OK. Siinä välissä ei ole mitään. Jos esimerkiksi minä sanon, 
että käyn mielenterveystoimistossa, he ihmettelevät, olenko minä hullu vai mitä.  

  Ja sen lisäksi vielä ehkä Somaliassa ei ole masennuksia tai sellaisia, koska siellä 
ihmisillä ei ole aikaa ajatella itseään. He ovat koko ajan perheen kanssa tai joku etsii 
koko ajan rahaa elämiseen. Heidän aivonsa eivät saa aikaa ajatella elämää mitenkään 
erityisesti. Suomessa heillä on taas liikaa aikaa ajatella, jos ei käy koulussa tai työssä. 
Ajattelee siis sisäänpäin itseään liikaa ja ehkä siitä juuri syntyy nämä 
mielenterveysongelmat…” 
                           (haastattelu 13) 

 

Aineistostani on tehtävissä se johtopäätös, että pakolaisten uudessa kotimaassa kriisejä 

hoidettaessa tulisi kiinnittää huomiota myös kulttuurien ja uskontojen merkityksiin ja erilaisiin 

terveys- sairauskäsityksiin (vrt. Tiilikainen 2003). Esimerkiksi muslimikulttuureille on tyypillistä 

liittää tunteiden ilmaisu sydämeen. Konkreettisesti esille on tullutkin, että masennuksen tai 

ahdistuksen tuntemuksia voidaan kuvata rintakehälle paikallistuneena kipuna (Marjamaa 1994). 

Islamin taholta on julkisessa keskustelussa huomautettu Salman Rushdien (1989) kirjoittaneen 

”Saatanalliset säkeet” siksi, että hänellä oli islamin perinteistä luopuneena ”tyhjä paikka 

sydämessä”. Robert  A. Erickson (1997) on kirjassaan ”The Language of the Heart” osoittanut, 

että sydämen käsitteeseen on vasta myöhemmin myös länsimaissa liittynyt nykyisen kaltaisia 

rakkauden ja tunteen ilmauksia. Sana tarkoitti aikaisemmin kokonaista ajattelun ja elämäntapaa, 

joka anatomisesti liitettiin sydämeen.  

 

5.6.4 Kuolema  - hautaamisen tavat pysyvät 
 

Kuolema ja hautaaminen osoittautuvat yllättävän keskeisiksi kysymyksiksi haastattelukäynneillä. 

Näin siitä huolimatta, että monet haastateltavat ovat iältään nuorta tai keski-ikäistä väestöä eikä 

kukaan kuvittele tulevansa Suomeen kuolemaan. Pakolaistaustansa vuoksi moni heistä on 

joutunut kohtaamaan kuolemaa eri tavalla kuin ikäisensä suomalaiset. Usea pohtii, missä 

hänen/heidän hautapaikkansa on, jos hän/he kuolisivat Suomessa. Tutkittavien kulttuurien ja 
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uskontojen väliset erot ovat tässä suhteessa huomattavat. Kuitenkin vielä suuremmat ovat niiden 

kummankin eroavuudet suhteessa suomalaiseen kuolemankulttuuriin (vrt. J. Pentikäinen 1990).  

Pakolaisten parissa työskennellessäni opin, että kuoleminen ja hautaaminen ovat 

merkityksellinen asia pakolaisryhmien elämässä. Muutamat pakolaiset ilmaisevat halunsa palata 

juurilleen, ainakin kuolemaan. Heillä on mielessään toive tulla haudatuksi kotimaahansa, 

mahdollisimman lähelle kotiaan ja omaisiaan. Pohtiessani, miksi kuolema ja hautaaminen ovat 

kertojieni mielissä, voin ajatella sen johtuvan lähtötilanteesta. Monet heistä ovat kohdanneet 

kotimaassaan ja pakolaisleireillä kuolemaa ja useat läheiset kuolleet ovat jääneet hautaamatta. 

Kun he tutustuvat suomalaiseen kulttuuriin ja sen erilaisiin hautaustapoihin, herää kysymys, 

”miten meidät haudataan ja minne”? Tällöin henkilö on pysähtynyt pohtimaan omaa tilannettaan 

kokonaisvaltaisesti ja syvällisemmin. Kun riittävä aika vaikeista tapahtumista on kulunut, he 

rohkaistuvat puhumaan myös näistä asioista. Kuolemaa pohdittaessa kukaan ei ole 

välinpitämätön. Keskusteluista avautuu, että yksi isoimmista huolista ja peloista on kuolema 

vieraalla maalla. Se tuntuu aluksi etäiseltä, mutta kun kuolema on kuitenkin käynyt, kertojat 

joutuvat siihen ikään kuin alistumaan ja sopeutumaan mielessä oma kuoleminen ja hautapaikka. 

Buddhalaispohjaisen kansanuskon mukaan vainajat eivät katoa vaan ovat läsnä kaikkialla. 

Tampereella oman käden kautta kuollut vietnamilainen haudattiin vuonna 1992 Vatialan hautaus-

maalle osittain buddhalaisin ja osittain suomalais-luterilaisin menoin. Kuolemantapauksen 

yhteydessä näkyi vahvasti koko yhteisön kokema kollektiivinen vastuu, syyllisyys, jopa häpeä. 

Tällöin vietnamilaiset pohtivat, mitä he olisivat voineet tehdä toisin, ettei näin olisi käynyt.  

Hautausmenot valmisteltiin huolella ja monen vietnamilaisen voimin, lisäksi tapahtumiin 

tulivat mukaan Turun vietnamilaiset. Vietnamilaisten vanhimman pitämässä juhlapuheessa 

hautaustilaisuudessa (jossa olin mukana) tuli esille, että jos vainajan vanhemmat haluavat 

vainajan tulevan haudatuksi Vietnamiin, niin ”rouva Marja varmasti järjestää vainajan luut 

Vietnamiin”. Vietnamilaiset halusivat toimia ja järjestää kaikki parhain päin, koska tunsivat 

häpeää nuoren vainajan vanhempia ja sukua kohtaan siitä, että näin oli käynyt. Tästä johtui myös 

katteeton lupaus, joka hautaustilanteessa aivan yllättäen langetettiin ”rouva Marjan” 

toteutettavaksi, mikäli omaiset sitä haluaisivat tai vaatisivat. Tilanne näytti vaativan kollektiivisen 

kulttuurin mukaista ”sovitusta”, joka spontaanisti ”löytyi” minulle asetetun tehtävän muodossa. 

Näin tuossa tilanteessa ikään kuin haihtui kaikkien ilmaisema ahdistus ja huoli sekä vastuu 

asiasta, jolle ei voitu mitään tehdä.   

Hautajaisten edetessä arkku laskettiin maahan ja mukaan laitettiin vainajalle tärkeitä ja 

merkityksellisiä tavaroita. Menot jatkuivat vietnamilaisittain, hauta peitettiin kukkasin sekä 

buddhalaiseen tapaan juhlaruuat toimitettiin haudan ympärille. Jonkin ajan kuluttua syntyi 
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ylimääräistä, menoihin kuulumatonta hälinää. Vietnamilaiset tulivat kysymään minulta ja papilta: 

”Miten päin vainaja on, missä on jalat ja missä pää?” Kun selvisi, että vainaja oli heidän mieles-

tään asetettu hautaansa väärin päin, he toivoivat ”rouva Marjan järjestävän vainajan oikein päin”. 

Heille kaikille näytti olevan tärkeätä ja täysin välttämätöntä saada asia toteutetuksi niin, että 

kaikki olisi hyvin sekä vainajan että omaisten kannalta. Tämä vaatimus oli toki huomattavasti 

helpompi toteuttaa kuin samoissa hautajaisissa aiemmin esitetty toivomus. Seuraavana päivänä 

suntio ilmoitti, että vainajan ruumis oli käännetty oikein päin, mikä oli rauhoittava tieto kaikille 

vietnamilaisille. 

Somalialainen hautaustapa poikkeaa paljon vietnamilaisesta ja suomalaisesta. Islamilaisten 

hautaamisen järjestäminen Suomessa ei ole helppoa. Muslimit hautaavat vainajansa käärinliinassa 

ilman arkkua, mutta suomalaiset hautausmaat on suunniteltu yleensä vain arkku- tai 

polttohautauksia varten.  

Muutamat kertojat pohtivat kanssani kuolemaan liittyviä asioita. Katselemme valokuvia 

Somaliasta, Vietnamista ja Suomesta. Minulle esitellään omaisia, elämää kotimaassa ja Suomessa 

valokuvien välityksellä. Usein tulee ilmi, että tämä on kuollut, tämä kuoli siellä ja siellä jne. 

Abdin kanssa katselen Somaliassa otettuja valokuvia kysyen: Onko näistä kukaan muu tullut 

Suomeen? Hän vastaa: 

  

 ”Nämä kaksi ovat, mutta eivät asu täällä Tampereella...Tämä on ensimmäinen 
somali, joka kuoli Suomessa. Hän oli Turusta.  

 M: Mihin hän kuoli?  
 A: ”Hänellä oli ehkä liikaa stressiä ja tuli mielenterveysongelmia. Hän kuoli 

vuonna -90.  
 M: Tekikö hän itsemurhan?  
 A: ”Hänet löydettiin talvella jostakin järveltä. Ehkä hän on tehnytkin 

itsemurhan…  mutta ei   tahallaan. Saattaa olla, että on vain lähtenyt…”  
                          (haastattelu 13) 

 

Kuolemasta keskustelu vakavoittaa aina. Abdin ei ole helppo puhua koulukaverinsa 

kuolemasta ja hänen vaikeasta, liian aikaisin menetetystä elämästään. Olennaista ei ole se, 

tapahtuuko itsemurha vai ei; ”hän on vain lähtenyt.” Tämän jälkeen olemme  jonkin aikaa hiljaa 

ja odotan, mitä Abdin sanoo seuraavaksi. Keskustelumme siirtyy muihin asioihin ja kunnioitan 

hänen ratkaisuaan. 

Hautaamisasiaa en ottanut puheeksi Abdin kanssa asian kipeyden vuoksi. Virkamiehenä 

tiedän, että vainajaa on ollut vaikea saada haudatuksi, koska islamilaiselle ei tahtonut löytyä 

tuolloin hautapaikkaa Suomesta. Tätä vainajaa kuljetettiin eri Suomen kaupungissa ennen kuin 
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hautapaikka löytyi. Asia herätti Suomessa julkisuutta ja itsessäni aikoinaan hämmästystä siitä, 

kuinka valmistautumaton yhteiskuntamme on pakolaisiin ja maahanmuuttajiin. Kuolemasta on 

keskusteltu aika vähän, eikä ole mitenkään itsestään selvää, minne ja miten eriuskoiset pakolaiset 

voidaan haudata.  

Tutkimukseni rinnastuu monessa suhteessa Haci Akmanin johtopäätöksiin Norjan 

vietnamilaisista. He ovat maaseudulta paenneita vietnamilaisia, joiden keskuudessa vallitsee 

kungfutselainen käsitys maailmankaikkeudesta, sen harmoniasta ja ihmisten välisestä työnjaosta. 

Vaikka he ovat pakolaisia, ”heillä on sama taivas ja sama maa”, tulivatpa he haudatuksi 

Vietnamiin tai Bergenin katoliseen kirkkomaahan. Akmanin mielestä maanpakolaisuudessa 

korostuu surun kokemus. Keskeisimmät riitit liittyivät esi-isien palvontaan, keskuksina esi-isien 

temppeli ja alttari. Hän osoittaa tutkimuksessaan, kuinka monet perinteiset tavat hautaamisesta 

itkemiseen pitävät yhä yllä vietnamilaisten surua heidän asuessaan Norjassa  (Akman  1997,146-

174). 

Eri kulttuureihin liittyy erilaisia kuolemia, joista minulle uutena asiana pakolaistyössä 

avautuu ns. sosiaalinen kuolema. Vuonna 1994 eräs somalinuorukainen, jolla oli sopeutumis-  ja  

mielenterveysongelmia, halusi kertoa, että hän on ”henkisesti kuollut täällä Suomessa.” Koska 

elämää ei enää ollut, hän halusi palata takaisin Somaliaan. Suomi-maa ei ollut se paikka, jossa 

hän saattoi jatkaa elämäänsä - hän tahtoi kotiin. ”Henkisesti kuollut” – metaforalla ymmärrän 

hänen tarkoittaneen sosiaalista kuolemaa ja sitä, että hänellä ei ole enää elämää täällä, 

kanssakäymistä kenenkään kanssa, tunnetta tai kiinnekohtaa Suomessa. Hän on harkinnut 

tapahtumat tarkoin etukäteen valmiiksi ja selittää ajatuksensa perustellen.  

Kuolemasta ja hautaamisesta puhuminen viestittää, että kertojani ovat pohtineet kuolemaa, 

hautaamista ja hautapaikkaa ja yhdistäneet elämänsä paikkaan ja maahan, jonne he ovat liittyneet. 

Näin he paikantavat itseään vahvemmin maantieteellisen rajan jommalle kummalle puolelle.  

  

 

5.7 Yhteenvetoa 
 

Pakolaisuuden liittymisvaiheessa olennaisinta on samat asiat kuin van Gennepin 

teoriassakin, tulla uuden yhteisön jäseneksi kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Sen 

sijaan liittymisvaiheeseen ei sisälly siirtymäriitin kaltaisia menoja, vaikka tapahtumaa 

juhlitaankin perheen ja sukulaisten kesken. Tärkeätä kertojilleni on, että jokainen hyvästelee 

”lähtöpaikkansa” ja siellä olevat läheiset ihmiset ja pääsee näin itsensä kanssa uudessa tilassa 



 193 

paremmin sopusointuun. Jokainen lähteen innolla kohti uutta kotia ja elämää. Vaiheella on alku 

muttei ajallisesti selkeää loppua, vaan se yhdistyy yksilön pakolaisuuden prosessiin huolimatta 

sosiaaliseen aseman muutoksesta ja uusien asioiden omaksumisesta. Kaikki kertojani ylittävät 

paitsi valtakunnan rajan Suomeen myös hallinnollisen sekä oikeudellisen rajan suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Heillä on kaikki tarvittavat paperit ja kirjautuminen suomalaiseen yhteiskuntaan 

voi alkaa muuttoilmoituksineen. Tämä sosiaalisen aseman nousu on kertojilleni huomattava, mikä 

tuntuu heistä hyvältä.  

Tutkittavien näkökulmasta liittyminen Suomeen merkityksellistyy alussa voitoksi elämän 

uhkapelissä: heidän tavoitteensa uuden kotimaan löytymisessä toteutuvat. He ylittävät samalla 

monia rajoja, jotka merkitsevät heille paljon mm. koulutusrajan, terveysrajan ja ”koko 

hyvinvointirajan”. Kertojieni asema selkiytyy; heistä tulee kuntalaisia, uusia tamperelaisia. Elämä 

tuntuu olevan kunnossa. Vähitellen haastateltaville selviää uuden maan erilaisuus  - 

vastakkainasettelua ilmaantuu kaikkialla. He ovat hämmästyneitä ja pettyneitä pakolaisuuden 

jatkumisesta -  he kokevat olevansa suomalaisten silmissä yhä pakolaisia. Tämä vaikuttaa heidän 

asemaansa ja tilaansa tehden ne epävarmoiksi. Liittyminen ei tarkoita ”sopeutumista” uuteen 

maahan ja yhteiskuntaan, vaan vasta tutustumista ja opettelua Suomeen ja suomalaisuuteen. 

Kertojat viestittävät, että he ovat saaneet uutta toivoa elämäänsä, mutta liittyminen ei merkitse 

pääsemistä läpi suomalaiseen yhteiskuntaan – tähän tarvitaan vielä aikaa niin heiltä kuin 

suomalaisiltakin.  

Haastateltavieni hyvinvointia Suomessa uhkaavat toisaalta kaikki pakolaisuuden 

menetykset - taloudelliset, sosiaalisen aseman ja henkilösuhteiden - ja toisaalta uuden ympäristön 

aiheuttama ”kulttuurishokki”.(vrt. Liebkind 1990, 256.) Uuteen ympäristöön ja situaatioon 

saapuminen merkitsevät kertojilleni konfrontaatiota elämän, kielen, kulttuurin, uskonnon ja oman 

identiteetin sekä arvomaailman kanssa. He tuntevat yksinäisyyttä sekä kaipuuta juurilleen. 

Yrityksistä huolimatta elämää määrittää vierauden tunne, moni tuntee olevansa ”vieraana 

vieraassa maassa”. Uusi kotimaa tuo liittymisvaiheessa turvan tunnetta mutta ei mielenrauhaa.  

Kertojat tuovat mukanaan kokemuksensa ja kulttuurisen matkalaukkunsa (vrt. Hyry 1994). 

Vahva napanuora ”Äiti Maahan” ja juuriin antaa heille elinvoimaa kulttuurin ja uskonnon 

välityksellä, ja juuri tämän vuoksi he haluavat säilyttää nämä yhteydet ja vahvistaa niitä. 

Erityisesti vanhemmat haastateltavani kokevat yhteyden omiin juuriinsa ja oman elämäntavan 

säilyttämisen tärkeäksi Suomessa.  

Kertojieni kulttuuriin ja uskontoon kuuluu etnisyys. Kulttuuri on kollektiivisen etnisen 

identiteetin rakentumisen voimavara, joka on vuorovaikutuksessa koko sosiaalisen elämän kirjon 

kanssa. Tutkimusta tehdessäni minulle vahvistuu sama ajatus kuin vietnamilaiselle Tran Minh 
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Canhille: ”Kun ihminen haluaa selvittää toista kulttuuria, hänen on ensin selvitettävä omaansa.” 

(Canh 1994, 93). Niin pakolaistyötä kuin -tutkimustakin tekevän suomalaisen on hyvä tietää 

suomalaisuudesta, suomalaisesta elämästä ja uskonnosta, juuristaan ja lähtökohdistaan. Näin 

avautuvat helpommin myös muista kulttuureista tulevat ihmiset ja heidän erilaiset maailmansa. 

Kaikki haastateltavani tiedostavat tämän ja pitävät itsestään selvänä, että heidän on opeteltava 

uusi kulttuuri ja muu -  miksei myös meidän suomalaisten?  

Pakolaisuuden kriisille tuntuu olevan aikaa ja tilaa vasta liittymisvaiheessa. Haastateltavat 

ovat päässeet turvaan ja elämä on edessä: monen vuoden jälkeen he pystyvät vertaamaan uutta 

elämäänsä lähtömaan elämään. Heille merkityksellistyy asioiden lopullisuus: lähtö kotimaasta, 

etäisyys perheestä, suvusta ja kotoa sekä elämä monen rajan toisella puolen. Toisaalta diaspora 

Suomessa antaa transnationaaliselle perheelle uusia ulottuvuuksia ja yhteydenpito sukulaisten 

kanssa eri puolille maailmaa helpottuu.  

Kertojani kokevat suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten pakolaisia kohtaan tuntemat 

ennakkoluulot. Selkeä viesti on, että kukaan ei halua näyttää haavoittuneisuuttaan, nöyryytetyksi 

tulemistaan eikä pakolaisuuden satuttavuutta eikä tulla huomatuksi pakolaisena, erilaisena eikä 

vieraana. Haastattelemani somalialaiset kulkevat pää pystyssä ja vietnamilaiset hymyssä suin ja 

ylläpitävät näin opittua, kulttuurinsa mukaista kuvaa ulospäin. Kaikki haluavat kuulua 

hyväksyttyyn ryhmään, jolla on asiat hyvin. Tämän he haluavat viestittää suomalaisille.  

Liittymisvaiheessa kertojat mieltävät paikakseen Suomen ja yrittävät kiinnittyä tänne, 

vaikka tunne on aika usein Somaliassa ja Vietnamissa. Syynä on lähinnä koti-ikävä, joka pitää 

sisällään niin läheiset, maan, ilman, ruuan, tuoksut ja kaiken positiivisen, joka liittyy kotimaahan. 

Suomalainen tila tuntuu kertojista hämmentävältä. Alussa se tuntuu hyvältä ja rauhalliselta, mutta 

jo jonkin ajan kuluttua tila kapenee ja asema tuntuu epämukavalta. Orastava elämä alkaa 

hapuillen etsiä muotoaan Suomessa, paljon on vielä opittavaa, mutta uuteen kotimaahan 

juurtumisen ainekset ovat jo olemassa.  
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6 ASETTUMINEN - elämä Suomessa 
 
 
Tämän luvun peruskysymys on: kuinka pakolaiset hahmottavat elämänsä Suomessa? Mitä 

merkityksiä kertojat antavat asettumiselleen ja elämälleen Suomessa? Asettumisella tarkoitan 

paikantumista ja kiinnittymistä Suomeen sekä tilan haltuunottoa uudessa kotimaassa. Aika ja 

oman paikan löytyminen sekä aseman selkiytyminen on rajanylitys asettumiseen. Elämä ikään 

kuin lipuu asettumisen vaiheeseen ja eri asioissakin vielä eri aikoihin.  

Tarinoita kuuntelemalla selviää, kuinka kertojieni henkilökohtaiset tilanteet ja kiinnikkeet 

vaikuttavat tapahtumasarjaan. Tutkin kuinka koti ja Suomi (elämä Suomessa) viittaavat sekä 

paikkoihin että tiloihin. Winnicotin kiinnipitävässä ympäristössä merkittävää on yksilöiden 

keskinäinen vuorovaikutus ympäröivässä maailmassa (vrt. Jokinen 1997a, 38-39). Kiinnipitävä 

ympäristö ja tilan intersubjektiivisuus johtavat käsittelemään pakolaisuuden kokemuksia ja 

prosessin etenemistä Suomessa asettumisvaiheesta käsin.  

Tämä luku tuo uuden vaiheen van Gennepin jatkumoon. Tuoko se uusia asioita 

hallinnollisesta näkökulmasta ja rajojen ylittämisistä ja siirtymisistä? Kokemusten perusteella 

tarkastelen niitä arkielämän aspekteja ja merkityksiä, jotka ilmenevät kertojieni puhuessa 

suomalaisesta elämästään. Mitä kumpuaa kertojien ja heidän perheidensä arjesta, elämästä 

yleensä, työstä ja perheen uudesta tilanteesta sekä perheenjäsenten muuttuvista rooleista? 

Aineisto välittää elämän asettumista vieraassa maassa. 

 

 

6.1 Suomalainen elämä  -  ”se on puolielämää”  
 

Arjen todellisuus Suomessa paljastuu vähitellen ja haastateltavani kokevat asioita uudella tavalla.  

Suomen kansalaisuuden saavuttaminen ilmenee haastatteluissa yhdeksi suurimmista tavoitteista. 

Suomen kansalaisuutta kertojani voivat anoa viiden vuoden Suomessa asumisen jälkeen. 

Kansalaisuuden hakeminen sijoittuu asettumisen vaiheeseen. Se on hallinnollisen ja oikeudellisen 

aseman saavuttamisessa tavoiteltu äärimmäisin päämäärä, johon ei tarvita enää konkreettista 

rajanylitystä. Päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat aika, nuhteeton elämä ja suomen kielen taidot. 

Hallinnollisesti ja oikeudellisesti kansalaisuuden saavuttaminen merkitsee suomalaisen 

yhteiskunnan ”täysjäsenyyttä” vailla mitään statuksia, luokituksia, ajallisesti rajattua 
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oleskelulupaa tai muita rajoituksia. Kansalaisuus on kertojilleni kynnys oman paikan ja tilan 

parantamiseen sekä identiteetin selkiyttämiseen Suomessa. Kansalaisuus tarkoittaa laajemmassa 

merkityksessä ryhmän jäsenyyttä. Kyseessä on nimenomaan poliittisen yhteisön jäsenyys, joka 

koostuu oikeuksista, velvollisuuksista, osallistumisesta ja identiteetistä. Näitä voidaan kutsua 

myös kansalaisuuden elementeiksi tai ryhmän jäsenyyttä määrittäviksi periaatteiksi.  

Kenttätyön aikana erityisesti somalialaisten kansalaisuushakemukset ovat ajankohtaisia 

(moni vietnamilaishaastateltava on jo saanut sen). Kansalaisuus merkityksellistyy kertojilleni 

kuulumisena Suomeen ja suomalaisuutta. Kansalaisuuden avulla he paikantuvat ja kiinnittyvät 

Suomeen. Heistä tulee suomalaisia etnisestä taustastaan ja menneisyydestään huolimatta. 

Kysymyksessä on myös halu kuulua joukkoon ”suomalaiset”. Kansalaisuuden saavuttamisella 

kertojat itse kokevat sosiaalisen asemansa nousevan ja ovat valmiita ritualisoimaan ja 

julkistamaan tapahtumaa juhlistamalla uutta asemaansa – van Gennepin siirtymäriittiteorian 

mukaisesti.  

Suomen passi ja kansalaisuus merkitsevät kertojilleni paljon paitsi tunnetasolla myös 

käytännössä. Suomen kansalaisena ja passilla on helpompaa matkustaa tapaamaan 

transnationaaleja sukulaisiaan eri puolille maailmaa. Tällöin viralliset rajanylitykset eivät ole 

kiinni papereista vaan ainoastaan rahasta. Kansalaisuus ja Suomen passi luovat haastateltavilleni 

turvaa ja itsevarmuutta, antavat erilaisen tilan mahdollisuuden. Kansalaisuudella ja passilla on 

näin sekä merkittävä symbolinen että käytännön merkitys Suomeen kuulumisessa ja 

kiinnittymisessä. Asettumisvaiheessa moni vietnamilaiskertoja juurtuu Suomeen. Näin kokevat 

kertojani ovat päässeet kiinni suomalaiseen elämään. Elämässä kiinnipitävä ympäristö ja miljöö 

ovat tulleet omaksi ja vuorovaikutuksellisuus suomalaisen yhteiskunnan kanssa on olemassa. 

Somalimies kertoo: 

 

”On jo mennyt kuusi vuotta samalla tavalla. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan 
sotatilanne Somaliassa kestää. Sen vuoksi en voi tällä hetkellä ajatella paluuta 
Somaliaan. Haluamme, että haemme Suomen kansalaisuutta. Me sovimme, että me 
haemme, mutta tällä hetkellä halusimme valmistaa kaikki asiat, joita tarvitaan.  

Haimme jonkun kirjeen (lomake), mutta emme vielä täyttäneet. Haluaisimme 
kyllä pian täyttää hakemuksen ja toivon, että jotakin tulee. Jos en saa Suomen 
kansalaisuutta, minulle riittää, että minä jään tänne, koska minulla on pysyvä 
oleskelulupa.  

  Mutta se koskee, että jos me lähdemme asioille kauppaan, pankkiin niin meiltä 
kysytään olemmeko Suomen kansalaisia. Silloin meillä on este, mutta muuten on 
normaalia. Sen esteen me haluaisimme pois ja lähdetään siitä, että me saamme, mitä me 
haluamme samalla tavalla kuin suomalaiset. Silloin me elämme hyvää elämää.  

  Mutta niin kauan, kuin minä menen johonkin kauppaan ja minulle saotaan, että 
oletko Suomen kansalainen, kyllä minulla on samalla haave.” 
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                 (haastattelu 4, perhehaastattelu) 
 

Vietnamilaiskertojieni pakolaisuuden toista vuosikymmentä kestänyt prosessi on  

pidemmällä kuin somalikertojien, ja aika on ehtinyt tehdä tehtäväänsä. Vietnamin tilanne on 

täysin erilainen kuin Somalian, mikä myös vaikuttaa diasporassa oleviin pakolaisiin. Oman maan 

kehittyminen ja sukulaisten elämän parantuminen antavat voimia myös maanpaossa oleville. 

Kertomuksista selviää, että vietnamilaisten tunne on ajan myötä muuttunut pääasiassa ikäväksi 

”Äiti Maata” kohtaan ja kaipuuksi omille juurilleen. Heidän tuntemuksissaan suomalaisesta 

elämästä puuttuu henki ja ne ihmiset, jotka ovat olleet kotimaassa merkityksellisiä. Kertojat 

pohtivat elämän erilaisuutta Vietnamissa ja Suomessa. Moni on jo käynyt Vietnamissa Suomesta 

käsin ja yhä useampi suunnittelee matkoja sinne. Tuntuu että Vietnamin matkasta pyritään 

tekemään, jos ei jokavuotinen niin ainakin joka toisen tai kolmannen vuoden suuri tapahtuma, 

ikään kuin ”pyhiinvaellus kotiin”. Tämä lievittää ikävän tuskaa ja antaa perspektiiviä nähdä 

Suomi ja elämä toisessa valossa. Tämä luo omaan tilaan viihtyisyyttä ja samalla elämä Suomessa 

muuttuu levollisemmaksi. Toisaalta Vietnamissa kävijöiden kaipuun tunne on siirtynyt myös 

Vietnamiin.  

Tämän jälkeen Vietnamin matkalla kaivataankin Suomea ja suomalaista elämää. Kun tähän 

on päästy, kertojat ovat pystyneet laajentamaan elämänpiiriään ja saattavat kokea, että he voivat 

itse vaikuttaa oman elämänsä laatuun Suomessa. Työ ja koulunkäynti ovat mahdollistaneet omat 

tavoitteet ja päämäärät. Tiettyjen etappien jälkeen uskalletaan asettaa uusia haasteita. 

Haastatteluista korostuu monesti vastakkainasettelu suomalaiset/pakolaiset. Kertojistani 

suomalaisten elämä on helpompaa kuin pakolaisten suomalainen elämä. Tällä he tarkoittavat mm. 

taloudellista tilannetta, työllistymistä, sukulaisten ja perheen läsnäoloa sekä ylipäätään ihmisten 

suhtautumista toiseen ihmiseen. Somalinainen kiteyttää osuvasti ”puolielämän” - metaforalla 

pakolaisten tilan ja tuntemuksia Suomessa:  
 

”Suomessa elämä, se on puolielämää, se ei ole täysi elämää.  
Ei mitään se kulttuuri ole tärkeää, mutta aina se on tärkeää se isä ja äiti ja siskot 

ja veljet.  
   Ei niin se kulttuuri ole tärkeä kuin ihmiset.  
   Ihmiset se on tärkeä, ei kukaan elä kulttuurin kanssa.”  

                       (haastattelu 1) 

 

Naisen ilmaus ”puolielämästä”  merkitsee, että Suomessa elämä ei ole täyttä vaan vajaata, 

erilaista ja puolikasta. Yhteistä kokemustaan heidän suomalaisesta elämästään, kertojat ilmaisevat 

eri tavoin. Vietnamilaisnainen vakuuttaa: 
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 ”Kyllä me pystymme olemaan ja pärjäämme Suomessa, mutta minusta kyllä 
tuntuu yksinäiseltä. Tuntuu ikävältä tai on paha mieli, koska emme asu kotimaassa.”  

                       (haastattelu 6) 

 

Haastateltavani pohtivat syitä tuntemuksiinsa etsien hyviä ja huonoja puolia 

pakolaisuudestaan ja suomalaisesta elämästään, mutta päätyvät aina ”puolielämään”. Puolielämän 

tunteeseen vaikuttavat mm., että heiltä puuttuvat läheiset ihmiset ja vuorovaikutukset sekä 

ihmisiin että ympäristöön. He ovat vieraassa maassa sekä oudossa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. 

Epävarmuus elämisestä kaikertaa Suomessa, mutta myös kotimaissa. Somalimies aprikoi: 

 

  ”Jossakin vaiheessa huomaa, että elämä täällä on täysin erilaista kuin 
kotimaassa. En välttämättä tarkoita, että se on huonompi tai parempi, mutta se on 
erilainen. Ja huomaa itsestäänkin, että on erilainen ja ihmiset tekevät samoja asioita eri 
tavalla ja niin poispäin… 

  En ole päättänyt jäädä Suomeen, enkä ole päättänyt  lähteä Suomesta pois. Siitä 
on nyt jo yli kahdeksan vuotta, kun lähdin pois Somaliasta ja kaikki on muuttunut siinä 
kahdeksassa vuodessa. Ja itsekin olen muuttunut ihmisenä hyvin paljon. 

  Jos palaan Somaliaan, olen ehkä vieras myös kotimaassani, koska kaikki tutut 
ihmiset eivät ole siellä enää. Jos jossain vaiheessa suinkin on mahdollista palata sinne, en 
ehkä jäädäkseni sinne, mutta ainakin käymään.” 

               (haastattelu 13) 

 

”Puolielämän” metafora kumpuaa erityisesti somalialaisilta kertojiltani. He kokevat 

elävänsä huomattavasti vajaampaa elämää Suomessa kuin Somaliassa. Lähtötilanne on 

useimmille merkinnyt omassa maassa poliittisesti aktiivista elämää. Turhautuneisuuden 

tuntemuksia lisää osittain se, että heidän yhteiskunnallisesti aktiivinen elämänsä on pysähtynyt 

Suomessa. Somalialaiset kertojani kokevat, että he eivät voi vaikuttaa oman maansa 

pirstoutumiseen eikä tuhoutumiseen. Tämä lisää heidän syyllisyyden, häpeän, avuttomuuden ja 

menetyksen tuntemuksia. Somalimiehet seuraavat maansa tapahtumia tarkkaan. Koska heillä ei 

ole maansa tilanteeseen vaikuttamisen mahdollisuuksia, voimattomuus muuttuu joidenkin 

kohdalla luovuttamiseksi tai jopa välinpitämättömyydeksi. Etäältä Suomesta he toisaalta näkevät 

paremmin Somalian kaaosmaisen tilanteen ja ovat neuvottomia maan tuhoutumisen edessä. Tieto 

siitä, että Somaliassa on edelleen sota, vaikeuttaa heidän elämäänsä Suomessa lisäten surun ja 

”puolielämän” tunteita. Somalimiehen verratessa elämäänsä ennen ja nyt, hän toteaa: 
 

”Siellä (Somaliassa) oli hyvä elämä, mutta ei enää.  
Täällä aina ajattelemme, että minkälainen elämä meillä oli siellä ja minkälainen 

elämä meillä   on täällä.  
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Aina me kiitämme suomalaisia ja Suomea. Paitsi, että elämä ei ole täällä niin 
kuin ennen  Somaliassa.” 

                                                                                (haastattelu 8, perhehaastattelu) 
 

 
”Puolielämän” metafora ei liity vain pakolaisuuteen tai asettumisen vaiheeseen, vaan 

ylipäätään siihen, minkälaiseksi ihminen elämänsä kokee ja minkälaista elämää hän elää. 

Varmasti välivaihekin tuntuu kertojistani ”puolielämältä”, mutta asia tulee esille vasta tässä 

vaiheessa kun kertojat vertaavat suomalaista elämää aiemman kotimaansa elämään. Toisaalta 

tämä viestittää minulle, että irtaantumisen ja välitilan vaihe ei ole edes ”puolielämää” vaan jotain 

vielä huonompaa. Todellisuudessa henkilö, jolla ei ole mitään tekemistä pakolaisuuden kanssa, 

voi tuntea elävänsä vajaata elämää. Ihminen, joka on selviytynyt vaikeuksistaan, saattaa tuntea 

mahdollisuuksien jälkeen uudessa maassa elävänsä täyttä elämää. Kysymys on elämänhallinnan 

problematiikasta, jota voidaan tarkastella monesta eri lähtökohdasta ja näkökulmasta. 

Elämänhallinta on ihmisen kyky kohdata vaikeuksia ja selviytyä vastoinkäymisistä (Niemelä ym. 

1994). Elämänhallinta40 nähdään myös toimintavalmiutena ja sopeutumiskykynä uusissa ja 

vaikeissa tilanteissa.  

Sosiaalipolitiikassa on keskusteltu elämänhallinnan mahdollisuuksista ja tukemisesta. Sen 

avulla pyritään kohentamaan ja vahvistamaan ulkoista elämänhallintaa ja samalla toivotaan tämän 

vaikuttavan sisäiseen elämänhallintaan sekä hyvinvointiin (Raitasalo 1995). Ulkoisen 

elämänhallinnan tukea ja sen vaikutuksia on helpompi mitata ja määritellä kuin sisäisen, mihin 

yhteiskunnalla ei ole edellytyksiä (Roos 1987). 

Kertojieni suomalaisessa elämässä työn merkitys ja sisältö ovat voimakkaasti esillä. Ne 

merkitsevät heille paljon ja näyttävät ohjaavan elämän suuntaa samalla tavalla kuin 

suomalaistenkin kohdalla (vrt. Roos 1987). Kertojilla on halu pärjätä ja tulla toimeen Suomessa. 

Abdi kuvaa elämäänsä haastatteluhetkellä näin: 

 

  ”Minulla on sen verran selkeä päämäärä, että yritän pärjätä tässä yhteiskunnassa 
ja yritän tehdä sen eteen työtä ja yritän itse olla aktiivinen että pärjään tässä 
yhteiskunnassa.  

                                                
40Ihmiselle syntyy ahdistavien kokemusten ja ongelmien jälkeen ehkäisemis- ja ratkomiskykyä, mikä nousee 
tarpeiden tyydyttämättömyydestä ja tavoitteiden saavuttamattomuudesta sekä turvattomuuden ja uhkan 
kokemuksista (Raitasalo 1995). Elämänhallintaan kuuluvat tärkeinä tekijöinä arkielämän toimintojen ja rutiinien 
suorittaminen sekä erilaisista sosiaalisista tilanteista selviytyminen (vrt. Urpola 2000). Ihminen pyrkii 
elämänhallintataidoillaan muuttamaan olosuhteet ja kokemukset itselleen suotuisemmiksi. Hän pyrkii löytämään 
selviytymiskeinot elämän vaikeissa tilanteissa (vrt. Urpola 2000). Koherenssintunne merkitsee elämänhallintaa, 
yhtenäisyyden tunnetta ja mielekkyyden kokemusta (vrt. Söderling 1997). Se on kokonaisvaltainen ja pysyvä tila, 
mikä antaa luottamusta siihen, että 1) sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä tulevat ärsykkeet ovat ennustettavia, 
strukturoituja ja selitettävissä olevia, 2) ihmisellä on käytettävissä riittävät resurssit edellä mainittuihin vaatimuksiin 
ja 3) nämä vaatimukset ovat kannattavia ja sitoutumisen arvoisia (Antonovsky 1987).  
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  En ajattele negatiivisesti, että on vaikea sopeutua tähän yhteiskuntaan enkä 
yritäkään, vaan yritän ja jos matkan varrella tulee vaikeita asioita, pitää päästä niistä läpi. 
Ne kuuluvat elämään. Missä tahansa ihminen on, tulee hyviä ja huonoja päiviä. Jos 
minua tulee kadulla vastaan ihminen ja haukkuu minua taas, niin saattaa olla että 
seuraava hymyilee taas ja pyyhkii sen pois. Kaikki eivät ole minua vastaan, vaan on 
ihmisiä, jotka pitävät minusta.  

  Minulla on jonkin verran helpompi olla täällä, koska en ajattele, jos joku 
haukkuu minua, että ole Somaliasta. Tai olen pakolainen ja olen musta ja sen takia he 
haukkuvat minua, vaan että Somaliassakin on ihmisiä, jotka eivät pidä minusta. 
Somalialaisetkin tappelevat keskenään.” 

               (haastattelu 13) 

 

Luettuani haastatteluja yhä uudelleen päädyn tulokseen, että kaikkien haastateltavieni elämä 

on tuntunut osittain ”puolielämältä”. Kun haastateltavani pääsevät elämisen alkuun Suomessa, 

”puolielämästä” nousee hyviäkin puolia ja monelle elämä Suomessa on uusi haaste. 

Vietnamilaisisän tiivistelmään olen kirjannut seuraavaa: 

 

Than pääsi alkuvaiheessa opiskelemaan suomen kieltä ja yhteiskuntatietoutta 
sekä    tutustumaan työelämään. Hän ja vaimo pääsivät molemmat myös työhön, mistä he 
iloitsivat.  

Than, noin 60-vuotias mies, on ollut kaiken aikaa työelämässä ja oppinut myös 
selviytymään vähäisellä suomen kielellä. Hän on tyytyväinen elämäänsä ja siihen, että 
lapset saavat käydä koulua.  

  Than kaipaa Vietnamiin jääneitä sukulaisiaan ja ystäviään, mutta hänestä elämä 
on hyvää Suomessa ja hän on hakenut myös Suomen kansalaisuutta. Hän haluaa käydä 
Vietnamissa sitten, kun on saanut Suomen kansalaisuuden.  

Kuitenkaan Vietnamiin paluumuuttokaan ei tuntuisi myöhemmässä vaiheessa 
mahdottomalta - ”elämästä ei koskaan tiedä”, kuten hän asian ilmaisi. 

Hän on tyytyväinen, että perhe saa olla yhdessä ja heillä on rauha. Hän on 
kiitollinen, että he ovat selviytyneet kaikesta. 

                         (tiivistelmä 3) 

 

Kertojieni ”suomalainen puolielämä” on hyvää ja rauhallista silloin, kun he ovat 

tasapainossa itsensä ja tilansa kanssa. Vakaa tila on ilmaus Suomeen kuulumisesta. Kertojien 

paikka on selkeä ja vaikka ikävä nakertaa heitä, he ovat oppineet elämään tunteidensa ja 

kokemustensa kanssa.  
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6.2 Vajaakielisyyden taakka 
 

Uuteen ympäristöön asettumisessa korostuu kielen merkitys. Tutkimushetkellä 

vietnamilaiskertojieni elämänhistoria Suomessa on riittävän pitkä osoittamaan, että uudesta 

opitusta kielestä saattaa tulla vallan väline tai valttikortti, jota käytetään osin tiedostamatta oman 

perheen ja pakolaisyhteisön sisällä. Toisaalta aineisto paljastaa perheissä syntyneitä ristiriitoja 

syistä, jotka liittyvät siihen, että lapset ja nuoret ovat oppineet suomen kielen nopeammin kuin 

vanhempansa. Vietnamilaisnainen toteaa: 

 
  ”Luulen, että kieli on yksi ongelma-asia. Se on vaikeaa ja sitten vanha ihminen 

ei opi enää samalla lailla kun nuori.” 
                                                                                                                           (haastattelu 3)   

 

Monet vietnamilaishaastateltavani kertovat olevansa tilanteissa, joissa käytetään lapsia 

tulkkina. Kun muutkin aikuiset toimivat samoin, asia tuntuu heistä itsestään selvältä. Mielestään 

he ovat tilanteissa, joissa nuoret vain auttavat vanhempiaan, eikä siinä ole heistä mitään pahaa – 

päinvastoin. Aikuiset eivät ilmeisestikään osaa ottaa huomioon sitä vaaraa, että käyttäessään lasta 

tulkkina koko perheen hierarkia murtuu.  

Kun lapsen kielitaito ym. valmiudet eivät ole riittäviä tulkin rooliin (Koivisto-Junni 1998), 

lapsi alkaa hoitaessaan vanhempiensa asioita saada hankalan pikkuaikuisen roolin perheessään. 

Virkamiehen roolissani olen törmännyt monesti tähän ristiriitaan. Erityisesti näistä syistä en olisi 

halunnut haastattelutilanteessa käyttää nuoria tulkkina. 

Thi kertoo olevansa usein vanhempiensa ja monen muunkin vanhemman polven 

vietnamilaisen epävirallisena tulkkina. Seurauksena on ollut vaikeasti kohdattavia uudenlaisia 

rooliodotuksia, joista nuori vietnamilaisnainen kertoo: 

 

  ”Silloin toisella TYKO-kurssilla41, silloin olin ihan tulkkina siellä (oikeasti oli 
samanlainen  opiskelija kuin kaikki muutkin kurssilaiset).  

  Siellä oli vanhoja ihmisiä, jotka eivät osanneet yhtään suomea. Minun piti 
kääntää kaikki…  Pidin siitä, mutta vähän hermostuin, koska he kysyivät samaa asiaa 
monta kertaa ja minä en jaksanut.” 

                        (haastattelu 9) 

 

Thin kertoma ilmentää vietnamilaisten vanhemman sukupolven yleistä suhdetta  suomen 

kieleen ja Suomessa oloon. Vaikka ensimmäisten Suomen vietnamilaisten suomen kielen taito ei 
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välttämättä ole hyvä, sillä he kuitenkin tulevat Suomessa paremmin toimeen kuin vietnamin 

kielellä. Suomella he kokevat ”pärjäävänsä”, vaikkei kielitaito kehity lähellekään äidinkieltä, joka 

samalla jää vähemmälle.  

Vietnamilaislasten ja –nuorten kohdalla kiinnittää huomiota vajaakielisyys, joka tarkoittaa 

oman äidinkielen sanojen, ilmausten, merkitysten ja kielikuvien hämärtymistä ja 

ymmärtämättömyyttä. Kun omassa kieliperinnössä alkaa vallita vajaakielisyys, vaikeutuu ja 

hidastuu uuden kielen oppiminen.  

Vietnamilaisten lasten kielitaito jää vajaaksi, kun siihen ei kiinnitetä riittävästi ja ajoissa 

huomiota. Vajaakielisyyteen42 kuuluu, ettei osata hyvin kumpaakaan kieltä, ei äidinkieltä eikä 

suomea, mitä monet kertojani eivät ymmärrä. Valitettavasti myös moni viranomainen, opettaja ja 

muut keskustelukumppanit luulevat, että nuori ymmärtää kaiken, vaikka välttämättä hän ei 

ymmärrä eikä halua (kehtaa) sitä kertoa. Osaamattomuudesta aiheutuu harmillisia tilanteita 

koulussa suomalaisessa elämässä (vrt. Matinheikki-Kokko & Pitkänen 2002, Alitolppa-Niitamo 

2004). Jotkut pakolaisvanhemmat ovat kiinnittäneet tähän huomiota ja tuovat esille myös 

huolestuneisuutensa. Vietnamilaisäiti kokee kielen olevan lapsille ongelma: 

   
  ”Vaikka lapset ovat päiväkodissa kuusi vuotta ja he eivät ymmärrä … heidän 

suomen kielen taitonsa on heikko. Ja sitten, kun lapsi menne kouluun, heti alussa 
opettaja sanoo, että hän ei jaksa istua siellä ryhmässä. Lapsen on mentävä takaisin 
päiväkotiin oppimaan, erityisryhmään. En halua, että minun lapseni on samanlainen.” 

                                                                                                            (haastattelu 6) 
 

Vietnamilaisvanhemmista lasten levottomuus niin päiväkodissa kuin koulussakin johtuu 

lasten riittämättömästä kielitaidosta. Heistä lapset eivät ymmärrä läheskään aina opettajien 

puhumia asioita. Tämä johtaa helposti paitsi oppimis- myös keskittymis- ja orientaatiovaikeuksiin 

(Talib 1999). Lapsen motivaatio koulunkäyntiin saattaa hävitä ja kielteisenä tuntemuksena 

ilmaantuu helposti epäonnistumisen ja alemmuuden tunne. Harmillista on, että tämä saattaa edetä 

varsin pitkälle ennen kuin kukaan ymmärtää puuttua lapsen tilanteeseen.  

Oanhin kanssa kieliasioista puhuttaessa hän toteaa vaativimmiksi kouluaineiksi historian, 

biologian, maantiedon jne., koska suomalaiset käsitteet ovat uusia ja on vaikea mieltää niitä, kun 

ei tiedä äidinkielisiä vastineita. Hän kertoo auttavansa enonsa peruskoulussa olevia lapsia 

ymmärtämään, mitä koulussa opetetaan: 

                                                                                                                                                       
41 Alkuvaiheen  työllisyyskoulutuskurssi, jolla opetettiin suomen kieltä, suomalaista yhteiskuntatietoutta ja 
työelämään orientoitumista. 
42 Ruotsinsuomalaisilla on ollut sama ongelma Ruotsissa (Skutnabb-Kangas 1993). 
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M: Osaavatko serkkusi suomea? 
O: ”Kyllä! Ja mäkin autan heitä paljon (koulutehtävissä), esimerkiksi historiassa 

ja biologiassa. Mä selitän suomeksi, koska mä en tiedä, mitä ne on vietnamiksi. Lapset 
pyytävät sanomaan vietnamiksi, esimerkiksi matematiikkaa; mitä tarkoittaa origon kautta 
ja paraabeli jne. Mutta mä en voi, kun mä en tiedä. Osaan ne ainoastaan suomeksi. 

 M: Puhutteko te äidin kanssa vietnamia? 
 O: Juu! Ekaks, kun mä puhuin jotain, mä puhuin suomea. Mutta äiti ei 

ymmärtänyt ja sitten mä puhuin vietnamia.”     
                                                                                                              (haastattelu 3) 

              

Oppivelvollisuusikäinen pakolaislapsi on Suomeen saapuessaan oikeutettu saamaan puolen 

vuoden ajan valmistavaa alkuvaiheen opetusta, johon kuuluu paljon suomen kielen opiskelua. 

Kielen ongelmat liittyvät kysymykseen, onko toisesta kulttuurista saapuva pakolaislapsi kypsä 

siirtymään puolen vuoden jälkeen uuden kulttuurin oppijärjestelmään, oppi- ja ikätasoaan 

vastaavalle luokalle. Kaikki lapset eivät ilmeisesti ole ole valmiita tähän. Joskus osoittautuu 

kohtuuttomaksi laittaa nuorukainen ikänsä ja kokonsa puolesta peruskoulun ala-asteelle, vaikka 

hän sinne oppitasonsa perusteella kuuluisikin. Jos peruskouluikää on maahantulovaiheessa 

esimerkiksi vain vuosi jäljellä, on täysin mahdotonta saavuttaa oppimisen ikätaso. Näiden 

nuorten kohdalla niin kielen oppiminen kuin uuden elämän alkukin on kielisyistä heille itselleen 

suuren työn takana. Kun suomalaisen yhteiskunnan vaatimukset ja saavutettu kielitaito eivät 

kohtaa, asettuminen Suomeen vaikeutuu riittävän kielitaidon puutteessa. 

 

 

6.3 Pahinta Suomessa ”tämä työn ja tekemisen puute” 

 

Suomalaisen tutkimuksen yksi merkittävä näkökulma liittyy sen ajankohtaiseen  

työvoimapoliittiseen kontekstiin. Kun monilla maahanmuuttajilla ei ole työtä, tiedossa on 

työttömyyden43 negatiivinen vaikutus ihmisen elämään, asemaan ja arvostukseen (Kortteinen & 

Tuomikoski 1998, Jaakkola 1999, Valtonen 1999, Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000). 

Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa 

heikompi kuin kantaväestöllä. (Jaakkola 1991, Kyntäjä 1996, Joronen 1997, Matinheikki-Kokko 

1997, Valtonen 1999, Forsander 2002).  

                                                
43 Kaikilla työikäisillä ja -kykyisillä pakolaisilla on työlupa eikä työhön pääsemiseenkään tarvita erillistä 
työlupaharkintaa. 
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Valtosen (1999) tutkimus vahvistaa, että pakolaisten työllisyystilanne44 ei ole parantunut 

lainkaan edellisestä, neljä vuotta aiemmin tehdystä selvityksestä 1993-1994 (vrt. Jaakkola 1995). 

Näin siitäkin huolimatta, että pakolaiset ovat aktiivisesti hakeutuneet työelämään ja heidän 

suomen kielen taitonsa sekä ammatilliset valmiutensa ovat tänä aikana kohentuneet. Tutkimusten 

mukaan pakolaisten mahdollisuudet työnsaantiin parantuvat, jos joku suomalainen suosittelee 

heitä. Työnantajan myönteiset kokemukset pakolaistaustaisesta työntekijästä luovat 

mahdollisuuksia myös muiden pakolaisten työnsaantiin. Seurauksena saattaa olla 

”ketjutyöllistyminen”; puoliso pääsee työhön, kaveri ja kaverin kaverikin pääsevät työelämään 

(Valtonen 1999). 

Työ ja työn tekeminen sekä tekemisen puute pyörivät kaikkien kertojieni mielissä. 

Haastateltavani kokevat pitkäaikaistyöttömyyden olevan osoitus heidän syrjäytymisestään 

työmarkkinoilla. Aineistostani välittyy työn myönteinen merkitys ja työttömyyden 

ongelmallisuus. Maahanmuuttajien heikko kiinnittyminen työelämään johtaa sosiaalisten 

tulonsiirtojen riippuvuuteen. Forsanderin (2002) tutkimus Suomeen vuosina 1989-1993 

muuttaneista ulkomaalaisista avaa näköaloja suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion 

kykyyn vastata uuden väestön haasteisiin. Maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla ei kosketa 

vain maahananmuuttajia ja heidän lähipiirejään. Kertojani ilmaisevat toivonsa ja halunsa päästä 

mukaan työelämään. Nuoret opiskelevat saadakseen paremmat valmiudet tähän. 

Vietnamilaisylioppilas toteaa: ”Kotirouvana on tylsää. Haluan opiskella ja käydä työssä.” 

            (haastattelu 2, perhehaastattelu) 

 

Suomeen tulon alkuvaiheessa vietnamilaisilla on hyvä työllisyystilanne, joka ilmenee myös 

aineistostani. Kysyntää on enemmän kuin tarjontaa. Vietnamilaisten lähtökohta työmarkkinoilla 

ja työelämässä on kaikella tavalla toinen verrattuna somalien tilanteeseen. Tutkimukseni 

vietnamilaiset saapuvat Suomeen vuonna 1989-1991, jolloin työllisyystilanne on hyvä. Kaikki 

pääsevät heti alkuvaiheen suomenkielen kurssien ja opiskelun jälkeen työelämään. Heitä halutaan 

työpaikkoihin jo ennen kurssien alkamista tai päättymistäkään ja ilman suomenkielen taitoja. 

Työpaikat ovat vakituisia ja monet jatkavat yhä samassa työpaikassa. Työnantajina ovat sekä 

pienet että keskisuuret yrittäjät, mm. ompelimot, lääketehdas, metallialan yritykset, leipomot, 

ravintoloiden keittiöt ym. Lähtökohtana on, että työnantajat kouluttavat työntekijänsä. 

Alkuvaiheen koulutukseen kuuluvat työelämään tutustuminen ja työharjoittelu. Myös tämä 

                                                
44 Vaikeuksia oli kaikenikäisillä pakolaistaustaisilla työnhakijoilla. Ylipäätään maahanmuuttajien polut työelämään 
ovat osoittautuneet hyvin yksilöllisiksi. Merkittävimpiä työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat alan 
työllisyystilanne, yksilölliset ominaisuudet ja kontaktiverkosto (Pitkänen 1999). 
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suunnitellaan kouluttajan taholta niin, että tavoitteena on vakituisen työpaikan löytyminen. Usein 

suunnitelmat toteutuvat ja opiskelija saa jäädäkin työntekijäksi (Nylund-Oja 1995). Laman myötä 

1990-luvun alkupuolella työmahdollisuudet hiipuvat. Monet työnantajat joutuvat vähentämään 

työntekijöitään ja vähennettävien joukossa on myös vietnamilaisia. Kuitenkaan vietnamilaisten 

työttömyys ei ole koskaan kivunnut niin korkeaksi kuin somalialaisten.  

Vietnamilaiskertojilleni työttömyys 1990-luvun lamassa on ennen kokematon, outo asia ja 

käsite. He muistelevat, ettei kukaan ole Vietnamissa työttömänä. Perheen pää hankkii elannon 

koko perheelle ja vaimo on kotirouvana. Joku on kalastaja, joku seppä, metallimies, kauppias jne. 

Töitä tehdään aina yhdessä koko perheen voimin. Esimerkiksi eräässä vietnamilaisperheessä 

nainen on miehensä kertoman mukaan kotirouva, mutta keskusteluissa tulee kuitenkin esille, 

kuinka hän on auttanut varsin paljon miestään tämän pienessä metallifirmassa. Mm. siellä työssä 

ollessaan hän on katkaissut yhden sormistaan. 

Vietnamilaisten haastateltavieni kanssa työttömyys ja työllisyys ovat tärkeitä 

keskusteluaiheita, koska vanhemmilla on huoli lastensa tulevaisuudesta. He pelkäävät koko 

perheen puolesta, kuinka heidän käy, jos nuoret eivät pääsekään työelämään. Heitä mietityttää 

nuorten monen vuoden koulutus, joka ei sittenkään näytä olevan takuu työelämään.  

Vietnamilaisperheen äiti on ennen haastattelua joutunut 20 työssäolokuukauden jälkeen 

työttömäksi. Hän on ollut kaupan palveluksessa, täyttänyt hyllyjä, hankkinut tavaroita ja ollut 

vastuussa tietyistä asioista. Työttömyys koskettaa koko perhettä. Lapset käyvät koulua, mutta 

toukokuun alussa kesätyöpaikoista ei ole vielä tietoakaan lukuisista etsintäyrityksistä huolimatta. 

Isä on työssä metallifirmassa, yhä ensimmäisessä työpaikassaan Suomeen tultuaan. Tytär 

selvittää:  

 

  ”Monet vietnamilaiset lähtevät heinäkuussa mansikanpoimintaan eri puolille 
Suomea ja kulkevat kesällä ja syksyllä metsissä marjoja ja sieniä poimimassa.” 

                        (haastattelu 2, perhehaastattelu) 

 

Tampereelle saapuneiden vietnamilaisten koulutustaso kotimaassaan ei ole kovin korkea. 

He ovat käyneet keskimäärin muutaman vuoden koulua. Korkeakoulututkinnon tai ammatillisen 

koulutuksen suorittaneita ei ole ollut. Mukana on mm. opettaja, sairaanhoitaja, kelloseppä jne. 

Lähinnä vietnamilaiset ovat valmistuneet ammattiin työn kautta, mestari ja kisälli - periaatteella 

(Nylund-Oja 1995).  

Myös somalien kanssa työttömyys on keskeinen puheenaihe. Kaikki haastateltavani ovat 

tunteneet työttömyyden rasitteet ja monet pitkältäkin ajalta ja asiaa käsitellään kaikkien kanssa 
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jollakin tasolla. Vaikka he itse yrittävät järjestää sisältöä elämäänsä, siitä heidän mielestään ei 

seuraa mitään. Somalimies vakuuttaa: 

 

  ”Minulle on tärkeää, että minulla on työtä – pääsen opiskelemaan, eli tarkoitan, 
tämä on elämässä tärkeää.” 

                        (haastattelu 4, perhehaastattelu) 

 

Somalikertojieni koulutustausta on erilainen kuin vietnamilaisten. He ovat saaneet jo 

kotimaassaan enemmän koulutusta. Joku on suorittanut akateemisen loppututkinnon tai opiskelut 

ovat keskeytyneet sodan ja pakolaisuuden vuoksi. Monet ovat varsin kielitaitoisia, tosin 

pääasiassa puhutun kielen, jolloin eri kielten kirjoittamisen taito on vähäisempää. Ammatteina 

ovat mm. insinööri, opettaja, koripalloilija, sihteeri, opiskelija jne. (Nylund-Oja 1995)  

Somalialaisten työllistymistilannetta45 tarkasteltaessa on syytä muistaa, että he tulevat ja 

ovat aluksi Suomessa turvapaikanhakijoina, joilla ei ole työlupaa46. Poikkeuksellisesti työlupa on 

mahdollista saada muutaman kuukauden kuluttua työvoimatoimistojen päätöksellä. Ennen 

myönteistä työlupaa edellytetään työsuhteen hyväksyminen. Vasta saadessaan pakolaisen aseman 

ja oleskeluluvan heille avautuvat varsinaisesti myös työmarkkinat. 1990-luvun alun Suomi on 

syöksymässä syvään lamaan ja työ- sekä harjoittelupaikkojen saanti vaikeutuu.  

Somalikertojia kuunnellessani tuntuu, ettei kukaan suomalainen tai virkamies ole missään 

vaiheessa kiinnostunut heidän mistään osaamisestaan olipa kysymyksessä insinöörin taidot, 

jalkapallon peluu, kielitaito tai muu. Somali-isä kertoo alkuajoistaan alkaen olevansa työttömänä, 

vaikka hänellä on monenlaisia taitoja. Koulutukseltaan hän on insinööri, mutta alan työtä ei ole 

löytynyt. Hän sanoo olevansa valmis mihin työhön tahansa. Mies, jolla on kokemusta kone- ja 

rakennuspuolelta ja myös kaupan alalta, selvittää: 
 

  ”Elämässä pitäisi saada työskennellä, pitäisi opiskella, pitäisi olla jotain 
tekemistä. Mutta jos sinulla ei ole mitään tekemistä, niin”… (olkapäiden kohautuksia ja 
huokauksia).  

                                                                                (haastattelu 4, perhehaastattelu) 
 

                                                
45 Suomessa on työhallintoon vuonna 1997 kehitetty työnhakijan palveluprosessi, jonka avulla asiakkaita opetetaan 
etsimään ja hakemaan työpaikkoja sekä otetaan huomioon työntekijöiden kaikki osaaminen. Välttämättä ei tarvitse 
enää tuijottaa pelkkiin koulu- tai opiskelutodistuksiin vaan voidaan keskittyä siihen, mitä työnhakija osaa. 
Palveluprosessin avulla on mahdollista edistää myös pakolaisten työnsaantia. Kaikilla pakolaisilla ei suinkaan ole 
mukanaan tarvittavia koulu-, opiskelu- tai työtodistuksiaan. Pakoon lähdettäessä tällaiset asiat eivät välttämättä 
tulleet edes mieleen. Rehellisesti sanottuna joiltakin ne todella puuttuvatkin; ei ole saatu koskaan mitään todistuksia 
tai pahimmassa tapauksessa ei ole  käyty myöskään mitään kouluja.  
46 Tätä kirjoittaessani, kesällä 2002 työlupalainsäädäntö on muuttunut ja turvapaikanhakijat pääsevät suoraan 
työelämään kolme kuukautta maassa oltuaan. 



 207 

Toinen somalimies, joka on asunut Suomessa jo yli kuusi vuotta eikä ole koskaan ollut 

mukana työelämässä vastaa kysymyksiini: Onko sinulla täällä Suomessa ollessasi ollut 

työpaikkaa? Oletko sinä ollut työssä?  

 

Mu: ”En koko aikana; kuusi vuotta… 
            M: Et edes työllisyysmäärärahoilla ole ollut missään?  

Mu: En. Pahinta Suomessa on tämä. 
M: Sinä olisit halukas menemään työhön? 
Mu: Kyllä, vaikka tänään. Minulla on monia erilaisia taitoja.”   

                  (haastattelu 5) 

 

Somalikertojani kokevat nöyryyttäväksi työttömyytensä (vrt. Abdullahi 1997). Yksi 

haastateltavistani valittelee, ettei kukaan suomalainen ole kiinnostunut edes hyvistä 

somalialaisista jalkapalloilijoista. Moni vertaa Suomen työttömyyttä kotimaansa tilanteeseen; 

”siellä kotimaassa kaikilla oli jotain tekemistä”. Somalialaisten keskuudessa on herännyt epäilyjä 

siitäkin, että heitä kohdellaan eri tavalla kuin muita: 

 

”Täällä (Tampereella) on sellaisia nuoria somalimiehiä, joiden on niin vaikea 
saada työtä. Kaikki ovat työttömiä, ja kun he keskustelevat (työn saannista), he ovat niin 
pettyneitä aina. He luulevat, että he ovat eri kuin muut ulkomaalaiset ihmiset ja myöskin 
suomalaiset. 

M: Ajatteletko, että suomalaiset työntekijät (virkamiehet) ja työnantajat 
ajattelevat, että somalit ovat eri kuin muut ulkomaalaiset? 

A: kaikki (somalialaiset) uskovat näin… (nyökkää).”  
                       (haastattelu 5) 

 

Suomalaisen hyvinvointivaltion 1990-luvun lamaa haastateltavani eivät ymmärrä. Se on 

heille täysin abstrakti käsite kaiken kokemansa keskellä. Niin somali- kuin vietnamilaiskertojat 

sisäistävät työn psykologisen merkityksen ihmiselle. Työssä pitkään ollut somalinainen kuvaa 

tilannettaan: 

 

    ”Kun olin työtön, silloin olin masentunut. Olin kotona ja mietin, että kun saan 
työtä, elämä on  erilaista ja näin onkin.” 

                                                                                                (haastattelu 4, perhehaastattelu) 

 

Kertojani toteavat, että monet somalialaiset ovat muuttaneet Tampereelta 

pääkaupunkiseudulle ja edelleen usea haaveilee muutosta sinne, koska he tuntevat elämänsä 

vaikeaksi Tampereella. Muuttohalukkuuden perusteluina he mainitsevat, että Helsingissä asuu 
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paljon tuttuja ja sukulaisia. Mutta keskustelun edetessä päällimmäiseksi muuttosyyksi paljastuu 

Helsingin seudun paremmat työnsaantimahdollisuudet. Somalikertojieni mukaan Helsinkiin 

muuttoa hidastaa pääkaupunkiseudun vaikea asuntotilanne.  

Työelämässä mukana olevat somalit kertovat ylpeinä kokemuksiaan. Heidän mielestään 

suomalaisessa työelämässä voi toteuttaa omaan kulttuuriin ja uskontoon kuuluvia merkityksellisiä 

tapoja. Fatiman mielestä kaikki sujuu musliminaisellakin hyvin:  

 

F: ”Rukoilen joka päivä, yhden kerran – kello puoli kaksi. 
M: Ovatko he (työkaverit) antaneet sinulle mahdollisuuden, siellä työpaikalla, 

rukoilla? 
 F: Kyllä… viisi minuuttia, kolme minuuttia. 
M: Onko sinulla siellä aina joku sama paikka, missä käyt rukoilemassa? 
F: Ei rukoilen siellä, missä on vapaa paikka. 
M: Oletko sinä Somaliassa pitänyt huntua? 
F: Tai huivia, kyllä olen! 
M: Pidätkö täällä Suomessa? 
F: En isoa huivia, mutta pientä huivia kyllä. Työssä olen joskus ilman huivia, jos 

kaikki ovat naisia tai lapsia. Silloin ei tarvitse pitää huivia. Kotonakaan ei tarvitse pitää, 
mutta kun on miehiä, silloin täytyy laittaa huivi. Se ei ole vaikeaa, se on helppoa.” 

                           (haastattelu 11) 
 

He ovat pitäneet suomalaisista työkavereistaan ja heistä on mukava kuulua johonkin 

suomalaisten joukkoon. Jawahir kehuu työpaikkaansa, jossa hän on ollut työllisyysmäärärahoin 

palkattuna kuusi kuukautta: 

 

J: ”Kun menen työhön, pukeudun suomalaisiin vaatteisiin. Somalivaate ei ole 
hyvä. Se on pitkä ja täällä on kylmä. Sillä ei tarkene. Kesällä joskus pukeudun 
somalialaisittain, mutta talvella en. Työhön minä laitan puseron ja jeansit. Se on tosi 
helppo. Somaliassa, kun paistaa aurinko, pitkä vaate on hyvä.  

M: Työpaikkasi oli vanhusten palvelutalo. Miten vanhukset  suhtautuivat? 
J: Kun nähdään, he sanovat, että terve, mitä kuuluu? He puhuvat minulle ja 

minäkin keskustelen heidän kanssaan… He ovat kivoja. Minä vähän pelkäsin, kun he 
ovat vanhoja ihmisiä ja ajattelin, että he eivät pidä ulkomaalaisista ihmisistä. Se ei ole 
totta. He ovat ihan kivoja. Olin yhden viikon sairaana ja heti kolme ihmistä kysyivät, että 
missä minä olen ollut. Minä sanoin, että minun vatsani oli kipeä. He sanoivat, että voi, 
oletko jo parantunut. Olen oppinut paljon suomen kieltä.  

(Samaan hengenvetoon) J: Puhunko minä hyvin?”  
                                                                                                                        (haastattelu 12)

                                     
Työsuhde on kuitenkin päättynyt neljä päivää ennen haastattelua ja hän esittää 

toivomuksen: voisinko auttaa häntä löytämään uuden työpaikan? Työpaikalla ja työnteolla on 

selvästi itsetuntoa kohottava merkitys. Keskusteluissa selviää, että miellyttävä somalialaisnainen 
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sopii varsin hyvin suomalaiseen vanhushuoltoon. Stereotypia siitä, että suomalaiset vanhukset 

eivät hyväksyisi meidän maahanmuuttajiamme osoittautuu virheelliseksi. Jawahir huomaa paitsi 

työn ja työelämän psykologisen merkityksen, myös muut myönteiset vaikutukset. Hän oppii 

paljon suomen kieltä, saa ystäviä ja sosiaalisia kontakteja sekä saattaa tutustua työn välityksellä 

moniin asioihin meidän yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme. Hän suorastaan säteilee 

puhuessaan kokemuksistaan.  

Koskettava on myös Nurin tunnustus omakohtaisesta kuuden kuukauden 

työllisyysmäärärahoin saadusta työkokemuksestaan: 

 

  ”Olen ollut melkein kuusi vuotta Suomessa ja paras aika oli se kuusi kuukautta, 
jonka olin työssä...  Minulla  oli koko ajan stressi ennen sitä ja en tiennyt, mihin minun 
elämäni menee, ja mitä päätöksiä elämässäni teen.  

Mutta tämän kuuden kuukauden aikana olin ihan rauhallinen ja pystyin 
ajattelemaan ja…”   

                                                                               (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 
 

Kertojieni ajatusmaailmassa ja hyvinvoinnissa työttömyys47 vaikuttaa vahvasti 

syrjäytymisen ja elämänhallinnan tunteeseen. Mieleeni jäävät soimaan vietnamilaisäiti  Kieun 

sanomiset: 

 

”Olen ollut työttömänä puolitoista kuukautta. Työttömyys on vaikuttanut 
nujertavasti.  

Toivon pääsevän takaisin työhön.  
Muutama kuukausi ja kesäaika menee, mutta syksyllä en enää voi olla kotona.  
Se on mahdoton asia.  
Perhe tarvitsee rahaa.  
Minulla ei ole työtä kotona, koska lapset ovat jo isoja.” 

                        (haastattelu 2, perhehaastattelu)  

 

Työllisyydestä puhuttaessa kukaan haastateltava ei ota puheeksi yrittäjyyttä, vaikka 

yritystoiminta olisi monille maahanmuuttajille hyvä keino elättää itsensä ja perheensä. Yrittäjinä 

                                                
47 Työttömyyttä koskevissa tutkimuksissa on tarkasteltu mm. työttömyyden ja sairastavuuden välisiä yhteyksiä. 
Vaikka  tutkimuksen kohteena ovat olleet suomalaiset työttömät, niin on oletettavissa että sama problematiikka 
koskettaa kaikkia ihmisiä, onpa etninen tausta mikä tahansa. Seuraavat tulokset nousevat suomalaisten työttömyyttä 
analysoitaessa ja ovat varteenotettavia myös pakolaisten työttömyyttä syvemmin tarkasteltaessa: 
1. Työttömyydellä on yhteys sekä psyykkiseen että somaattiseen sairastavuuteen  
2. Yhteys on sitä voimakkaampi, mitä pidempään työttömyys on kestänyt 
3. Työttömien aiempi terveydellinen valikoituminen ei selitä yhteyttä 
4. Yhteys on pääosin samanlainen ennen lamaa vallinneen matalan työttömyyden ja lamanaikaisen korkean 
työttömyyden aikana 
5. Työttömyyden vaikutus kuolleisuuteen on erilainen kuin sen vaikutus työkykyä heikentävien sairauksien syntyyn 
(Kortteinen &Tuomikoski 1998, 52-53) 
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eivät toimi ne maahanmuuttajat, joilla olisi parhaat yleiset valmiudet ja taidot, vaan sellaiset 

joiden ominaisuudet eivät kaikilta osin sovellu uuteen ympäristöön (Ekholm 1999). Tämä 

Ekholmin hypoteesi tukee Koistisen tutkimusta Turun maahanmuuttajien työllistymisestä 

(Koistinen 1997) ja myös omia havaintojani sekä pakolaistyössäni että tämän aineiston valossa.  

Kortteisen ja Tuomikosken (1998, 53) mukaan suomalaisten työttömyydellä on yhteys 

sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Suomalaisten työttömien tutkimuksessa kyseessä ei ole vain 

pysyvästi syrjäytyneiden ryhmän ongelmat. Henkinen pahoinvointi, somaattiset sairaudet, jopa 

kuolemanvaara on kaikilla työttömillä työllistä väestöä suurempaa ja kasvoi työttömyyden 

pitkittymisen myötä. Työttömyyden ja sairauden suhteessa on kysymys jatkumosta, jonka 

ääripäässä moniongelmaisten syrjäytyneiden ryhmä on. Myös tässä asiassa valtaväestö ja 

vähemmistöt käyttäytyvät samalla tavoin. Aineistoihini perustuva tulkinta liittää kertojieni 

työttömyyden kokemukset nöyryytyksen ja häpeän tunteisiin, joita syvensi oma kulttuuri ja 

aiemman elämän arvomaailma.  

Kortteinen on tutkinut nöyryytyksen ja häpeän yhteyttä sairastavuuteen työttömiä 

tutkiessaan. Tuloksena oli, että masentuneisuus, hermostuneisuus, päättämättömyys, ärtyneisyys 

sekä tunne siitä, että kaikki käy yli voimien –  tunteet olivat selvästi yleisempiä työttömillä kuin 

työllisillä. Lisäksi osoittautui, että ilmiöiden esiintyvyystaso oli varsin korkea. (Kortteinen & 

Tuomikoski 1998) Myös tämä on sama suomalaisia ja pakolaistaustaisia työttömiä verrattaessa. 

Kortteisen tutkimustulokset osoittavat, että jos suomalaisten työttömyys jatkuu ja henkilö elää 

pitkään sosiaalisen yhteyden varassa, merkityksellistyvät ne arvot, jotka tällaisia yhteyksiä 

pyhittävät. Kehittyy vastavuoroisuuden periaate, johon työtön ankkuroituu. Näitä ovat  

kunniavelka, palvelus ja vastapalvelus: lahjan antaminen sitoo saajaa vastapalvelukseen. 

Vastalahja on pakollinen, ettei menettäisi kasvojaan toisten silmissä (Kortteinen & Tuomikoski 

1998). Tilanne on samansisältöinen kertojieni kanssa. Kortteisen analysoimissa suomalaisten 

työttömien tarinoissa on hämmästyttävää yhtäläisyyttä kertojieni työttömyyden kokemuksiin. 

Kun jopa samoja vertauksia ja ilmauksia esiintyy valtaväestöä ja vähemmistöjä kuunneltaessa, 

voi todeta, että työttömyyden kokemukset ja tuntemukset ovat samoja etnisestä taustasta 

riippumatta. 

Haastatteluista paljastuu erilaisuuden ja alempiarvoisuuden tunne sekä nöyryytys ja häpeä 

kokemuksissa loukatuksi tulemisesta. Kertojissani on herännyt epäilys, voiko ihmisiin lainkaan 

luottaa. Sosiaalisuus, läheisyys, välittäminen ja jakaminen ovat heille merkittäviä arvoja. 

Erilaisuudesta, nöyryytyksestä ja häpeästä toipuminen on vaativaa, ja mieluummin he hakisivat 

turvaa alkuperäisestä yhteisöstä, jossa tulevat hyväksytyksi. Haastateltavat eivät 
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työttömyydessään voi etsiä turvaa kotimaastaan, jolloin sen on löydyttävä Suomesta joko heidän 

omasta ryhmästään tai muualta.  

Haastateltaville suomalaisen arkielämän nöyryyttävyys saattaa olla vähäistä verrattuna 

siihen, kuinka mies joutuu tuntemaan häpeää ja syyllisyyttä siitä, ettei hän työttömänä pysty 

auttamaan omaisiaan kotimaahansa tai missä päin maailmaan he sitten ovatkin – ei taloudellisesti 

eikä muutenkaan. Turhautumista lisää mm. se, etteivät kertojieni koulutukset eivätkä opinnot 

vastaa Suomessa omassa maassa suoritettuja tutkintoja48, työelämään he eivät pääse eikä tietyn 

aseman saavuttaminen tunnu mahdolliselta uudessa yhteiskunnassa. Työttömyyden myötä 

syrjäytymisen vaara on lähellä. 

 

 
6.4 Satuttava toiseus 
 

Aikaisemmin ns. länsimaisesta näkökulmasta etnisyys on merkinnyt erilaisuutta ja toiseutta; 

esimerkiksi käsite ”ethnikos” merkitsi ensin ´pakanaa´. Sittemmin sana on alkanut tarkoittaa 

kansanryhmän (ethnos) jäsenen erikoislaatua, identiteettiä. (Hyry 1994; J. Pentikäinen 1998).  

Tässä tutkimuksessa toiseus selittää sekä vietnamilais- että somalikertojieni kokemaa 

eriarvoisuutta sekä eriarvoista kohtelua suhteessa valtaväestöön. Toiseus ilmaisee erilaisuuden 

tuntoa syvempiä ja kipeämpiä asioita. Se on niiden summa, jatkuvan tilan ja ominaisuuden nimi. 

Sanasta toinen johdettu metafora merkitsee ´toisena olemista´.  

Eri vähemmistöt tai vaikkapa jostakin syrjäytyneet saattavat tuntea toiseutta – sivullisuutta. 

Toiseus rakentuu erojen ja erilaisuuden kautta, jolloin ”blacks” jaotellaan ulkopuolisiksi. 

Valkoisuus rakentuu brittiläisyydeksi ulkopuolisten kustannuksella. Näin ulkopuolisten etnisyys 

ja kulttuuri sekoittuvat ajatukseen ”rodusta” (vrt. Miles 1994). Ero, erilaisuus, eriytyminen, 

erottautuminen ovat jo itsessään käsitteitä, jotka tulevat ymmärretyiksi viittaussuhteistaan käsin. 

Mies eroaa naisesta, musta valkoisesta tai muslimi kristitystä. Ne kontekstit, joissa tällaisille 

eroille annetaan merkityksiä, ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneita. Hautaniemi  (2004, 

113-114) viittaa brittitutkijoihin, jotka esittävät kulttuurilla, etnisyydellä ja rodulla olevan 

kansallisvaltion sisällä samankaltainen alistava logiikka (CCS 1982; Gilroy 1987). Kategoriat 

ovat ensisijaisesti sosiaalisia konstruktioita, jotka selittyvät historiallisesti ja poliittisesti. 

Tutkimukset osoittavat, kuinka juuri brittiläisen kansallisvaltion sisäinen jäsenyys neuvotellaan 

                                                
48 Suomalaiset viranomaiset, työnantajat ja koulumaailma ovat vedonneet usein siihen, että koulutusten 
vastaavuudet eivät pidä paikkaansa ja tuntui äärimmäisen hankalalta alkaa niitä selvitellä. Vaikeuksia on tullut 
joidenkin koulujen joustamattomuudesta sekä varsin haluttomasta suhtautumisesta pakolaisten ja maahanmuuttajien 
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”toiseuden” kautta. Toiseudesta on alettu puhua feminismin myötä (vrt. naiseus). Sen mukaan 

nainen on ”toinen” suhteessa mieheen ja hänen olemisensa on ”toiseutta” (Eronen 1999). 

Hautaniemi (2004) jatkaa, että brittiläisen valkoinen-musta –keskustelun konteksti on 

Suomen perspektiivistä katsottuna varsin erilainen. On tärkeä huomata, että rasistisen syrjinnän 

muodot ovat niin suomalaisessa kuin brittiläisessäkin kontekstissa samankaltaiset, vaikka niiden 

postkoloniaaliset historiat ovat erilaiset (vrt. Liebkind 1996; Antikainen 1998) Myös sukupuolen 

merkitys asetetaan kansalaisuus- ja rasismitutkimuksen yhteydessä usein keskiöön (esim. Brah 

1992; Alexander 1996; Gordon 2001, Rastas 2002). Sukupuoli identifioidaan esimerkiksi juuri 

nuorten somalimiesten keskuudessa.  

Vietnamilaiskertojat ovat hämillään toiseudesta aiheutuvista kokemuksistaan. Erittäinkin 

nuoret kokevat asian tai ainakin siitä johtuvat seuraukset hankalaksi. Tutkimukseni yhteydessä 

ilmenee ikävää koulukiusaamista ja piilorasismia, negatiivista asenteellisuutta 1990-luvun 

Suomessa. Vietnamilaisnuori kertoo ongelmistaan: 

 

T: ”Mielestäni minulla koulussakaan ei ollut paljon kavereita, koska olen niin ujo 
ja hiljainen. En puhu, koska pelkään, että kaikki nauravat ja siksi en uskalla. 

M: Ajatteletko sinä, että sinä olet ujo jo perusolemukseltasi vai liittyykö se 
siihen, että sinä olet  erilainen, kun olet ulkomaalainen ja olet pakolainen. Onko sinusta 
sen vuoksi tullut ujo? 

T: Ei se on toinen asia. Koulussa, kun minun kaverini tekivät paritöitä, he eivät 
valinneet minua vaan olivat keskenään. Joskus suutuin ja olin todella surullinen. 

Opettaja pakotti minut ja sanoi, että Thi tulet tähän ryhmään. Silloin minä todella 
suutuin (loukkaannuin) enkä halunnut puhua kenenkään kanssa. Se satutti minua. 
Koulussa joskus itkin. 

M: Se kuulostaakin todella pahalta. Oletko sinä koskaan tuntenut syrjintää 
muuten tai ovatko  ihmiset olleet ilkeitä sinulle? 

T:  Eivät, mutta he eivät vain muuten pidä minusta. Joskus he puhuvat minun 
kanssani, mutta harvoin. Ensimmäisenä opiskeluvuonna minusta tuntui todella pahalta ja 
minä halusin lopettaa kesken… tämä ihan sama jatkui siellä Tammen ammattikoulussa 
kuten peruskoulussakin. 

Peruskoulussa sitä kesti vain ihan vähän aikaa, puolen vuoden ajan. 
Ammattikoulussa sitä kesti kolme vuotta. Tämä on se rankin kokemus. Minä vain mietin, 
että olen ihan eri kuin he, ja että he ajattelevat, että minä olen pakolainen. 

                                                                                                                        (haastattelu 9) 
 

Nuori vietnamilaisnainen on joutunut kokemaan rankkoja asioita. Häntä ei helpota, että 

hänen sisarensakin ovat joutuneet kokemaan samanlaisia huonommuuden tunteita ja kiusaamista. 

                                                                                                                                                       
opiskelijoiksi ottamiseen. (Nylund-Oja 1995). Muuntokoulutus tullee tuomaan tähän mahdollisia parannuksia 
pakolaisille ja muille maahanmuuttajille. 
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Kun vietnamilaislapset pyrkivät peittämään surunsa ja näyttelevät sopeutuvansa uuteen 

ympäristöön, seurauksena saattavat olla syvätkin masennustilat (vrt. Kosonen 1994).  

Koulumaailmassa suomalaisillekin lapsille tuttu ilmiö ei liity vain pakolaisuuteen, vaan 

kuuluu laajemmin toiseuteen, erilaisuuteen ja syrjintään. Kertojieni pakolaisuuden kokemuksista 

kumuloituvat paitsi oppilaiden myös opettajien asenteet. Pääkaupunkiseudulta tehdyn 

tutkimuksen mukaan opettajien asenteet ja suhtautuminen maahanmuuttajaoppilaisiin ovat 

huomattavan kielteisiä (Talib 1999). Myös haastateltavani kokevat saaneensa joskus opettajien 

taholta erilaisen kohtelun. Vietnamilaisnuori kertoo:  

 
  ”Ammattikoulussa meillä kävi asiakkaita, oli mukava, kun kävi asiakkaita. 
  Oli joitakin asiakkaita, jotka puhuivat minulle ja juttelivat minun kanssani ihan 

kivasti. Mutta oli asiakkaita, jotka tulivat ja katsoivat listasta ja sanoivat, että eivät halua 
ja kysyivät opettajalta. Hän sanoi vaihdetaan. Silloin olin todella loukkaantunut. Niin 
tapahtui minulle kaksi kertaa 

   M: Eli siis nyt vielä tarkistan… asiakas oli listasta nähnyt että sinä olit 
kampaajatyöntekijä  ja sitten asiakas halusi vaihtaa työntekijää? 

   T: Kyllä. Kun asiakas näki listan, hän sanoi, että hän ei halua, että 
ulkomaalainen tekee. Sitten, kun opettaja tuli vaihtamaan, minä todella suutuin 
(loukkaannuin). Mutaa ymmärrän, että joku tykkää ja joku ei tykkää. Se on ihan 
normaalia. Mutta silloin tuntui, että minua on loukattu.” 

              (haastattelu 9) 
 
 

Toisen vietnamilaisnaisen kanssa keskustellessani luulen ensin, että hän on kirjoittanut 

Rauhalan lukiossa ylioppilaaksi, mutta näin ei suinkaan olekaan syystä, joka ilmenee seuraavasta: 
 

”Mä olisin halunnut  Rauhalan lukioon, mutta rehtori ei ottanut vaikka mulla oli 
hyvä todistus. Rehtori sanoi, että oli niin vaikeaa Cuongin (vietnamilainen, joka  kirjoitti 
pari vuotta aiemmin) kanssa. Rehtori ei puhunut minulle suoraan, mutta ei ottanut minua 
lukioon. 

  M: Ei ottanut sinua Rauhalan lukioon, vaikka todistuksesi perusteella olisit 
päässyt? 

  O: Ei. Sitten otin yhteyttä Toivolan lukioon ja kävin sitä kolme vuotta. 
Unelmana oli saada  Suomen ylioppilastutkintotodistus – pohja saada hyvä työpaikka. 
Haluan tehdä tämän kaiken.” 

              (haastattelu 3) 
 
 

Maahanmuuttajilla, erityisesti nuorilla, on taipumus tarkkailla itseään ja identiteettiään 

ulkoapäin, jolloin toiseuden tunne ja sen tuottaminen on osa elinikäistä identiteettiprosessia (vrt. 

Fornäs 1995, Hautaniemi 2004).  

Somalimiehestä alempiarvoiseksi leimaaminen on hänestä pahin tuntemus. 

 



 214 

  ”Minusta ei haittaa mitään, jos joku sanoo, että neekeri tai jotain pahaa. 
  Mielestäni on kaksi pahempaa asiaa: jos tulee väkivaltaa, haluaisi tapella tai 

…jos joku katsoo minua, että olen ala-arvoinen… 
  Siinä on se, että se satuttaa minua.” 

                (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Haastateltavat toteavat, että Suomi on alkutaipaleella maahanmuuttajien ja pakolaisten 

vastaanotossa. He sanovat ymmärtävänsä, että kestää jonkin aikaa ennen kuin suomalaiset 

tottuvat eri vähemmistöihin ja siihen, että Suomessa asuu erilaisia ja erivärisiä ihmisiä. Toiseksi 

ja erilaiseksi leimaaminen on kertojistani ahdistavaa, eikä tämä tunne vahvista positiivisesti omaa 

identiteettiä eikä työnsaantimahdollisuuksia. Ahmed kertoo keskustelleensa asiasta somalialaisten 

kanssa selvittäen minulle asiaa ikään kuin hän puhuisi kaikkien somalialaisten puolesta. Hän mm. 

havainnollistaa kertomustaan vertaamalla synnyinmaansa pakolaisnumeroita Suomessa asuviin 

somaleihin (30 000 kontra 4 000): 

 

”Somalialaisilla on sellainen tunne, että he eivät halua, että heitä kutsutaan 
pakolaisiksi. Se vaivaa, kun sen kuulee ja se muistuttaa sinun menneisyydestäsi. 

Esimerkiksi Pohjois-Somaliassa oli paljon pakolaisia, jotka tulivat Etiopiasta. 
Heitä oli yli 30 000. Heitä ei kukaan sanonut pakolaisiksi, vaan antoivat työtä ja niin 
edelleen.” 

                  (haastattelu 5) 

 

Pakolaisiksi nimittäminen monen vuoden Suomessa asumisen jälkeen on loukkaavaa ja 

tuntuu lisäävän kertojieni toiseuden tunnetta. He ovat olleet korrektisti hiljaa, eivätkä ole joko 

uskaltaneet tai halunneet puuttua heihin kohdistuviin epäkohtiin. Paitsi että he häpeävät 

pakolaisuuttaan he kokevat myös häpeälliseksi tuoda esiin heihin kohdistuvaa syrjintää. Häpeä 

liittyy tilanteeseen, jossa ihminen tavoittelee vastavuoroisuutta, mutta kokee itsensä 

kelpaamattomaksi. Psykologisesti tämä merkitsee, että kokija kääntyy itseä ja toista vastaan. Itseä 

vastaan kääntyminen näkyy itsetunnon romahtamisena, toista vastaan kääntyminen häpeäraivona, 

toisten häpäisynä tai mitätöimisenä (vrt. Ikonen & Rechardt 1994, Kortteinen & Tuomikoski 

1998). 

Toiseuden kokemuksista huolimatta kertojani ovat kiitollisia siitä, että ovat turvassa ja 

saattavat elää uutta elämäänsä. Tämän vuoksi moni vastaakin diplomaattisesti suomalaisten 

kysyessä heidän elämästään Suomessa -  ”kaikki on yleensä mennyt hyvin” ja ”he voivat hyvin”. 

Asettumisvaiheessa pystytään havaitsemaan ja ilmaisemaan havaittuja muutoksia. Ahmed näkee 

myös Tampereen muuttuneen parempaan suuntaan. Seitsemässä vuodessa hänen mielestään on 

tapahtunut paljon: 
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 ”Ennen, jos kävelit  kadulla, kaikki katsoivat. Nyt ei enää paljon. Jotkut katsovat, 
mutta se on  muuttunut. Minä voin tuntea sen.”   

         (haastattelu 5)  

                             

Toiseus on tila, joka merkityksellistyy kertojilleni toisarvoisuuden, vähäosaisuuden tai 

joukkoon kuulumattomuuden tunteina. 

 
  

6.5 Mieshegemonia heikkenee 
 

Tutkimukseni miesten suomalainen arkielämä kulttuureineen ja tapoineen merkitsee suurta 

muutosta verrattuna heidän elämäänsä lähtömaassa (vrt. Hautaniemi 2004). Suomessa miesten 

roolia perheessä muuttaa paitsi rahan jakautuminen molemmille puolisoille myös vallan 

erilaisuus sekä miehen radikaalisti muuttunut asema suhteessa perheeseen ja ympäristöön. 

Mieshaastateltavani haluavat spontaanisti kertoa omia näkemyksiään ja pohdintojaan 

somalimiehen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen sijaan vietnamilaiskertojat ovat 

vaitonaisempia niin miehen rooleista kuin naisten tasa-arvostakin. Somalimiesten mielestä heillä 

ei ole enää niitä välineitä eikä sitä asemaa eikä auktoriteettia, joka heillä on kotimaassa.  

Ahmed kirjoitti (vapaa käännökseni): 

 

  ”Somaliassa miehellä on aina vastuu avioliitosta ja työstä.  
  Työstään saamalla rahalla hän huolehtii taloudellisesti perheestään, laskuista, 

lapsista ja   vaimosta. Mies vastaa kokonaisvaltaisesti perheen hyvinvoinnista ja on myös 
perheen pää.” 

                               (paperi 1)  

 

Somaliassa miehillä on aina tekemistä ja toimintaa yhteiskunnassa ja kodin ulkopuolella – 

Suomessa he eivät voi toimia samoin. Miesten keskusteluista välittyy huoli siitä, että lähtömaassa 

kaikille selkeä vaimon asema ja rooli perheessä muuttuvat Suomessa. Kun molemmat puolisot 

aloittavat suomen kielen opiskelun, saattaa syntyä kilpailutilanne ja ristiriitaa: kumpi puolisoista 

oppii nopeammin ja paremmin? Jos vaimo oppii uuden kielen nopeammin, miehen itsetunto on 

koetuksella, mistä seuraa helposti tunne; ”kaikki on menetetty”.  

Mieskertojat kokevat, että ”Suomessa miehellä ei ole valtaa virkamiehiin”. He paheksuvat, 

että Suomessa aviomiehen vastustuksesta huolimatta vaimo joutuu menemään mieslääkärille. 

Tilanteisiin tarvitaan aina myös tulkki, joka välillä on mies, ja kun aviomies ei pääse 
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vastaanottohuoneeseen, tämä on toisesta kulttuurista tulevan miehen ajatusmaailmassa paitsi 

alentavaa ja nöyryyttävää myös häpeällistä. 

Puolison työssäkäynti ja opiskelu rikkoo monen haastattelemani miehen mielestä 

perhehierarkian ja koko suomalainen yhteiskunta tuntuu olevan – ellei nyt suoranaisesti miestä 

vastaan, kuitenkin selvästi naisen puolella.  

Ahmed kirjoittaa (vapaa käännökseni): 

 
”Perheongelmia syntyy juuri siitä, ettei mies voi enää Suomessa johtaa/hallita 

perhettä. Vaimo käyttää helposti uutta asemaansa väärin ja niin voidaan olla pelottavassa 
tilanteessa: mies on ajettu kotoa pois ja samalla hän on menettänyt  lapsensa.  

Suomalaisessa elämässä naiset uskovat, että heitä tuetaan aina, tekivätpä he 
oikein tai väärin. Täällä naiset ajattelevat, että he ovat pomoja ja lapset kuuluvat heille.” 

         (paperi 1) 

 

Vietnamissa ja Somaliassa avioeron jälkeen lapset jäävät isälle ja isän sukuun. Kun 

suomalaisessa järjestelmässä asia ei ole näin yksiselitteinen, avioeron mahdollisuudesta tulee 

uhka molemmista kulttuureista saapuneille miehille; uusi ja pelottava asia. Haastattelemilleni 

miehille lasten menettäminen olisi kulttuurisesti ja uskonnollisesti yksi suurimmista 

nöyryytyksistä, häpeistä ja tappioista, joita elämässä voisi tapahtua. Se olisi paitsi menetys itselle 

myös järkyttäisi miehen mainetta ja asemaa koko ylisukupolvisessa ketjussa; perheen niin myös 

suvun ja klaanin kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Seurauksena olisi koko suvun 

kasvojen menettäminen.  

Haastatteluissa välittyvät miesten ja naisten väliset ristiriidat ja avioeron mahdollisuudet 

uudessa miljöössä ja yhteiskunnassa. Miesten mielestä eroprosessi Suomessa on liian helppo ja 

naisten asema erossa on selvästi parempi Suomessa kuin Vietnamissa tai Somaliassa. Esille 

pulpahtavat myös avioeroon liittyvät samanlaiset uhkat ja pelot niin Suomessa, Somaliassa kuin 

Vietnamissakin. Avioerot ovat todellisuutta useiden kertojieni keskuudessa. Tilastoja eroista on 

mahdotonta saada, koska erikseen pakolaistaustaisten ihmisten eroja ei tilastoida, eikä 

siviilisäätyä ole aina välttämättä oikein rekisteröity Suomeen tultaessa. Somalimies tilittää 

elämäänsä: 

 

”Olen ollut naimisissa ja minun ensimmäinen vaimoni on tullut Suomeen   
(perheenyhdistämisenä). Mutta sen jälkeen meillä tuli erilaisia ristiriitoja. Hän otti 
avioeron täällä Suomessa ja sen jälkeen hän lähti Etiopiaan takaisin. .. Lapset jäivät 
tänne Suomeen.” 

                                                                                                (haastattelu 4, perhehaastattelu)   
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Kertojieni mielessä näyttää alituisesti olevan ajatus, että uuden ympäristön kulttuurieroista 

ja erilaisista miehen ja naisen rooleista tietämättömät, kotimaahan jääneet perheenjäsenet 

odottavat Suomessa asuvalta pakolaismieheltä paljon, mutta usein turhaan. Sukulaisille selittelyt 

uudesta yhteiskunnasta, työttömyydestä tai muuttuneista tilanteista eivät auta eivätkä anna 

ymmärrystä hyvinvointivaltiossa asuvalle miehelle. Pakoon lähteneen koetaan joko pettäneen 

läheisensä synnyinmaassa tai laiminlyövänsä heidän odotuksensa.  

Uuden asemansa hyväksyminen näyttää mieskertojilleni sekä eettisesti vaikealta että oman 

kulttuurin perinteiden ja arvojen vastaiselta. Kun kaikki liittyy kulttuuriseen identiteettiin, siitä 

poisoppiminen ja uuden suomalaisen elämän(tyylin) opettelu ei ole  helppoa. Samalla kun he 

kokevat uuden asemansa ja roolinsa perheessä uhatuksi49,  oma identiteetti heikentyy. Uhkaan 

liittyy paitsi huonompi asema suhteessa aiempaan elämään myös naisten ja lasten erilainen asema 

suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Somalimiehen selviytyminen uhkista ja paineista on monimutkainen tapahtumasarja, joka 

edellyttää sekä häneltä että ympäristöltä sopeutumista muutoksiin. Miesten vaikeuksista on 

puhuttu varsin vähän sekä maahanmuuttajien että vastaanottavien kannalta. Miesten uusi situaatio 

on monella tavalla miestä raastava, mutta samalla myös haasteellinen. Yleensä identiteettiuhkat 

ovat yksilölle ja ryhmälle varsin merkityksellisiä. Pienempiä ovat tavallisesti hetkelliset uhkat, 

jotka johtuvat esimerkiksi lyhyestä työttömyydestä, poikkeuksellisesta työstä tai siirtymisestä 

epäperinteiseen työhön. Näissä tilanteissa selviytymisstrategiat50 saattavat löytyä, kun ihminen 

siirtyy uuteen, vähemmän uhkaavaan sosiaaliseen tilanteeseen tai uuteen sosiaaliseen asemaan 

(Breakwell 1986).  

Somalialaiset mieskertojani viestittävät surullisina kokemiaan uhkatilanteita. Samalla kun 

he haluavat esiintyä oman kulttuurinsa mukaisesti, suomalainen elämä yhdistettynä 

työttömyyteen murtaa heidän asemaansa perheessä. Elämänhallinta näissä tilanteissa on vaativaa. 

Etenkin somalimiehet kokevat ahdistusta verratessaan suomalaisen elämän muutoksia 

lähtömaan tilanteeseen. Ahmedista somalialainen nainen muuttuu Suomessa erilaiseksi; hän ottaa 

                                                
49 Yksilön selviytyminen riippui sosiaalisesta kontekstista, yksilön identiteetin rakenteesta ja psyykkisistä 
voimavaroista sekä kognitiivisista resursseista. (Niemelä 2000) Tietysti kokonaisuuteen vaikutti myös, minkälainen 
uhka on kysymyksessä - ulkoinen vai sisäinen, lyhyt- vai pitkäkestoinen. 
60  Ihmistenvälisistä selviytymisstrategioista voidaan tiivistää seuraavat vaihtoehdot, jotka nousevat myös 
kertomuksista: eristäytyminen, kieltäminen, ohitus ja mukautuminen. Eristäytyminen merkitsee sitä, että ihminen 
esimerkiksi työttömäksi jouduttuaan sulkeutuu eikä uskalla eikä kykene olemaan kanssakäymisessä muiden 
ihmisten kanssa. Kieltäminen on edellisen vastakohta ja johtaa konfliktiin ja aggressiivisuuteen. Paras vastaus 
uhkiin on niiden sivuuttaminen, kun ulospääsy vaikeuksista osoittautuu mahdottomaksi (vrt. Tajfel 1978). 
Ohituksessa ihminen pyrkii olemaan huomaamatta koko tilannetta, mutta kun ajan oloon sekään ei ole mahdollista, 
seuraa ristiriitaa ja mahdollisia konflikteja. Mukautumalla ja myöntymällä ihminen alistuu käyttäytymään uhkati-
lanteessa rooliodotusten mukaisesti. Ongelmana on tällöin, jaksaako hän henkilökohtaisesti selviytyä 
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ikään kuin enemmän valtaa Suomessa ja haluaa avioeroa helpommin. Maahanmuuttajanaisten 

itsenäistymistä ja tasa-arvoisuutta muutkaan mieshaastateltavani eivät pidä hyvänä asiana (vrt. 

Tiilikainen 2003). Heistä somalinaiset samaistuvat liikaa suomalaiseen elämään: 
 

  M: Tuntuuko sinusta, että täällä Suomessa somalit eroavat helpommin? 
  A: ”Kyllä! Rahan takia. Aina naiset  tekevät näin. He luulevat, että naiset ovat 

…kuin miehet ja siksi aina tapahtuu näin… Eli he luulevat, että he ovat korkeampia kuin 
miehet täällä Suomessa. 

  M: Eli muuttaako suomalainen yhteiskunta somalinaista? 
  A: Kyllä! He luulevat näin. He luulevat, että miehet ja naiset eivät ole 

samanlaisia Suomessa. He luulevat, että naiset ovat korkeammalla. Ja he tekevät mitä 
tahansa, sellaisia perheen asioita ja niin edelleen.” 

                                                                                               (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Somalimiesten näkemysten taustalla tuntuu uskontoon perustuva rooliajattelu, joka usein 

vahvistuu vieraassa maassa. Uskonnollisesti perusteltu yhteiskunnallinen rooliajattelu on 

erilainen kuin elämäntapa Suomessa. Somaliassa ja Vietnamissa koti ja perhe kuuluvat naisten 

maailmaan, muslimimiehet hoitavat suhteet yhteiskuntaan kodin ulkopuolella. Päätökset perheen 

sisällä tekee joko nainen tai mies. Mies on auktoriteetti ulospäin, mutta vaimolla ja äidillä on 

merkittävä sananvalta itse päätöksenteossa. Naiset eivät ole niin alistetussa asemassa kuin usein 

länsimaissa väitetään. Vaikka naista pidetäänkin arvostelukykyisenä päättäjänä, hän vaikuttaa 

miehensä ja poikansa kautta, minkä saatan havaita myös pakolaistyössä (vrt. Nylund-Oja 1995). 

Somalialaisten mieskertojieni mielestä uskonto-kulttuurirajaan liittyvä roolien erilaisuus 

korostuu erityisesti verrattuna islamilaista yhteiskuntaa länsimaiseen yhteiskuntaan. 

Somalikulttuuri on perheoikeudessaan islamilainen. Islamilaisen perhelain mukaan mies on 

vaimonsa pää. Tätä tapaa perheet (erityisesti miehet) halusivat uskontoonsa nojaten noudattaa 

myös Suomessa. Somalimies vakuuttaa: 

 

  ”Perheenpää on mies ja hänellä on vastuu perheestä. Äidin tehtävänä on 
huolehtia lapsista, mutta hän voi käydä myös työssä, jos se sopii tilanteeseen.”  

                 (haastattelu 7) 

 

Miehellä on somalien islamilaisessa maailmassa taloudellinen vastuu perheestään, mutta 

vaimolla on täysi omistusoikeus henkilökohtaiseen omaisuuteensa. Vaikka tätä ei ole tarkasti 

säädetty Koraanissa, se seuraa loogisesti aviomiehen oikeudesta ottaa useita vaimoja - enintään 

                                                                                                                                                       
”roolipeleistään”. (Breakwell 1986). Etnisestä identiteetistä tulee erityisen tärkeä identifioitumiskohde silloin, kun 
ihminen kokee identiteettinsä uhatuksi (Hoffrén 2000). 
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neljä (Kor. 4:3) - samoin kuin hänen yksipuolisesta oikeudestaan ottaa avioero minkään muun 

tahon puuttumatta asiaan (2:226-232, 58:1-4, 65:1-7). Somalimies toteaa: 
 

  ”Somalialaiset eivät tarvitse oikeutta (oikeuslaitosta). Aina, jos tulee jotain 
ristiriitoja, aina (kaikki asiat) selvitetään perheen kanssa.” 

                        (haastattelu 4, perhehaastattelu) 

 

Muslimimies saa ottaa vaimokseen naisen, joka on muslimi, juutalainen tai kristitty. Ellei 

vaimo ole muslimi, hänen ei ole pakko kääntyä islamiin, mutta lapset seuraavat uskonnossa 

isäänsä. Musliminainen ei saa solmia avioliittoa muun kuin muslimimiehen kanssa. Vanhan 

arabialaisen tavan mukaan sukulaisavioliitot ovat aina olleet yleisiä. Serkuksia lähempien 

sukulaisten avioituminen on kielletty. Palvan mukaan moniavioisuus on syntynyt suojaamaan 

valloituksissa leskiksi ja orvoiksi jääneitä naisia. Islam sallii moniavioisuuden, mutta ei missään 

nimessä suosittele sitä. Koraani itse asiassa kehottaa yksiavioisuuteen: ”Mutta jos pelkäätte, että 

ette pysty kohtelemaan heitä tasapuolisesti, ottakaa vain yksi” (4:3) (Palva 1992, 193-223). 

Islamin moniavioisuus on itse asiassa monivaimoisuutta. Vain miehellä on oikeus ottaa useita 

vaimoja samanaikaisesti, mutta naisella on aina vain yksi aviomies kerrallaan (Palomurto 1992, 

156-158). Somalimies kertoo: 

 

 ”Somalialaisilla pääasiassa on vain yksi vaimo. Useinkaan ei helpota, että menee 
toisiin naimisiin. Sinun täytyy olla lojaali, rehellinen ja sinulla on pakko olla paljon 
rahaa. Sanotaan näin, että tuomiopäivänä Jumala kysyy sinulta, että miksi menit 
naimisiin toisen naisen kanssa ja et ollut  lojaali.  

 Ei kukaan aina halua mennä naimisiin toisen naisen kanssa, koska me olemme 
ihmisiä ja voit rakastaa vain yhtä naista. Et voi antaa kaikille sydäntäsi, ainakin joku on 
hyvin läheinen. Sinulla on vaikeaa ja Jumala katsoo, mitä sinä teet.”  

                 (haastattelu 7) 

 

Jako naisten ja miesten maailmaan on islamilaiselle maailmalle tyypillistä. Naiset elävät 

omassa naiskulttuurissaan, jossa he ovat sidoksissa omaan sukupuoliryhmäänsä elämättä koskaan 

vain aviomiehensä kautta. Niinpä eronnut tai leskeksi jäänyt nainen ei avioliittonsa jälkeen ole 

yksin, vaan hänen sosiaalinen yhteytensä toisiin naisiin säilyy. Lisäksi turvana ovat synnyinkoti, 

isä ja veljet (Allahwerdi 1992; 1994 ). Somalimiehen mukaan: 

 
”Miehellä on vastuu avioliitosta. Hän käy työssä ja hoitaa kaiken taloudellisen 

vastuun. Lisäksi hän huolehtii yleisesti lapsista ja vaimon hyvinvoinnista. Huolehtiessaan 
tästä kaikesta mies saa perheessä arvostusta ja asemaa.”   

              (paperi 1) 
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Kahden miehen ryhmähaastattelusta ilmenevät kertojieni uudet näkemykset, jotka ovat itse 

asiassa muodostuneet lyhyellä aikavälillä Suomessa: 

 

A: ”Eli jos nyt somalialainen menee naimisiin esimerkiksi suomalaisen kanssa. 
Nainen voi haluta, että mies laittaa ruokaa ja niin edelleen. Mies voi vain tehdä työtä. Se 
on niin eri. 

Esimerkiksi Somaliassa miehellä pitäisi olla hyvä olla. Etsiä työtä ja ostaa, mitä 
perhe tarvitsee, varsinkin hänen vaimonsa. Esimerkiksi kultaa ja vaatteita on pakko ostaa 
hänelle ja lapsille ja kaikille mitä tarvitaan… 

N: Anteeksi, kun minä keskeytän. Eli se oli vanhanaikainen tapa.  
Eli minä uskon, että kaikki minun ikäiset nuoret eivät usko näin. Että ei ole pakko 

olla niin, että se vaimo on siellä keittiössä ja keittää ruokaa. Minulla on ollut sama ajatus, 
kun olen katsellut minun äitiäni ja isääni.  

Nyt minulla on ollut kolme vuotta suomalainen tyttöystävä ja olen käynyt 
keittiössä ja pesen pyykkini ja minä teen kaikkea ja se tuntuu tosi hyvältä. 

A: Mutta minä tiedän, että Englannissa minun äidin veli, hän meni naimisiin 
englantilaisen naisen kanssa. Heillä oli paljon lapsia. Kun he tulivat Somaliaan mies 
yritti laittaa ruokaa ja he (somalialaiset) nauroivat, oletko sinä nainen. 

N: Se oli se vanha aika. Mutta nyt kun somalialaisia on paljon eri maissa, he 
oppivat monenlaisia eri kulttuureita ja se on tosi hyvä. 

A: Joskus minä olen laittanut minun perheelle ruokaa. 
N: Eli siinä sen näkee, että vanha tapa ei olekaan niin tärkeä.” 

                                                                                               (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Toinen (A) puhuu perinteisestä kulttuurista sekä miehen roolista Somaliassa ja haluaa pitää 

kiinni tästä. Nuorempi haastateltavani (N) on jo omaksunut uutta länsimaista ajattelua ja toteuttaa 

sitä hyvillä mielin. Vaikka miehet ovat olleet lähes päivälleen yhtä kauan Suomessa, näkemyserot 

ovat suuret. Aika ei ole välttämättä se tekijä, joka saa mielipiteet ja ajatukset muuttumaan, vaan 

ihmisen yksilöllisyydellä, iällä ja elämäntilanteella on suurempi voima muutokseen. Laajemmin 

voikin puhua yksinäisen ja avioliitossa olevan miehen erilaisista näkemyseroista vieraalla maalla. 

Miehet pohtivat edelleen muuttuvaa somalimiehen roolia Suomessa ja tulevat siihen tulokseen, 

että suomalainen somalinuoriso käyttäytyy täällä eri tavalla kuin Somaliassa. Täällä nuoret ovat 

pystyneet yhdistämään lyhyessä ajassa molempien maiden kulttuureja ja tapoja. Tämä helpottaa 

elämää uudessa maassa. Ahmedista aika on toisaalta nuorten kohdalla hyvinkin ratkaiseva tekijä:  

 

M: Mitä sinä ajattelet nuorista somalitytöistä ja –pojista (Suomessa)? 
A: ”Paljon asioita on muuttunut somalinuorilla, jotka asuvat Suomessa. Minun 

näkemykseni mukaan ne nuoret, jotka muuttivat neljä vuotta sitten. 
M: Neljä vuotta sitten? Mikä siihen vaikutti? 
A: Ne muuttuivat suomalaisiksi! 
M: Eli neljä vuotta on se aika, niinkö sinä ajattelet? 
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A: Kyllä. Siinä ajassa nuoret muuttuvat.” 
                      (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

  

 Somalimiesten tarinoista kuuluu, ettei tilan haltuunotto ja paikan löytyminen Suomessa ole 

onnistunut kaikilta osin. Suurimpia vaikeuksia tuottavat lähtömaiden yhteiskuntien ja kulttuurien 

erilaisuus sekä pakolaismiesten ja -naisten ihmeelliset roolit uudessa yhteiskunnassa. 

Mieskertojat kokevat asemansa perheen sisällä ja uudessa yhteiskunnassa muuttuneen. He tuovat 

esille naisen aseman muuttumisen (parantumisen) perheen sisällä ja uudessa yhteiskunnassa – 

samalla, kun miehen asema on huonontunut. Miesten yhteinen kokemus onkin, että Suomi on 

naisvaltainen yhteiskunta, jossa asiat tapahtuvat naisten ehdoilla.  

  

 

6.6 Naisnäkökulma vahvistuu 
 

Miesten ja naisten mielestä suomalaisen elämän ”uusien ihmeellisten asioiden” kategoriaan 

lukeutuu naisten tasa-arvoinen rooli yhteiskunnassa ja perheessä. Vietnamissa ja Somaliassa 

naisen asema poikkeaa paljon suomalaisnaisen maailmasta. Maahanmuuttajanaisten näkökulmaa 

on avattu tutkimuksellisesti myös Suomessa (Rastas 1994, Hakola 1996, Tiilikainen 1999, 2003). 

Esimerkiksi somalinaisten elämä Suomessa ei ole helppoa, vaikeuksia syntyy kahden kulttuurin 

ristivedossa elämisestä. Erityisesti terveydenhuollossa vaikuttavat erilaiset terveys-sairaus -

käsitteet ja -käyttäytymiset, jotka eroavat paljon suomalaisesta ajattelusta (Tiilikainen 2002). Ne 

antavat aihetta myös uusiin näkemyksiin hyvinvoinnin ehdoista Suomessa asuvien somalinaisten 

keskuudessa (vrt. Hakola 1996, Tiilikainen 1999, 2003, Hassinen-Ali-Azzani 2002).  

Sekä miehet että naiset kertovat olevansa hämmästyneitä tavatessaan Suomessa niin paljon 

naisia työelämässä. Miesvaltaisista yhteiskunnista saapuvat pakolaiset törmäävät heille uusissa 

ammateissa etupäässä naisiin, jotka kaiken lisäksi myös päättävät monista heidän asioistaan (vrt. 

Nylund-Oja 1995).  

Haastattelemani vietnamilais- ja somalinaiset ovat huomioineet asiaa mielenkiinnolla. 

Toisaalta tämä vahvistaa heitä opinnoissaan ja pyrkimyksissään työelämään, mutta toisaalta 

hämmentää heidän perhe-elämäänsä. Heille aiheutuu ongelmia muun muassa siitä, että 

koulutuksen aikana aviomies haluaa samaan opiskeluryhmään ja työharjoittelupaikkaan kuin 

vaimo ja työajatkin pitäisi järjestää yhdenmukaisiksi. Miesten mielestä naisia ei saisi laittaa yksin 

tai itsekseen kulkemaan, koska he eivät osaa eivätkä uskalla kulkea erillään puolisoistaan 

(kulttuurinen ajattelu). Myös naisten itsensä on vaikeaa sisäistää sukupuolten tasa-arvoinen elämä 
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sekä naisen itsellinen asema Suomessa (Nylund-Oja 1995). Kaikki hyväksyvät suomalaisen 

naisen roolin ja aseman, mutta kummastusta ja jopa suuttumusta erityisesti miehissä herättää se, 

että pakolaisnaiset ”pistetään heti samaan asemaan” .  

Pakolaistarinoista ilmenee, että vietnamilais- ja somalimiesten on vaikea ymmärtää, miksi 

esimerkiksi lapsilisät, kotihoidontuet ja äitiysavustukset maksetaan vaimon tilille, vaikka mies on 

perheen pää. Pakolaisäidin Suomessa saama ”oma raha” ja tätä kautta saavutettu itsellisempi 

asema sotkee perheen sisäisiä valtasuhteita ja muuttaa rooliasetelmia. Tästä seuraa ristiriitoja 

perheessä. Vietnamilaiset ja somalialaiset tulevat yhteiskunnista ja kulttuureista, joissa mies 

hoitaa kaiken rahaan liittyvän. Naisten asema muuttuu täysin perheen rahapolitiikan vuoksi, mikä 

tuntuu miellyttävän heitä. Vietnamilaisnainen vakuuttaa:  

 

 ”Vietnamilaiset miehet ajattelevat, että heillä on valta kotona. Sen vuoksi 
vaimon pitää heitä aina kunnioittaa ja kuunnella, mitä he (miehet) haluavat. Joskus, kun 
naiset tulevat tänne Suomeen, he ajattelevat, heillä onkin nyt omat rahat.”   

                        (haastattelu 6) 

 

Naishaastateltavani pitävät suomalaista yhteiskuntaa hyvänä. Heidän mielestään Suomessa 

”kaikki on suunniteltu niin, että sekä miehet että naiset voivat olla työssä: lapsille on  

hoitopaikka, vanhukset ja sairaat ovat laitoksissa”; toisin kuin heillä, kuten he asian ilmaisevat. 

Somalialaiset naiset suorastaan ihannoivat suomalaisen naisen asemaa, olemusta ja itsenäisyyttä 

sekä työmahdollisuuksia. He haluavat saada saman aseman ja saavuttaa elämässään samoja 

päämääriä suomalaissiskojensa kanssa. Jawahir puhuu asian puolesta: 

 

 …”vaikka minä olen ulkomaalainen ja on suomalaisia, kaikilla on sama systeemi 
ja sama laki. Tosi kiva maa. Kun olin työssä, olin ihan sama kuin suomalaiset 
työntekijät. Teimme samaa työtä ja tilanne oli ihan sama. 

… Suomalainen nainen; hän synnyttää lapsia, käy työssä, hoitaa lapsia. 
Suomalainen nainen   on yhtä vahva kuin suomalainen mies… Suomalaiset naiset ovat 
vahvoja.  

Somalialainen nainen vain istuu kotona ja hoitaa lapsia.  
Suomalainen nainen on aktiivinen… 
Minä olen asunut kuusi vuotta Suomessa ja haluan tulla samanlaiseksi kuin  

suomalainen nainen… Minä en tunne paljoa miehiä (suomalaisia), mutta luulen, että 
naiset ovat ahkerampia.” 

                (haastattelu 12) 

 

Naishaastateltavani näkevät suomalaisen naisen ystävällisenä, auttavaisena, älykkäänä, 

taitavana, ahkerana, aktiivisena jne. Monet ovat kiinnostuneita myös minun opinnoistani. He 
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arvostavat opiskelua ja toivovat itsekin pääsevänsä opiskelemaan johonkin hyvään ammattiin. 

Moni naishaastateltavani vertaa omaa kulttuuriaan tai ihmisiä suomalaisiin. Suomalaisen naisen 

ihannointi saa Fatiman tosi kriittisesti tarkastelemaan somalialaisia. Hänen mielestään monet 

somalialaiset käyttävät Suomessa asumansa ajan huonosti ja hyödyttömästi. Hänen omat 

maanmiehensä saavat kuulla kunniansa. Fatima puhuu minulle: 

 

  ”Tiedätkö miksi en pidä Helsingistä? Se on iso kaupunki ja siellä on paljon 
somaleita ja ulkomaalaisia. He eivät mene kouluun tai työhön. He vain istuvat kotona ja 
joskus soittelevat puhelimella ja joskus menevät toistensa kotiin. Se ei ole hyvä, koska 
jos sinä et asu Somaliassa.  

   Suomi ei ole meidän oma maamme ja sitten sinun täytyy tehdä aina jotain: 
mennä töihin, työharjoitteluun, kurssille, iltalukioon tai -kouluun. Siellä oppii lisää, siitä 
mitä haluat. Mutta jos minä istun kotona ja mene vain toisten kotiin juttelemaan muiden 
naisten kanssa.  Mitä sitten, jos minä jään Suomeen ja minä en tiedä mitään. Mutta jos 
minä mene oppimaan lisää suomen kieltä, se on hyvin tärkeä asia. Tästä asiasta minä en 
pidä Helsingissä. Kun menin Helsinkiin (sukulaisten luokse) ja tulin sieltä takaisin, olin 
unohtanut kaiken suomen kielen. Äidin luona kävi paljon somaleita. Me vain istuimme ja 
juttelimme ja söimme ja …  

  …Ja minä sanoin, että tämä elämä ei ole hyvää…kun näin paljon muita sanoin 
että älä istu täällä joka ilta vaan mene kouluun tai mene työharjoitteluun.  

  Jos tulee Suomeen nukkumaan se ei ole hyvä asia.” 
               (haastattelu 11) 

 

Vietnamilais- ja somaliperheissä lastenhoito ja vastuu lapsista jää perheen naisille, 

Suomessa äitien harteille, koska laajempi perhe puuttuu tukiverkostosta. Suomessa aviomiesten 

kanssa tulee riitaa siitä, onko lapsen paikka suomalaisessa päiväkodissa. Monen mieskertojan 

mielestä naisen paikka on kotona ja myös lapset olisi syytä hoitaa kotona. Suomalaisen 

yhteiskunnan rakenne on piirtynyt selkeämmin perheen naisen ja äidin mieleen kuin isän.  

Vietnamilaisäiti kertoo tuntemuksiaan sekä omasta äidin ja naisen vastuustaan: 

 

 ”Meille tuli riitaa siitä, kun mies vaati, että lapsi on kotona joka toinen viikko 
(pois päiväkodista). Mutta minä sanoin, että lapsi on yli kolme vuotta vanha. En halua 
hänelle samaa kuin muille lapsille (vietnamilaislapsille).  

 Sen takia me riitelimme. Minä sanoin ei! Lapsi pitää viedä päiväkotiin. Sitten 
mies suuttui hirveästi ja sanoi, miksi en puhu kohteliaasti.  

 Sanoin, että en voi. Lapsi pitää viedä päiväkotiin, koska hän oppii siellä lisää 
suomea.” 

                (haastattelu 6) 

 

Myös avioeroista puhutaan naisten kanssa. Naiset ovat tyytyväisiä suomalaisen naisen 

mahdollisuuksiin, mutta he tiedostavat, että avioero ei ole koskaan helppo. Heitä askarruttaa 
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lasten asema ja kasvattaminen yksinhuoltajana. Kulttuurieroista huolimatta vietnamilais- ja 

somaliäitien syyllisyydentunteet ovat samat kuin suomalaisten. Vietnamilaisäiti pohtii 

mahdollisen avioeron tuomia erilaisia vaikeuksia: 

 

 ”Teillä suomalaisilla on eri kulttuuri kuin minulla. Luulen, jos olisin yksin ja 
minulla ei olisi lapsia, minulla olisi helpompaa. Mutta kun minulla on lapsia, minusta 
tuntuu pahalta, jos me otamme eron.  

Jos minä en pysty kasvattamaan ja hoitamaan minun lapsiani kunnolla. Pelkään, 
kun he kasvavat aikuisiksi, he aina ajattelisivat, että minun äitini ei ole oikein hyvä äiti. 
Tai, miksi muilla on isä ja heillä ei ole…     

Sen vuoksi en halua ottaa eroa, mutta haluan sanoa hänelle (aviomiehelle), että 
nyt asumme Suomessa ja pitää kunnioittaa toista ihmistä.” 

                (haastattelu 6) 

 

Suomalaista avioliittoa ja miestäkin naiskertojani ovat jo ehtineet seurata ja joidenkin 

naisten mielestä ruoho on vihreämpää aidan toisella puolen. Tasavertainen keskustelu ja asioista 

sopiminen on naisten mielestä arvostettava piirre avioliitossa. Vietnamilaisnainen toteaa: 

 

”Yksi hyvä puoli Suomessa on miesten ja naisten kesken avioliitossa, se että he   
keskustelevat keskenään niin paljon. Jos vaimo ei halua jotakin tai mies ei halua, niin he 
sopivat keskenään, niin että molemmilla on hyvä.  

Mutta vietnamilaisessa avioliitossa mies on aina perheen pää ja mies päättää, ei 
kaikkea mutta aika paljon.  

Minä haluan oppia tämän, kun mene naimisiin, haluan suomalaisen miehen, joka 
arvostaa vaimoaan  enemmän.” 

                (haastattelu  9) 

 

Käsitykset saattavat muuttua jo lyhyessäkin ajassa: 

 

 ”Kun tulin Suomeen, ajattelin että menen naimisiin saman maalaisen 
(vietnamilaisen) kanssa. Ikinä en miettinyt muuta.  

Mutta kun olin asunut Suomessa vähän aikaa, noin viisi kuukautta…Kaikki tuntui 
ihan mukavalta ja helpommalta.”  

                        (haastattelu 9) 

 

Somaliäitien ja -naisten työrooleista Jawahir arvioi, että noin puolet somalinaisista haluaisi 

olla kotona (kotiäitinä) täällä Suomessa. Hänen mielestään aina ei ole kyseessä lastenhoitokaan, 

vaan naisten oma halu jäädä kotiin. Hän tunteekin olevansa ”erilainen somalialainen” ja pohtii, 

mitä omalta elämältään haluaa ja mihin Suomessa on mahdollisuuksia. Hän kiteyttää asian: 
 

   J: …”Minä en voi olla kotona…  
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   Minä haluaisin koko ajan opiskella, kun olen Suomessa, tai käydä työssä. En 
halua olla kotona.  

   Jos minä saan lapsia, en halua montaa, ehkä kaksi tai kolme lasta. Ja haluaisin 
hyvän elämän ja haluaisin enemmän opiskella.  

   Minä en halua vain istua kotona koko päivää. Jos minä menen naimisiin ja saan 
lapsia, haluaisin, että päiväkoti hoitaa heidät. Saisin opiskella ja hakea työtä.” 

               (haastattelu 12) 

 

Voin todeta, että naisten roolin selkiyttäminen uudessa yhteiskunnassa vie aikaa. Monen 

pienen lapsen äiti jää kotiäidin rooliin ja ottaa joko alistuneesti tai kunnioituksella vastaan hänelle 

annetun aseman ja vastuun. Usein äidin kotiin jääminen lasten ollessa pieniä onkin perheelle hyvä 

ratkaisu. Aina kotona ei ole kuitenkaan pieniä lapsia, vaan kotiin jäännin syynä on työttömyys. 

Uhkana on kotiäitien syrjäytyminen tai eristyminen.  

Tiilikainen (2003, 286) osoittaa, että naisille elämä diasporassa ja transnationaalisessa 

todellisuudessa ei välttämättä tarkoita integraation vastakohtaa. Se haastaa marginaalisen tilan, 

joka somali- ja ylipäätään maahanmuuttajanaisille Suomessa on annettu. Suomi näyttäytyy heille 

kotina, johon oma tulevaisuus kiinnittyy ja jonka tulevaisuuteen halutaan vaikuttaa.  

Omille naiskertojilleni Suomi merkityksellistyy itselliseksi, vastuulliseksi ja työntäyteiseksi 

elämäksi. He ovat löytäneet oman paikkansa ja ottavat tilan haltuunsa (vrt. Tiilikainen 2003). He 

seisovat vahvasti Suomessa, elävät omaa elämäänsä, ottavat vastuun omasta (perheensä) elämästä 

ja päättävät myös omista (perheensä) asioista.  

 

 

 6.7 Sukupolvien kuilu syvenee 
 

Sukupolvien väliset erot korostuvat kertojien suomalaisessa arkielämässä. Tämä on sekä 

islamilaista että buddhalaista perhehierarkiaa järisyttävä tilanne. Monista haastatteluista kuvastuu 

ristiriita Suomeen saapuvien pakolaisten ensimmäisen (vanhempien) ja toisen (täällä kasvaneiden 

lasten) sukupolven välillä. Edellinen on sisäistänyt lähtömaan kielen, kulttuurin ja uskonnon, 

jälkimmäinen elää kahden kulttuurin välissä. Kuten aiemmin ilmeni vanhemmat elävät 

perinteisen kulttuurinsa mukaisesti, mikä on ymmärrettävästi myös kotikulttuuri. Nuoret siirtyvät 

ainakin päiväsaikaan vieraaseen kulttuuriin, jossa suomalaiset arvot ja tavat poikkeavat 

kotikulttuurista. Mitä enemmän kotikulttuuri poikkeaa valtaväestön kulttuurista sitä 

haasteellisempia monet asiat ovat pakolaisnuorille. Kaikille on selvää, että nuoret sopeutuvat 

Suomeen vanhempiaan nopeammin. Vietnamilaisnuori pohtii: 
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”Mietin, että vanhemmillani on ollut vaikea sopeutua. Me nuoret olemme 
sopeutuneet Suomeen nopeammin. Vanhemmilla ei ole kavereita. He ovat yksinäisiä, sen 
takia aina käyvät Vietnamissa.  

M: Onko  sinun vanhemmillasi täällä vietnamilaisia ystäviä?  
            T: On. 

M: On kiva, kun täällä asuu vietnamilaisia niinkin paljon, että voi olla 
tekemisissä. Miten sinä huomaat sen eron, että nuoret ovat sopeutuneet tänne Suomeen 
paremmin kuin vanhemmat? 

T: Koska nuorilla on koulut ja kavereita ja vanhemmat ovat asuneet niin kauan 
Vietnamissa. He ovat oppineet paljon vietnamilaisesta kulttuurista, mutta nuoret ovat 
asuneet vain vähän aikaa ja sopeutuneet nopeammin”. … 

                             (haastattelu 9) 

 

Uutena asiana vieraalla maalla pakolaisperheet joutuvat kokemaan nuortensa murrosikäisen 

käyttäytymisen. Tämä kulttuurishokki hämmentää perheenjäseniä. Vanhemmat seuraavat 

tarkkaan nuortensa siirtymää uuteen kulttuuriin. Asiasta ei paljon puhuta, mutta haastateltavat 

ovat kiinnostuneita kuulemaan suomalaisista tavoista.  Vietnamilaisäiti kysyy minulta:  

 

  ”Olen nähnyt monia tyttöjä ja poikia (suomalaisia), he juovat niin paljon?  
  Nuoret juovat paljon ja tulevat kotiin myöhään. Johtuuko se siitä … kuuluuko se 

teidän elämäntapaanne? Vietnamissa perheessä kaikki ovat kilttejä.” 
               (haastattelu 10, perhehaastattelu) 

 

Haastatteluista ilmenee, kuinka nuorten ”liika ja nopea” irtiotto omasta kulttuuristaan 

huolestuttaa heidän vanhempiaan ja koko perhettä. Joskus pakolaisnuoret haluavat olla 

suomalaisempia kuin suomalaiset itse; he korostavat tätä ei- oman kulttuurinsa mukaisella 

pukeutumisella, hiusten värjäämisellä vaaleiksi ja jopa sinivärisillä piilolinsseillä. Toisinaan he 

haluavat peittää alkuperänsä sekä häpeävät taustaansa ja vanhempiaan. Aikuisilta vaaditaan 

erityisiä ponnistuksia kestää nämä nuorten irtiriuhtaisut, nuorelta taas vahvuutta päästä 

itsenäistymään ja selviytymään itsensä ja muiden kanssa. Jokainen joutuu kokemaan kasvukipuja, 

mutta murrosiän ja nuoruuden kriisit vaativat erilaisia voimainponnistuksia, kuten 

suomalaisenkin nuoren irtiotoissa. Perheiden on vaikeaa hakea apua ammattiauttajilta tai edes 

maanmiehiltään. Häpeä on suuri ja liittyy vahvasti kulttuuriseen ajatteluun. Vanhemmat 

pelkäävät, että kun suomalaisessa yhteiskunnassa nuorella täytyy saada olla oikeuksia, 

ammattiauttajat kääntyvät nuorten ongelmissa näiden puolelle ja heitä vastaan. 

Kysyttyäni vietnamilaisnaiselta, mikä ero hänen mielestään on suomalaisessa ja 

vietnamilaisessa elämäntavassa, hän vastaa yllätyksekseni: 

 

”Suurin ero on rakkaudessa. Kun kaksi … tai siis suomalaiset tytöt ja pojat … 
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kun he   rakastavat toisiaan, he muuttavat yhteen, hyväksyvät heidän vanhempansa sen 
tai eivät. Mutta meillä vanhemmat päättävät.  

Vietnamissa nuoret eivät saa itsenäisesti päättää. Meillä kysytään kaikkien 
sukulaisten mielipidettä.  

Voin kyllä itse päättää, kenen kanssa seurustelen, mutta vanhemmilla on suuri 
rooli siinä. Vanhempien kanssa pitää keskustella ja heidän pitää tutustua poikaan 
paremmin. Meillä arvostetaan neitsyyttä paljon.  

Eli vanhemmat pelkäävät, että jos heidän tyttölapsensa muuttaa pojan kanssa 
asumaan, hän menettää neitsyytensä. Ja jos heidän suhteensa epäonnistuu ja tyttö tapaa 
toisen pojan, joka arvostaa neitsyyttä ja he rakastuvat, rakastavat toisiaan paljon. Mutta 
poika tietää, että tyttö ei ole enää neitsyt, hän voi kohdella tyttöä vähän huonommin kuin, 
mitä pitää kohdella.” 

           (haastattelu 3) 

 

Toinen vietnamilaisnuorukainen pukee ajatuksensa: 

 

”Meidän maassamme kaikki päätökset kuuluu vanhemmille ja pitää katsoa vähän 
ympäristöä, kun tekee jotain. Se on vaikeaa.” (Haluaisi itse päättää asioistaan)  

                       (haastattelu 9) 

 

Aineistostani ilmenee, kuinka suomalaistuneet nuoret osaavat jo kaivata itsenäisyyttä 

omissa asioissaan nähtyään suomalaisnuoria, vaikka kotikulttuurissa tämä ei ole ”vielä” sallittua. 

Tämä ei kuitenkaan tunnu nuorista kertojista nöyryyttävältä asialta vaan sitä pidetään 

luonnollisena kotiin kuuluvana tilanteena. Kun jossakin perheessä nuori käyttäytyy ”liiaksi 

suomalaisittain”, se tuntuu olevan häpeällistä. On kasvojen menettämisen vaara.  

Haastattelemistani vanhemmista on tärkeää, että lapsi käy koulua ja pärjää elämässään. Tätä 

hämmentää opettajien rooli ja tehtävänkuva Suomessa. Lähtömaissa opettaja on ”toinen 

vanhempi” kasvattaja ja auktoriteetti, jota kaikki kunnioittavat. Uudessa maassa opettajan rooli ja 

työtavat ovat erilaiset. Vanhemmat eivät tiedä, miten asiaan pitää suhtautua, ja nuoret käyttävät 

tilannetta helposti hyväkseen (Aden 2000).  

Nuoria ja vanhempia kertojiani hämmästyttää suomalaisten nuorten itsenäinen ja aikuisia, 

etenkin vanhempaa väestöä kunnioittamaton käyttäytyminen. He eivät halua omien lastensa 

oppivan näitä suomalaisia tapoja. Somalialaisten kanssa on puhetta siitä, että jotkut 

somalivanhemmat lähettävät lapsiaan ”kulttuuri- ja tapaoppiin” sukulaistensa luokse islamilaisiin 

yhteisöihin ulkomaille.  

Nuorten asuntoasiat ovat haastatteluissa ajankohtaisia. Osallistuessani vietnamilaiseen Tet-

juhlaan (Uuden vuoden juhlaan) 8.2.1997, nuoret tulevat keskustelemaan kanssani asiasta. 

Muiden mukana Get käy kertomassa, että hän on päässyt opiskelemaan ja asuu nyt toisella 
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paikkakunnalla. Hän viihtyy siellä erinomaisesti ja viihtyvyyttä lisää, että hän saa asua 

itsenäisesti. Veljensä käy kysymässä, voisinko auttaa häntä asunnon hankkimisessa. Hän haluaisi 

muuttaa kotoa, koska ”vanhemmat ahdistavat”. Tällä hän tarkoittanee oman tilan ja 

yksilöllisyyden  puuttumista. 

Pakolaisten keskuudessa on harvinaista, että perheen nuori aikuinen muuttaa itsenäisesti 

asumaan. Yksi haastattelemani vietnamilaisnuori on kuitenkin hankkinut itselleen asunnon, 

vanhempien vastustuksesta huolimatta ja selvittää asiaa näin: 

 

”Kun minä sanoin, että haluan muuttaa yksin asumaan, he sanoivat, että älä mene 
yksin asumaan vaan tule takaisin tänne. Mutta minä sanoin, että minä haluan.” 

 M: Olivatko sinun vanhempasi vihaisia sinulle? 
 T: Olivat silloin. Meidän maassamme, jos tyttö asuu yksin, se on vaikeaa. Siellä 

harvoin tyttö asuu yksin.   
Sanoin, että minua vanhemmat eivät voi estää ja haluan tehdä, mitä minä itse 

haluan.  .. Minä asun Kalevassa ja isä ja äiti Metsälässä. Nyt kaikki on hyvin, mutta 
alussa oli vaikeaa. Alussa en uskaltanut tulla vanhempien luokse.”  

           (haastattelu 9) 

 

Somalialaisten ja vietnamilaisten avioitumisikä yleensä on melko alhainen, mutta muuttunut 

korkeammaksi Suomessa. Monet vietnamilaiset ja somalialaiset avioituvat Suomessa vasta 

pitkälti yli kaksikymmenvuotiaina, ja pääasiassa puoliso on samaa etnistä taustaa. 

Vietnamilaisnuoren seurustelu suomalaisen kanssa aiheuttaa hämmennystä monissa: 

 

T: ”En vielä mieti (naimisiin menoa), koska haluan oppia tuntemaan hänet 
(suomalaisen poikakaverin) ensin. Se on ihan erilaista kun meidän maassamme. Siellä ei 
voi oppia tuntemaan ja olla yhdessä ensin. Täytyy heti mennä naimisiin ja se  on  ihan 
erilaista  asua yhdessä. Täällä on helpompi erota. 

M: Tietääkö sinun äitisi ja isäsi, että sinulla on suomalainen poikakaveri? 
T: (nyökkää)… Minun vanhempani eivät tykkää hänestä. Heidän mielestään 

pitäisi olla vietnamilainen. Tiedätkö, miksi minun vanhempani pitävät vietnamilaisesta? 
Vaikka elämään muunmaalaisen kanssa sopeutuu, elämä on todella erilaista. On todella 
vaikea sopeutua ja kun asutaan yhdessä ei enää ole onnea. Sen vuoksi he pitävät vain 
samasta kansalaisuudesta. On helpompi jutella ja ymmärtää helpommin toista… 

 Aikaisemmin kun seurustelin suomalaisen kanssa, pelkäsin todella kulkea hänen 
kanssaan kadulla. Ympärillä muut vietnamilaiset katsoivat, että ahaa… Meidän 
maassamme se katsotaan eri tavalla. Täällä se oli erilaista mennä suomalaisen kanssa. 
Sen vuoksi minä pelkäsin. 

M: Onko sinulla täällä vietnamilaisia tyttöystäviä? 
T: Kyllä on. 
M: Miten he suhtautuvat siihen, että seurustelet suomalaisen kanssa? He eivät 

ilmeisesti   tykkää siitä? 
T: Heidän mielestä pitäisi seurustella vietnamilaisen kanssa. Minä seurustelin 

todella salassa. 
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M: Oletteko te kauan seurustelleet tämän suomalaisen pojan kanssa? Oletteko te 
kauan tunteneet toisenne? 

T: Kaksi vuotta. En ole koskaan pyytänyt häntä vanhempieni luokse. Tiedän, että 
minun vanhempani eivät pidä hänestä. 

M: Ovatko sinun vanhempasi tavanneet hänet? 
T: Eivät. Ehkä he ovat jossain nähneet meidät, mutta eivät suoraan tavanneet… 

Nuorempi sisko ajattelee ihan samalla tavalla kuin minä, mutta vanhempi sisko ja 
vanhempi veli eivät…”  

             (haastattelu 9) 

 

Suomessa yleinen avoliitto herättää kaikissa kertojissani ihmetystä. Heidän kotimaissaan se 

ei ole mahdollista. Yllättävää on, että nuori vietnamilaisnainen ottaa puheeksi äitinsä seurustelun 

ulkomaalaisen miehen kanssa. Mies ei ole tytön mielestä sopiva, eikä hän halua äidin jatkavan 

tätä seurustelua. Tyttö on todennut äidille, että jos mies tulee heille asumaan, hän muuttaa kotoa 

pois. Tilanteessa ilmenee monia seikkoja, jotka eivät ole mahdollisia Vietnamissa: seurustelu 

ulkomaalaisen kanssa, avoliiton vaihtoehto ja tyttären merkittävä osuus päätöksenteossa. 

Sukupolvien rooli on muuttunut päinvastaiseksi. Vietnamilainen kulttuuri ja perhe-elämä ovat 

saaneet vaikutteita suomalaisesta elämästä. 

Nuori vietnamilaisnainen on miettinyt asioitaan ja puhuu tilanteestaan kanssani avoimesti. 

Keskustelu ilmentää, kuinka syvästä asiasta on kysymys puhuttaessa sukupolvien välisestä 

kuilusta ja kulttuurien välisistä eroista perheen ja suvun sisällä, nuorten ja aikuisten kesken. 

Vaikka asiaa on Suomessa vähätelty, sosiaalitoimen asiakastyössä nämä haasteet pulpahtelevat 

esille vähän väliä (vrt. Nylund-Oja 1995).  Vietnamilaisnainen jatkaa: 

 

”He (vanhemmat) ajattelevat, että minun on vaikea olla onnellinen, kun minä 
asun suomalaisen kanssa. Koska olen vietnamilainen olen oppinut paljon 
vietnamilaisesta kulttuurista. Esimerkiksi aina viikonloppuisin hän menee baariin tai 
tykkää mennä kaupunkiin tai pitää vain hauskaa, mutta minä en.  

 Kyllä joskus haluan mennä kaupunkiin, mutta en aina. Joskus me riitelemme sen 
vuoksi. Suomalaiset haluavat mennä sinne ja minä en. Se on eri, minä en aina halua 
mennä sinne.  

 On ihan kiva, kun riidellään, niin sitten sovitaan.” 
             (haastattelu 9) 

 

Lasten avioliiton järjestäminen kuuluu niin Vietnamissa kuin Somaliassakin edelleen 

vanhempien velvollisuuksiin. Vaikka Suomessa pyritään pitämään samoista perinteistä kiinni, 

asiat muuttuvat nopeasti ja nuoret kaatavat vanhoja traditioita vanhempiaan uhmaten. 

Vietnamilaisnainen kertoo: 
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”Minulla on kaveri, josta minun vanhemmat todella tykkää. Hän asuu 
Amerikassa. 

M: Onko hän vietnamilainen? Tyttö- vai poikakaveri? 
T: Vietnamilainen, poikakaveri. Minun vanhempani haluavat, että minä nain 

hänet, mutta minä en halua. Hän kirjoitti minulle kirjeen. 
M: Oletko sinä tavannut hänet? 
T: Kyllä, hän tuli Suomeen Amerikasta. 
M: Tapaamaan sinua? 
T: Kyllä ja minun vanhempani tykkäävät hänestä. 
M: Ja he yrittivät järjestää avioliittoa? 
T: Kyllä ja minä sanoin, että en pidä. Minä haluan itse valita, enkä rakastanut 

häntä. 
M: Eli sinun vanhempasi yrittivät pitää yllä tätä perinnettä myös täällä Suomessa, 

että he valitsevat sinulle puolison. Ovatko he valinneet sinun vanhempien sisarustensa 
puolisot? 

T: Eivät ole. Heidät oli helppo hyväksyä, he ovat vietnamilaisia. Minun 
poikaystäväni on vaikeampi hyväksyä. Minun vanhempani eivät vihaa häntä, mutta he 
ajattelevat, että se on eri asia.”  

                       (haastattelu 9) 

 

Vietnamilaisperheen tytär ymmärtää ja osaa jopa perustella vanhempiensa tarkoituksen ja 

myöntää, että seurustelu suomalaisen nuorenmiehen kanssa ei ole aina helppoa, sillä kulttuurien 

erilaisuudet törmäävät joskus hyvinkin herkästi. 

Nuoret somalikertojani pohtivat rakkaus- ja avioliittoasioitaan. Kulttuurierot suomalaisen ja 

somalialaisen välillä tuntuvat olevan paljon suuremmat kuin suomalaisten ja vietnamilaisten 

välillä. Joissakin haastatteluissa tulee esille, että kulttuuri on ihmisissä, eikä sitä voi muuttaa. 

Ihminen voi oppia uusia asioita, mutta sisintään, kulttuuriaan, taustaansa ja juuriaan ei voi 

muuttaa. Monien mielestä tulee vaikeuksia, jos yhdistää kaksi erilaista kulttuuria samaan 

perheeseen. ”Molemmat yrittävät muuttaa toista - ja mitä siitä tulee?” toteaa nuori somalinainen 

minulle.   

Nuoret somalit kertovat myös, että he pystyvät muuttumaan ja sopeutumaan suomalaiseen 

elämään paremmin kuin vanhemmat. Nurin mielipide poikkeaa muista. Hänestä kuilu ei ole vain 

kahden kulttuurin välissä vaan sen lisäksi oman kulttuurin vanhempien ja nuorten välissä. Hän 

pystyy tarkastelemaan tätä asiaa eri tavalla kuin perheelliset nuoret, koska hänen vanhempansa 

eivät ole Suomessa. Lisäksi hän joutuu ottamaan eri tavalla itsestään vastuuta kuin perheellinen 

nuori. Hän toteaa: 

 

”Olen muuttunut Suomessa hyvin paljon. Minä olen tullut aikuiseksi. Tiedän, että 
maailmassa on monia kulttuureja ja uskontoja ja Somalia on vain yksi näistä. Kun olen 
oppinut suomalainen kulttuuri ja elämäntapa, tiedän että somalialainen kulttuuri ja 
elämäntapa on  eri.  
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Pakolaisuus on tuonut minun elämääni erilaisia asioita ja voin oppia ja nähdä 
uuden elämän. Esimerkiksi minulla on suomalaisia ystäviä ja olen tutustunut 
suomalaiseen perhe-elämään.” 

                                                                               (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 
 

Nuorukainen on keskustellut asioista somalimiesten ja suomalaisten ystäviensä kanssa. Hän 

peilaa omaa nykyistä elämäänsä ja pohtii kuinka erilaista hänen elämänsä on Somaliassa. Hän 

päätyy siihen, että individualistisen kulttuurin, itsenäistymisen ja oman kulttuurin merkityksen 

näkeminen ja arvioiminen on aikaa vievä prosessi, joka vaatii paljon kykyä ja voimavaroja. Ei ole 

tarkoituksenmukaista, että samasta kulttuurista Suomeen muuttavat nuoret ja vanhemmat elävät 

kotoutumisen ja integraation paineissa ristiriidassa keskenään. On tärkeää puhua asioista ja 

ongelmista yhdessä ja löytää hyvä lopputulos.  

Nurin elämänasenne vaikuttaa haastatteluhetkellä positiiviselta, ja samalla kun hän kertoo 

edustavansa nuorempaa somalikulttuuria, hän tuntuu oivaltaneen olevansa nuoremman, jo tänne 

kasvaneen toisen sukupolven edustaja. Hän kokee merkitykselliseksi somaliyhteisön läheisyyden 

vieraassa maassa. Monissa asioissa hän tukeutuu muihin somalialaisiin, kysyy heiltä neuvoja ja 

mielipiteitä sekä todellista tietoa omasta kulttuuristaan ja uskonnostaan. Nuoremmille 

asettuminen merkitsee uuden kulttuurimuodon syntymistä, omalla tavallaan selviytymisen 

kaksoiselämää. 

 

 

6.8 Lähtömaa ja tulomaa keskinäisessä vertailussa   
 

Kertojani kokevat uusina asioina suomalaisessa elämäntavassaan työttömyyden, työajan 

lyhyyden, joutilaisuuden ja ennen kokemattoman vapaa-ajan. Nämä kaikki hämmentävät heitä, 

eivätkä he tunnu tietävän, lisääkö tämä heidän puolielämän tunnettaan vai liittääkö tämä heidän 

perheitään tiiviimmin suomalaiseen elämään, johon kuuluu aktiivisuus ja harrastaminen kodin ja 

perhepiirin ulkopuolella.  

Vietnamissa ja Somaliassa ei ole kodin ulkopuolisia harrastuksia, vaan pääasiassa kertojat 

viettävät perheen kanssa illat ja muut ajat. Kaikki aika menee kotitöiden tekemiseen ja 

sukulaisten kanssa yhdessäoloon. Ei aikuisilla, lapsilla eikä nuorillakaan ole erikseen kavereita 

eikä ystäviä, vaan yleensä kaikki ovat sukulaisia. 

Vapaa-aika on kertojille uusi, suomalainen käsite. Sen ymmärtäminen on vaatinut omat 

prosessinsa elämänhallinnassa. Kristilliseen ajanlaskuun sopeutuminen, vapaat viikonloput ja 

neljä vuodenaikaa sekä valo ja pimeys ovat mullistaneet aikakäsityksen ja ohjaavat myös 
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haastateltavani kodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Uudet tavat ja harrastukset tuntuvat olevan 

tärkeitä ja nautinnollisia erityisesti nuorille ja tuovat mukavaa kanssakäymistä suomalaisten 

seurassa.  

Kotimaan tutut työt muuttuvat Suomessa naiskertojilleni harrastuksiksi, erityisesti käsityöt, 

ompeleminen ja ruuanlaitto. Pojilla pallopelit ovat suomalaisissa kuvioissa mukana. Koripallo ja 

jalkapallo ovat pallopeleistä ne, jotka eniten kiinnostavat ainakin somalialaisia. Monet 

toivovatkin pääsevänsä tosissaan juuri näiden harrastusten pariin ja löytävänsä tätä kautta myös 

uusia suomalaisia ystäviä. 

Musiikki ja laulu ovat tärkeitä vietnamilaisille haastateltavilleni. Kotimaassa nämä ovat 

olleet itsestään selvyyksiä ja kuuluvat kaikkien elämään, suomalaisessa elämässä musiikista tulee 

harrastus. He rakastavat oman maansa musiikkia ja heillä on ollut vuosia Tampereellakin 

vietnamilainen orkesteri, jonka tahdissa monet käyvät laulamassa. Vietnamilaisissa vuotuis- ja 

perhejuhlissa orkesteri soittaa ja kukin pääsee vuorollaan laulamaan. Musiikki on vietnamilaisia 

yhdistävä ja kulttuurin säilyttämisen kannalta myös merkittävä asia Suomessa. 

Musiikkiharrastuksessa on mukana sekä nuoria että vanhempia vietnamilaisia.  

Myös somalialaisilla on Tampereella oma orkesterinsa ja laulu yhteinen harrastuksensa. 

Somalialaiset kertovat, että monet heidän kulttuuri-ihmisensä ovat muuttaneet Tampereelta 

pääkaupunkiseudulle ja tästä syystä musiikin harrastusmahdollisuudet ovat jääneet 

vähäisemmiksi. Molemmille ryhmille oman maan musiikki on tärkeää, ja kasetteja hankitaan 

lisää ja vaihdetaan kaiken aikaa.  

Omaan ja uuteen kulttuuriin liittyvien infrastruktuurien löytäminen ja tukeminen helpottaa 

kertojieni suomalaista elämää sen sosiaalisessa arkitodellisuudessa. Pirstaleinen elämä uudella 

maaperällä ja pienissä yhteisöissä saa sisältöä harrastuksista, joiden avulla he saattavat toimia 

yhdessä valtaväestön kanssa sekä löytää laajempia sosiaalisia verkostoja ympärilleen. 

Molemmat yhteisöt ovat luoneet Tampereelle omaa yhdistystoimintaansa, josta on puhetta 

niin vietnamilaisten kuin somalialaisten kanssa. Yhdistysasioista tulee ensisijaisesti sekä 

vietnamilaisten että somalialaisten miesten ”harrastus”. Harrastus- ja yhdistystoiminta on heille 

uutta, mutta suomalaisessa elämässä varsin välttämätöntä. Heistä uusina ”yhdistysläisinä” asiat 

eivät ole helppoja, eivätkä he osaa erottaa aina politikointia ja yhdistystoimintaa toisistaan. 

Somalian poliittinen tilanne vaikeuttaa yhdistyselämää myös Suomessa. Somalimies selvittää: 

 
”Ensin, kun me perustimme, oli vain yksi somaliyhdistys.  
Sitten joku, joka asui Kalelassa pilasi kaiken.  
Hän sanoi: ´tuo on Pohjois-Somaliasta ja tuo on Etelä-Somaliasta.´ Sitten hän 

järjesti sellaisen salakokouksen. Kun asiat tapahtuivat näin, järjestivät pohjois-
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somalialaiset oman (yhdistyksen).   
Sanoin, en voi osallistua tähän, koska ensin minä järjestin yksi yhdistys. 

Kuitenkin se oli vain puhetta, eivät he olleet mitään yhdistystä perustaneet. … 
Nyt yhdistys on hyväksytty, mutta kukaan ei tee mitään.”  

                (haastattelu  4, perhehaastattelu) 

 

Vietnamilaiskertojat paljastavat, että heilläkin on ollut alkuvaikeuksia ja paikkakunnalle oli 

syntymässä useampia yhdistyksiä. Ajan kuluessa yhdistystoiminta keskittyy siihen, mihin 

vietnamilaiset sen alun perin haluavatkin. Vietnamilaisnainen puhuu toiminnasta: 

 

 ”Meillä on kulttuurikerho ja se toimii.  
 Kokoonnumme yhdessä lauantaisin. Jos on jotain asioita, me kyllä kutsumme 

sinne kaikki ja keskustelemme yhdessä ja järjestämme kulttuuripäiviä. Yleensä meillä on 
kahdesti vuodessa kuujuhla (kulttuurijuhla). 

… Oli vaikeuksia alussa, kukaan ei halunnut puheenjohtajaksi. Meidän piti kysyä 
kaikilta kokouksessa… ei kukaan halunnut, koska se on raskas työ. Ja sitten herra 
XX…kaikki kunnioittavat häntä, koska hän on tehnyt töitä (ollut Suomessa koko ajan 
työssä) monen vuoden ajan ja tehnyt kaiken hyvin (elänyt moitteettomasti).” 

                        (haastattelu 6) 

 

Moni rohkenee tarkastella pakolaisuuden kokemuksiaan. He ovat tyytyväisiä ensinnäkin 

siitä, että ovat selviytyneet ja päässeet turvalliseen maahan ja elämään. Ajan myötä he osaavat 

peilata ja katsella asioita taakse- ja eteenpäin. Kotimaan asioiden ja tilanteiden tarkastelu saa 

erilaista näkökulmaa uudessa viitekehyksessä ja situaatiossa. Kertojille avautuu Suomessa 

asuessaan lähtömaa/synnyinmaa vähitellen eri tavalla ja myönteisessä perspektiivissä. 

Somalimiehet tilittävät ajatuksiaan näin: 

 
  M: Mikä tässä pakolaisuudessa on ollut hyvää? 
  ”Ensinnäkin on hyvä, että pääsin turvaan ja elän rauhallisessa maassa. Sen 

lisäksi pystyn arvostamaan myös kotimaata, kun huomaa vieraassa maassa olen aina 
vieras, vaikka asiat ovat kuinka hyvin. 

  Samalla kun on vieraassa maassa, siellä oppii sellaisia asioista, joita voi käyttää 
hyödykseen myöhemmin esimerkiksi Somaliassa. Tulee ideoita ja täällä näkee asioita, 
jotka voisivat olla hyvin myös kotimaassa. Tai voi käyttää aikaansa hyvin esimerkiksi 
opiskelemalla.  

  Pakolaisuudessa kaikki asiat eivät ole negatiivisia, on siinä positiivisiakin. Ehkä 
meidän sukupolvemme huomaa, että enää ei kannata sotia keskenään eikä muita 
vastaan.”  

                                                 (haastattelu 13) 

 

  ”Olen ollut täällä (Suomessa) nyt pitkän aikaa, eli kuusi vuotta ja sinä aikana 
olen tavannut täällä monta hienoa asiaa, jotka Somaliassa ei ole hyvin. Somaliassa ei 
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työskennellä ihmisten kanssa. Täällä ensin on rehellisyys ja ihmisluonto. Suomessa 
jokainen tuntee vastuunsa ja jokainen yrittää ymmärtää toista henkilöä. Mitä hän haluaa 
tai mitä hänelle kuuluu.” 

           (haastattelu 4, perhehaastattelu) 

 

Kun kertojani mukaan ”Somaliassa ei työskennellä ihmisten kanssa”, tulkitsen hänen 

tarkoittavan suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä psykososiaalista-  että 

mielenterveystyötä. Tämän alan työt hämmästyttävät muitakin kertojia. Yleensä he suhtautuvat 

sosiaali- ja terveydenhuollon työsektoriin kunnioittaen. Se on alue, johon he ovat tutustuneet 

nopeasti Suomeen tullessaan. 

Haastateltavani toteavat oppineensa pakolaisuuden ja suomalaisen elämän myötä monia 

asioita. He ovat voineet nähdä erilaista elämää, tutustua erilaiseen kulttuuriin ja uskontoon ja elää 

uudessa yhteiskunnassa. Monet somalialaiset myös kritisoivat suomalaista yhteiskuntaa ja 

nostavat esille oman maansa hyviä puolia. Somali-isä selvittää: 

 

  ”Suomessa ei ole työtä ja sinä vain odotat, kela ja niin edelleen. Mutta 
Somaliassa sai työtä ja siellä saat paljon rahaa. Ei paljon laskuja, sinä et maksa vuokraa, 
sinulla on sinun oma asunto, oma koti. Ja siellä voi tehdä mitä tahansa, sinulla on auto, 
ruokaa, työtä, rahaa, kaikkea.  

   Mutta täällä, jos saat jotain ylimääräistä, tehdään normi. Se on Suomessa, siellä 
ei ole.  

  Ja myöskin, että sinulla on sinun omakotitalo - ei vain neljä huonetta  vaan 
enemmän - kuusi, seitsemän…Joskus sähkö menee poikki ja silloin sinun oma 
generaattori menee päälle ja täällä ei ole.” 

                      (haastattelu 8, ryhmähaastattelu) 

 

Somalian valtion suhtautuminen pakolaisiin ja pakolaisuuteen on erilainen kuin Suomen. 

Näiden kahden valtion pakolaispolitiikkaa ei voi Nurin mielestä verratakaan, ja kotimaansa 

hyvänä puolena hän viittaa ihmisten samanlaisuuteen; ihmiset muistuttavat ulkonäöltään toisiaan 

eikä kielikään kovasti poikkea. Erilaisuus ja eriarvoisuus eivät pääse korostumaan. Nur 

vakuuttaa, että pakolaisetkin voivat tiettyjen mittapuiden mukaan Somaliassa paremmin kuin 

Suomessa. Hän käy kertomaan, mikä oli tilanne hänen maassaan silloin, kun ”Somalia oli vielä 

Somalia”: 

 

  ”Somaliassa oli paljon pakolaisia, jotka ovat eri asemassa kuin me (täällä 
Suomessa)    Pakolaiset tulevat Etiopiasta. He ovat niin eri (tilanteessa).  

   Kun he tulevat Etiopiasta Somaliaan he saavat työtä ja heillä on sama kieli tai 
etiopian kieli, mutta kuitenkin. Ei, se ei ole ongelma siellä.  

      He löytävät työtä, asuvat ihmisten kanssa, kansalaisten kanssa. He ovat niin 
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eri (asemassa).  
   Täällä me olemme eri värisiä ja eri ihmisiä.” 

                                                                                            (haastattelu 8, ryhmähaastattelu)

  

Suomessa erilaista elämää maistaneet haastateltavani osaavat verrata ja katsella 

lähtömaataan kokemustensa jälkeen toisessa valossa. Vietnamilaisnainen aprikoi: 

 

   ”…Elämä Suomessa on ihan vapaata. Saan tehdä, mitä minä haluan.  
   On ihan kivaa, mutta minä ajattelen, että on kaksi kulmaa - toinen ja toinen - 

toinen on suomalainen elämä ja toinen on vietnamilainen. Mutta se on ihan hyvä.”  
                         (haastattelu 9) 

 

Halu palata juurilleen alkaa käydä yhä voimakkaammaksi. Vietnamilaiskertojat ovat 

voineet jo toteuttaa kotimaan vierailujaan, joilla on suuri merkitys elämänhallinnan kannalta. 

Vanhemmat tuovat Vietnamin matkoiltaan kiinnostavaa ja arvokasta tietoa myös nuoremmalle 

sukupolvelle. Vietnamilaisnainen pohdiskelee positiotaan: 

 

”Kun olin (asuin) Vietnamissa, minä en paljoa miettinyt sitä. Mietin vain 
poislähtemistä.  Mutta kun tulin Suomeen, aloin kaipaamaan maatani. Muistin kivan 
koulun, kivan kulttuurin juhlat.  

Joskus Suomessa koulussa mietin, että voi kun kaikki kansalaiset olisivat yhtä 
kivoja kuin Vietnamissa. Siellä oli todella hauskaa ja kivaa. Täällä Suomessa muistan 
ihan kaikki Vietnamista, ja mietin, voisin matkustaa sinne, mutta en koskaan kokonaan 
takaisin. Vain käymään Vietnamissa. Haluaisin mennä katsomaan sukulaisia ja ystäviä ja 
paikkaa, missä minä asuin. Onko se muuttunut paljon. Olen ollut 16 vuotta elämästäni 
siellä.  

Minun vanhempani matkustivat juuri Vietnamiin ja odotan heitä takaisin että he 
kertovat minulle, mitä siellä oli. On kivaa, kun he tulevat. He lähtivät tammikuun 5. 
Päivänä ja tulevat takaisin 25. päivä helmikuuta ” 

                       (haastattelu 9) 
 

Vietnamilaiset tuntuvat sitoutuneen paikkaan, johon saapuvat. Kotimaata ajatellaan ja 

katsellaan lämmöllä, mutta tila ja paikka ovat vahvasti Suomessa. Kun on kerran lähdetty, 

päätöksessä pysytään ja siihen sitoudutaan. Tämä auttaa kertojiani rakentamaan kotia ja uutta 

elämää, asettumista Suomeen. Se merkitsee oman aseman ja paikan etsimistä sekä päämäärien 

asettamista. Määrätietoinen vietnamilaisnainen tuntuu tietävän elämästään: 

 

”Mä jään Suomeen (sanoo päättäväisesti).  
Ajattelematta mä tiedän, että jos meillä on rahaa, matkustamme ja käymme  

Vietnamissa,  mutta ei oteta sitä enää asuinpaikaksi. Mun tulevaisuus on täällä ja elämä 
on täällä.”     
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              (haastattelu 3) 

 

Monet kertojani haluavat puhua ääneen myönteisiä tuntemuksiaan kotimaastaan. 

Kerronnasta kuultaa haikeus ja ikävä. Haastattelut saavat joissakin tilanteissa terapeuttisen 

luonteen, ja kertojani tempautuvat pukemaan tunteitaan sanoiksi ottaen avuksi muutkin aistit 

välittäessään tarinoita, uskomuksia, metaforia ja perheen tai kulttuurin mukaisia tapoja. Välillä he 

kyynelehtivät ja esittelevät kertoessaan myös joitakin esineitä, alttaria tai hakevat valokuvia, joita 

haluavat näyttää minulle. He kertovat jopa runollisesti synnyinmaansa ilmasta, tuoksuista, 

mausteista, kasveista ja niistä asioista, joita ei valokuvista voi nähdä.  

Jawahir selvittää: 

 

  ”Meillä on aina kesä Somaliassa.  
  Kuusi kuukautta sataa - meillä on eri ilma…  
  Kivointa Somaliassa on: oma kieli, meidän maa, siellä on kaikki elämä 

helpompaa.” 
              (haastattelu 12) 

 

Timira pukee Somalian mielikuvansa runonomaiseksi metaforaksi: 

 

”Somalia! -  Se on kaikki parasta, mikä sinun maa on.  
Missä puu kasvaa, on sen juuret ja kaikki.  
Se on ihmiset, se on juuret, se on maa!” 

                  (haastattelu 1) 

 

Somalian ja Vietnamin valokuvat hersyttävät ihmiset puhumaan muistoistaan. 

Synnyinmaahan liittyy jokaiselle lämpimiä ja mukavia ajatuksia. Näistä hetkistä tulee kertojilleni 

mielen matkat kotimaihinsa, joita he olivat ikävöineet. Ihmiset, jotka puhuvat ja muistelevat 

erityisesti positiivisia asioita kotimaastaan, ovat päässeet paremmin sopuun pakolaisuuden ja 

pakolaisprosessinsa kanssa. Viha, katkeruus ja menetykset on tietyllä tavalla taitettu. Tilalle 

tulevat hyvät muistot sekä kaipaus. Kun kertojasta näin on tullut ”oman elämänsä päähenkilö”, 

hän pystyy elämään suomalaista elämäänsä oman ”elämänsä valmiiksi tekemisen” pitkässä 

prosessissa (vrt. Molander 1998, 61-62).  
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6.9 Yhteenvetoa 
 

Asettuminen merkitsee Suomeen tulon jälkeistä aikaa, Tampereella elettävää elämää, vuosia 

kestävää ajanjaksoa. Elämä paikantuu Tampereelle, asettuu uomiinsa eri historiallisten ja 

kulttuuristen ulottuvuuksien yhteen kiinnittymisinä kuin myös yksilön ja yhteisön fyysisinä, 

psyykkisinä ja sosiaalisina kokemuksina (vrt. Tiilikainen 2003, Hautaniemi 2004). Kertojieni 

näkökulmasta liukuma liittymisestä asettumiseen tapahtuu vähitellen. Mitään yhtä selkeää 

rajanylitystä kuten aiemmissa vaiheissa ei tässä siirtymässä ole, mutta tärkeimmäksi kynnykseksi 

niin laillisesti, oikeudellisesti kuin henkilökohtaisestikin muodostuu Suomen kansalaisuuden 

saaminen ja tätä kautta yksilön aseman muuttuminen. Muuten elämä ikään kuin lipuu asettumisen 

vaiheeseen ja eri asioissakin vielä eri aikoihin. 

Aineistosta huokuu toisaalta kertojieni viihtymättömyys ja ”asettumattomuus” Suomeen, 

mutta myös heidän tyytyväisyytensä moniin suomalaisiin asioihin. Kertojieni näkökulmasta 

suomalainen elämä ja elämäntapa ovat alussa jotain ihmeellistä. Hyvinvointivaltion jäsenyys ja 

palvelut herättävät heissä arvostusta. He eivät ole koskaan voineet kuvitellakaan mitään niin 

hienoa kuin miltä suomalainen hyvinvointivaltio heistä tuntuu. Mies- ja nais- sekä vietnamilais- 

että somalikertojani antavat esimerkiksi suomalaisesta terveydenhuollosta, koulu- ja 

päivähoitojärjestelmästä ylistäviä arvioita. Heistä ne ovat suurenmoisia asioita, joita ei voi aina 

edes ymmärtää. Asettuminen merkitsee kertojien omien arvojen ja maailmankuvan suhteuttamista 

erilaiseen elämään ja kotoutumiseen. 

Uusi ympäristö ja situaatio tuovat haastateltavieni elämänpiiriin uusia vastakkainasetteluja 

kulttuurin, toiseuden, perhejärjestelmän ja omien arvojensa kanssa. Kertojani kokevat olevansa 

vanhoja arvoja uhmaavassa tilanteessa. Heidän hyvinvointiaan uudessa kotimaassa uhkaavat 

toisaalta pakolaisuuteen liittyvät menetykset - taloudelliset, sosiaalisen aseman ja henkilösuhtei-

den menetykset - ja toisaalta uuden ympäristön aiheuttama ”kulttuurishokki” (vrt. Liebkind 1990, 

256). Vaikka kertojista elämä Suomessa tuntuu alussa hyvältä, hetken kuluttua he kokevat 

”puolielämän” tunnetta. Todellisuudessa konfrontaatio tuntuu tulevan esiin kaikkialla. 

Asettumisen aikana heille merkityksellistyy diasporassa elämisen kovat vaatimukset ja vaikeudet. 

Yksilön aseman muuttuminen ja siihen liittyvät kulttuuriset vaikeudet niin omassa ryhmässä kuin 

suhteessa ”uuteen” viitekehykseenkin. Uuteen maahan asettuminen ei ole helppoa ja 

transnationalismi sekä mahdollisuus yhteydenpitoon sukulaisten kanssa ei vie pois koti-ikävää 

synnyinmaata kohtaan. 
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Roosin suomalaisen elämän (1987) yksi tyypittelyulottuvuus on keskeinen elämänalue. 

Suomalaisten elämäkertateksteistä muodostuvia elämänalueita ovat perhe, työ, asuminen, 

kulttuuri, uskonto, ihmissuhteet, koulutus, huvittelu, harrastukset, jotka kuuluvat myös 

pakolaisten haastatteluissa. Suomessa eri sukupolvien elämäkertoja tutkittaessa on havaittu 

keskeisen muutoksen koskevan suhtautumista työhön (Roos 1987). Jos ei ole työtä, muut 

elämänalueet korostuvat sekä suomalaisilla että pakolaiskertojillani. Työn tilalle tulee keskeisenä 

elämänsisältönä perhe, asunto, laajemmin ihmissuhteet ja niiden ongelmat.  

Kertojieni elämässä on paljossa samoja toiveita kuin suomalaistenkin. Vaikka elämä on 

turvallista, se ei ole sitä, mitä on odotettu. Elämänhallintaa ollaan vasta etsimässä. Suomeen 

saavuttuaan haastateltavani eivät tunne käsitettä työttömyys, mutta oppivat sen pian Suomen 

lamassa omakohtaisesta kokemuksesta. Työn ja suomalaisen työelämän kokemusten puuttuminen 

koetaan tappioksi. Osalle välittyy vääristynyt kuva suomalaisesta yhteiskunnasta ja elämästä. 

Moni haluaa tehdä jotakin työttömyyskorvauksensa eteen; heistä tuntuu oudolta saada rahaa 

työttömyyden korvaukseksi ja vastineeksi. He haluaisivat säännöllisyyttä päivärytmiinsä ja olla 

hyödyksi jossakin elämän merkityksellisessä ketjussa.  

Erityisesti miesten työttömyydellä on negatiivinen vaikutus perheen hierarkiaan ja heidän 

asemaansa. Mieskertojat kokevat tilanteensa heikentyneen ja ”alentuneen kohtelun uhka” (vrt. 

Kortteinen & Tuomikoski 1998) nostaa heidän aggressioitaan koko suomalaista yhteiskuntaa 

kohtaan. Mieskertojien erilainen rooli perheenpäänä muuttaa perhehierarkian. Miehet voivat 

huonommin ja kokevat menettäneensä valtaansa ja asemaansa naisille. Tästä seuraa nopeasti 

kollektiivinen uskomus, että tasa-arvoinen ja demokraattinen Suomi on naisten puolella ja 

naisvirkamiehet toimivat naisten eduksi. Naisille muuttunut tilanne on hämmentävä. 

Kertojat kokevat arjessaan monia uhkia, jotka tulevat sekä ulkoa että oman perheen 

sisältä. Lasten ja nuorten asema suomalaisessa elämässä herättää ihmetystä. Vanhemmat haluavat 

pitää kiinni omista traditioistaan, mutta tämä on suuren työn takana. Ongelmia syntyy, kun 

suomalaisen yhteiskunnan arvot ja käyttäytymismallit tulevat tutkimieni yhteisöjen sisälle ja 

ilmenevät niin miesten, naisten kuin nuortenkin käyttäytymisessä. Sukupolvien kuilun 

syveneminen ja perheenjäsenten erilaiset roolit merkitsevät kollektiivisen kulttuurin höltymistä, 

mikä aiheuttaa tuskaa kaikille. Selviytyäkseen heidän on löydettävä elämästään yhteisöllisiä 

siteitä ja kiinnityttävä arvoihin, jotka eivät korosta suoriutumista ja pärjäämistä. Aineistosta 

ilmenee, että ulkoinen ja sisäinen elämänhallinta ovat saaneet ja saamassa uusia muotoja. 

Kertojien elämänhistoria Suomessa on vielä lyhyt eikä tässä tutkimuksessa voi peilata 

haastateltavien suomalaista elämää, sen hallittavuutta tai laatua kauemmin kuin tutkitulta 

ajanjaksolta. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

7.1 Moniulotteinen näkökulma pakolaisuuteen 

 

Tutkimuksessani tarkastelen pakolaisuutta ja pakolaisuuden kulkua yksilön, eri statusten ja 

kahden ryhmän, vietnamilaisten ja somalialaisten näkökulmasta: 1) laillisten asemien 

muutoksina, 2) pakolaisten itsensä antamien merkitysten valossa ja 3) miten pakolaiset itse 

hahmottavat tapahtuneet rajanylityksensä. Nämä näkökulmat yhdessä antavat kuvan 

pakolaisuudesta. Pakolaisuutta määrittävät kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö. 

Pakolaisuutta ilmiönä ja muutoksena ihmisen elämässä jäljitän eri vaiheiden kautta van Gennepin 

siirtymäriittiteorian pohjalta. 

Vietnamilais- ja somalialaispakolaisen haastattelujen ja elämäntarinoiden analyysi - antaa 

uutta tietoa pakolaisuudesta, sen kulusta ja turvaa hakevien ihmisten henkilökohtaisista 

kokemuksista. Tutkimusaineistoni antaa mahdollisuuden vertailuun, koska se on koottu kahden 

eri etnisen ryhmän ja kolmen eri statuksen/laillisen aseman pakolaisten henkilökohtaisista 

elämäntarinoista. Pakolaisuus näyttäytyy näistä näkökulmista erilaisena ja kolmen statuksen 

tarkastelu rinnakkain täydentää pakolaisuuden kuvaa ja analyysia.  

Yksilöllinen näkökulma on pakolaisuuden kulun tutkimukseni punainen lanka. Tutkimus 

valaisee pakolaisuuden erilaisia pitkäkestoisia vaiheita, kokemuksia ja merkityksiä ihmisen 

elämänkulussa, ja erityisesti hänen perspektiivistään analysoin niitä merkityksiä, joita pakolainen 

itse antaa prosessinsa eri vaiheille ja miten hän hahmottaa elämänmuutostaan Suomessa? Koska 

haastateltavani Suomessa muistelevat mennyttä, olen tietoinen siitä, että analyysini perustuu 

jälkitulkintaan – mennyt aika ja tarinat merkityksellistetään kertomahetken perspektiivistä. 

Toisaalta pakolaisuus osoittautuu jokaiselle paitsi  henkilö- myös perhekohtaiseksi sekä hänen 

yhteisönsä jakamaksi kokemukseksi.  

Statusten tarkastelu ja vertailu paljastaa pakolaisuuden hallinnollisesti ja oikeudellisesti 

käsitteeksi, joka määrittää rajoja ja rekisteröi ihmiset tiettyyn lailliseen asemaan (statukseen). 

Tutkittavien näkökulmasta katsottuna ilmenee, että pakolaisen määritelmillä ja statuksilla on 

turvaa hakevien ihmisten, kertojieni, elämään hyvin merkittävä vaikutus. Pakolaisuus osoittautuu 
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haastateltaville,  pitkäksi ja epäselväksi tapahtumaketjuksi. Vaikka he eivät ole useinkaan edes 

statuksista tietoisia, ovat häilyvät rajat tilojen välillä kokemuksellisesti merkityksellisiä.  

Etninen/kulttuurinen aspekti avaa kertojieni erilaisuutta kahden kulttuurin, elämäntavan 

ja uskonnon perspektiivistä. Tutkimuksesta käy ilmi, että vaikka haastateltavat kantavat 

kulttuurinsa ja uskontonsa täyden matkalaukun mukanaan, heidän elämänsä ja mielensä 

paikantuvat kotimaahan. Kertojat kokevat etenkin lähisukulaisten ja kollektiivisen perheyhteisön 

puuttumisen vaikeuttavan elämäänsä uudessa ympäristössä. Koska kulttuuri ja uskonto sanojen 

laajemmissa merkityksissä osoittautuvat kertojilleni kasvualustaksi, jonka merkitys uudella 

maaperällä korostuu, tästä muodostuu tutkimukseni yksi keskeinen alue. Haastateltavien 

paikantuminen uuteen maahan näyttää etsivän muotojaan ja aseman saavuttaminen teettää työtä. 

Tilan ja paikan löytämistä helpottaa oman kulttuurisen ja uskonnollisen ilmapiirin, sen erilaisten 

infrastruktuurien, luominen Suomeen niillä edellytyksillä ja symboleilla kuin se uudessa 

ympäristössä on mahdollista.  

 

 

7.2 Pakolaisuuden kulun neljä vaihetta  

  

Haastatteluista kirjoittamani elämäntarinat (life stories) ovat puhutun tekstin ohella tutkimukseni 

keskeisaineistoa. Suulliseen muistiin perustuvan aineistoni hahmottamisessa pidän merkittävänä 

tuloksena uuden genren, pakolaisen elämäntarinan työstämistä. Yksi tulevaisuuden haaste on 

mielestäni saada pakolaiset itse kirjoittamaan elämäntarinansa.    

Pakolaisten elämäntarinoissa muutosvaihe, pakolaisuuden kulku, etenee tapahtumaketjuna, 

jota seuraan van Gennepin (1909) siirtymäriittiteorian mukaisesti. Lopussa pakolaisuuden 

prosessi jatkuu pitempään kuin, mihin van Gennepin 3-portainen malli ulottuu. Koska 

pakolaisuus osoittautuu jatkuvan rajanylityksiä ja liittymistä kauemmin, luon tapahtumaketjun 

viimeiseksi, uudeksi vaiheeksi - asettumisen. 

Van Gennepin teoria käsittelee siirtymäriittejä, muutosten rituaaleja siirtyminä, jotka 

julkistavat ihmisen elämänkausissa tapahtuvat muutokset rajanylityksinä. Sen mukaisesti 

pakolaisuus vaiheistuu riippumatta siitä, että ulkoinen rituaalisuus suorastaan huutaa poissaoloaan 

pakolaisuuden eri vaiheisiin siirtymissä. Minä en kysy rituaaleista eivätkä haastateltavani 

mitenkään puhu tai viittaa niihin. Tämän katson osoittavan, etteivät kertojani merkityksellistä 

näitä hetkiä rituaalisesti. Tapahtumat vain lipuvat eteen päin. Alkuvaiheessa mm. rajan ylitykset 

ja pakolaisuuden eteneminen ovat kertojieni mielestä vailla näkyvää muutosta, selkeää etenemistä 
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tai loppua. Kertojien näkökulmasta pakolaisuus määrittyy elämäntilanteeksi, josta voi vain todeta, 

että ”pakolaisuus on alkanut eikä sen loppumisesta ole tietoa”. 

Pakolaisuuden tutkimus lähestyy van Gennepin (1909) teoriasta sivuun jäänyttä 

maantieteellisten siirtymien näkökulmaa. Merkityksellistä on, että siirtymäriitit (van Gennep 

1909, Turner 1979, Honko 1972) suoritetaan useimmiten tilanteissa, joissa ihminen siirtyy 

sosiaalisesti korkeampaan asemaan ja ikään, mikä ritualisoidaan näkyvästi. Pakolaisuuden 

siirtymissä käy lähes poikkeuksetta päinvastoin: aikaisemmin arvostettu yhteisön jäsen, usein 

korkeassakin asemassa oleva, joutuu pakolaisuutensa eri vaiheissa siirtymään uusissa 

yhteisöissään marginaaliin. Sosiaalisen aseman alenemisen tiedostaminen on usein hyvin kipeä 

kokemus ihmisille. Kenties juuri tästä johtuu  kertojieni haastatteluvastausten paljastama 

siirtymien rituaalittomuus. Sen sijaan kertojieni puhuessa kulttuureistaan omat rituaalit ovat 

mukana mm. niin hääjuhlissa, lasten syntymässä, kuolemassa kuin muslimien ramadan-ajan 

päätösjuhlissakin tai vietnamilaisten uuden vuoden tet –juhlan perinteisessä vietossa. 

Aineistoni pakolaisgenret, pakolaisten elämäntarinat osoittavat jokaisen kertojan elämän 

”muutoksen” sisältävän neljä siirtymävaihetta. Tutkimustulokseni voidaan pelkistää seuraavaan 

pakolaisuuden prosessien kuvauksen vertailukaavioon: 

 
 
VAIHEET 

 
irtaantuminen                  välitila                         liittyminen                         asettuminen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

 
1. Vietnamilaiset - pakolaiset  
lähtö, pakomatkat           pakolaisleiri                   Suomeen tulo                     elämä Suomessa 

  

2. Somalit - turvapaikanhakijat  
lähtö, pakomatkat           Suomeen tulo                  päätös turvapaikasta       elämä Suomessa                             
 
3. Perheisiin yhdistettävät  
vietnamilaiset 
odotusta Vietnamissa     odotusta Vietnamissa     Suomeen tulo                    elämä Suomessa 
(perhe hajoaa) (pakolaisasema)  
 
somalit 
lähtö,   pakomatka          odotusta jossakin            Suomeen tulo                   elämä Suomessa 
(perhe hajoaa)                   (pakolaisasema) 
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1) Irtaantuminen; ihmiset pakenevat kotimaastaan ja lähtevät hakemaan turvaa. 

Vietnamilais- ja somalihaastateltavieni lähtötilanne on samanlainen. He lähtevät kotimaistaan 

laittomina pakenijoina. Lähtö merkityksellistää pakolaisuuden alkamisen. Kertojina ovat itse 

pakolaiset, mikä antaa uutta kokemuksellista perspektiiviä maailmanlaajuisen ongelman 

ymmärtämiseen. Lähdöstä ja irtaantumisesta alkaa pitkä tapahtumaketju. Haastateltavat lähtevät 

kotimaistaan hahmottamatta lähdön merkitystä tai vaikutuksia omaan elämäänsä – usein salaa ja 

siksi kaikkea julkisuutta, saati julkistamista vaille jääviä ulkoisia rituaaleja.  

Kertojien sisäinen elämänhallinta joutuu koetukselle, ja sen puuttuminen lyö leimansa 

ihmisen elämään. Sisäinen elämänhallinta toteutuu, kun ihminen pystyy sopeutumaan riippumatta 

siitä, mitä hänelle tapahtuu; katsomaan eteensä tulevia asioita parhain päin, sisällyttämään 

elämäänsä dramaattisia tapahtumia ja toimimaan vaikeuksistaan huolimatta. Sisäistä hallintaa ei 

pidä sekoittaa alistumiseen tai antautumiseen. Asia on pakolais- ja maahanmuuttajatyön kannalta 

haasteellinen; kysymyksessä on turvaa hakevien ihmisten erilaisten prosessien ja niihin liittyvän 

oikeudellisen aseman uudelleen arviointi ja huomioon ottaminen maailmanlaajuisesti.  

Merkityksellistä pakenijan ja turvaa hakevan ihmisen kannalta olisi se, että ”pakoprosessi” 

jäisi lyhyeksi. Haastattelemiani pakolaisia ja turvapaikanhakijoita yhdistävä kokemus 

irtaantumisvaiheessa on katastrofi, johon kuuluu pelkoja ja kriisejä. Vietnamilaisille 

perheenyhdistämisen kautta saapuneille kertojille irtaantumisvaihe on erilainen kuin 

somalialaisille. Ero johtuu sotaa käyvän Somalian ja sodan jälkeisen Vietnamin erilaisista 

olosuhteista. 

 

2) Välitila on kaikille ”tutkimusryhmilleni” erilainen. Yhteistä on vain, että se aiheuttaa 

kaikille suurta hämmennystä. Kaikkien pakenijoiden pakolaisuus laillistuu välitilassa, mutta  

pitkään aikaan ei tapahdu mitään erityistä. Vietnamilaiskertojani saapuvat UNHCR:n 

pakolaisleireille, joissa he tutkimusten jälkeen saavat pakolaisen aseman ja tulevat valituiksi 

Suomeen. Valinnat eivät ole helppoja, mutta niiden jälkeen he tietävät pääsevänsä Suomeen ja 

pystyvät valmistautumaan lähtöön. Somalihaastateltavani saapuvat turvapaikanhakijoina jo 

välivaiheessa Suomeen. He eivät tiedä, saavatko he jäädä vai joutuvatko he lähtemään. Joka 

tapauksessa heillä on lupa olla Suomessa. Haastattelemani perheenjäsenet odottavat asemaansa 

uutta käännettä: vietnamilaiset Vietnamissa ja somalialaiset eri maissa. Kun omaiset saavat 

pakolaisen aseman ja viralliset päätökset, perheenjäsenten asema muuttuu ja he saattavat 

tahoillaan alkaa odottaa asiapapereitaan Suomeen lähtöön. Kertojani hahmottavat valtakunnan 

rajan ylittymisen kansainvälisen suojelun piiriin pääsemisenä.  
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Välitilaa määrittää haastateltavieni oleminen sosiaalisten järjestysten ja normien 

ulkopuolella. Turnerin (1979) mukaan tällainen liminaalisuus on sekä vaarallinen että 

mahdollistava tila, johon liittyy myös erityinen yhteisöllisyyden muotonsa (communitas). Tämä 

erityinen, raja-aitoja murtava ekstaattinen yhteisöllisyys on mahdollista vain välitilassa, jossa 

ihmisten väliset hierarkiat lakkaavat vaikuttamasta. Välitila merkityksellistyy kertojilleni sekä 

leireillä että vastaanottokeskuksissa ihmisten kohtaamisina ilman arvoa ja sosiaalista sekä 

yhteiskunnallista asemaa. Tällöin syntyy myös erityisiä ystävyyssuhteita, jotka perustuvat mm. 

välitilassa jaettuihin yhteisöllisyyden kokemuksiin. 

Pakolaisten oikeudellisella asemalla on Suomeen saavuttaessa suuri merkitys. Juuri 

statusten erilaisuudesta seuraa oleellisin ero pakolaisuuden prosessissa ja kokemuksissa uuteen 

maahan saavuttaessa. On eri asia tulla maahan odotettuna ja toivottuna valmisteltuun tilanteeseen 

kuin epämääräisessä kaaoksessa, yllättäen - ja hakea turvapaikkaa. Pakolaisuuden kokemukset 

muodostuvatkin alkuvaiheessa kaikille ryhmilleni erilaisiksi.  

Välivaiheessa kenenkään kertojan pakolaisuus ei pääty siihen, että pako on takana ja 

ihminen pääsee turvaan. Vaikka he siirtyvät laillisuuden kategoriaan ja toiseen maahan ”turvaan 

ja säilöön” odottamaan, turvattomuudesta tulee yhteinen kokemus kaikille. Turvassa mutta 

epävarmuudessa pakolaisuus saa erilaisia muotoja. Lähtijät ymmärtävät, mitä on tapahtunut ja 

kuinka lopullista lähtö on. Tämä herättää ihmisten syyllisyyttä kotimaasta lähtemisestä ja 

sukulaisten jättämisestä. Tutkimukseni osoittaa yhtäpitävästi kaikkien ryhmien kohdalta 

uskonnon merkittävän roolin. Siitä tulee välivaiheessa monille merkittävä ihmisiä yhdistävä 

turvatekijä kotimaan perheyhteisön puuttuessa.  

Jo välivaiheessaan somalikertojat joutuvat kokemaan suomalaisten kielteisen asenteen. Se 

että yhteiskunnassamme harjoitettu integraatiopolitiikka ei tunnu sallivan uutta, kielii erilaisesta 

ihmiskäsityksestä. Ulkonäön ja ihonvärin erilaisuudet Suomessa ovat muistutus 

ulkopuolisuudesta, joka haastateltavista tuntuu olevan valtaväestön mielessä aina.  

 

3) Liittyminen merkityksellistyy alussa hetkellisesti ”parhaaksi ajaksi”  - pakolaisuuden 

päättymiseksi, mikä tuntemus katoaa nopeasti. Haastateltavieni käyttämä metafora ”uuden 

elämän alku” kuvaa tilannetta, jossa pakomatkat ja epätietoisuus näyttävät päättyvän ja he voivat  

aloittaa elämänsä rakentamisen. Elämään tulee uutta toivoa ja kaikki tuntuu hyvältä.  

Pettymyksen tuottaa se seikka, ettei pakolaisena oleminen päätykään. Kun ihmiset, jotka 

ovat olleet pakolaisuuden subjekteja, kokevat muuttuvansa objekteiksi, pakolaisuus saa 

erilaisen ulottuvuuden. Pakolaisuuden jatkuminen tuntuu tulijoista ahdistavalta. Jos 

pakolaisuuden alku on ollut hankalaa, myös pakolaisuuden päättyminen on vaikeaa. Tässä 
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vaiheessa pakolaisuus merkityksellistyy kertojilleni ikään kuin leimaksi, josta ei pääse eroon. 

Pakolaisuus hahmottuu uudella tavalla elämäntilanteeksi, johon ihmiset ovat ikuisesti sidottuja. 

Tutkimustulos on tärkeä, koska se tuntuu olevan yleistettävissä myös muihin pakolasiryhmiin 

niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. 

Tutkimukseni antaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti aihetta miettiä pakolaisen ja 

pakolaisuuden oikeudellista määrittelyä: mistä pakolaisuus alkaa, ja mihin se todellisuudessa 

päättyy, vai päättääkö sen vasta pakolaisten kolmas sukupolvi? Pakolaisen määrityksiä olisi syytä 

pakolaisten kannalta inhimillistää, mikä merkitsisi pakolaisuutta koskevien pykälien tarkistamista 

lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa.  

Tutkimukseni osoittaa, että somalialaiset joutuvat tuntemaan suomalaisten kulttuuriset 

luokitukset vahvemmin kuin vietnamilaiset. Vietnamilais- ja somalikertojieni kokemukset 

Suomessa osoittautuvat erilaisiksi, mihin vaikuttavat suomalaisten erilaiset stereotypiat ja 

suhtautumiset. Eri ryhmistä ja alueilta saapuneita pakolaisia yhdistäviä tekijöitä ovat monet 

rajojen ylitykset: mm. valtakunta, uskonto, kulttuuri ja kieli. Suomeen tulon alun näkyvimmäksi 

eroksi ryhmien välillä ilmaantuu suomalaisten myönteisempi suhtautuminen vietnamilaisiin kuin 

somalialaisiin.  

Vaikka kaikilla kertojillani on myönteisiä Suomi-kokemuksia, erilaisuuden, epäselvän 

identiteetin ja alemmuuden tunteet ovat jokapäiväistä elämää. Erilaisuus tuntuu 

vastakkainasettelulta suomalaiset/pakolaiset, enemmistö/vähemmistö tai erilaisessa asemassa 

elämisenä suhteessa suomalaisiin. Tilanne on sama kuin Roosin (1987) tutkimissa suomalaisten 

elämäkerroissa, joiden keskeisulottuvuus on elämänhallinta: elämän kokeminen joko sellaiseksi, 

missä tapahtumat seuraavat toisiaan ilman, että kertojalla on osuutta asiaan, tai sellaiseksi, mikä 

on kertojan itsensä vaikutusvallassa ja missä ei ole mitään kovin odottamatonta. Jälkimmäinen 

vaihtoehto koetaan usein myönteiseksi ja edellinen syväksi pettymykseksi. Elämänhallinnassa 

onkin järkevää erottaa kaksi muotoa: ulkoinen ja sisäinen (Roos 1987). Ulkoinen elämänhallinta 

toteutuu, kun ihminen pystyy suurin piirtein ohjaamaan elämänsä kulkua ilman että sen vaiheisiin 

vaikuttavat monet hänestä itsestään riippumattomat tekijät. Tutkimukseni vahvistaa, että 

pakolaiskertojieni ulkoinen elämänhallinta ei pääse toteutumaan, koska monet heistä 

riippumattomat tekijät vaikuttavat haastateltavien henkilökohtaiseen ja perheiden elämään.  

Oikeudellisen aseman merkitykset korostuvat välitilassa. Kuitenkaan kaikki pakolaiset eivät 

joudu käymään monivaiheista oikeudellista pakolaisprosessia. Erityinen piirre on esimerkiksi 

pitkään Suomessa asuvien pakolaisvanhempien Suomessa syntyvä lapsi. Vaikka lapsen itsensä ei 

tarvitse paeta ketään eikä minnekään, hän ei synny suomalaiseksi vaan saa pakolaisuuden ja 

pakolaisstatuksen perinnöksi jo syntyessään, synnyinmaassaan Suomessa. 
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4) Asettuminen, Tampereelle paikantuminen, merkityksellistyy kertojien arjen alkamisena 

uudessa kotimaassa. Elämän hallitsemattomuus ja ”puolielämä” ovat tuntemuksia, joista jokainen 

kertoja puhuu. Suomessa elämistä joudutaan opettelemaan yhä pitkän ajan jälkeenkin. Yritystä 

selviytymiseen ja elämänhallintaan on, mutta sen eteen on tehtävä kovasti työtä. 1990-luvun 

lopulla kerättyyn aineistoon perustuvassa tutkimuksessa pääsen kurkistamaan vasta asettumisen 

alkuvaiheeseen, jonka aikana on mahdollista juurtua Suomeen tai muuttaa mahdollisuuksien 

mukaan lähtömaahan tai jonnekin muualle. Kertojilleni pakolaisuuden päättyminen hahmottuu 

siihen, kun ihmisellä on mahdollisuus tehdä valinta, jäädäkö maahan vai ylittääkö raja uudelleen. 

Suomalaisen elämän uhkaavista visioista korostuvat mieskertojien ja perheenisien 

uudenlaisen identiteetin ja aseman vaikeudet. Haastateltavani tottuvat ilmastoon, ruokaan ja 

sääolosuhteiden erilaisuuteen helpommin kuin miesten, naisten ja lasten uusiin rooleihin 

suomalaisessa elämänmuodossa. Tutkimukseni paljastaa asian, johon suomalaisessa 

yhteiskunnassa ei toistaiseksi kiinnitetä juurikaan huomiota: pakolaismiesten radikaalisti 

huonontuvan elämäntilanteen perheidensä sisällä. Tämä korostuu verrattaessa perinteistä 

somaliperhettä Somaliassa ja Suomessa. Tutkimukseni vahvistaa Tiilikaisen (2003) päätelmää, 

että naisten asema kohoaa ja itsenäistyy Suomessa ja samalla he voivat ylläpitää kodeissaan 

perinteen mukaisia roolejaan miehiään paremmin. Yhteneväiset tutkimustulokset muodostavat 

mielestäni lähtökohdan uudenlaiselle keskustelulle ja tutkimukselle pakolaisten sosiaalisesta 

todellisuudesta sekä miesten ja naisten asemasta että erilaisista rooleista yhteiskunnassamme.  

Vietnamilais- ja somalihaastateltavien infrastruktuureissa on selkeä ero, millä on vaikutusta 

heidän elämäänsä. Vietnamin sodan päättymisestä on kulunut 30 vuotta, ja Suomessakin asuvat 

vietnamilaiset ovat edenneet pakolaisuuden prosessissaan pidemmälle kuin yhä sotaa käyvästä 

Somaliasta saapuvat pakolaiset. Kun osa vietnamilaiskertojista on jo vieraillutkin Vietnamissa, he 

pystyvät paremmin hahmottamaan omaa tilaansa ja paikkaansa henkilökohtaisessa elämässään ja 

Suomessa. Kun vietnamilaisten keskuudessa on vanhempaa väestöä, monisukupolvisuus 

Suomessakin alkaa olla todellisuutta heidän elämässään, kun sama on vasta tulevaisuutta 

somalialaisille. Merkittävä ero ilmenee myös paikkakunnan vaihdoissa. Kukaan 

vietnamilaiskertoja ei puhu muutosta Tampereelta Helsinkiin tai muualle. Sen sijaan moni 

somalikertoja haaveilee muutosta pääkaupunkiseudulle.  

Yhteistä kertojilleni on arkielämässään kokema toiseuden tunne suhteessa Suomessa 

asumiseen, omaan asemaansa, kulttuurin mukaiseen perheyhteisöönsä, suomalaisiin ja 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Huono-osaisuuden ja työttömyyden selitykseksi piirtyvät kertojieni 
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erilaiset ominaisuudet, valtaväestön asenteet, suomalaisen yhteiskunnan ulossulkevat rakenteet ja 

aika. 

 

 

7.3 Pakolaisuus ihmisen kokemuksena 
 

Tutkimuksessani pakolaisuus vaiheistuu, mutta pakolaiset itse eivät hahmota rajanylityksiä 

samalla tavoin kuin van Gennepin teorian pohjalta olen pakolaisuuden kulkua ohjannut. 

Pakolaisuuden merkitykset hahmottuvat ihmisille prosessin edetessä, mutta vasta jonkin ajan 

kuluttua rajanylitysten jälkeen. Kertojani hahmottavat rajanylitykset ikään kuin uutena 

”mahdollisuutena” kohti tavoitetta. Heille rajanylitykset ovat: ”elämän uhkapeli alkaa” –

”turvattomuudesta laillisuuteen” – ”vieraana vieraassa maassa” – ”elämä Suomessa”. (Kenenkään 

tavoitteena ei ole päästä Suomeen vaan turvaan.) Sopiiko tämä laajemminkin pakolaisuuteen, on 

aihetta globaalisti selvittää. 

Pakoon lähtiessään ja matkan aikana kertojilleni on monia tuntemuksia, joita he eivät pysty 

tai osaa selittää itselleen. Haastattelemani kertojat tunnistavat muutosten ja kriisiensä oireita sekä 

vaikeuksia eri vaiheissa, vaikkeivät itse pystykään nimeämään pahoinvoinnin kokemuksiaan 

pakomatkalla ja Suomessa. Pakolaistarinoista välittyy yksittäisten kertojien samanlaisista 

kokemuksista seuraava kaavio, josta voi tehdä yleisempiäkin päätelmiä pakolaisuuden kulusta.  

 

 

IRTAANTUMINEN         VÄLITILA                   LIITTYMINEN               ASETTUMINEN 
 

elämän uhkapeli           turvattomuudesta             vieraana vieraassa            elämä Suomessa      
alkaa                   laillisuuteen                        maassa 

 

pelot                   yksilön kriisit                  erilaisuus                      puolielämä 
ero suvusta                    syyllisyys                           epäselvä identiteetti             vajaakielisyys  
kaaos                   nöyryytys                    konfrontaatio                      uudet roolit 

 

 

Kertojilleni irtaantumisen voimakkaita kokemuksia ovat pelot, joita kaaos ja ero suvusta 

lisäävät. Välitila laillistaa turvattomat pakenijat laillisuuden piiriin, mutta tuottaa heille kriisejä, 

syyllisyyttä ja nöyryytystä. Liittyminen merkitsee paitsi uutta kotimaata, mutta myös vierauden 

kokemuksia vieraassa maassa. Tällöin kertojani tuntevat itsensä erilaisiksi, oma identiteetti 

hämärtyy ja konfrontaatio tuntuu kaikkialla. Asettumisvaiheessa ihmiset paikantuvat 
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Tampereelle, mutta he kokevat elävänsä diasporassa. Vajaakielisyys heikentää elämisen laatua 

ja mahdollisuuksia. Perheenjäsenten uudet roolit muuttavat perinteistä kulttuurinmukaista 

elämää perheen sisällä. 

Pakolaistarinoiden kertomusgenren aineisto osoittaa, kuinka vuosien kuluessa kertojani 

vahvistavat paikkaansa ja tilaansa Suomessa. Suurin merkitys on Suomen kansalaisuuden 

saamisella ja sen tuomalla sosiaalisen arvon nousulla. Tutkimukseni välittää kertojieni toimivan 

muiden maahanmuuttajien tapaan. Maahanmuuttajat etsivät asemaansa ja tilaansa aina suhteessa 

sekä menneisyyden ja nykyisyyden maisemiin, suhteessa erilaisiin mahdollistaviin tai kahlitseviin 

järjestyksiin ja institutionaalisiin käytäntöihin. Ihmiset suuntautuvat sinne, minne heillä on 

kiinnikkeitä, missä hyvä elämä on mahdollista, missä he viihtyvät niin sosiaalisessa kuin 

fyysisessäkin maisemassa, ja missä symbolinen järjestys ja institutionaaliset käytännöt antavat 

tilaa ja mahdollisuuksia. Eri tekijät voivat vetää eri suuntiin, ja siksi käytännön elämässä valinnat 

ovat usein kompromisseja, neuvottelun tulosta (Huttunen 2002, 345-346).  

Kertojieni juurtuminen pääsee alkuun ja ympärille osataan katsella tietoisemmin ja 

hallitummin. Kertojat alkavat vähitellen päästä ”sinuiksi” maan, kielen, kulttuurin, ympäristön ja 

ennen kaikkea kodin kanssa. Kiinnittymiseen vaikuttaa kertojien henkilökohtainen elämä 

Suomessa: onko ystäviä, onko oppinut suomen kielen, onko työelämässä jne.? Nämä vaikuttavat 

kertojien harmoniaan ja levollisuuteen.  

Aineistoni välittämä tieto on, että muutaman vuoden kuluttua Suomeen saapumisesta 

statuksilla ei ole niin suurta merkitystä yksilöiden kokemuksiin kuin suomalaisten ja suomalaisen 

yhteiskunnan suhtautumisella saapujiin. Erilaisuuden taakka ja toiseuden ahdistus tuntuvat 

haastateltavieni elämässä. Kertojani kokevat olevansa erilaisia suhteessa valtaväestöön. 

Tulokseni vahvistavat useiden aiempien tutkimusten päätelmiä (Jasinskaja-Lahti & Liebkind 

1997,  Jasinskaja-Lahti & Liebkind & Vesala 2002).  Erilaisuus ja satuttava toiseus näyttävät 

jäävän pysyviksi tiloiksi, joihin ihminen on pakolaisena ikään kuin kohtalonomaisesti asenteiden 

vuoksi asetettu. Toiseuden kokemukset kumuloituvat vierauden tunteiksi ja koti-ikävään. Moni 

kokee suomalaisten negatiivisen suhtautumisen tilanteissa, joissa kertojat ovat tarvinneet 

erityisesti ohjausta ja tukea. Vieraudentunteeseen ja koti-ikävään tuo lisän se, että he ovat 

joutuneet lähtemään henkensä säilyttämiseksi. Heidän lähtönsä ei ollut tietoinen valinta 

maastamuutosta ja uuteen maahan muuttamisesta vaan pakotettu muutto ja valinta elämästä. 

Vaikka vietnamilaiskertojat ovat paikantuneet Suomeen, jokainen kaipaa yhä synnyinmaahansa. 

Erityisesti somalihaastateltavien paikka osoittautuu epävarmaksi. He ovat fyysisesti Suomessa, 

mutta ikävöivät Somaliaa ja paluu sinne tuntuu monen mielessä mahdolliselta, jos rauha palautuu.  
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7.4 Pakolaisuuden yhteiskunnalliset haasteet Suomessa 
 

Aineistoni osoittaa yhtäpitävyyttä Huttusen tutkimustulosten kanssa siitä, ettei ole yhdentekevää, 

mistä ja miksi maahanmuuttaja on lähtenyt. Toisille mennyt tarjoaa hyvän, muistetun kodin, 

johon voi yhä katsoa Suomessa eläessä, kun taas toisten kokemukset lähtömaassa pakottavat 

kääntämään selän sille, ja suuntautumaan muualle. Ei ole myöskään yhdentekevää, että uusi 

asuinmaa on nimenomaan Suomi, mitä määrittelevät yhtäältä maahanmuuttajaväestön (myös 

pakolaisten) suhteellinen pienuus ja maahanmuuttohistorian lyhyys, toisaalta 

hyvinvointiyhteiskunnan vahvat valtiolliset rakenteet ja käytännöt (Huttunen 2002, 345). 

Pakolaisten vastaanottoa on Suomessa ollut yli kolme vuosikymmentä (Päivärinne 2002, 

25-34, Seppälä 2004). Näinä vuosina on uudistettu lainsäädäntöä ja työkäytäntöjä. Pakolaistyön 

ammattitaito on kehittynyt ja pakolaiset itse osallistuvat vastaanoton eri työprosesseihin. 

Kuitenkaan ei ole löydetty vastausta kysymykseen, kuinka pakolaiset löytäisivät paikkansa ja 

asemansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Positiivista on, että tänä päivänä palvelujen tehtävänä on 

enemmän avata ovia kuin auttaa tai sitoa asiakkuuteen. 

Tutkimustuloksiani voidaan nähdäkseni soveltaa siihen perustyöhön, jota pakolaisten 

vastaanoton kehittämisessä Suomessa on juuri tutkimusjaksoni aikana tehty. Vuonna 1995 

asetettiin maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta, jonka mietintö 1997 

(Komiteamietintö 1997:5) johti hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseen 

periaateohjelmaan. Sen lähtökohtana on koko työkentän tarkastelu kolmen toisiinsa liittyvän 

kokonaisuuden kannalta: Suomen kansainväliset vaikutusmahdollisuudet,  maahantulo- ja 

turvapaikkapolitiikka sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroituminen eli kotoutuminen. 

Hallituksen ohjelmassa kirjataan tavoitteeksi ”kaikkien maahanmuuttajien – siirtolaisten, 

paluumuuttajien ja pakolaisten – joustava ja tehokas integroituminen eli kotoutuminen 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään” (Työministeriö 2002).  

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) 

tuli voimaan 1.5.1999. Hyväksyessään kotouttamislain eduskunta edellytti hallituksen tarkkaan 

seuraavan uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja lain toimivuutta sekä antavan kolmen vuoden 

kuluessa lain voimaantulosta uudistusta koskevan selonteon. Em. selonteossa 2002 

kotouttamislain toimeenpanosta todetaan, että ”johtopäätösten tekemiseen lain vaikuttavuudesta  

ja yleisestä toimivuudesta on varsin lyhyt aika.  

Kotoutuminen on yksilön ja yhteiskunnan prosessi, joka kestää kauan. Kotoutumiselle 

tarvitaan mittareita, joilla voitaisiin testata tai arvioida yksilön kotoutumisen laatua ja astetta. 
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Pidemmällä aikavälillä kotoutumista voidaan arvioida työllistymisen, koulutuksen, asumisen ja 

vastaavien tekijöiden avulla.” Näitä toimia edellyttää myös lain eduskuntakäsittely, jossa 

korostettiin, että ”lakia sovellettaessa tulee huolehtia siitä, että kotoutumistoimenpiteillä ei 

vaaranneta maahanmuuttajien oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin.” 

Selonteossa painottuu integraation käsite. Suomenvietnamilaisen Canhin mukaan (1994, 90) 

”integroituminen eli sopeutuminen uuteen yhteiskuntaan onnistuu silloin, kun ihminen osaa 

määrittää oman asemansa suhteessa muihin ja osaa toimia samalla tavalla kuin muut, mutta toimii 

silti itsenäisesti.” Tällä ymmärrän kertojieni oman henkilökohtaisen elämän hallittavuutta, 

arkielämän sujumista ja rutiinien hoitumista. Se on eräs näkökulma kotoutumiseen, johon 

mielestäni sosiaalisen integraation ohella kuuluu yksilön kotiutuminen Suomeen. 

 Tutkimukseni auttaa ymmärtämään sitä, kuinka etenkin asettumisvaiheessaan pakolaiset 

hakevat omaa henkilökohtaista paikkaansa, asemaansa ja tilaansa suomalaisessa yhteiskunnassa. 

He paikantavat itseänsä Suomeen, kotiutuvat uuteen miljööhön ja selvittävät suhdettaan uuteen 

kulttuuriin ja uskontoon. Kotoutuminen käynnistyy vähitellen. Tutkimustulokseni on, että 

kotiutuminen on yksilön henkilökohtainen prosessi oman paikan hakemisesta ja oman 

identiteetin kokemisesta sopusoinnussa taustansa ja uuden yhteiskunnan kanssa. Integraatio 

on suuremman ryhmän, yhteisön sopeutumista ja mukautumista uuteen yhteiskuntaan erityisesti 

vastaanottajamaan kannalta. Suomi halutaan mieltää kodiksi, josta voi vierailla myös 

synnyinmaahan. Ihminen tuntee selviytyvänsä, kun hän hoitaa asiansa, tietää mitä haluaa ja osaa 

toimia sen eteen – tilanne, jossa usea kertojani jo tutkimusjakson aikana on.  

Tutkimukseni osoittaa, että pakolaisuuden prosessi diasporassa ei ole enää vain 

yhdensuuntainen. Transnationaalit verkostot mahdollistavat kaksisuuntaisen liikkeen ja 

kanssakäymisen sukulaisten kanssa. Diaspora avaa pakolaisuuden prosessin toista suuntaa, jonka 

merkitys ajan kuluessa epäilemättä lisääntyy: yhä useampi jo Suomen kansalaisuuden saanut 

haastateltavani on vieraillut kotimaassaan ja heidän luonaan on vieraillut ulkomailla asuvia 

sukulaisia ja ystäviä. Näin pakolaisuuden kulku saavuttaa uuden, kaksisuuntaisen 

vuorovaikutuksen ulottuvuuden. Kun voidaan uudessa maassa ja asemassa puhua lähtömaista, 

vierailla niissä tapaamassa läheisiä ja jopa suunnitella paluuta, niin elämän ja paikantumisen 

uudelleenarviointi hahmottuu suhteessa sekä vanhaan että uuteen kotimaahan.  

Tutkimukseni osoittaa, kuinka tärkeää sekä pakolaisten itsensä että vastaanottajien kannalta 

olisi ratkaista olemassa olevat syrjäytymisen uhkat. Pakolaisten syrjäytyminen ja sen 

moniulotteiset vaikutukset ilmenevät aineistostani monella tavalla. Vaarana on syrjäytyminen 

paitsi 1) suomalaisesta yhteiskunnasta myös 2) omasta etnisestä ryhmästä Suomessa sekä 3) 

kotimaan omasta perheyhteisöstä. Asiaan on hankala tarttua, koska etääntyminen ja 
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syrjäytyminen tapahtuvat pikku hiljaa ja huomaamatta. Tämän uhkan huomioon ottaminen 

ajoissa on merkittävää sekä kertojien oman elämäntilanteen että suomalaisen yhteiskunnan 

kannalta. Joidenkuiden kertojien mukaan heidän on helppo kätkeytyä ja eristäytyä 

kielitaidottomina vieraassa yhteiskunnassa. Monesti kynnys nousee niin korkeaksi, ettei enää 

haluta tai uskalleta kohdata muita ihmisiä, etenkään suomalaisia. Tästä seuraa lähes 

automaattisesti niin sosiaalinen kuin muukin syrjäytyminen sekä eriarvoisuus suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja suhteessa suomalaisiin.  

Syrjäytymisen saattaa kohdata kuka tahansa perheen tai yhteisön jäsen. Kun asioita ei 

tiedosteta eikä niistä ole helppo puhua, kestää kauan ennen kuin perheessä tai yhteisössä 

huomataan vaikeutuneet henkilökohtaiset tilanteet. Syrjäytymisen prosessi on hidas ja siitä 

johtuvat kriisit tai katastrofi saapuvat vähitellen liittymättä maahantulovaiheeseen tai heti sen 

jälkeiseen aikaan. 

Aineistostani ilmenee, kuten aiemmista tutkimuksistakin (Valtonen 1997, Forsander 2002, 

Tiilikainen 2003), että pakolaisten verkottuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on vaikeata eikä 

syy ole vain kielitaidoissa. Pakolaisasiat onkin nähtävä laajemmin kuin vain hallinto- ja 

vastaanottovirkamiesten työkenttänä. Ne on syytä asettaa vähemmistöpolitiikan  keskeiseksi 

vastuualueeksi ja yhteiskunnassa kokonaisvaltaisesti eri hallinnonalojen työkentäksi. Vaikka 

haastateltavani kokevat saaneensa paljon Suomessa, he tuntevat olevansa vähemmistöä, johon 

kohdistuu syrjintäpolitiikkaa ja negatiivista erottelua. Suomalaisen yhteiskunnan negatiivisella 

erottelulla vahvistetaan pakolaisten kuulumattomuutta valtaväestöön. Tähän liittyy sekin, että 

monesti esimerkiksi koulutukset järjestetään erikseen maahanmuuttajille eikä yhdessä 

suomalaisille ja maahanmuuttajille. Kun maahanmuuttajat erotetaan omiksi ryhmikseen 

(päiväkodit, koulut, aikuisopetus jne.), kenties sen vuoksi että kaikilla olisi helpompaa, asetetaan 

pahaa tarkoittamatta esteitä pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien ”sisäänpääsylle”  

suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Kertojani toteavat, että luonnollisten suhteiden rakentuminen työelämän kautta sekä 

suomalaisiin että koko yhteiskuntaan olisi normaali tie, johon monilla ei ole mahdollisuuksia. 

Aineistosta korostuu jo muistakin tutkimuksista esiin tullut tieto (mm. Jaakkola 1993, 1997, 

1999, Valtonen 1997, Forsander 2002), kuinka hankalaa maahanmuuttajien työnsaanti Suomessa 

on ja miksi oman elämän rakentaminen on vaikeaa. Kun työttömyysaste pakolaisten ja 

maahanmuuttajien keskuudessa on edelleen runsaat 50 % - vaihdellen toki suuresti eri etnisten 

ryhmien ja sukupuolten välillä ja paikkakunnan mukaan -  tämän luvun madaltaminen on suuri 

haaste työhallinnolle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Se vaatii omatoimisuutta ja uuden-

laista aktiivisuutta myös pakolaisilta ja maahanmuuttajilta itseltään. Työttömyys on kertojilleni 
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nöyryyttävä kokemus. Kielitaidottomuus tai vajaakielisyys eivät riitä vastauksiksi kaikkien 

tekemään kysymykseen: miksi emme saa työtä? Avainkysymys on koulutus, jolla on entistä 

tärkeämpi merkitys kaikille pakolaisille ja maahanmuuttajille. Koulutusta ja työelämää 

suunniteltaessa todellisten pysyvien työpaikkojen löytymisellä on merkittävä funktio pakolaisten 

työllistymiseen. Haastateltavani toivovat elämänsä kohentuvan juuri koulutuksen ja työnsaannin 

avulla. He esittävät niin itselleen kuin lapsilleenkin uusia haasteita ja unelmia elämälle, niin kuin 

kuka tahansa meistä.  

Viimeaikainen keskustelu maahanmuuttajien saapumisesta  Suomeen on sikäli positiivista, 

että heidät nähdään resurssina, joka rikastuttaa mm. kulttuurista ja sosiaalista elämää ja tarjoaa 

monenlaista osaamista ja kokemusta. Tässä valossa on valitettavaa, että viimeaikaiset tutkimukset 

vahvistavat yhtäpitävästi, että suhtautuminen maahanmuuttajiin on edelleen jyrkkä (Jasinskaja-

Lahti & Liebkind & Vesala 2002, Hautaniemi 2004). Maahanmuuttajien syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi suomalaisen yhteiskunnan ja virkakoneiston pitää rohkeasti työstää 

vähemmistöpolitiikan toteuttamiseen tarvittavaa perustyötä ottaen huomioon pakolaisten ja 

maahanmuuttajien eriarvoisuus ja tästä nousevat piilevän syrjäytymisen uhkat. 

Pakolaisten vastaanotto tuleekin nähdä suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa laajemmista 

ulottuvuuksista kuin vain pakolaisten lukumäärissä. Olen Salavuon kanssa samaa mieltä siitä, että 

hyvinvointivaltion välttämättömyys liittyy yhteiskunnassamme ja maailmassamme tapahtumassa 

oleviin muutoksiin, johon sosiaalipolitiikan / yhteiskuntapolitiikan on reagoitava. Suomessa olisi 

nähtävä eri maahanmuuttajaryhmien tilanne ja muutettava yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka 

todellisuuden uusien ilmenemismuotojen mukaan (vrt. Salavuo 1992). 

 

 

7.5 Pakolaisten kulttuuriset haasteet Suomessa 

 
Suomalaisten elämän mittarit (vrt. Roos 1987, Kortteinen & Tuomikoski 1998) soveltuvat 

pääkohdin myös haastateltavieni elämään. Jokainen suhtautuu elämäänsä omalla tavallaan: toinen 

kantaa tietoisesti tai huomaamattaan menneisyytensä taakkaa kaiken aikaa, toinen puolestaan 

yrittää lähteä avoimesti kohti uutta elämää. Merkille pantavaa on, ettei haastateltujeni ryhmistä 

kukaan halua irrottautua omasta taustastaan eikä unohtaa omaa kulttuuriperintöään tai vaihtaa 

uskontoaan.   
Pakolaiset ovat tiedostaneet vuorovaikutuksen tarpeet osallistuen uuden yhteiskunnan 

toimintoihin. Kun he hyväksyvät valikoiden suomalaisen yhteiskunnan normeja ja arvoja, he 
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punnitsevat asioita usein yhdessä verraten niitä omiin kulttuuri-  ja uskontoperinteisiinsä. 

Haastateltavani ovat yllättävän tietoisia kulttuurien ja asioiden hyvistä ja huonoista puolista. 

Yleensä omaksutaan ensin valtakulttuurin ulkoiset piirteet ja vasta myöhemmin sisäiset piirteet, 

arvot ja normit. 

Pakolaistarinoita pohtiessani mieleeni tulee Salman Rushdien ajatus: ”Kuljettuaan ympäri 

maailmaa heistä tulee käännettyjä ihmisiä” (Rushdie 1991, 17). Pakolaisista ”kasvaa” ihmisiä, 

jotka kuuluvat useampaan kuin yhteen maailmaan, puhuvat useampaa kuin yhtä kieltä, joilla on 

useampi kuin yksi identiteetti ja koti; he ovat oppineet tulemaan toimeen ja kääntämään 

kulttuurista toiseen, he ovat oppineet elämään erojensa kanssa (Hall 2003). He keksivät tapoja 

olla yhtä aikaa sekä samanlainen että erilainen kuin kanssaihmisensä (Bhabha 1994). 

Aineistoni viestii kertojieni identiteetin heikentyneen suomalaisten negatiivisen 

suhtautumisen vuoksi. Tapahtunut assimilaatio viittaa kulttuuri-identiteetin muutokseen, joka on 

syvemmin psykologinen asia kuin yleinen suuntautuminen. Perheyhteisöjen merkitykset eivät 

katoa Suomessa, vaikka pakostakin perhe typistyy, samalla kun monisukupolvisuus kapenee. 

Pakolaisperheiden  sosiaalinen verkosto on usein hatara ja ohut (vrt. Valtonen 1997, Tiilikainen 

2003). Tämä vaikuttaa suuresti ihmisten sosiaaliseen elämään, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. 

Merkittävä tutkimuksestani tehtävä johtopäätös on, että kollektiivisista kulttuureista saapuvien 

pakolaisyhteisöjen tulee olla riittävän suuria, jotta kulttuurien sisäiset infrastruktuurit 

onnistuvat suomalaisessa kontekstissa. Pakolaisten omien luontevien infrastruktuurien 

kehittämiseen tulee osoittaa voimavaroja.  

Äidinkieli on merkittävä etnisen identiteetin kriteeri mutta myös oman kulttuurin välittäjä. 

Identiteetti ja siihen liittyvät määritykset eivät ole haastateltaville itsestään selviä; toisinaan he 

tuntevat itsensä pakolaisiksi, joskus ulkomaalaisiksi, tamperelaisiksi, suomenvietnamilaisiksi tai 

–somaleiksi. Yhteistä on, että synnyinmaan ilmasto ja kulttuuri tulevat mieleen Suomessa 

lämpimänä ja kauniina. He kaipaavat kaikkea, mikä maantieteellisesti ja ekologisesti liittyy 

heidän juuriinsa, maaperäänsä ja kasvuympäristöönsä, kotimaan uskontoon ja kulttuuriin. 

Tutkimukseni osoittaa, kuinka tärkeä muslimien kohtalonusko on antaessaan uskonnon yhteyden 

perusteleman voiman kestää. Vietnamilaiset kokevat yhteenkuuluvaisuutta juuriinsa pitämällä 

voimassa esi-isiensä ja samalla Vietnamissa asuvien sukulaistensa muistamisen perinteet.   

Koko tutkimuksen läpitunkevana huutona kuuluu toivo kotiinpaluusta eri sanoin: ”Kunpa 

voisin elää rauhallista ja tavallista elämää omassa synnyinmaassani!” Vaikka erityisesti 

iäkkäämmät kertojani uskovat ja odottavat joskus paluun kotiin, lähtömaahansa, mahdolliseksi, 

realiteetiksi paljastuu arkitodellisuus Suomessa, suomalainen elämä. Pakolaisuudesta 
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selviytymiseen tarvitaan paitsi oikea status ja yhteisöllisiä suhteita myös tunne elämän 

mielekkyydestä ja elämänhallinnasta. 

Pakolaissukupolvien ikääntyminen ansaitsee erityishuomionsa. Iäkkäämmät pakolaiset 

tarvitsevat enemmän sekä henkistä tukea että tietoa suomalaisesta elämästä ja yhteiskunnasta 

ynnä suomen kielen koulutusta, jotta he pystyisivät selviytymään. Kun jatkossa heidän määränsä 

kasvaa, he edustavat Suomessa yhteisönsä vanhempaa, perinteisesti arvostettua sukupolvea, jonka 

voimavara olisi arvokas kulttuuriperinnön vaalimiselle ylisukupolvisessa perheyhteisössä. 

Ikääntyvät pakolaiset ryhmänä on tulevaisuudessa tutkimisen arvoinen asia.  

Sukupolvien ja –puolten ristiriitaa ilmenee identiteetin tuntemuksissa ja oman minuuden 

löytämisessä, toisinaan myös perheiden sisällä. Samalla kun vietnamilaiset ja somalialaiset 

vanhemmat haluavat pitää kiinni omasta kulttuuristaan, nuoremmat ovat valmiimpia yhdistämään 

vanhaa ja uutta. Monet perheen sisäiset ongelmat liittyvät vaiettuihin kysymyksiin, joissa joskus 

ilmenee erilaisia näkemyksiä nuoremman ja vanhemman sukupolven välillä. Näistä asioista 

puhutaan vain omalla äidinkielellä tai ei ollenkaan.  

Pakolaistarinat vahvistavat uskonnon ja kulttuurin syvät vaikutukset. Toisaalta nämä 

tukevat pakolaisten omaa identiteettiä ja antavat elämään kiinnipitävää voimaa arjen 

sirpaleisuudessa, mutta samalla ne luotsaavat pohjaa erilaisuuden tuntemiselle uudessa kulttuuri- 

ja uskontokontekstissa. Uskontojen ja kulttuurien erilaisuus ei välity haastateltavilleni kielteisenä 

kokemuksena. Vaikka heille suomalaisten outo uskonto ja kulttuuri tulevat uusina asioina, he 

kokevat rinnakkaiselon haasteellisena elämänkokemuksena. Monet tuntevat voivansa harjoittaa 

omaa uskontoaan ja kulttuuriaan uudessakin maassa. Yksi tärkeä tutkimustulokseni on, että 

kertojieni erilaisuuden ja kielteisyyden kokemukset eivät johdu uskonnosta tai 

kulttuurieroista vaan suomalaisten suhtautumisesta pakolaisiin ja pakolaisuuden 

korostumisesta. Suomalaisen pakolais- ja vähemmistöpolitiikan viralliseksi tavoitteeksi asettama 

kotoutuminen on suuri haaste suomalaiselle yhteiskunnalle sen edetessä vääjäämättä kohti 

monikulttuurisuutta. 

 

 

7.6 Pakolaistarinoiden elämänlanka 

                                                                                                                                              

Kertojani hahmottavat haastatteluhetkellä menneisyyttä kertoessaan pakolaisuuden 

elämänmuutokseksi, pitkäksi prosessiksi, särkyneen ja pirstaleisen elämän uudelleen 
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rakentamiseksi. He toivovat ja odottavat, että uudessa kotimaassa olisi hyvä olla, maaperä juurtua 

ja kasvaa.  

Pakolaisuuden ymmärtämiseksi on tärkeätä kuunnella prosessin käyneiden ihmisten 

kokemuksia. Tutkimuksen edetessä pakolaisten elämä ja kokemukset alkavat piirtyä mieleeni 

elämänlangan metaforan kautta. Vähitellen elämänlanka-metaforasta tulee kokemuksia, 

merkityksiä ja elämää tiivistävä kokonaisuus. Tutkimukseni merkittävä tulos kiteytyy 

kysymykseen oikeudesta saada elää erilaisen, ja erinäköisen ihmisen elämää sekä 

mahdollisuudesta saada tukea, kun elämänlanka on kuihtumassa.  

Elämänlanka on suomen kielessä vanha sana; Lönnrotin 1800-luvun lopun (1958) 

sanakirjassa sanalla on kaksi merkitystä. Symbolisesti se on metafora ihmisen elämästä mutta 

tarkoittaa myös köynnöskasvia (luonnonvaraisena tai viljeltynä koristekasvina). Nykysuomen 

sanakirjan (1980) mukaan sana kuvaannollisesti merkitsee ihmisen elämän jatkuvuutta, pituutta 

tai päättymistä. Toinen merkitys on kasvi, jota käytetään seinien tai muurien peitteenä tai 

viljeltynä köynnöskasvina talon seinustalla. Elämänlangan perusosat ovat juuri, varsi ja lehdet. 

Kasvi puhkeaa kukkaan hyvässä kasvualustassa auringonvalossa ja on olemukseltaan siro ja 

kaunis. Se näyttää elinvoimaisuutensa vihreillä rehevillä lehdillään. Hyvään kasvuun 

elämänlanka tarvitsee vahvan tuen, talon kivijalan tai seinän ja riittävästi tilaa.  

Elämänlangan metaforan valossa pakolaistarinoiden perusaiheiksi hahmottuvat kertojien 

lähtökohdat (maaperä ja juuret), oma elämä (varsi ja lehdet), pakoon lähtö (kasvun pysähtymien 

tai kuihtuminen) ja pakolaisuuden kokemukset. Heidän elämänsä Suomessa on juurtumista ja 

kasvun jatkumista uudella maaperällä. Uusi elämä alkaa vieraalla maaperällä, jonne yritetään 

juurtua, jotta kasvu voisi jatkua. Elämänlangan metaforalla katson saavani rajoiltaan epäselvästä 

ja monimuotoisesta aineistosta selkeämmän kokonaisuuden uudessa kontekstissa samaan tapaan 

kuin Anni Vilkko tekee suomalaisten naisten omaelämäkerroista ”tilkkutäkin” (vrt. Vilkko 1997). 

Tutkimuksessa lainatut esimerkit kertojieni elämästä hahmottavat sitä, kuinka elämänlangan 

kasvuun vaikuttavat paitsi maaperä myös kasvuympäristö. Kasvuolosuhteet ja niiden muutokset 

näkyvät kasvin, so. kertojien olemuksessa; välillä kasvu pysähtyy, lehtiä kellastuu, kuihtuu ja 

putoaa, kunnes se jälleen ryhtyy kasvamaan saatuaan suotuisat olosuhteet. Juuret ja perusolemus 

säilyvät, mutta kasvuvauhti ja kasvin olemus saattavat muuttua. Näin käy myös haastateltavilleni 

heidän jouduttuaan jättämään oman maaperänsä. Heidän taustaansa, kasvualustaansa ja 

maaperäänsä vaikuttavat kaiken aikaa kotimaan perustekijät, mm. kulttuuri ja uskonto.  

Elämänlanka saattaa olla hauras ja katketa helposti. Kasvaakseen hyvin se tarvitsee paitsi 

paikan, hedelmällisen maaperän ja kasvualustan myös tilaa. Kertojieni elämäntarinat viestittävät, 

että he tarvitsevat paikan, tilan ja tuen uudessa kotimaassaan, jotta he pystyvät pääsemään 
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itsetuntoisesti oman elämänsä alkuun uudessa kasvuympäristössään. Kun jokaisella on vastuu 

viime kädessä omasta elämästään ja ympäristöstään, kertojien vastuulle jää yhteistyössä uuden 

miljöönsä kanssa löytää oma itsensä, paikkansa ja tilansa maasta ja ympäristöstä, jotka eivät ole 

perimältään heidän kasvualustaansa tai –ympäristöään.  

Kertojani hahmottavat sen, että mitä enemmän he osallistuvat aktiivisesti oman elämänsä 

rakentamiseen ja juurtumiseen, sitä paremmin he myös kiinnittyvät uuteen kotimaahansa ja 

kotoutuvat. Vastuu itsestä, päättäväisyys ja tahdonvoima ovat voimavaroja, jotka vievät asioita ja 

kasvua sekä elämää eteenpäin. Pakolaisuuden pitkässä prosessissa kertojien tila ja asema 

paikantuvat ja kiinnittyvät sinne, jonne ihminen voi oman kulttuurinsa arvoisesti juurtua ja 

asettua (vrt. Huttunen 2002).  

Pakolaistarinoistani ei löydy mitään länsimaisen tarinaperinteen tavallisista juonityypeistä; 

ei romanssia, tragediaa, komediaa tai ironiaa (Hänninen 1999). Aineistoni pakolaistarinat eivät 

pääty myöskään tarinan peruskaavaan kuuluvaan lopputilaan, koska monet kertojani ovat 

edelleen muutoksessa, matkalla (vrt. Huttunen 2002). Mikä tulee olemaan kunkin kertojani 

lopullinen juonityyppi, voidaan kuulla vasta aikojen kuluttua heidän seuraavissa tarinoissaan. 

Jokainen tarina on oma selviytymistarinansa  –  matka, jonka pohjalta päähenkilö luo uutta 

tarinaansa. 
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                            …    

 

                              Kuka tietävi, mistä me tulemme 

                     ja missä on matkamme määrä? 

Hyvä että me sitäkin tutkimme. 

Ei tutkimus ole väärä. 

Mut yhden me tiedämme varmaan vaan: 

Me olemme kerran nyt päällä maan 

ja täällä meidän on eläminen, 

miten taidamme parhaiten. 

 

Me olemme kaikki nyt laivalla 

ja kynnämme suurta merta. 

Me synnytettiin vaivalla  

ja vaivalla kuolemme kerta. 

Mut se, mikä siinä on välillä 

Se olkohon lämpöä, lempeä! 

Kas tuiskussa yhteen kun yhtyvi kaks, 

Käy kulkukin helpommaks. 

 

Mut emmehän tuiskussa kujekkaan,  

kun oikein me aattelemme. 

Vaikk` elämme kaikki me päällä maan, 

niin maassa tok` kiini emme. 

Tääll` onhan niin paljon muutakin 

kuin multaa, on kaunista, kultaakin, 

kun oikein, oikein me etsimme vaan, 

Niin kaunis, kaunis on maa. 

… 

 

                                  (Eino Leino) 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 
 
HAASTATTELURUNKO 

 

Teemat ja strukturoituja kysymyksiä.  

 

LOPUTON MATKA – Vietnamilaisten ja somalialaisten pakolaisuuden kulku. Haastatteluja 

suunnitellessani en halua tehdä valmiiksi pitkää kysymyspatteria, vaan hahmotan 

haastattelurungon kronologisesti eteneväksi pakolaisuuden kuluksi. Lähden liikkeelle elämästä 

kotimaassa; minua kiinnostaa haastateltavan perhe, elämä, uskonto, kulttuuri, koulutus jne. Sitten 

ryhdyn kysymään paosta. Kun kysyn, miksi lähdette pois Somaliasta/Vietnamista en halua alkaa 

selvittää maan poliittista tilannetta, vaan erityisesti haastateltavan henkilökohtaiseen 

pakolaisuuteen liittyviä asioita.   

Tämän jälkeen ollaan tilanteessa, että kotimaa jää taakse. Haluan tietää, minne 

haastattelevat saapuvat ja miten. Mitä tapahtuu sitten ja niin edelleen? Miten he saapuvat juuri 

Suomeen, on kysymys, joka pohdituttaa minua? Tätä haluan kysyä kaikilta. 

Lopuksi minua kiinnostaa haastateltavien elämä Suomessa. Miten elämä käynnistyy 

uudessa ja erilaisessa yhteiskunnassa? Mitä haastateltava tekee Suomessa? Tunteeko hän 

olevansa edelleen pakolainen? Miten käy hänen kulttuurilleen ja uskonnolleen?   

 

 

Taustatiedot: 

Kerro perheestäsi ja elämästäsi Somaliassa/Vietnamissa 

Keitä perheeseen kuului, missä asuitte, ovatko vanhemmat olleet työelämässä? Miten sinun 

koulunkäyntisi ja työelämäsi? 

Kerro kulttuuristanne ja uskonnostanne. 

 

Pako: 

Mitä tapahtui? Miksi lähditte pois Somaliasta/Vietnamista? 

Miten ja kenen kanssa lähditte? 

 Mitä otitte mukaan?  

Minne lähditte?  

Minkälainen pakomatkanne oli? 
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Miltä sinusta tuntui? 

 

Kotimaa takana: 

Minne saavuit Vietnamin/Somalian jälkeen?  

Minkälaista uudessa paikassa oli?  

Mitä sitten tapahtui? 

Kuinka kauan olit tässä paikassa, maassa?  

Mitä teit? Miltä sinusta tuntui? 

Miten ja miksi tulit Suomeen? 

  

Uudessa kotimaassa: 

Kauanko olet ollut Suomessa?  

Miltä tuntui tulla Suomeen? 

Mitä sinulle merkitsi tulla Suomeen? 

Mitä olet opiskellut?  

Oletko ollut työssä? 

Mitä oma kulttuurisi ja uskontosi merkitsee sinulle Suomessa? 
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Liite 2  
 

HAASTATTELUKERRAT, -MUODOT   JA  –AJANKOHDAT: 
 

 
 
VIETNAMILAISET  SOMALIT                  

 
 
1. haastattelu: nainen  9.5.96  

 
  2. haastattelu: perhe 14.5.96 
      sekä yhteensä 5 henkilöä             
      2 poikaa, tyttö+ isä ja äiti 
 
  3. haastattelu: nainen 16.5.96 

4. haastattelu: perhe 3.6.96 
            sekä mies, nainen + 2 lasta                                    
 
                                                                            5. haastattelu: mies 5.6.96, lapsi mukana  
                              
  6. haastattelu: nainen 25.6.96 
                                                                            7. haastattelu: mies 26.6.96  
                                                                                sama henkilö, kuin haastattelussa 5 
 
                                                                            8. haastattelu: ryhmä 26.6.96 
                                                                                sekä yhden miehen yksilöhaastattelu   
   9. haastattelu: nainen 4.2.97              

              
10. haastattelu: perhe 9.2.97 
      sekä äidin yksilöhaastattelu                            
      tytär haastateltu aiemmin  
                                                                          11. haastattelu: nainen 16.2.97   
                                                                           

12. haastattelu: nainen 20.2.97 
                                                                           

13. haastattelu: mies 18.3.97 
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Liite 3 

 
OTE PÄIVÄKIRJASTANI 3.6.1996 
 

Soitin muutama päivä sitten Muhamedille ja selvitän, että teen jatkotutkimusta pakolaisuuden 

prosesseista. Kerroin, että tutkimukseni koskisi somaleja ja vietnamilaisia. Kysyin, voisivatko he 

Istarlinin kanssa osallistua tutkimukseeni ja olla haastateltaviani. Muhamed selvittää, että 

ilomielin he olisivat tutkimuksessani mukana. Ongelmana on tällä hetkellä se, että heillä on 

Istarlinin (vaimo) kanssa riitaa. Vaimo ja vauva ovat lähteneet pois kotoa. Muhamed toivoo, että 

tulisin kuitenkin ja hän ilmoittaisi Istarlinille tulostani. Sovittiin, että tulen kolmen päivän 

kuluttua kello 11. Muhamedin kertoman mukaan vaimo on sisarensa luona ja hän saisi tälle sanan 

välittömästi.           

Menen valmistautuneena, mutta vähän epävarmoin tunnelmin perheeseen. Ajattelen, että 

minua voi olla odottamassa onneton mies, riitelevä tai sopuisa aviopari. 

Tutkimusmatkani Muhamedin ja Istarlinin luokse on varsinainen kenttämatka. Omat 

tuntemukseni heille mennessä ovat vähän hajanaiset, koska en tiedät mihin tilanteeseen menen.  

Vastaanotto on lämmin. Johtuen osittain myös siitä, että ehkä tuloni on nopeuttanut 

Istarlinin palaamista kotiin. Koti on kauniisti sisustettu (osittain somalialaisittain), erittäin siisti ja 

siellä on ihana ruuan tuoksu. Juttelemme Istarlinin kanssa aluksi vauvasta, synnytyksestä, äidin 

mielialan muutoksista, imetyksestä ja miltä tuntuu nyt, kun hänellä on oma lapsi. Tiedän, että hän 

on paljon hoitanut muiden lapsia. Lisäksi Istarlin esittelee ihania vauvanvaatteita. Olemme melko 

pitkään makuuhuoneessa ja minä ihailen kaunista vauvaa.  

Tämän jälkeen keskustelen Muhamedin tyttöjen kanssa. Olen jonkin aikaa heidän 

huoneessaan. Kyselen koulusta ja kesälomasta, todistuksista ja joistakin piirustuksista ja kuvista 

seinällä. Varsinaisesti en haastattele heitä, enkä kirjaa mitään muistiin. Käyn keittiössä, missä on 

valmisteilla ruoka. Istarlin sanoo laittavansa meille ruokaa. 

Alkuvaiheen jälkeen siirrymme Muhamedin kanssa olohuoneeseen. Istarlin tulee vauvan 

kanssa sinne myöhemmin. Istumme olohuoneen pöydän ympärillä, sohvalla ja nojatuoleissa. 

Muhamed ja minä ryhdymme keskustelemaan. Juttua on paljon. Kysyin, voinko äänittää 

keskustelumme ja se sopii. Jonkin ajan kuluttua Istarlin poistuu keittiöön tekemään ruokaa mutta 

liittyy myöhemmin seuraamme. Keskustelun siirtyessä kulttuuri ja hääasioihin he haluavat 

näyttää minulle videoita ja valokuvia. Muhamed kertoo kaikkien hänen tuttujensa katselevan ja 

nauhoittavan videoita, erityisesti kaikkea, mikä liittyy perheeseen ja Somaliaan. 
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 Suljen välillä nauhuria, koska katson niin keskittyneesti videoita. Teen muistiinpanoja 

lisäksi paperille, koska nauha loppuu. Välillä me aikuiset käymme syömässä keittiössä. Istarlin 

on valmistanut ruuan ja kattanut pöydän. Lapset syövät meidän jälkeemme. Päivän aikana tuntuu 

kuin olisin käynyt Somaliassa ja ystäväperheen luona kylässä. Aika menee kuin siivillä ja 

yhtäkkiä tajuan, että kello on jo yli 16.  
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LIITE 4 

   

VIETNAMIN LÄHIHISTORIAA 
 

   

Vietnam on ollut yksi Ranskan tärkeimmistä siirtomaista. Vuonna 1847 tapahtui ensimmäinen 
yhteenotto ranskalaisten ja vietnamilaisten sotavoimien kesken. Vuonna 1885 koko Vietnam oli 
alistettu Ranskalle, joka siirtomaahallinnossa jakoi Vietnamin kolmeen osaan. Ranskan 
siirtomaahallinto oli tiukkaa ja Vietnamissa käytettiin vain vähän maan omia virkamiehiä. Myös 
naapurimaat Kamputsea ja Laos olivat Ranskan siirtomaita ja yhteisellä nimellä näitä kaikkia 
kolmea maata kutsuttiin Ranskan Indokiinaksi. Siirtomaavallan aikana Vietnamiin luotiin pieni 
mutta aktiivinen työväenluokka (Kokkarinen 1989). 

Toisen maailmansodan loppuvaiheessa Japani sopi ranskalaisten kanssa Vietnamin 
käyttämisestä tukikohtanaan. Vuonna 1941 vietnamilaiset perustivat kommunistisen puolueen 
aloitteesta Viet Minh -nimisen vastarintaliikkeen. Japanin antauduttua 2.9.1945 julisti 
kommunistisen puolueen johtaja, Ho Tshi Minh, Vietnamin itsenäiseksi demokraattiseksi 
tasavallaksi. Ranska asennoitui kuitenkin Vietnamiin yhä omana siirtomaanaan.  

Brittien ja ranskalaisten joukot liittyivät japanilaisiin taistelussa Viet Minhiä vastaan ja 
valtasivat Vietnamin eteläosan pääkaupungin Saigonin takaisin. Neuvottelujen jälkeen Pohjois-
Vietnam saavutti tietynasteisen autonomian, mutta pysyi Ranskan yhteydessä. Vuonna 1946 
puhkesivat taistelut ranskalaisten ja Vietnamin hallituksen joukkojen kesken uudelleen. 

Vuonna 1954 ilmeni, ettei Ranska kykene voittamaan Vietnamia. Samana vuonna 
Indokiinan kysymyksen ratkaisemiseksi kutsuttiin koolle Geneven konferenssi. Geneven 
konferenssin loppujulistuksessa todettiin, että Vietnamilla oli oikeus rauhaan ja riippumattomuu-
teen. Sopimuksen mukaan Vietnamiin ei saanut tuoda vieraita tukikohtia eikä joukkoja. Samalla 
Vietnam jaettiin väliaikaisesti 17. leveyspiiriä pitkin Etelä- ja Pohjois-Vietnamiksi. Vuonna 
1954 maan jakaminen pohjois- ja eteläosiin sai aikaan massiivisen joukkopaon pohjoisesta 
etelään. 

Vuonna 1956 julisti Yhdysvaltain tukema poliitikko Diem Etelä-Vietnamin itsenäiseksi 
tasavallaksi. Yhdysvallat ryhtyi tukemaan Saigonin hallitusta ja antamaan sille mittavaa soti-
lasapua. Yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet kärjistyivät Etelä-Vietnamin enemmistönä olevien 
buddhalaisten ja katolisten kesken. Niiden ja talonpoikaiskapinoiden seurauksena Etelä-
Vietnamissa tapahtui vuonna 1963 Yhdysvaltain tukema vallankaappaus (Kokkarinen 1989).  

Yhdysvalloilla oli keskeinen osuus Vietnamin sodassa ja sen liikkeellepanemissa 
pakolaisvirroissa. 1960-luvulla Yhdysvallat alkoi tuoda joukkojaan Etelä-Vietnamin hallituksen 
joukkojen tueksi. Sota kiihtyi kaiken aikaa ja vuonna 1972 ryhdyttiin Pariisissa käymään 
rauhanneuvotteluja sodan eri osapuolten kesken. Ns. Pariisin sopimus allekirjoitettiin tammi-
kuussa 1973. Tämä rauhansopimus ei kuitenkaan pitänyt ja voimakkaiden pommihyökkäysten 
jälkeen 1.5.1975 Etelä-Vietnam luhistui ja Saigon muuttui Ho Tshi Minhiksi. Kesäkuussa 1975 
maa yhdistettiin ja viralliseksi nimeksi tuli Vietnamin Sosialistinen Tasavalta, pääkaupungiksi 
nimettiin Hanoi. 

Vietnamin rauhantila ei kestänyt kauaa. Vuodenvaihteessa 1978-1979 Vietnam lähetti 
joukkonsa naapurimaahansa Kamputseaan. Perusteluina olivat Kamputseasta tehdyt 
hyökkäykset Vietnamiin. Vietnamin sotilaallinen läsnäolo Kamputseassa vuoteen 1992 saakka 
ei saanut maailmalla ymmärtämystä. Monet valtiot jäädyttivät jo alkaneen humanitaarisen avun 
Vietnamille. Kansainvälinen eristäminen jatkui aina 1990-luvulle saakka. Vuonna 1993 Ranska 
avasi ovensa Vietnamille ja 1994 Yhdysvallat lopettivat kauppasaarron. ( Kokkarinen 1989) 
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LIITE 5 

 

SOMALIAN LÄHIHISTORIAA 
 

 

Afrikan sarvesta tuli 1800-luvun jälkipuoliskolla siirtomaavalloitusten näyttämö, kun kolme 
ulkovaltaa, Iso-Britannia, Ranska ja Italia kilpailivat alueesta. Iso-Britannia tunkeutui Afrikan 
sarveen Intian kauppareitiltään. Suezin kanavan avaamisen jälkeen (1839) se tarvitsi välisataman 
Punaisellamerellä. Brittiläiset ottivat haltuunsa Adenin, jonka satamaa huoltaakseen he ryhtyivät 
tuottamaan karjaa ja muuta tuoretavaraa Afrikan sarven pohjoisosista (Bjelfvenstam 1982). 
Asemaansa turvatakseen he solmivat pohjoisen klaanien kanssa liittosopimuksia. Niiden 
tarkoituksena oli vastustaa muita siirtomaavaltoja, Italiaa ja Ranskaa, sekä Egyptin 
valloituspyrkimyksiä. Somaliklaanit pitivät anglosomalilaisia sopimuksia samantapaisina 
liittolaissuhteina kuin klaaneilla oli tapana solmia keskenään. Myöhemmin Iso-Britannia julisti 
koko niemimaan pohjoisosan protektoraatikseen 1886.               

Britti-imperiumin päämääränä oli Itä-Afrikan rannikon valtius, Somalian niemimaalta 
aina Tansaniaan ja Sansibariin saakka. Muilla siirtomaavalloilla, erityisesti Ranskalla oli 
samanlaisia pyrkimyksiä. Ranskan kiinnostus rannikkoon juonsi juurensa Madagaskarin 
haltuunotosta, Indokiinan hallinnasta ja ranskalais-englantilaisen yhteishallinnan päättymisestä 
Egyptissä vuonna 1884. Ranskalaisten pyrkimyksenä oli helpottaa yhteydenpitoa Madagaskariin 
ja Indokiinaan. Siirtomaavaltojen kilpailu johti lopulta ranskalaisen Somalimaan (nykyisen 
Djiboutin) perustamiseen (Bjelfvenstam 1982, Laitin & Samatar 1987, 48-67; Serkkola 1992, 
58-62).      

Italia kiinnostui Afrikan jaosta muita myöhemmin. Italialaiset tulivat Eritrean rannikolta 
ja julistivat sen protektoraatikseen. Tämän jälkeen italialainen retkikunta teki vastaavan 
valtauksen eteläisessä Somaliassa. Italia vakiinnutti valtansa Somaliassa vuonna 1927. Myös 
Etiopialla oli tärkeä merkityksensä somalikansojen historiassa. Etiopian valtias Menelik II istui 
valtaistuimellaan "kuninkaiden kuninkaana" Italian kanssa solmitulla sopimuksella. Italia tuki 
Etiopiaa 1870- ja 1880-luvuilla omien valloituspyrkimystensä toteuttamiseksi (Bjelfvenstam 
1982, Laitinen & Samatar 1987, Serkkola 1992).  

Siirtomaavalloitusten myötä somalien kansakunta jakaantui viiteen osaan. Pohjoisosaa, 
Afar- ja Issa-klaaniperheiden asuinalueita eli nykyistä Djiboutia hallitsivat ranskalaiset. 
Punaisenmeren rannikolta Etiopian Addis Abebaan rakennettu rautatie teki Djiboutin 
kaupungista tärkeän satamakaupungin. Rautatie maa-alueineen hallitsi somalien ja afarien 
muinaisia maita. Britannian Somalimaan protektoraatti sulki piiriinsä Afrikan sarven pohjoiset 
klaaniperheet Isaagi ja Issat. Pohjois-Keniassa Englannin lipun alla oli myös Darood- ja Hawie-
klaaniperheisiin kuuluvia klaaneja. Viimeinen viidennes paimentolaisia, jotka kuuluivat Darood-
klaaniperheeseen, eli Ogadenin ja Dawan tasangoilla. Nämä maat kuuluivat Etiopialle, vaikka 
alueiden hallintaoikeutta sen paremmin Englanti kuin Italiakaan eivät suostuneet tunnustamaan. 
Kansakunnan viisi jakoa kuvataan symbolisesti Somalian lipussa, jonka tähdessä on viisi 
sakaraa. Lipusta tuli Somalian kansallistunnus maan saavuttaessa itsenäisyyden Italian Somalian 
ja Englannin Somalimaan yhdistyessä  vuonna 1960 Somalian Tasavallaksi (Bjelfvenstam 1982,  
Serkkola 1992,  59, 62, Keskinen 1993).  

Itsenäisyyden perustavimmat kysymykset olivat ja ovat edelleen kahden poliittisen 
järjestelmän, klaanismin ja kansallisvaltion rinnakkaineloa. Somaliväestö on kulttuurisesta ja 
kielellisestä yhtenäisyydestä huolimatta jakaantunut lukuisiin poliittisiin yksiköihin, klaaneihin. 
Keskushallinnon puuttumisen perinne leimaa monia nykypäivänkin ongelmia. Sukulaisten 
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suosiminen oli syvälle juurtunut ilmiö ja heikensi hallitusten ja virkamiesten päätösten 
toteuttamista. Viimeiset vapaat vaalit pidettiin Somaliassa vuonna 1969. Vaaleissa oli yli 
kuusikymmentä puoluetta. Jokaiseen puoluetunnukseen kätkeytyi suku- tai klaaniryhmä. 
Samana vuonna kenraali Mohammed Siad Barre teki verettömän vallankaappauksen ja 
Somaliasta tuli Somalian demokraattinen tasavalta. Barre oli ensin Neuvostoliiton liittolainen ja 
solmi yhteistyö- ja avunantosopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Ogadenien sodassa (vuosina 
1977-1978) Neuvostoliitto tuki Etiopiaa suurvalta-asemien muuttuessa Afrikan sarvessa. Sodan 
jälkeen Siad Barre nojautui arabimaihin ja Yhdysvaltoihin ja oli entistä riippuvaisempi 
länsimaiden tuesta (Ahmed 1993,  Laitin & Samatar 1987, Serkkola 1992).  

1980-luvun lopulla ja1990-luvun alussa Somalia ajautui veriseen sisällissotaan, jossa eri 
poliittiset ja taloudellisesti sitoutuneet ryhmittymät ottivat yhteen. Somalialaisille tämä merkitsi 
käännekohtaa, jolloin koko valtiojärjestelmä hajosi ja sen seurauksena alkoi siviilien sekä 
sotilaiden joukkopako maan sisälle ja naapurimaihin (Samatar 2001, Simons 1995, Hautaniemi 
2004). 
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