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Tiivistelmä 

 
Pro gradu -tutkielmassa selvitetään pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymistä sekä vuorovaikutteisen tiedon tarjoamis- ja vastaanottamistilanteen 

luonnetta. Tätä kautta luodaan kuvaa tiedontarpeiden ja -tarjonnan keskinäisistä suhteista ja tarjotaan 

virikkeitä kotoutumista edistävien informaatiopalveluiden kehittämiseen. Asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymistä systematisoi sovellettu, nk. skemaattinen tiedonhankinnan malli (Haasio & 

Savolainen 2004, 43–46). Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluin neljältä Oulun kaupungin 

ohjaus- ja neuvontapalveluiden työntekijältä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. 

  

Tutkimustulosten mukaan pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedontarpeet ovat ensisijaisesti 

praktisia arkipäivän ongelmia. Lisäksi esiintyy henkisen ja sosiaalisen tuen tarpeita. Merkittävimmiksi 

tiedonlähteiksi ja -hankintakanaviksi osoittautuvat alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut, joista etenkin 

maahanmuuttajapalvelut koetaan tärkeäksi. Tietoa tarjotaan tiedontarpeeseen perustuen joko 

yksilöpalvelussa tai informaatiotilaisuudessa.  

 

Tiedon tarjoamisen ja vastaanottamisen tilanteessa korostuu ensisijaisesti kieli, kulttuuri ja luottamus. 

Riittävä toistaminen ja havainnollistaminen lisäävät asiakkaan tiedonhankinnan aktiivisuutta parantaen 

hahmottamista, ymmärtämistä ja kiinnostuneisuutta. Työntekijöiden mielestä kotoutumisen kannalta 

tärkeintä on saavuttaa yksittäisten praktisten tietojen sijasta elämään orientoivaa tietoa. Riittävän 

tiedonsaannin myötä yhteiskunnan tuntemus lisääntyy, itsetunto paranee, voimaannuttavat kokemukset 

lisääntyvät ja kotoutuminen edistyy.  

 

Haastateltujen työntekijöiden näkemykset ovat samansuuntaisia taustatutkimuksissa esiin tulleiden 

maahanmuuttajien kokemusten kanssa. Palveluiden järjestämisen näkökulmasta oululaiset palvelut 

toteuttavat tiedon tarjontaansa EU:n ja kansallisten periaatteiden mukaisesti. Kohdennetuilla palveluilla 

on paikkansa, mutta myös integroitujen palveluiden kehittämistä pidetään tärkeänä.  

 

Koska kyseessä on laadullinen, niukkaan empiiriseen aineistoon perustuva tutkimus, ei tutkimustuloksia 

voida yleistää. Läpinäkyvän tutkimuksen toteutuksen ja saatujen tulosten ansiosta yksittäiset näkemykset 

voidaan kuitenkin hyväksyä konsensukseen perustuvan totuusteorian mukaisesti. Käytäntöä ajatellen 

arvokas, pragmaattinen tutkimuksen lopputulos muodostuu suhteuttamalla empiria sitä selittävään ja 

täydentävään teoriataustaan sekä omaan pohdintaan. 

 

Pro gradu -tutkielman tuloksien pohjalta ehdottamaani pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankinnan viitekehystä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai soveltaen maahanmuuttajille 

suunnattujen neuvontapalveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä.  

 

Asiasanat: maahanmuuttaja, pakolainen, turvapaikanhakija, kotoutuminen, kotouttaminen, 

kotouttamispalvelut, viestintä, vuorovaikutus, tiedontarpeet, tiedonhankinta, tiedonkäyttö  
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1 JOHDANTO 

 

Kolmisen vuotta sitten turvapaikanhakijana Suomeen tullut ystäväni ilmoitti päivän, 

jolloin saisi turvapaikkapäätöksensä. Kyseisenä maanantaipäivänä elin hengessä 

mukana, mutta iltapäivällä kuulin ystäväni saaneen kehotuksen odottaa päätöstä vielä 

kaksi tai kolme kuukautta. Mielipaha ja masennus olivat käsin kosketeltavissa. 

Tapahtuma jäi itämään mielessäni. Mietin, miten tiedon tarjoaminen ja sen 

vastaanottaminen, väärinymmärrykset ja kohtaamattomuus, vaikuttavat 

kotoutumisprosessiin. Mikä on vuorovaikutukseen perustuva tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteen luonne? Millaisia tulkintoja kohtaamistilanteessa tehdään? 

Millaisina asiakkaan tiedontarpeet ja -hankintakäyttäytyminen näyttäytyvät tiedon 

tarjoajalle? 

 

Miksi sitten tutkia asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymistä nimenomaan tiedon 

tarjoajan näkökulmasta? Siksi, että vastaavaa tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty. 

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä hiljattain väitellyt Aarnitaival 

(2012) toteaa pakolaistutkimuksen muutoinkin olevan informaatiotutkimuksen piirissä 

tutkimuksenkohteena melko tuore. Tutkimus on perustunut pitkälti pakolaisten tapoihin 

käyttää kirjastoa, mutta yleisen tiedonhankinnan näkökulmasta tutkimusta on tehty 

vähemmän. Pakolaisten tiedonhankintaa ja informaatioympäristöt laajemmin 

huomioivaa tutkimusta on alettu tehdä vasta 1990-luvun alkupuolella painottuen 

Yhdysvaltoihin. (Aarnitaival 2012, 33.)  

 

On tarpeen lisätä ymmärrystä siitä, millaisena alkuvaiheen kotouttamispalveluiden 

työntekijät näkevät pakolais-, mutta myös turvapaikanhakija-asiakkaansa tarpeet ja 

käyttäytymisen entistä laadukkaamman, tarpeita vastaavan tarjonnan 

mahdollistamiseksi. Erityisen tärkeää se on Oulussa ja muissa 

maahanmuuttajamääriltään selkeää kasvua edustavien kaupunkien 

kotouttamispalveluissa. Tavoitteiden asettamisen sekä käytännön palveluiden 

järjestämisen yhdenmukaistamista peräänkuuluttaa myös Kuntaliiton julkaisu 
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muistuttaen EU:n kotouttamisen käsikirja II:n periaatteesta 

Otetaanko [kotouttamis]ohjelmissa riittävästi huomioon maahanmuuttajien 

erityiset olosuhteet ja tarpeet? Osataanko ne tunnistaa ja vastataanko niihin? Onko 

prosesseja ja rakenteita mahdollista muuttaa niin, että niillä edistetään 

maahanmuuttajien pääsyä yhteiskuntaan ja työelämään? (Horttanainen & 

Wikman-Immonen 2010, 33.) 

 

Palvelun työntekijä on tiedontarjoajan roolin ohella myös kokonaisvaltaisemman tuen 

tarjoaja. Pakolaisena ja turvapaikanhakijana maahan muuttaneelle työntekijä on 

tarpeiden ja käyttäytymisen tunnistaja, sillä asiakas elää todeksi kriisiprosessiaan, 

identiteetin rakennusvaihettaan ja päätiedontarvettaan – pakolaisuutta tai 

turvapaikanhakijuutta – sekä elämää hallitsevaa kokonaisvaltaista epävarmuuden 

tunnetta. Maahan saapumisen jälkeen kotoutuminen ei ole vielä alkanut: mennyttä ei 

tunnisteta eikä uuteen osata katsoa.  

 

”Minut taivutettiin maanpakoon 

Enkä ole ansainnut yhtään mitään 

Valitettavasti vain menettänyt 

Kaikkeni  

Jopa oman itseni 

Olen eksyksissä, etsin itseäni 

Enkä löydä millään itseäni” 

  ”Ciwan/ Pohjois-Kurdistan” (Harju 2003, 91). 

 

 

1.1 Tutkielman päämäärä, tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tutkimukseni päämääränä on selvittää alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden 

työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymisestä sekä vuorovaikutteisesta tiedon tarjoamis- ja 
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vastaanottamistilanteesta. Peilaamalla työntekijän näkemyksiä ja kokemuksia 

käsitteleviä tutkimustuloksiani aikaisempaan, erityisesti maahanmuuttajien omia 

kokemuksia esiin tuovaan tutkimustietoon, pyrin lisäämään ymmärrystä pakolaisen ja 

turvapaikanhakijan tiedonhankintakäyttäytymisestä sekä siihen liittyvästä tiedon 

tarjoamis- ja vastaanottamistilanteen holistisesta luonteesta. Tuotan uutta tutkimustietoa 

sekä kokonaisvaltaisemman perspektiivin pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymisen ja monikulttuurisen vuorovaikutustilanteen 

ominaispiirteisiin kuin aikaisemmassa tutkimuksessa on tehty.   

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisena pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujien tiedonhankinnan prosessin eri vaiheet sekä tiedon 

tarjoamiseen ja vastaanottamiseen liittyvä vuorovaikutustilanne näyttäytyvät Oulun 

kaupungin maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijälle. 

Tavoitteena on kuvata työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, mitä 

tiedontarpeita pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaalla on ja mitä tiedonlähteitä ja -

hankintakanavia hän valitsee. Lisäksi selvitän millainen on sen tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteen luonne, jossa työntekijä ja asiakas kohtaavat, tyydyttävätkö 

asiakkaan tiedontarpeet, käyttääkö ja soveltaako asiakas vastaanottamaansa tietoa 

arkielämässään sekä mikä on tämän tiedon merkitys asiakkaan kotoutumisessa. 

 

Tuloksia yhteen vetäen lisään tutkimustietoa pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujista 

ohjaus-, neuvonta- ja informaatiopalveluiden asiakasryhmänä. Tämä mahdollistaa 

tuloksien tarkastelun myös laajempaa kontekstiaan, eli tiedon- ja palvelutarjonnalle 

reunaehtoja asettavia dokumentteja eli lainsäädäntöperustaisia alueellisia ja paikallisia 

ohjeistuksia, vasten. Näin luon kuvan tiedontarpeiden ja -tarjonnan keskinäisistä 

suhteista sekä tarjoan virikkeitä kotoutumista edistävien informaatio- ja 

neuvontapalveluiden suunnitteluun ja järjestämiseen. 
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1.2 Keskeiset käsitteet  

 

 

1.2.1 Maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalveluissa 

  

Maahanmuuttaja tarkoittaa yleiskäsitteenä kaikkia maahan ja maasta muuttavia 

henkilöitä (Käsitteitä). Maahanmuuttajalla tarkoitetaan pakolaisia, turvapaikanhakijoita, 

siirtolaisia ja paluumuuttajia. Maahanmuuttajista voidaan puhua myös käsitteillä 

ulkomaalaiset, uussuomalaiset tai etninen vähemmistö. (Maahanmuuttaja.) 

 

Pakolaisella tarkoitetaan ulkomaalaista, jolla on perusteltu tarve pelätä vainotuksi 

tulemista rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 

kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaiseksi käsitetään myös henkilöt, 

jotka pakenevat kotimaastaan joko sotaa tai väkivaltaa. (Maahanmuuttajan tuki.) 

Puhekielestä poiketen, pakolaisella tarkoitetaan vain henkilöitä, joilla on Geneven 

pakolaissopimuksessa määritelty turvapaikka eli pakolaisen status (Käsitteitä). Tällöin 

he nauttivat kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella (Enoranta & 

Heiskanen 2007, 74). Kiintiöpakolaisella taas tarkoitetaan yleensä pakolaisleiriltä YK:n 

pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta suoraan maahan otettavia henkilöitä, joille 

myönnetään Suomeen saapuessa pakolaisen status. (Turvapaikkamenettely Suomessa.)  

 

Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan vieraaseen maahan saapuvaa henkilöä, joka hakee 

suojaa sekä oleskeluoikeutta. Turvapaikanhakijavaiheessa henkilön turvapaikankäsittely 

on vielä kesken. Hänelle myönnetään turvapaikka, mikäli hän tarvitsee kansainvälistä 

suojelua ja suojaa inhimillisten syiden vuoksi. (Turvapaikkamenettely Suomessa.) 

 

Käytän tutkimuksessani käsitteiden pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan ja -

asiakkaan lisäksi käsitettä maahanmuuttaja tarkoittaen kaikkia Oulussa asuvia tai 
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oleskelevia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Sisällytän edellä mainittuihin käsitteisiin 

kaikki kiintiöpakolaiset, turvapaikanhakijat tai jo oleskeluluvan saaneet 

turvapaikanhakijat erottelematta ryhmiä pääsääntöisesti toisistaan. Erottelen käsitteet 

selkeästi toisistaan ainoastaan silloin, kun jaottelulla on esitetyn asian ja tutkimuksen 

sisällön kannalta merkitystä. Tarkastelen tutkimuksessani pakolais-, turvapaikanhakija- 

tai maahanmuuttaja-asiakasta tiedontarpeen tyydyttämiseksi toimivana 

tiedonhankkijana, tiedon vastaanottajana, vuorovaikutustilanteen yhtenä osapuolena 

sekä kotoutujana alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijän näkökulmasta.  

 

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, jonka tavoitteena 

on osallistuminen työelämään ja yhteiskunnan toimintaan omaa kieltään ja kulttuuriaan 

säilyttäen (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta 1999). Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi. Toisille maahan 

muuttaneille se on helpompaa, toisille se on pidempi prosessi, jonka aikana he 

tarvitsevat enemmän tukipalveluita eli kotouttamistoimia. (Kotoutuminen.) 

Kotouttaminen sen sijaan tarkoittaa viranomaisten kotoutumista edistäviä toimenpiteitä 

ja voimavaroja (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta 1999). Kotouttamistoimilla pyritään siihen, että maahan muuttanut 

henkilö tietää oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kokee olevansa tervetullut jäsen 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Uudessa maassa hankittu kielitaito nähdään erityisen 

tärkeänä kotoutumisen onnistumiseksi. Viranomaiset tukevat maahanmuuttajan 

kotoutumista kieliopinnoissa sekä työpaikan etsimisessä. Kotouttamistoimet perustuvat 

lakiin kotoutumisen edistämisestä. (Kotouttamispalvelut.)  

 

Tässä tutkielmassa käytän käsitettä kotoutuminen kuvaamaan pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujan suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista erityisesti 

tiedonhankintakäyttäytymisen näkökulmasta. Kotouttamisella tarkoitan alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalveluiden pyrkimyksiä tukea maahanmuuttaja-asiakkaan 

kasvamista uuteen yhteiskuntaan. Tämä tapahtuu tarjoamalla tietoa ja muunlaista tukea 

kotoutujien taustat sekä yksilölliset valmiudet huomioiden. 
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Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjonta määritellään kaupunkien 

kotouttamisohjelmissa. Oulussa määrittely tehdään uudessa Kotini on täällä – 

kotouttamisohjelmassa 2013–2017, jossa yleistä tietoa jakaviksi palveluiksi nimetään 

Oulu10 Omakielinen neuvontapalvelu, Oulun Maahanmuuttajapalvelut, 

Monikulttuurikeskus Villa Victor, Oulun TE-toimisto, Kansaneläkelaitos, maistraatti, 

poliisi sekä nuorten tiedontarpeisiin vastaava Byströmin nuortenpalvelut. Lisäksi 

mukana on painettua ja sähköistä materiaalia sekä verkkopalveluita (ks. alaluku 3.2.5.) 

(Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 13–14.)  

 

Tutkimuksessani alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluilla tarkoitetaan erityisesti 

pakolais- ja turvapaikanhakijoille suunnattuja, fyysisenä asiakaspalveluna arkipäivän 

yleistietoa ja neuvontaa tarjoavia kotouttamispalveluita eli Oulun 

Maahanmuuttajapalveluita ja Monikulttuurikeskus Villa Victoria. Tutkimuksessa 

mukana oleva alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijä on kokemuksiensa ja 

näkemystensä myötä toimenkuvastaan riippumatta ensisijaisesti tiedon- mutta 

laajemmin myös muunlaisen palveluntarjoajan roolissa. Hänet voidaan nähdä myös 

tilanteen kokijana sekä ymmärrystä rakentavana tiedontarpeen tyydyttymisen 

mahdollistajana. 

 

 

1.2.2 Tiedonhankintakäyttäytyminen  

 

Tiedonhankinnalla tarkoitetaan toimintaa, johon päädytään tiedontarpeen 

tyydyttämiseksi. Hankintaan kuuluu tiedonlähteiden ja kanavien tunnistaminen, 

hakeutuminen niiden pariin sekä relevanttien, tiedontarpeiden mukaisten lähteiden ja 

kanavien valinta. Tiedonhankinta on tiedontarpeiden ohella varsin laaja käsite ja 

tiedonhankintaprosessi voi vaihdella kognitiivisista, affektiivisista ja tilannekohtaisista 

tekijöistä riippuen. Aktiivisen tiedonhankinnan lisäksi laajassa mielessä myös 

passiivinen tiedon vastaanottaminen voidaan katsoa tiedonhankinnaksi. Nämä tekijät 

määrittelevät osaltaan prosessin kestoa. (Haasio & Savolainen 2004, 28–30.) 

Tutkimuksessani selvitän pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan 
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tiedonhankintakäyttäytymistä tiedonhankintaprosessin kautta. Sovellan Haasion ja 

Savolaisen (2004, 44) skemaattista tiedonhankinnan mallia (ks. kuvio 1 s.16). Mallin 

vaiheissa tarkastelen pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedontarpeita, hänen 

käyttämiään tiedonlähteitä ja -hankintakanavia, tiedon tarjoamista ja vastaanottamista, 

tiedontarpeen tyydyttymistä sekä tiedonkäyttöä (ks. alaluku 2.1.) Tiedonhankinnan 

mallin soveltamisella on tutkimuksessani asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymistä 

systematisoiva rooli. 

 

Tiedontarpeet jaotellaan muun muassa asiayhteytensä perusteella työelämään tai 

arkielämään liittyviksi. Tiedontarpeiden luonne ei kuitenkaan aina ole selkeä, sillä tarve 

-käsitteen sisältöä sekoittavat sen sukulaistermit. Muun muassa termejä ”halu” ja 

”uskomukset” voi olla vaikea suhteuttaa tiedonhankintaan. (Haasio & Savolainen 2004, 

21.) Tiedontarpeita määrittelevät sekä kognitiiviset, affektiiviset että tilannelähtöiset 

tekijät. Koska tiedontarve on sinällään irrallinen, abstrakti käsite, sitä on mielekkäintä 

tarkastella osana tiedonhankinnan ongelmaa tai tehtävää. (Haasio & Savolainen 2004, 

27.) Tiedontarpeet voidaan nähdä ongelmista kumpuavina. Ne voivat olla seurausta 

esimerkiksi uteliaisuudesta tai kiinnostuksesta jotakin asiaa kohtaan. Toisaalta ne voivat 

johtua välttämättömästä tai oman maailmankuvan laajentamisen tarpeesta. (Haasio & 

Savolainen 2004, 43.)  

 

Savolainen (1999, 81) jaottelee tiedontarpeet praktisiksi ja orientoiviksi. Vaikka 

tiedontarpeet ovat tämän määritelmän mukaisesti hyvinkin monitasoisia, niiden jaottelu 

omiin kategorioihinsa vaatii hyvin täsmennettyä tiedontarpeisiin perehtymistä. 

Esimerkiksi maahanmuuttajille keskeiset koulutukseen liittyvät tiedontarpeet voidaan 

jakaa moneen osaan. ”Miten pääsen opiskelemaan ja mitä todistuksia tarvitsen 

pyrkiessäni?” ovat praktisia tiedontarpeita, joilla Savolainen (1999, 81) tarkoittaa 

vaatimuksia jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi tai jonkin tehtävän 

menestykselliseksi suorittamiseksi. Toisaalta koulutus voi olla, varsinkin maahan 

hiljattain saapuneen kohdalla, myös laajempi, orientoiva tiedontarve.  Henkilöllä voi 

olla esimerkiksi tarve ymmärtää, millainen koulutusjärjestelmä Suomessa on. Tällöin 

halutaan Savolaisen (1999, 81) määritelmän mukaan pysyä ajan tasalla ja seurata 

toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.  
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Uuteen yhteiskuntaan siirtyminen synnyttääkin orientoivia tiedontarpeita, joissa ikään 

kuin orientoidutaan pienempiin tarpeisiin ja niiden tyydyttämiseen. Tällöin orientoivien 

tiedontarpeiden voitaneen ajatella kumpuavan tarpeesta laajentaa maailmankuvaa (ks. 

Haasio & Savolainen 2004, 43). Toisaalta taas praktiset viittaavat osatarpeisiin (Shoham 

& Kaufman Strauss 2008). Näitä tyydyttämällä voidaan paikata laajempia 

tiedontarpeita, joihin esimerkiksi maahanmuutto lukeutuu (Shoham & Kaufman Strauss 

2008). 

 

Savolaisen (1999), Haasion ja Savolaisen (2004) sekä Shohamin ja Kaufman Straussin 

(2008) tiedontarpeiden määritelmien ohella voidaan vaihtoehtoisesti puhua 

tietorakenteiden aukoista, jotka on täytettävä. Nämä aukot sysäävät tarpeen tai 

ongelman tapaan tiedonhankinnan prosessin liikkeelle. Tiedontarpeiden syntymisestä 

kertoo myös Belkin (ym. 1982, 62) Anomalous States of Knowledge ASK -mallissaan, 

jonka hypoteesina on, että henkilö tunnustaa jotakin aihetta tai tilannetta koskevan 

säännöttömyyden tiedontilassaan, mutta ei pysty samanaikaisesti määrittelemään 

tarkasti, miten voisi ratkaista kyseisen epäkohdan. Tiedontarpeiden erittely on tärkeä 

taito, jotta erotettaisiin ulkoapäin annetut (objektiiviset) ja yksilön itsensä luomat 

(subjektiiviset) tiedontarpeet. Todellisten tiedontarpeiden ja käsitteellisten taitojen 

opettelemisen pohjalta liikkeelle lähteminen on tärkeää muun muassa koulutuksessa, 

jotta tällaisia tarpeita pystyttäisiin myös ilmaisemaan. (Nevalainen & Kupiainen.) 

 

Tässä tutkielmassa käsittelen maahanmuuttaja-asiakkaiden tiedontarpeita erilaisten 

tiedontarpeiden sisäisten jaotteluiden, kuten praktisten ja orientoivien, pää- ja 

osatarpeiden, sekä subjektiivisten ja objektiivisten ohella arkipäivän tiedontarpeina. 

Rinnastan niitä myös muihin, esimerkiksi aikaisemman kotimaan yleistilannetta 

koskeviin tiedontarpeisiin. Näiden lisäksi liitän tiedontarpeet osaksi yksilön muita 

(esimerkiksi henkisen ja sosiaalisen) tuen tarpeita, jotka voivat tiedontarpeiden tapaan 

olla monitasoisia. Jos praktiset tiedontarpeet paikkaavat orientoivia, tai osatarpeet 
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päätiedontarpeita, samoin myös ihmisen muut tarpeet voivat sallia toistensa 

tyydyttymisen tärkeimpien tarpeiden tyydyttymisen jälkeen.  

 

Tiedonlähteillä on merkittävä rooli tiedonhankinnassa. Lähteitä ovat sekä painetut että 

digitaaliset dokumentit. Ne voidaan jaotella formaaleihin eli dokumentoituihin sekä 

informaaleihin tai suullisiin eli dokumentoimattomiin.  Jälkimmäiseen ryhmään 

kuuluvat muun muassa tiedonlähteinä toimivat henkilöt. Tiedonlähteitä voidaan jakaa 

myös tuottamispaikan mukaan sekä primaari- eli alkuperäis- että sekundääri- eli niin 

sanottuihin toisenkädenlähteisiin. (Haasio & Savolainen 2004, 19–20.) Tässä 

tutkimuksessa tarkoitan tiedonlähteellä formaaleja eli esitteitä, oppaita ja mediaa sekä 

informaaleja eli henkilöitä tiedonlähteinä. Tutkimuksessa kartoitan pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujien käyttämiä tiedonlähteitä keskittyen selvittämään Oulun 

kaupungin alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun roolia moninaisten tiedonlähteiden 

kentässä sekä fyysisessä asiakaspalvelutilanteessa tapahtuvaan informaaliin neuvontaan 

ja tiedon tarjontaan.  

 

Tiedonhankintakanava mahdollistaa pääsyn tiedonlähteelle. Kanavia voivat olla 

esimerkiksi kirjastot, henkilöt sekä tietoverkot silloin, kun ne tarjoavat pääsyn johonkin 

tiedonlähteeseen. Tietoverkkoja voidaan pitää siis kanavana, mutta myös lähteenä, kun 

on kyse sen yksittäisistä sisällöistä. (Haasio & Savolainen 2004, 19–20.) Tässä 

tutkimuksessa tarkastelen eri toimijoiden roolia tiedonhankintakanavina tiedonlähteelle 

eli asiakaspalveluun opastamisessa sekä tiedon saavuttamista toimijoiden välityksellä. 

 

Tarkastelen tiedon tarjoamista alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden pakolais- ja 

turvapaikanhakija-asiakasta palvelevien työntekijöiden näkemysten ja kokemusten 

valossa. Tiedon tarjoamisella tarkoitan kaikenlaista ohjaamista, neuvontaa ja 

informointia sen toteutustavasta riippumatta yksilö-, ryhmä- ja verkkopalveluina. Näistä 

keskityn erityisesti ensimmäiseen eli fyysisen asiakaspalvelun kautta tapahtuvaan tiedon 

tarjoamiseen tarkastellen myös ryhmille suunnattua informointia. Tällöin tiedon 

tarjoamistilanteessa nähdään vähintään kaksi osapuolta eli työntekijä tiedontarjoajana ja 

maahanmuuttaja-asiakas tiedon vastaanottajana. Tiedon tarjoamistilanteessa kiinnitän 

erityistä huomiota monikulttuuriseen, osapuolten väliseen viestintään sekä sen 
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vaikutuksiin tiedonhankkimiseksi ja tiedontarpeen tyydyttymiseksi. 

 

Vaikka Haasio ja Savolainen (2004, 44) eivät esittele skemaattisen tiedonhankinnan 

mallissaan tiedon vastaanottamista, Savolainen (1993, 26) tekee sen arkielämän 

tiedonhankinnan mallinsa yhteydessä. Hän jakaa mallin ongelmaperustaiseen 

tiedonhankintaan liittyvän toiminnan neljään eri vaiheeseen: informaation etsimiseen, 

tunnistamiseen, valikoimiseen ja vastaanottamiseen. Myös tutkimuksessani pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujan tiedontarpeet ja niistä kumpuava tiedonhankinta oletetaan 

olevan ennen muuta ongelmanratkaisua palvelevaa. Savolaisen (1993, 26) mukaan 

informaationhankinta voi toteutua esimerkiksi asiantuntijan puheille hakeutumisessa ja 

ohjeita kuuntelemalla. Tällaisen asiantuntijan puheille tuleminen toteutuu esimerkiksi 

maahanmuuttaja-asiakkaan ratkaistaessa ongelmaansa tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteessa kotoutumista tukevassa ohjaus- ja neuvontapalvelussa.  

 

Tutkimuksessani tiedon vastaanottamisvaiheella tarkoitan monikulttuurisesta 

viestinnästä ja vuorovaikutuksesta rakentuvaa tiedonhankinnan vaihetta. Tätä tilannetta 

tarkastellaan tiedon vastaanottamisen ja tiedon tarjoamisen ohella vuorovaikutteisena 

ilmiönä. Tilanne joko mahdollistaa tai evää tiedonhankkijan etenemisen prosessinsa 

seuraavaan eli tiedontarpeen tyydyttymisen vaiheeseen.  

 

Vaikka tilanteen luonnetta tarkastellaan viestinnän ohella sekä tiedon tarjoamisen ja 

vastaanottamisen näkökulmista, ei siinä vielä pidetä itsestään selvänä sitä, että tieto 

tulee vastaanotetuksi. Tällöin ei myöskään luoda ennakko-oletuksia siitä, tuleeko tieto 

ymmärretyksi, miten se ymmärretään tai tulevatko tiedontarpeet tyydytetyksi. Tiedon 

tarjoamisen ja vastaanottamisen yhteydessä kiinnitetään huomiota niihin haasteisiin ja 

ongelmiin, joita siihen mahdollisesti liittyy. Lisäksi paneudutaan erilaisiin keinoihin ja 

ratkaisumalleihin, jotka parantavat mahdollisuuksia selvitä ongelmasta, ymmärtää tieto 

ja siirtyä sitä kautta tiedonhankintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. 

 

Tiedonkäytöllä tarkoitan tiedonhankintaprosessin viimeistä vaihetta, jolloin tieto on 

otettu vastaan, tiedontarve tyydyttynyt ja saatu tieto ymmärretty. Tässä vaiheessa pyrin 

selvittämään työntekijöiden näkemyksiä siitä, kuinka ymmärrettyä ja sisäistettyä tietoa 
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hyödynnetään, erityisesti kotoutumisessa. Vaikka tiedonkäyttö nähdään prosessin 

viimeisenä vaiheena, ei sitä voida ennakko-oletteisesti pitää tapahtumaketjun 

päätepisteenä ilman minkäänlaista jatkoa. Tämän vuoksi tutkimukseni tiedonkäyttö-

vaiheessa selvitän myös mahdollisuutta tiedonhankintaprosessin uusiutumiseen uusien 

tiedontarpeiden syntymisen ja tunnistamisen kautta. Kaiken kaikkiaan tiedonkäyttö ja 

soveltaminen -vaiheeseen pääsemistä voitaneen pitää maahanmuuttaja-asiakkaan 

tiedonhankinnan tavoitteena. Tällöin voidaan tarkastella tarjotun ja vastaanotetun tiedon 

merkitystä kotoutumisen edistämisen näkökulmasta. 

 

 

1.3 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta ja niiden alaluvuista. Ensimmäisessä luvussa 

aiheeseen johdatetaan tutkimuksen taustoituksen, päämäärän ja tarkoituksen sekä 

keskeisten käsitteiden määrittelyjen myötä. Luvussa 2 kuvataan tutkimuksen 

teoreettinen tausta, jonka muodostavat tutkimusta varten sovellettu teoreettinen 

viitekehys sekä teorian selittäjäksi ja täydentäjäksi valittu taustatutkimus. Luvussa 3 

esitellään valtakunnallinen ja paikallinen maahanmuutto- sekä 

kotouttamispalvelutilanne tilastotiedon ja palveluiden järjestämiseen liittyvien 

dokumenttien valossa.  

 

Luku 4 sisältää empiirisen tutkimuksen kuvauksen eli tutkimusongelman asettelun, 

selvitykset tutkimusympäristöstä, käytetystä menetelmästä, aineistosta ja sen 

analysoinnista. Tutkimuksen tulokset esitetään aineistolähtöistä ja teoriaohjaavaa 

lähestymistapaa soveltaen luvussa 5 tutkimuskysymyksiin pohjautuvine alalukuineen. 

Luvussa 6 tehdään johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista palvelun järjestämisen 

tavoitteita vasten. Lisäksi esitetään jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksia sekä arvio 

tutkimuksen luotettavuudesta.  

 



 

 

16 

2 TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

2.1 Skemaattinen tiedonhankinnan malli 

 

Mitä tiedontarpeet ja niiden tyydyttämiseen tähtäävä tiedonhankinta tarkoittavat 

pakolais- ja turvapaikanhakijan kohdalla? Tutkin erityisesti Oulussa asuvien pakolaisten 

ja turvapaikanhakijoiden tiedonhankintakäyttäytymistä ja tutkimukseni kontekstina ovat 

Oulun kaupungin alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut. Suomessa maahanmuuton 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluita on kehitetty maahan saapuneiden 

yhteiskuntaan integroimiseksi. Oulussa nämä palvelut on luotu arkipäivän kysymyksiin 

ja palveluiden käyttöön liittyvää neuvontaa ja tiedontarjontaa varten (Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 13–14). Olen rakentanut tutkimukseni 

teoreettisen viitekehyksen alkuvaiheen palveluissa tapahtuvan tiedonhankinnan 

jäsentämiseksi. 

 

Tutkimukseni viitekehyksenä olen soveltanut yksilön tiedonhankinnan eri vaiheita 

kuvaavaa skemaattista tiedonhankinnan mallia (Haasio & Savolainen 2004, 43–46) 

(kuvio 1). Käytän mallia systematisoidakseni maahanmuuttaja-asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymistä. Koska paneudun tiedonhankintaprosessiin 

tiedontarjoajan eli alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijän näkökulmasta, 

keskityn erityisesti palvelussa tapahtuviin tiedonhankinnan vaiheisiin. Vaiheita 

tarkastelen tiedonhankinnan yksinkertaistetun mallin (Haasio & Savolainen 2004, 46) 

mukaisesti, jolloin etenen tiedontarpeista tiedontarjoajat ja tiedonlähteet sisältävään 

tiedonhankintaan päätyen tiedonkäyttöön ja mahdollisiin uusiin tiedontarpeisiin.  

 

 

Kuvio 1. Pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintaa systematisoiva 

malli nk. skemaattista tiedonhankinnan mallia (Haasio & Savolainen 2004) soveltaen.  
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Haasion ja Savolaisen (2004, 43) mukaan tiedonhankinta itsessään sysäytyy liikkeelle 

ongelmasta ja niiden perusteella syntyneistä tiedontarpeista. Tiedontarpeiden 

tyydyttäminen vaatii toimintaa, joka käynnistää tiedonhankintaprosessin. Tämä voi 

edetä tilannekohtaisesti hyvinkin eri tavoin. Tiedontarpeet voivat perustua erilaisiin 

seikkoihin. Ne voivat olla seurausta uteliaisuudesta, mutta toisaalta ne voivat olla myös 

välttämättömyys jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Tiedontarpeet voivat myös seurata 

halusta laajentaa maailmankuvaa. (Haasio & Savolainen 2004, 43.)  

 

Shohamin ja Kaufman Straussin (2008) mukaan maahanmuuttajuus on itsessään 

tiedollinen aukko tai ongelma, joka rakentuu pienemmistä tiedontarpeista. Näiden 

osatiedontarpeiden tyydyttämisen kautta voidaan paikata suurempia tiedontarpeita. 

Kaikkia tiedontarpeita ei kuitenkaan voida tyydyttää, mutta mitä enemmän voidaan, sitä 

sujuvampi tulee olemaan maahanmuuttajan kotoutumisprosessi. (Shoham & Kaufman 

Strauss 2008.) Tutkimuksessani ennakoin pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan 

arkipäivän praktisten tiedontarpeiden kumpuavan nimenomaan uuteen yhteiskuntaan 

siirtymisestä sekä tähän liittyvästä orientoivasta tiedontarpeesta rakentaa 

maailmankuvaa uuden maailman haltuun ottamiseksi.  

 

Tutkimuksessa käsittelen tiedontarpeita pääasiassa yksinkertaisina arkipäivän 

tiedontarpeina, mutta tarkastelen niitä myös suhteessa asiakkaan aikaisempaan 

kotimaahan liittyviin tiedontarpeisiin sekä muihin mahdollisiin, kotoutumiseen liittyviin 

tuen tarpeisiin. Tiedonlähteitä taas lähestyn niiden moninaisen kentän kautta ja päädyn 

ohjaus- ja neuvontapalvelun roolin tarkasteluun suhteessa tiedonlähteiden kontekstiin. 

Samalla huomioin tiedonhankintakanavat, joiden kautta asiakas päätyy kyseiselle 

tiedonlähteelle.  

 

Pääasiallisena tarkastelun kohteena on työntekijän ja asiakkaan kohtaamiseen perustuva 

asiakaspalvelutilanne, jossa tietoa tarjotaan ja vastaanotetaan. Tämän vaiheen Haasio ja 

Savolainen (2004, 43–46) näyttävät ohittavan siirtymällä relevantin tiedon 

valitsemisesta käsitysten muuttumiseen eli vaiheeseen, jossa tietoa on jo saatu ja 

käsitykset muuttumassa. Tähän väliin sijoitan vaiheen, jossa tietoa ei vielä valikoida tai 
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käsitykset eivät muutu, vaan jossa tietoa pyritään tarkastelemaan ilman tiedon 

ymmärtämis- tai käyttövaiheisiin liittyviä ennakko-oletuksia. Kiinnitän huomiota siihen, 

mikä on viestintä- ja vuorovaikutustilanteen luonne sekä siihen, millaisia 

tiedonhankintaprosessin etenemisen sekä tiedontarjontaan ja vastaanottamiseen liittyviä 

esteitä siinä vaiheessa mahdollisesti ilmenee. Haasteita ja ongelmia tarkastelen 

tiedollisten aukkojen paikkaamiseksi käytettyjen keinojen ja mahdollisuuksien kautta.  

 

Mielestäni etenkin maahanmuuttaja-asiakkaiden tarkastelussa on tärkeää huomata, että 

arkielämän tiedonhankkijan sosiaaliluokka vaikuttaa tällaisten esteiden ilmenemiseen ja 

tiedonhankinnan vaikeuksiin. Yhteiskunnan vähäosaiset ovat usein tiedollisesti 

apaattisia ja passiivisia, johon voi vaikuttaa tietynlainen tottuminen elämään ongelmien 

kanssa. (Savolainen 1993, 105–106.) Mallissani tiedontarjontaan ja vastaanottamiseen 

sekä niiden toteutumiseen liittyvien realiteettien selvittämisen kautta siirrytään 

käsitysten muuttumiseen, tiedontarpeen tyydyttymiseen ja tiedon käyttöön.  

 

Mielestäni yksilön tiedonhankinnan prosessia kuvaavan, nk. skemaattisen 

tiedonhankinnan mallin soveltaminen on tässä tutkimuksessa perusteltua, vaikka 

selvitänkin tiedonhankintakäyttäytymistä tiedonhankkijan omien kokemuksien sijaan 

tiedontarjoajan näkemyksistä ja kokemuksista käsin. Maahanmuuttajiin kohdistuneiden 

tutkimusten pohjalta muotoutuneiden ennakkokäsitysten perusteella soveltamani malli 

mielestäni mahdollistaa pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan 

tiedonhankintakäyttäytymisen systemaattisen tarkastelun. Mallia soveltaen voin 

systemaattisesti edeten selvittää, millaisina pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan 

tiedonhankintakäyttäytymisen eri vaiheet näyttäytyvät palvelun tarjoajalle. Oletan 

tutkimukseni kautta myös selviävän, soveltuuko yksilön tiedonhankinnan prosessia 

kuvaava, nk. skemaattinen tiedonhankinnan prosessimalli (Haasio & Savolainen 2004, 

43–46) malli tiedonhankkijan käyttäytymisen tutkimiseen toisen henkilön näkemyksiä 

ja kokemuksia selvittäen. Tutkimustuloksieni perusteella kokoan soveltamani yksilön 

tiedonhankintaa kuvaavan, nk. skemaattisen tiedonhankinnan mallin (kuvio 1, s. 16) 

ehdotukseksi pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan viitekehykseksi 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelussa (ks. kuvio 3, s. 128). 
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2.2 Aikaisempi tutkimus 

 

Pro gradu -tutkimukseni taustateorian muodostaa monitieteinen tutkimuskirjallisuus. 

Koska maahanmuuttajien tiedonhankintaa työntekijöiden näkökulmasta tarkastelevaa 

aikaisempaa tutkimusta ei ole saatavilla, olen koonnut tutkimukseni teoriataustaksi 

kotimaisia kotouttamispalveluihin liittyviä opinnäytteitä sekä koti- ja ulkomaisia 

informaatiotutkimuksen piirissä valmistuneita maahanmuuttajiin kohdistuneita 

tiedonhankintatutkimuksista. Oman taustansa luovat maahanmuuttajille suunnattujen 

palveluiden järjestämiseen liittyvät dokumentit (ks. alaluku 3.2) sekä monikulttuuriseen 

viestintään (ks. alaluku 2.3) liittyvä materiaali. 

 

Haasion ja Savolaisen (2004, 27) näkemys tiedontarpeista osana laajempaa 

tiedonhankinnan yhteyttä luo perusteita myös tutkimukseni monitieteelliselle 

teoriataustalle. Mielestäni tiedonhankintaa tulee tarkastella erityisesti kotoutujien 

kohdalla kontekstuaalisena eli eri asiayhteyksiin sidoksissa olevana kokonaisuutena. 

Tällöin tiedonhankinta näyttäytyy vaihtelevana, monien ulkoisten tekijöiden 

muokkaamana sekä lähitieteisiinsä sulautuvana. Kuten informaatiotutkimusta osana 

yhteiskuntatieteitä, myös maahanmuuttajien tiedonhankintaa on vaikea irrottaa 

kontekstistaan itsenäiseksi osa-alueekseen. Voidaan pohtia, onko erottelu edes 

tarpeellista alkuvaiheen tiedontarjonnan sulautuessa hyvin usein muuhun 

kotouttamispalvelutarjontaan. 

 

Kotouttamispalveluihin liittyvissä tutkimuksissa korostuu asiakaspalvelun 

vuorovaikutuksellisuus sekä tiedontarjonta osana palveluntarjontaa. Tästä näkökulmasta 

teoriataustaksi kootut maahanmuuttajille suunnattuja palveluja ja palvelutilannetta 

kuvaavat opinnäytetyöt ovat oivallinen vertailuaineisto oululaisia alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalveluita tarkasteltaessa. Viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvä teoria 

tarjoaa puolestaan viitteitä siitä, millaisessa kontekstissa työntekijöiden kokemukset ja 

näkemykset ovat syntyneet ja miten monikulttuurinen kohtaaminen vaikuttaa tiedon 

tarjoamiseen ja vastaanottamiseen. Palvelunjärjestämisen dokumentit taustoittavat 

tutkimukseni monitieteistä ja kontekstuaalista luonnetta sekä mahdollistavat pohdinnat 
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tiedontarpeiden ja tarjonnan kohtaamisesta.  

 

Esittelen tutkimukseni teoriataustaan kuuluvat tutkimukset seuraavissa alaluvuissa 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3 sekä luvussa 3. Vedän eri tutkimusten tuloksia yhteen sekä 

täydennän ja selitän niiden tuella omia tuloksiani luvussa 5. Taustakirjallisuus tarjoaa 

myös mahdollisuuden tarkastella tutkimustuloksiani suhteessa palvelunjärjestämiselle 

asetettuihin tavoitteisiin (ks. alaluku 6.2). 

 

 

2.2.1 Suomalaisia maahanmuuttajien tiedonhankintatutkimuksia  

 

Aarnitaival (2012b, 1) selvitti Tampereen yliopistossa valmistuneessa väitöskirjassaan 

maahanmuuttajanaisten työelämään kotoutumiseen liittyviä tietokäytäntöjä tutkimalla 

työpaikan hankkimiseen, työelämälainsäädäntöön sekä työpaikkojen toimintaan 

liittyvää dokumentoitua ja informaalia eli henkilölähteisiin perustuvaa tietoa. 

Tutkimusongelmia lähestyttiin narratiivis-elämänkerrallisen tutkimusotteen avulla. 

Haastatteluaineisto kerättiin episodihaastatteluina neljältätoista venäläis- ja neljältätoista 

kurditaustaiselta maahanmuuttajanaiselta. (Aarnitaival 2012, 5.) 

 

Tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että maahanmuuttajataustaiset naiset yhdistivät 

tiedonhankinnan ja jakamisen tapoja tilannekohtaisesti (Aarnitaival 2012, 5–6). 

Sosiaalisella verkostolla oli merkittävä tiedonlähteen rooli. Itsessään sosiaalisten 

suhteiden luonteella ja laadulla ei näyttänyt olevan ratkaisevaa merkitystä, vaikkakin 

erityisesti alkuvaiheessa vahvoilla siteillä oli merkitystä. Tutkimuksen mukaan 

verkkotiedonlähteitä käytettiin vaihtelevasti, usein muiden esimerkkiä seuraten. 

(Aarnitaival 2012b, 2–3.) Transnationaaliset verkostot auttoivat työelämään liittyvässä 

tiedonhankinnassa ennen maasta muuttoa että pian sen jälkeen. Usean muun, niin 

kotimaisen kuin ulkomaisenkin maahanmuuttajatutkimuksen ja -kirjallisuuden tulosten 

mukaisesti tärkeimmiksi osoittautuivat kuitenkin suomalaisesta yhteiskunnasta, 
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viranomaisten ja maahanmuuttoalan työntekijöiltä samoin kuin omaan etniseen 

ryhmään ja kantaväestöön kuuluvilta ystäviltä ja tuttavilta saatu tieto. 

Maahanmuuttajanaiset saivat työelämätietouttaan sekä aktiivisen etsinnän että 

passiivisen vastaanottamisen kautta. He jakoivat ja saivat tietojaan sekä pyytäen että 

pyytämättä ja delegoivat tiedonhankintaansa muille. (Aarnitaival 2012, 5–6.)  

 

Tiedonhankinnan esteet kuten sopivien kysymysten esittämisen vaikeus, tietämättömyys 

tiedonlähteen olemassaolosta, kielitaidon tai itseluottamuksen puute, epärelevantin 

tiedon paljous, sosiaalisen pääoman vähäisyys tai relevantin tiedon hajanaisuus 

vaikeuttivat tiedonhankintaa. Byrokratian aiheuttamat viiveet ja tiedon panttaaminen 

saattoivat niin ikään olla tiedon kartuttamisen esteenä. Tutkimus toi esiin myös 

viranomaisasiointiin liittyviä monikulttuurisen vuorovaikutuksen haasteita. 

Maahanmuuttajanaisilta näyttää kuitenkin löytyvän luovuutta ratkaista eteen tulevia 

ongelmatilanteita. (Aarnitaival 2012b, 3–4.)  Kaiken kaikkiaan tutkimus paljastaa, että 

erilaisilla joustavilla tietokäytännöillä on yhteyttä maahanmuuttajan voimaantumiseen, 

työelämään siirtymiseen sekä osallistumiseen yhteiskunnassa. (Aarnitaival 2012, 5-6.) 

 

Pikkarainen ja Wilkman (2008, 4, 12) tutkimuksen päämääränä oli parantaa Suomeen 

pakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleiden kotoutumista sekä vähentää pakolaisten 

asuttamilla asuinalueilla esiintyviä tietämättömyyteen liittyviä konflikteja. Tutkimus 

kattoi erilaisia palveluita, myös tiedonsiirtämiseen liittyviä. Se toteutettiin kyselynä 36 

kunnassa. Vastaajina oli sosiaalitoimen, ulkomaalais- tai maahanmuuttotoimistojen, 

kiinteistöyhtiöiden henkilöstöä sekä yksittäisiä vastaajia vastaanottokeskuksesta, 

järjestöistä ja hankkeiden piiristä. 

 

Tulosten mukaan pakolaiset saivat asumiseen liittyvää tietoa viranomaisten lisäksi 

sosiaalisten verkostojensa kautta. Yksittäisiin kokemuksiin perustuessaan saatua tietoa 

ei voitu aina soveltaa toisenlaisiin tilanteisiin. Tieto oli fragmentaarista eikä asukkailla 

ole useinkaan realistista kokonaiskuvaa. Toisaalta sosiaaliset verkostot tiedonlähteenä 
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koettiin myös positiivisesti, erityisesti vertaisoppaina toimivat maassa pidempään 

asuneet maanmiehet. Heidän kauttaan oli mahdollista saada asianmukaista tietoa, mutta 

myös kieli oli yhteinen. Tulosten mukaan sosiaalisen verkoston välittämä asumiseen 

liittyvä saatu tieto välittyi kuitenkin helposti huhuna ja vääristyi. (Pikkarainen & 

Wilkman 2008, 31–34.) 

 

Tulokset osoittavat, että pakolaisille suunnattu tiedotus ei ollut tarpeeksi perusteellista ja 

selkeää. Varsinkin vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyessään pakolaisilla ei useinkaan 

ollut selkeää kuvaa asumisen aiheuttamasta vastuusta ja velvoitteista. Myös asioiden 

hahmottaminen tuotti vaikeuksia. Tutkimuksessa ehdotettiin maahanmuuttajien omien 

organisaatioiden osallistumisesta asumisohjaukseen ja tukemiseen, jolloin 

maahanmuuttajat voisivat itse osallistua opastuspalveluidensa kehittämiseen. 

Maahanmuuttajaorganisaatiot voisivat vastaajien mukaan välittää tietoa 

maahanmuuttajien omalla kielellä sekä jakaa omakielistä materiaalia. Kaikista yleisin 

ehdotus oli kuitenkin vertaisoppaiden kouluttaminen tehtävään. Näiden Suomeen jo 

paremmin tutustuneiden henkilöiden avulla maahanmuuttajat voisivat jakaa 

kokemuksiaan, saada tukea sekä löytää uusia väyliä osallistumiseen ja vaikuttamiseen. 

(Pikkarainen & Wilkman 2008, 31–34.) 

 

Maahanmuuttajanuorten tiedontarpeita, heidän käyttämiään tiedonlähteitä ja -

hankintakanavia sekä tiedonsaantia vaikeuttavia tekijöitä kartoitettiin Helsingin 

kaupungin teettämässä selvityksessä. Tutkimus kattoi 68 maahanmuuttajanuoren 

teemahaastattelua. Haastateltavat edustivat 19 kansallisuutta, ja puolet heistä oli 

saapunut maahan pakolaisina. (Hasanzadeh & Mallon 1998.) 

 

Tuloksissa kävi ilmi, että nuorten tiedontarpeet liittyivät pääosin työhön, opiskeluun, 

harrastuksiin, lakiasioihin, kuten lainsäädäntöön, poliisiin ja asianajajiin sekä 

matkustamiseen. Tiedonvälittymisessä korostuivat henkilökohtaiset kontaktit ja nuoret 

kääntyivät mielellään perheenjäsenen tai jonkun muun luotettavan henkilön puoleen 
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tarvitessaan tietoa ja neuvoja. (Hasanzadeh & Mallon 1998.) Tiedonlähteinä ja -

hankintakanavina toimivat pääasiassa tutut ihmiset (93 %), tiedotusvälineet (91 %), 

koulu (87 %) ja virastot (87 %) (Hasanzadeh & Mallon 1998, 68).  

 

Haastatelluista maahanmuuttajista hieman alle puolet löysi tarvitsemansa tiedon 

ongelmitta. Sen sijaan kolmasosa vastaajista piti tiedonsaantia joskus vaikeana ja 

neljäsosa usein tai aina vaikeana. Ongelmiin vaikuttivat muun muassa kieliongelmat, 

jotka näyttivät olevan suurin tiedonhankinnan este. Suomessa vietetyn ajan ja kielen 

oppimisen nähtiin vaikuttavan tiedon löytymiseen. Alle vuoden asuneet tiedonhakijat 

kokivat yleisemmin tiedonhankinnan vaikeaksi tai hyvin vaikeaksi, yli kolme vuotta 

asuneet taas edellisiä useammin helpoksi. Ongelmat tiedonhankinnassa olivat kuitenkin 

tavallisia vielä kolme vuotta maassa asuneiden keskuudessa. (Hasanzadeh & Mallon 

1998, 31.) 

 

Suomalaisen yhteiskunnan riittämätön tuntemus tuotiin esiin toisena ongelmana. Nuoret 

kokivat vaikeana tiedon keräämisen useasta eri paikasta. Myös virastoissa asioiminen 

saattoi tuottaa hankaluuksia, joita epäluottamus lisäsi. Nämä seikat johtivat helposti 

siihen, että viranomaisten kanssa ei haluttu asioida. Tällöin turvauduttiin mieluummin 

tuttuihin henkilöihin ja saatu tieto saattoi olla virheellistä. (Hasanzadeh & Mallon 1998, 

36–37.) Tutkijoiden mukaan vanhempien ja tuttavien antamat tiedot eivät yleensä riitä, 

koska tiedonmäärä yhteiskunnassa on lisääntynyt. Tämän vuoksi tarvitaan yleistä 

tiedottamista, joka tapahtuu osittain siihen erikoistuneiden tahojen välityksellä. Myös 

internetillä on suuri merkitys tietolähteenä ja -hankintakanavana, mutta sen käytössä 

korostuu tiedon suodattaminen ja lajittelu. (Hasanzadeh & Mallon 1998, 2–3.)  

 

Hasanzadehin ja Mallonin (1998) mukaan henkilökohtaisen kontaktin merkitystä ja 

tarvetta saada tietoa omalla äidinkielellä ei voida vähätellä. Myös tiedon tarjoamisella 

yhdestä paikasta voidaan vaikuttaa tavoitettavuuteen. On hyvä huomioida nuorten oma 

näkemys, jonka mukaan kontaktit suomalaisiin parantaisivat tiedonsaantia. 
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Tehokkaimmin tiedonsaantivaikeuksiin voidaan puuttua muuttamalla yhteiskunnan 

toimintaa ja satsaamalla kielitaidon kehittämiseen (Hasanzadeh & Mallon 1998, 44–46). 

Tutkimus osoittaa, että sosiaalisella verkostolla on olennainen rooli 

maahanmuuttajanuorten tiedontarpeiden tyydyttämisessä. Esimerkiksi kulttuurikeskus 

Caisa ja nuorten neuvontapiste Kompassi tarjoavat mahdollisuuksia verkostoitua, mutta 

toimivat samalla myös tiedonlähteinä ja -hankintakanavina. (Hasanzadeh & Mallon 

1998, 44–46.)  

 

Kapanen (2008) tutki puolestaan pro gradu -työssään yksittäisten kansallisuusryhmien 

tiedonhankintaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksessa selvisi, millainen tieto 

auttoi venäjän- ja vironkielisiä maahanmuuttajia heidän kotoutumisprosessissaan sekä 

sitä, millaisen tiedon puute aiheutti syrjäytymistä. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin 

maahanmuuttajien kotoutumista suhteessa viranomaisiin sekä koulu- ja työelämään, 

sosiaalisiin verkostoihin ja järjestöihin.  

 

Tutkimustulosten pohjalta on nähtävissä, että maahan äskettäin muuttaneiden 

integraatiota esti se, ettei haastateltavilla ei ollut tarpeeksi suomalaiseen yhteiskuntaan 

liittyvää tietoa. Haastateltavien mukaan kieliongelmat vaikeuttivat ratkaisevasti 

tiedonsaantia, eivätkä he käyttäneet läheskään kaikkia viranomaisten tarjoamia 

palveluita. Tietoa jakavat viranomaiset koettiin lainsäädännön toteuttajiksi. Puolet 

haastateltavista kertoi seuraavansa suomalaisia tiedotusvälineitä, mutta toinen puoli 

mainitsi pääasiallisiksi tiedonlähteikseen kaverinsa, järjestöt tai työpaikan, joista 

erityisesti järjestöjen rooli nousi esiin. Niiden kautta haettiin neuvoja erilaisiin 

käytännön asioihin. Lisäksi maahanmuuttajat mainitsivat paikkaavansa Suomeen 

liittyvää tietouttaan omankielisten tiedotusvälineiden avulla. Kaiken kaikkiaan 

haastatelluista maahanmuuttajista työssäkäyvät kokivat itsensä muita maahanmuuttajia 

tietoisemmaksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Haastattelujen perusteella 

maahanmuuttajien tiedonhankintakäyttäytymisessä merkittävänä seikkana voidaan pitää 

sitä, että suurimman osan mielestä tieto etsii heidät eikä päinvastoin. (Kapanen 2008.) 
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Hirstiö-Snellman (1994, 94) selvitti kahteen eri maahanmuuttajaryhmään 

kohdistuneessa tutkimuksessaan Helsingin seudulla asuvien maahanmuuttajien sekä 

selviytymistä arkipäivän tilanteista maahanmuuton alkuvaiheessa että Suomeen 

integroitumista. Tutkimuksessa haastateltiin 201 islamilaisista maista ja entisen 

Neuvostoliiton alueelta kotoisin olevaa maahanmuuttajaa. Mukana haastattelussa oli 

sekä pakolaisia että muista syistä muuttaneita.  

 

Tulosten mukaan molemmat maahanmuuttajaryhmät käyttivät julkisia palveluja, 

sosiaalisia kontaktejaan, joukkotiedotusvälineitä sekä toimivat omaehtoisesti tavoitteita 

edistäessään. Entisen Neuvostoliiton maista muuttaneet onnistuivat kuitenkin paremmin 

välittömien tavoitteidensa saavuttamisessa kuin islamilaisista maista muuttaneet. 

Tutkimuksen perusteella eri kulttuureista tulevien ryhmien toimintatavoissa on eroja. 

Islamilaisisa maista tulleet toimivat esimerkiksi enemmän yksin, kun taas entisen 

Neuvostoliiton alueelta tulleet hyödyntävät enemmän julkisia palveluita ja sosiaalisia 

kontakteja. (Hirstiö-Snellman 1994, 94–95.)   

 

Maasillan, Simolan ja af Heurlinin (2008, 6–9) maahanmuuttajien mediankäyttöön 

liittyvässä tutkimuksessa selvitettiin joukkoviestinnän merkitystä maahanmuuttajien 

kotoutumisessa, jotta voitaisiin lisätä kantaväestön ja maahanmuuttajien keskinäistä 

vuorovaikutusta. Tutkimusaineisto kerättiin määrällis-laadullisella menetelmällä, joka 

sisälsi sekä kyselytutkimus- että haastatteluosiot (Maasilta ym. 2008, 19). 

Kyselytutkimukseen osallistuneesta 434 maahanmuuttajataustaisesta henkilöstä 128 oli 

poliittisista syistä muuttaneita (Maasilta ym. 2008, 24–26). Tutkimukseen osallistuneet 

tulivat 84 maasta ja puhuivat 72 kieltä. Yli 80 % vastaajista osasi suomen kieltä, tosin 

osalla kielitaito oli puutteellinen. Tutkimusotoksesta huomioitavaa on se, että 

koulutustaso on ryhmässä varsin korkea. (Maasilta ym. 2008, 27–29.)  

 

Maahanmuuttajien tiedonhankintakanavista selkeästi tärkeimmäksi osoittautui internet, 

jonka kautta tietoa haettiin Suomesta, entisestä kotimaasta ja maahanmuuttajien asioista 
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yleensä. Internetin lisäksi tietoa hankittiin televisiosta, lehdistä sekä henkilökohtaisesti 

sukulaisilta ja ystäviltä. Radion merkitys ei ollut tutkimuksen mukaan suuri. (Maasilta 

ym. 2008, 75–76.)  

 

Suomessa monista asioista tiedottaminen on siirtynyt internetiin. Näiden palveluiden 

käyttö edellyttää sekä pääsyä verkkoon että kieli- ja tietoteknisiä taitoja. Vastaajat 

kertoivat etsivänsä internetistä vastauksia erilaisiin arjessa vastaan tuleviin kysymyksiin 

ja ongelmiin. Apuvälineenä toimivat esimerkiksi hakukone Google ja vapaa 

tietosanakirja Wikipedia, jotka mainittiin internet-sivustoista useimmin. (Maasilta ym. 

2008, 46–62.) Omaa kotimaata koskevaa tietoa pidettiin tärkeänä ja sitä etsittiin 

internetin kautta ehdottomasti eniten (Maasilta ym. 2008, 46–62). Entiseen kotimaahan 

liittyvää tietoa ja uutisia haettiin verkkolehdistä ja kotimaan sivustoilta sekä 

kontaktisivustojen kautta oman maan kansalaisilta (Maasilta ym. 2008, 75–76). 

Tutkimuksen mukaan internet välittää Suomea koskevaa lähinnä ulkomaalais-, sosiaali- 

ja työvoimaviranomaistietoa. Sen sijaan demokratiaan kuuluvat yhteisöt kuten puolueet 

ja kansalaisjärjestöt eivät tiedota riittävästi internetin kautta viisi vuotta sitten 

valmistuneen tutkimuksen perusteella.  (Maasilta ym. 2008, 75–76.) 

 

Melkein puolet vastaajista ilmoitti saavansa tietoa Suomeen liittyvistä asioista joko 

internetistä yleensä tai joltakin internet-sivulta, kuten suomalaisista verkkolehdistä 

maahanmuuttoviraston sivuilta, Infopankki.fi -verkkopalvelusta, Suomitietoutta 

tarjoavalta suomi.fi-sivustolta sekä oman kotikaupungin nettisivuilta. Tästä huolimatta 

ongelmana tuli esille se, etteivät maahanmuuttajat tunteneet tarpeeksi tärkeitä 

yhteiskunnallista tietoa tarjoavia sivustoja. Myös maahanmuuttajat itse kokivat 

suomalaista yhteiskuntaa ja itseään koskevan tiedon löytämisen vaikeaksi. Maasilta ym. 

(2008, 46–62) ehdottavatkin, että viranomaisten ja maahanmuuttajatoimijoiden olisi 

tiedottamista suunniteltaessa hyvä huomioida ne ryhmät, jotka eivät käytä internetiä 

lainkaan. Tähän ryhmään kuului pääasiassa Somaliasta, Afganistanista ja Irakista 

Suomeen saapuneita naisia. Internet toimii myös halpana, nopeana, ja suorana 

kommunikaatioväylänä ystäviin ja perheenjäseniin eri puolille maailmaa. Internet 
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mahdollistaa samasta maasta lähtöisin olevien, eri puolilla maailmaa asuvien 

henkilöiden keskinäisen diasporisen yhteisön luomisen. (Maasilta ym. 2008, 46–47.) 

 

Tuloksissa kävi ilmi, että maahanmuuttajat katsovat televisiota hyvin vaihtelevasti. 

Suomalainen televisio oli maahanmuuttajien suosiossa, kun taas ulkomaisia kanavia 

seurattiin vähemmän. Ohjelmatyypeistä suosituin olivat uutiset. Uutisten lisäksi 

seurattiin myös erityyppisiä elokuvia, sarjoja ja viihdeohjelmia. Suomalaiset 

monikulttuuriset ohjelmat eivät niinkään kiinnostaneet vastaajia. Niiden sijasta 

toivottiin Euroopan ulkopuolista tarjontaa, kuten arabimaissa suositun Al-Jazeera-

kanavan uutisia. (Maasilta ym. 2008, 44–45.) 

 

Tuloksissa ilmeni lehtien lukemisen osalta, että maahanmuuttajat lukevat kansainvälisiä 

ja entisen kotimaansa lehtiä yleisesti internetin välityksellä. Koska suomenkieliseen 

lehtimateriaaliin tutustuminen on työlästä, on ymmärrettävää, että oman kotimaan 

julkaisuja luetaan ahkerammin. Nämä kanavat välittävät kattavammin myös entisen 

kotimaan uutisia. Kotimaan lehtien lisäksi erityisesti ilmaisjakelulehdet ovat 

maahanmuuttajien suosiossa. Helposti saatavat, ilmaiset julkaisut vastaavat lyhyiltä 

uutisiltaan, ilmoitussisällöiltään ja käytännön tietojensa vuoksi kotoutumassa olevan 

maahanmuuttajan tarpeita. (Maasilta ym. 2008, 72.) 

 

Huomioitavaa on, että maahanmuuttajat saapuvat usein kulttuureista, joissa suullinen 

viestintä on virallista, epäluotettavaksi koettua joukkoviestintää merkittävämmässä 

asemassa. Uuteen maahan saapumisen jälkeenkin akuutein apu tulee lähipiiristä, 

tuttavilta, ystäviltä, sukulaisilta ja muilta maahanmuuttajilta. Myös nuorisotilat, 

monikulttuurikeskukset, kotouttamis- ja kielikurssit ja niiden opettajat sekä kirkko ja 

moskeijat toimivat tiedonlähteinä. Sen sijaan kotimaahan yhteyttä pidetään puhelimitse, 

kirjeitse, sähköpostitse, Messengerin ja Skypen välityksellä. Viranomaistiedon kohdalla 

ongelmaksi koetaan tiedosta tiedottaminen. Kaikki maahanmuuttajat eivät saavuta 
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tarvittavaa tietoutta mitään kautta. Varsinkin luku- ja kirjoitustaidottomien osalta 

tiedonhankinta on erityisen vaikeaa. (Maasilta ym. 2008, 76–78.) 

 

Pakarinen (2004, 66–68) pohtii eri tahojen mahdollisuuksia lisätä yhteistyönä tuotettuja 

maahanmuuttajien verkkopalveluita. Verkkopalveluihin lasketaan myös digitelevisiot ja 

erilaisten mobiililaitteiden luomat mahdollisuudet. Tärkeää on, että verkkopalvelut 

palvelevat maahanmuuttajien lisäksi myös heille suunnatussa asiakaspalvelussa 

työskenteleviä. Pakarisen (2004, 76) mukaan maahanmuuttajille suunnatut 

verkkopalvelut voivat toimia yhteiskuntaan tutustumisen ja kotoutumisen tukena. 

Kuitenkin usein niiden sisältö on rakentunut ylläpitäjätahon kiinnostuksista käsin, kuten 

erilaisista uutis- ja viihdepalveluista. Myös Pakarinen (2004, 89) muistuttaa, että ennen 

kaikkea omankielinen tieto houkuttaa, ja sitä haetaan mieluiten tutuista paikoista.  

 

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttaja-asiakkaat hakivat eri toimipaikoista apua 

tiedollisiin ongelmiinsa kantaväestöä useammin. Erityisen tärkeitä tiedonhankinnassa 

olivat erilaiset maahanmuuttajien kohtaamispaikat sekä maahanmuuttajataustaiset 

työntekijät. He osasivat oman kokemuksensa kautta vastata asiakkaan tiedontarpeisiin, 

jonka lisäksi tunsivat kulttuurinsa säännöt ja normit. Hedelmällisintä tällainen 

asiakaspalvelu oli pitkäjänteisenä. (Pakarinen 2004, 88.) Maahanmuuttajat sijoittuvat 

Suomessa pitkälti samoihin kuntiin. Tällaiseen kehitykseen vaikuttavat yhteisö ja suku, 

joiden merkitys uudessa maassa kasvaa. Yhteydenpito oman etnisen ryhmän sisällä 

koetaan tärkeäksi, mikä lisää motivaatiota oppia käyttämään tietoyhteiskunnan 

tarjoamia yhteydenpitovälineitä. (Pakarinen 2004, 39–40.) 

 

Samaan aikaan kun tarvittavan tiedon etsimisestä on suomalaisessa yhteiskunnassa 

tullut entistä haasteellisempaa, tarvitsevat maahanmuuttajat varsinaisen tiedollisen 

ongelmansa tyydyttämisen ohella informaatiota sekä yhteiskunnan toiminnasta että sen 

tarjoamista mahdollisuuksista. Huomioitavaa on, että maahanmuuttajan valmiudet 

saattavat poiketa hyvinkin paljon suomalaisessa yhteiskunnassa toimimaan tottuneen 
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ongelmista. Valmiudet kielellisen, informaatioteknisen, kuvallisen ja kulttuurisen 

viestinnän osaamisessa eivät aina riitä uudessa yhteiskunnassa toimimiseen. (Pakarinen 

2004, 114–116.) 

 

Tietoyhteiskunnan palveluista puhuttaessa maahanmuuttajayhdistykset ilmoittivat 

tietoteknisiin taitoihin liittyvän perusopetuksen ja tilojen olevan erittäin tärkeitä. 

Maahanmuuttajat toivoivat yhtä keskittymää, joista löytää tietoa erilaisten ongelmien 

ratkaisemiseksi. Lisäksi esiin nousi nettipalvelujen käytön opetus, mutta myös 

tietokoneiden huoltoon ja ostoon haluttiin neuvoja. Samaan aikaan tarvitaan näyttöä 

tietoyhteiskunnan palveluiden hyödyistä ja luotettavuudesta, jotta myös iäkkäämmät 

maahanmuuttajat saadaan mukaan opetukseen. (Pakarinen 2004, 119–121.) 

 

 

2.2.2 Ulkomaisia maahanmuuttajien tiedonhankintatutkimuksia 

 

Chun (1991, 91–92; tässä Aarnitaival 2012, 33) Kaliforniaan muuttaneisiin korealais- ja 

meksikolaisperheisiin kohdistunut tutkimuksessa tarkasteltiin maahanmuuttajalasten 

roolia vanhempiensa tiedonhankinnassa. Sen mukaan tiedonhankintakäyttäytymisen 

ongelmana oli lapselle nopeammin karttuva kielitaito, jonka vuoksi hän helposti joutuu 

kielen ja kulttuurin tulkiksi sekä perheensä tiedonhankkijaksi. (Chu 1991, 91–92; tässä 

Aarnitaival 2012, 33.) Sligo ja Jameson (2000; tässä Aarnitaival 2012, 34) tutkivat taas 

kulttuuristen normien ja uskonnon vaikutusta Tyynenmeren valtioista Uuteen-Seelantiin 

muuttaneiden tiedonhankintakäytäntöihin. Tutkimuksen mukaan erilaiset tabut 

vaikuttivat tiedon leviämiseen ja jakamiseen (Sligo & Jameson 2000; tässä Aarnitaival 

2012, 34). 

 

Courtright (2005) selvitti terveystietoon kytkeytyviä Yhdysvaltoihin saapuneiden 

meksikolaisten maahanmuuttajien tiedonlähteitä. Merkityksellisinä näyttäytyivät 

perheenjäsenistä ja etnisistä ystävistä koostuva sosiaalinen verkosto, joka opasti 

paikallisissa tietolähteissä asioinnissa sekä auttoi löytämään vapaaehtoisia henkilöitä, 
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jotka saattoivat tarjota apuaan. Tutkija tuo esiin näkemyksen vieraasta, vaikeasti 

ymmärrettävästä informaatioympäristöstä, jossa suunnistaminen voi tuottaa vaikeuksia. 

(Courtright 2005.) 

 

Fisher, Marcoux, Miller, Sánchez ja Ramirez Cunnigham (2004) kartoittivat puolestaan 

maahanmuuttajien tietokäytäntöjä tietokeskuskontekstissa. Courtrightin (2005) 

tutkimuksen tavoin tutkimus osoitti maahanmuuttajien käyttävän mieluiten sosiaalisia 

verkostoja tiedonlähteinään, koska niitä pidetään luotettavina. Myös Fisherin ym. 

(2004) tutkimuksessa tärkeimmiksi lähteiksi osoittautuivat omat perheenjäsenet ja 

maanmiehet. Tiedotuskeskuksen eduista mainittiin perheiden opettaminen, nopea ja 

edullinen sähköpostitse tapahtuva transnationaalinen yhteydenpito entisessä kotimaassa 

asuviin perheisiin, tärkeiden asioiden kääntäminen englannin kielelle sekä lasten 

avustaminen koulutöissä. Tutkimuksen mukaan omaan etniseen ryhmään 

turvautuminen, samoin kuin maahanmuuttajille suunnattu tiedotuskeskuskulttuuri, 

lisäävät ghettoutumista ja kantaväestöstä syrjäytymistä. (Fisher ym. 2004.)  

 

Caidi ja Allard (2005; tässä Aarnitaival 2012, 34) luokittelevat maahanmuuttajien 

tiedonhankinnan ongelmat kategorioihinsa institutionaalisiin, kognitiivisiin ja 

sosiaalisiin seikkoihin perustuen. Tutkimuksessa nostetaan ensimmäistä kertaa esiin 

tiedontarjonnan merkittävyys osana kotoutumista. Caidin ja Allardin mukaan 

tiedontarjonnassa tärkeää on opastaminen tarpeellisen tiedon äärelle ymmärrettävällä tai 

kulttuurisesti mielekkäällä tavalla. Kielikysymysten ohella olennaista on mennä 

yhteisön keskuuteen, tarjota asiakaskunnalle sopivaa materiaalia sekä auttaa virastojen 

ja palveluiden valinnassa. Merkittävänä nähdään myös tiedontarpeiden tyydyttämiseen 

tarvittavan informaatiolukutaidon opettaminen. (Caidi & Allard 2005; tässä Aarnitaival 

2012, 34.) 

 

Silvio (2006, 259–266) selvitti eteläsudanilaistaustaisten maahanmuuttajanuorten 

tiedontarpeita, -lähteitä ja -hankintakäyttäytymistä sekä tiedonhankinnan ongelmia 

Kanadassa. Nuoret kertoivat pyrkivänsä etsimään tietoa, joka on helposti saatavilla. 

(Silvio 2006, 259–266.) Tutkimuksessa tärkeimmäksi tiedontarpeeksi osoittautui 

koulutus. Lisäksi merkittäviä olivat rasismiin, työhön, politiikkaan ja terveyteen liittyvät 
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tiedontarpeet.  

 

Tietoa etsittiin sanomalehtien, television, radion ja internetin kautta. Organisaatioista 

merkittävimpinä näyttäytyivät kirjastot, uskonnolliset yhteisöt, yhdistykset, vapaa-ajan 

keskukset sekä työvoimatoimistot. Henkilölähteistä tärkeimpinä koettiin kollegat, 

opettajat, työvoimaneuvojat, papit, imaamit ja lääkärit. Mukana mainittiin myös 

työtoverit ystävät, naapurit ja sukulaiset. Mieluiten nuoret käyttivätkin henkilölähteitä, 

ellei heillä ollut mitään erityistä syytä välttää juuri niitä. Suurin osa vastaajista tiesi, 

mitä informaatio on ja ymmärsi sen merkityksen. Tästä huolimatta tulokset osoittavat, 

että tietämättömyys siitä, mistä saada tietoa koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta 

oli eteläisen Sudanin nuorten yleisin tiedollinen ongelma. Tutkimuksen mukaan 

haastateltavia oli tiedotettu tiedonhankintaa helpottavista tavoista ja tiedon käytöstä. 

(Silvio 2006, 259–266.) 

 

Mehran ja Papajohnin (2007) tutkimus vahvistaa Silvion (2006, 259–266) tuloksia sen 

osalta, että perinteisten tiedonlähteiden käyttö on yhteydessä uudemman teknologian 

käyttöön. Tutkimuksen mukaan myös tietokoneen omistaminen auttoi paremmin 

hahmottamaan tietoverkon tarjoamia tiedonkeruumahdollisuuksia. Tämä taas rakensi 

yhteyttä ja tutustutti uuteen kulttuuriin, paransi kielitaitoa sekä aktivoi 

tiedonetsimisessä. (Mehra & Papajohn 2007.)  

 

Ulkomaisista tiedonhankintatutkimuksista tarkastelen myös Shohamin ja Kaufman 

Straussin (2008) laadullista tutkimusta, jossa selvitettiin maahanmuuttajien 

tiedontarpeita ja niiden tyydyttymisen vaikutuksia Pohjois-Amerikasta Israeliin 

muuttaneiden juutalaisperheiden kotoutumisprosessissa. Tuloksissa käy ilmi 

maahanmuuton ennustettavuus. Tietoa alettiin kerätä heti, kun ajatus maahanmuutosta 

tuli mieleen. Ensin hankinta oli passiivista, keskusteluissa esiin tullutta tietoa, sitten 

järjestelmällisempää. (Shoham & Kaufman Strauss 2008.) Aluksi sosiaalisen verkoston 

avulla koottu tieto osoittautui merkittävimmäksi formaalien lähteiden 

merkityksellisyyden kasvaessa vasta muutaman vuoden maassaolon jälkeen (Shoham & 

Kaufman Strauss 2007).  
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Tietoa hankittiin muun muassa ystäviltä, tiedotusvälineiden kautta sekä osallistumalla 

erilaisille kursseille. Koottu tieto nähtiin välttämättömänä ja perhe, ystävät ja 

englanninkielinen yhteisö hyvin tärkeinä osina kotoutumisprosessia. Vaikka nettisivut 

ovat täynnä maahanmuuttoon liittyvää tietoa, jokainen haastateltu perhe kertoi 

vaikeuksistaan löytää tietoa ja toi esiin sen puutteellisuuden. Haastateltavien 

tiedontarpeet liittyivät maahanmuuttoon sekä siihen, miten esimerkiksi lääkäri-, pankki- 

ja koulujärjestelmät toimivat Israelissa. (Shoham & Kaufman Strauss 2008.)  

 

 

2.2.3 Suomalaisia kotouttamispalvelututkimuksia 

 

Osaksi teoriataustaa valitut kotouttamispalvelutarjontaan liittyvät tutkimukset koostuvat 

etupäässä erilaisista opinnäytetöistä. Tutkimukset ovat pienimuotoisia eivätkä niiden 

tulokset ole yleistettävissä. Tästä huolimatta ne kuvaavat laadullisesti palvelutarjonnan 

mahdollisuuksia, haasteita ja ongelmia. Taulukossa 1 kokoan yhteen tutkimukseni 

taustateoriaan valitsemani opinnäytetyöt. 

 

Taulukko 1. Taustateoriaan valitut eri alojen opinnäytetyöt. 

Tutkija 

Vuosi 

 

Paikkakunta 

Oppilaitos 

koulutusohjelma 

Opinnäytetyön nimi Tutkimusmenetelmät ja -

informantit 

Vuopala,  

Aino 

2006 

 

Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu. 

Sosiaali- ja 

terveysala.  

Pakolaisten palvelupolku 

 

Teemahaastattelu. Kolme 

Jyväskylään pakolaisena 

saapunutta henkilöä. 

Vainikainen, 

Hanna 

2011  

 

Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu.  

Kuntoutusohjauksen 

ja -suunnittelun 

koulutusohjelma. 

Kiintiöpakolaisena 

Jyväskylässä: 

Kiintiöpakolaisten 

kokemuksia heille 

suunnatuista palveluista 

Jyväskylässä. 

 

Haastattelu. 

Viisi kiintiöpakolaisena 

Jyväskylään saapunutta 

henkilöä. 

Kivilompolo, 

Leena 

2011  

 

Kemi-Tornion 

ammatti-

korkeakoulu. 

Sosiaaliala. Yhteisö- 

ja perusturvatyö.  

Ikääntyneiden 

maahanmuuttajien 

kotoutuminen. Kotoutumista 

edistävät ja tukevat palvelut 

Kemissä. 

Teemahaastattelu. Neljä 

julkisen ja kolmannen 

sektorin palveluissa 

työskentelevää henkilöä.   

Yksi ikääntynyt 

maahanmuuttaja. 
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Katajainen, 

Ninna  

2006 

 

Diakonia-ammatti-

korkeakoulu. 

Helsinki. 

Maahanmuuttaja-taustaiset 

opiskelijat kohtaamassa 

ikääntyneitä maahanmuuttajia. 

Avokysely. Viisitoista 

maahanmuuttajataustaisen 

opiskelijan työssä-oppimisen 

ohjaajaa. 

Hämäläinen, 

Iiris 

2010  

 

Mikkelin ammatti-

korkeakoulu. 

Palveluliiketoiminna

n YAMK. 

Pakolaisten 

kotoutumissuunnitelman 

toteutuksen ja 

palveluverkoston toiminnan 

kehittäminen Savonlinnassa 

Teemahaastattelu. Viisi 

Savonlinnaan saapunutta 

afgaani-pakolaista. Kaksi 

kotoutumispalveluiden 

järjestäjää. 

 

Vuopalan (2006) pakolaisten palveluihin liittyvässä tutkimuksessa selvitettiin 

pakolaisten kokemuksia suomalaisesta palvelujärjestelmästä sekä arvioitiin näiden 

kokemuksen perusteella palveluohjauksellisen työotteen toteutumista Jyväskylän 

julkisissa palveluissa. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna ja sisältö analysoitiin 

teoriaohjaavan lähestymistavan mukaan. 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin palveluihin pääsyä, palvelutarpeen arviointiin vaikuttamista, 

palveluiden ajantasaisuutta ja palvelun päättymistä, käyttöön liittyviä tuntemuksia sekä 

kehittämisideoita. Pakolaisten kokemukset sijoitettiin ideaaliin palveluohjausprosessiin 

suhteuttaen hyvien ja huonojen kokemusten palvelupolkuihin. Tutkimuksen mukaan 

palveluohjauksellinen työote oli palvelukokemuksissa ratkaisevassa asemassa. Kun 

palveluohjauksellista työotetta oli käytetty, kokemukset olivat myönteisiä. 

Palveluohjauksellisen työotteen puuttuessa kokemukset olivat kielteisiä. (Vuopala 2006, 

36–37.) 

 

Tutkimustulosten mukaan palveluihin tuleminen oli useimmiten ohjattua. Palveluihin 

päädyttiin kutsuttuna, lähetteellä, ajanvarauksella, työntekijän toiseen palveluun 

kohdistuneen informoinnin ansiosta tai yhdessä toisen työntekijän kanssa. 

Yksittäistapauksessa asiakas hakeutui palveluun itsenäisesti. Useaa palvelua käytettiin 

samaan aikaan, rinnakkain. (Vuopala 2006, 37–38.)  

 

Palveluiden tavoitettavuus eli se, että palvelu sijaitsee hyvällä paikalla ja sinne pääsee 

nopeasti, oli tärkeä kokemuksen muodostumisessa. Tulkin käytön katsottiin hidastavan 
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palveluun pääsyä, koska yhteisestä ajasta täytyi sopia. Toisaalta tulkin käytön koettiin 

myös nopeuttavan ja sujuvoittavan asiointitilannetta. Tutkimuksen mukaan tulkit olivat 

kokeneita ja ammattitaitoisia. Esiin nostettiin palveluntarjoajan kokonaisnäkemys 

asiakkaan elämäntilanteesta sekä ilmapiirin avoimuus sekä luottamuksellisuus. 

Myönteisinä kokemuksina esitettiin kohdatuksi tuleminen eli tuki, rohkaisu, kannustus 

sekä avun lupaaminen tarvittaessa myös tulevaisuudessa, ajan tarjoaminen, nopea 

tarttuminen asiakkaan ongelmiin sekä asioiden perusteellinen selittäminen. Tiedonkulku 

sekä eri palveluiden välillä että asiakkaan ja palvelun välillä oli lisännyt myönteisiä 

kokemuksia. Tärkeänä pidettiin sitä, että asiakas on itse tiennyt eri palvelupisteissä 

hänen kohdalleen laadituista suunnitelmista. Haastatellut toivoivat myös palvelun 

piiristä toiseen siirtymisen pehmeyttä. Vaarana nähtiin tiedon puutteesta johtuva 

palveluiden ulkopuolelle putoaminen. (Vuopala 2006, 37–43.) 

 

Vuopala (2006) kuvaa tutkimuksessaan myös eteen tulleita kielteisiä 

palvelukokemuksia. Niitä olivat liikenneyhteyksien tai työtekijän kiireestä aiheutunut 

huono palveluiden tavoitettavuus. Haastateltavien mukaan palveluihin pääsyä oli 

joutunut odottamaan. Myös tulkin saatavuuteen liittyi ongelmia. Työntekijän sukupuoli 

saattoi tuottaa uskonnollisista syistä kielteisen kokemuksen. Ajanvaraaminen 

palveluihin saatettiin kokea kielitaidon puutteessa ylivoimaiseksi tehtäväksi. Muita 

kielteisiä kokemuksia aiheuttivat henkisen tuen puute, työntekijän vaihtuminen, 

asiakkaalle tarjotun ajan riittämättömyys tai asiakkaan tarpeen ohittaminen. 

Tiedonkulun osalta kielteisiä kokemuksia oli syntynyt useissa eri palveluissa asioidessa, 

joissa asiakas oli joutunut toistamaan tietojaan ja asioitaan. Myös ohjaamisen ja 

neuvonnan puute nähtiin ongelmana silloin, kun asiakasta ei ollut ohjattu toiseen 

palveluun tarpeensa mukaisesti. Haastateltujen tiedottamista koskevina 

kehittämisideoina tulivat esiin esitteiden ja muun materiaalin kääntäminen sopivalle 

kielelle ja sen jakaminen suoraan kotiin. Esiin tuotiin myös tulkin saatavuuden 

parantaminen ympäri vuorokauden tarjottavaksi palveluksi sekä eri palveluiden välisen 

tiedonkulun tehostaminen. (Vuopala 2006, 43–57.) 
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Vainikainen (2011) selvitti Jyväskylään saapuneiden kiintiöpakolaisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden käyttökokemuksia sekä paneutui 

suomalaisen yhteiskunnan tarjoamien palveluiden vaikutuksiin pakolaisten 

kotoutumisessa. Tutkimuksessa pyrittiin asiakkaan eli pakolaisen näkökulmaa 

painottamalla kehittämään palveluita entistä asiakasystävällisemmiksi. Tutkimus 

toteutettiin haastatteluin ja saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. 

(Vainikainen 2011.) 

 

Tulosten mukaan maahanmuuttajapalveluiden työntekijät olivat pakolaisten elämässä 

keskeisessä asemassa Suomeen asettumisen vaiheessa. Haastateltavat kokivat saavansa 

palvelua tarvitessaan. Suoraan kotimaastaan muuttaneet toivoivat kuitenkin lisää 

monikulttuurista ymmärrystä. Toisaalta muiden paikkakuntien kautta tai 

perheenyhdistämisen myötä saapuneet eivät esittäneet kyseistä toivetta. Tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät ole riittäviä pakolaisen 

kotoutumisessa. Tästä huolimatta myös pakolaiselta itseltään vaaditaan suomen kielen 

taitoa, mutta myös sosiaalisia kontakteja kantaväestöön. (Vainikainen 2011.) 

 

Kivilompolo (2011) tutki maahanmuuttajille suunnattuja, kotoutumista edistäviä 

palveluita pohjoisemmassa Suomessa, Kemissä selvittämällä ikääntyneiden 

maahanmuuttajien kotoutumisen haasteisiin vastaamista. Kivilompolo (2011) kartoitti, 

mitä palveluita kaupunki tarjoaa kohderyhmälle ja miten näitä palveluita hyödynnetään. 

Kivilompolo (2011) toteaa, ettei Kemissä ei ole vielä paljoa maahanmuuttajaväestöä 

eivätkä heidän palvelunsa tästä syystä näy kunnallisissa strategioissa. Ikääntyneet 

maahanmuuttajat eivät tiedä tarjolla olevista palveluista eivätkä omista oikeuksistaan 

niihin, jonka vuoksi he jäävät helposti palveluiden ulkopuolelle. Toisaalta työntekijöillä 

ei ole valmiuksia maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamiseen eivätkä tulkkipalvelut ole 

riittäviä. Myös ikääntyneille maahanmuuttajille suunnattu kielen ja yhteiskuntatietojen 

opetus on vähäistä. Tutkimuksessa ehdotetaan kielenopetuksen lisäämistä, mutta myös 

palveluiden tavoitettavuutta parantavan tiedottamisen lisäämistä. Lisäksi työntekijät 

tarvitsevat tietoa maahanmuuttajista asiakkaina. (Kivilompolo 2011.)  
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Myös Katajaisen (2006, 2) opinnäytetyö koskee ikääntyneitä maahanmuuttajia, 

erityisesti tämän maahanmuuttajaryhmän palvelutarvetta ja maahanmuuttajataustaisten 

opiskelijoiden merkitystä heidän kohtaamisessa. Tutkimus toteutettiin avokyselynä 

viidelletoista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaajalle. 

Tuloksissa esiin nousi Kivilompolon (2011) tutkimuksen tavoin syrjäytymisen riskiä 

lisäävä heikko tai puutteellinen kielitaito. Tutkimuksen mukaan työyhteisö näkeekin 

erittäin hyödyllisenä maahanmuuttajataustaisen työntekijän kielitaidon ja 

persoonallisuuden ikääntyneiden maahanmuuttajien kohtaamisessa. Toisaalta 

työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen kannalta kielitaidon puute koettiin heikkoutena. 

Maahanmuuttajataustaisille suunnattua kielikoulutusta pidettiin ratkaisuna ongelmaan. 

Myös suomalaiset työntekijät toivoivat saavansa kieli- ja kulttuurikoulutusta 

ikääntyneiden maahanmuuttajien kohtaamiseen. Kohtaamistilanteisiin tarvitaan myös 

selkeitä toimintamalleja. (Katajainen 2006.) 

 

Kielen opiskeluun ja suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumiseen tarvitaan motivaatiota. 

Tämä käy ilmi Katajaisen (2006) tutkimuksen ohella myös Hämäläisen (2010, 2) 

opinnäytetyössä, jossa tutkittiin Savonlinnaan saapuneiden afgaanipakolaisten 

kotoutumista kotoutumissuunnitelmien toteutuksen ja siihen liittyvän palveluverkoston 

toiminnan kehittämisen näkökulmasta.  

 

Tulokset osoittavat, että maahanmuuttajien kotoutumisen valmiuksiin vaikuttavat 

esimerkiksi ikä, sosiaalinen verkosto, koulutus, maahantulon motiivit sekä henkilön 

aikaisemmat kokemukset. Lisäksi edellä mainittu motivaatio kielen ja yhteiskuntaan 

liittyvien tietojen opiskelussa vaikuttaa kotoutumiseen. Tutkimuksessa nostettiin esiin 

resurssikysymykset, mutta tärkeimpänä nähtiin itse asiakas, jonka tukeminen ja 

ohjaaminen lisäävät yksilöllisiä valmiuksia tehdä erilaisia päätöksiä sekä itseä koskevia 

valintoja. (Hämäläinen 2010, 2.) 
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2.3 Monikulttuurinen viestintä ohjaus- ja neuvontapalvelussa 

 

Mahdollisuuksiin sopeutua uuteen kulttuuriin vaikuttavat merkittävästi 

maahanmuuttajan demografiset tekijät, kuten ikä ja koulutustausta (Alitolppa-Niitamo 

1994, 31). Ennakkoluulojen ilmenemiseen taas vaikuttaa maahanmuuttajan taustan 

poikkeaminen omastamme (Lairio & Puukari 2001, 132). Varsinkin islamilaisen 

kulttuurin piiristä tuleviin suhtaudutaan varauksella. Kaikista kielteisimmin on 

suhtauduttu kurdeihin, arabeihin, somaleihin sekä venäläisiin (Jaakkola 1999; tässä 

Lairio & Puukari 2001, 132, ks. myös Pitkänen & Kouki 1999, 3-4). Sen sijaan 

myönteisimmin suhtaudutaan taustoiltaan länsieurooppalaisiin, ennen kaikkea 

pohjoismaalaisiin ja inkerinsuomalaisiin. Erityisesti viranomaisten suhtautuminen 

maahanmuuttajiin vaihtelee myös ammattikunnittain. Opettajat, sosiaalityöntekijät ja 

työvoimaviranomaiset suhtautuivat maahanmuuttajiin myönteisemmin kuin poliisit ja 

rajavartijat. (Pitkänen & Kouki 1999, 3-4.)  

 

Räty (2002, 200) korostaa viranomaisten tietoista toimintaa tasapuolisuuden ja 

suvaitsevaisuuden takaamiseksi. Hän painottaa, että kokemuksen syrjityksi tulemisesta 

voivat laukaista esimerkiksi erilaiset tavat, ongelmat viestinnässä sekä henkilöristiriidat. 

Mikäli maahanmuuttaja kokee asiakaspalvelijan toiminnan syrjiväksi, on siihen syytä 

puuttua. (Räty 2002, 200.) Lairio ja Puukari (2001) muistuttavat ohjaustyötä tekevien 

mahdollisuuksista vaikuttaa myös maahanmuuttajien oman paikan löytymiseen 

suomalaisessa yhteiskunnassa kielitaustansa ja kulttuuriset arvonsa säilyttäen. 

Työntekijän omaama kulttuurientuntemus lisää mahdollisuuksia tehdä ohjaustyötä 

erilaisia ryhmittymiä huomioiden. (Lairio ja Puukari 2001.)  

 

Jokapäiväisten tarpeiden tyydyttämiseksi jonkin asteinen uuteen kulttuuriin 

sopeutuminen on kuitenkin välttämätöntä. Pitäytyminen vanhassa kulttuurissa voi auttaa 

identiteettiongelmissa, mutta onnistuneen elämän rakentaminen edellyttää myös 

sulautumista. Samalla kun maahanmuuttaja tasapainottelee kulttuurien välillä, joutuu 

hän tutustumaan uuden yhteiskunnan rakenteeseen, toimintaan ja uuteen kieleen, joka 

on usein ainoa mahdollisuus kaiken muun oppimiselle. (Alitolppa-Niitamo 1994, 37–

40.) Pitkäsen ja Koukin (1999, 35) mukaan maahanmuuttajan kulttuuriympäristön 
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muututtua nopeasti yksilön sosiaalisen ja kulttuurisidonnaisen ymmärryksen voi 

syrjäyttää liian runsas kohdattava vieras käyttäytyminen ja ennustamattomuus, joka saa 

aikaan stressitilanteen. Erilaisten kulttuuriperinteiden voimakkuus monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa vaikuttaa ihmisten kanssakäymisen yhteensovittamiseen (Pitkänen & 

Kouki 1999, 35). 

 

Kaiken kaikkiaan uusi yhteiskunta aiheuttaa maahanmuuttajalle erilaisia, kantaväestön 

tarpeista poikkeavia ohjaustarpeita, joita ilmenee esimerkiksi yhteiskunnassa 

toimimisessa (Lairio & Puukari 2001, 140). Ei ainoastaan maahanmuuttajat, vaan myös 

kantaväestö voi kokea tämän osalta omat haasteensa, kuten Wahlbeck ym. (2009, 3-4) 

toteavat viitaten palveluiden keskellä navigointiin. Maahanmuuttajan on uudessa 

kaupungissa suunnistamisen lisäksi kerättävä uutta tietoa mahdollisuuksistaan, 

opiskelusta, kielikursseista, työharjoittelusta ja työpaikoista hallinnollisesti ja 

kielellisesti vieraassa ympäristössä (Batumubwira 2004, 8-9).  

 

Maahanmuuttaja saattaa tuntea huolta ja pelkoa joutuessaan viestimään ja asioimaan 

vieraalla kielellä pankissa, postissa, lääkärissä, ruokatavarakaupassa tai viranomaisten 

kanssa. Puutteellisen kielitaidon vuoksi tarvitaan kaikkien viestinnän osapuolten halua 

panostaa vuorovaikutustilanteeseen. (Alitolppa-Niitamo 1994, 37–51.) Myös Lairio ja 

Puukari (2001, 142–144) näkevät heikon kielitaidon ongelmallisena viestinnän, 

kantaväestön ja maahanmuuttajan kohtaamisen, koulusuorituksen arvioinnin ja 

työllistymisen kannalta. Myös erilaisissa byrokraattisissa päätösteksteissä esiintyvä 

koukeroinen kieli saattaa vaikeuttaa maahanmuuttajan tiedonsaantia. Näiden selkeyteen, 

samoin kuin maahanmuuttajien tavoittamiseen, tulisi kiinnittää huomiota. (Pakarinen 

2004, 91–92.)  

 

Kielitaidon lisäksi maahanmuuttajalta odotetaan ei-verbaalin viestinnän osaamista ja 

oikeanlaista tulkintaa. Osaamattomuus saattaa jopa eristää maahanmuuttajan 

yhteiskunnasta. (Alitolppa-Niitamo 1994, 51, 40.) Myös Räty (2002, 151) korostaa 

maahanmuuttajaryhmien sisäiseen sekä maahanmuuttajien ja valtaväestön väliseen 

suomen kielen puhumiseen kannustamisen tärkeyttä, sillä se edistää uuteen kulttuuriin 

sopeutumista sekä estää ghettoutumista.  
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Alitolppa-Niitamon (1994, 157) mukaan kulttuurien välisessä viestinnässä kumpikin 

osapuoli voi kokea ahdistusta. Työntekijän eteen voi tulla esimerkiksi kysymyksiä, jotka 

eivät kuulu hänen toimenkuvaansa (Hurskainen 1998; tässä Lairio & Puukari 2001, 

140). Vuorovaikutustilanteessa ilmenevien kieliongelmien vuoksi on tärkeää edetä 

tilanteen vaatimalla nopeudella (Lairio & Puukari 2001, 142–144), vaikka tilanteen 

hidas eteneminen voi tuntua isäntämaan asukkaasta epämiellyttävältä. Toiselle 

osapuolelle tilanne on usein vielä vaikeampi. Hän voi kokea avuttomuutta 

informaatiotulvan keskellä, jota ei kykene jäsentämään ja ymmärtämään. Tämän vuoksi 

hän saattaa tulla vihamieliseksi tai hänen havainnointikykynsä voi rajoittua vain 

tietynlaiselle informaatiolle. (Alitolppa-Niitamo 1994, 157.) Joskus tällaisia tilanteita 

pyritään laukaisemaan informaatiota vähentämällä turvautuen esimerkiksi 

stereotypioihin. Tällöin suoran, objektiivisen informaation määrä vähenee ja 

yhteisymmärryksen saavuttaminen vaikeutuu entisestään. (Alitolppa-Niitamo 1994, 

158.)  

 

Vuorovaikutustilanteessa ongelmia voi tuottaa myös käsitys työntekijän valta-asemasta 

suhteessa asiakkaaseen. Työntekijä pitää asemaansa täysin luontevana, mutta 

asiakkaalle tilanne on vieras. Työntekijän vallankäyttäjän rooli nousee esiin entistä 

korostuneemmin vuorovaikutuksen tapahtuessa työntekijälle tutussa ympäristössä ja 

kulttuurissa. (Räty 2002, 221.) Toisaalta myös viranomaisen taholta tuleva tuki voi 

tuoda ongelmia. Vaarana on, että maahanmuuttajasta tulee muista riippuvainen 

kokiessaan ympäristön paineet liian suurina. Ihminen luovuttaa, eikä voi enää ottaa 

vastuuta omasta tilanteestaan. Tällöin hän helposti sälyttää vastuun muiden, esimerkiksi 

viranomaisten harteille. Tällaisessa tilanteessa työntekijän on vaikea tasapainotella 

tarpeellisen ja liiallisen tuen välillä. Liiallisen tuen seuraukset voivat näkyä 

myöhemmin, jolloin asiakas ei enää osaakaan toimia itsenäisesti. Onkin syytä muistaa, 

että maahanmuuttajien ongelmat ovat usein vyyhti, joissa tosiasioita on hyvin vaikea 

muuttaa. (Räty 2002, 122–123.)  

 

Pitkäsen ja Koukin (1999, 3–4) mukaan osa viranomaisista kokee kulttuurierot 

ongelmallisiksi mieltäen myös kielitaitonsa ja tietonsa eri kulttuurien käytännöistä sekä 
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arvo- ja normijärjestelmistä, puutteellisiksi. Työntekijöiden lisäkoulutus nähdään 

tarpeellisena puutteiden paikkaamiseksi. (Pitkänen & Kouki 1999, 3–4.) Pakarisen 

(2004, 91–92) mukaan on haasteellista löytää tiedonvälitystehtäviin ihmisiä, jotka ovat 

maahanmuuttotyön ammattilaisia, mutta samalla sopivia, kielitaitoisia henkilöitä. 

Työntekijöiden panoksen ohella myös maahanmuuttajien oma aktivointi on tärkeää. 

Pakarinen (2004, 91–92) toteaa heidän olevan esimerkiksi aktiivisia julkisten internet-

päätteiden hyötykäyttäjiä. Toisaalta haasteellisiksi voidaan kokea esimerkiksi ne 

tilanteet, joissa aviomies hoitaa koko perheen asioita, vaimon jäädessä syrjään 

yhteiskunnasta. (Pakarinen 2004, 91–92.) 

 

Tulkkipalvelut näyttäytyvät merkityksellisenä maahanmuuttaja-asiakkaan kielitaitoon 

liittyvien kysymysten kohdalla. Tulkkauksella on Liebkindin (1994, 115) mukaan sekä 

maahanmuuttajien että hallintoalalla työskentelevien viranomaisten mielestä 

merkityksensä. Tästä huolimatta valtio ei kustanna tulkkia kaikkiin mahdollisiin 

asioimistilanteisiin. Valtioneuvoston päätöksen (512/1999) mukaan valtio korvaa 

kunnille pakolaisten vastaanoton piiriin kuuluvan tulkkauksen kustannukset 

tulkkauskysymysten liittyessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, 

kotoutumissuunnitelman laatimiseen tai maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään 

kotoutumista edistävien palvelujen käytön perehdyttämiseen kunnassa (Yleistä 

tulkkauksesta). 

 

Tulkin käyttö ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, sillä tulkkauksesta saattaa aiheutua 

ongelmia ja väärinkäsityksiä. Vaillinaisen koulutuksen ja ohjauksen saanut tulkki saattaa 

jättää osan informaatiosta kääntämättä, jos haluaa esimerkiksi säästää asiakasta ikävältä 

tiedolta tai jos pitää maahanmuuttaja-asiakkaan antamaa informaatiota 

asiaankuulumattomana tai vähämerkityksellisenä. Toisaalta myös maahanmuuttaja-

asiakas voi haluta ikäväksi kokemansa tiedon asteittain, sen sijaan, että se kerrottaisiin 

hänelle yhdellä kertaa. (Alitolppa-Niitamo 1994, 153.)  

 

Koska maahanmuuttajan kanssa asioitaessa ei aina ole tulkkia käytössä, on erityisen 

tärkeää kiinnittää huomiota selkeään viestintään. Viestin välittymistä voidaan parantaa 

erilaisin keinoin, kuten toiston, synonyymien, selkokielen ja kuvien avulla (Lairio & 
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Puukari 2001, 142–144). Lisäksi edellä mainittuihin haasteisiin voidaan tarttua 

monipuolisen tiedon jakamisen ja tiedotustilaisuuksien avulla sekä varaamalla riittävästi 

aikaa itse ohjaustilanteeseen. Informaatiotulvan välttämiseksi tarvitaan selkeitä 

tiedottamiskäytäntöjä kertomaan siitä, mitä tietoa jaetaan, milloin ja miten. Myös 

maahanmuuttaja voi itse vaikuttaa saadun tuen tehokkuuteen jo pelkällä positiivisella 

asenteellaan. (Batumubwira 2004, 8–9.) 

 

Myös Horttanaisen ja Wikman-Immosen (2010, 65) mukaan palvelutilanteeseen varattu 

aika vaikuttaa viestinnän onnistumiseen. Batumubwira (2004, 6–7) tuo taas esiin 

maahanmuuttajien neuvontaan työvoimapalveluissa osallistuvien henkilöiden toiveen 

asiakkaan kohtaamiseen varatun ajan lisäämisestä. Lisäksi he toivovat saavansa tietoa 

maahanmuuttajien taustoista muiden toimijoiden kautta sekä selkeyttä 

kotouttamissuunnitelman sisältöön ja laadintaan liittyvissä seikoissa. Koska neuvoja 

kohtaa palveluntuottajana avustuksenhakijan roolissa olevan asiakkaan, on vaativaa 

rakentaa onnistunutta asiakassuhdetta siten, ettei asiakas kokisi sitä jonkinlaisena 

valvontatilanteena. (Batumubwira 2004, 6–7.) 

 

Lairion ja Puukarin (2001, 137) mukaan onnistunutta ohjaajan ja ohjattavan suhdetta 

voidaan rakentaa avoimuuden, empatian, luottamuksen, aitouden, hyväksynnän, 

emotionaalisen lämmön sekä positiivisen palautteen kautta. Avoimuuden kannalta on 

tärkeää luoda kulttuuritaustat huomioiva turvallisuuden tunne, jota ohjaaja voi välittää 

toisesta kulttuurista tulevalle ohjattavalle ja tämän kanssa mahdollisesti saapuneille 

muille perheen jäsenille. (Lairio & Puukari 2001, 137.) 
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3 MAAHANMUUTTOTILANNE SEKÄ KOTOUTTAMISPALVELUT SUOMESSA 

JA OULUSSA  

 

 

3.1 Maahanmuutto-, pakolais- ja turvapaikanhakijatilanne Suomessa 

 

Suomeen muutti 25 650 henkilöä vuonna 2010. Tuolloin tärkeimmät tulomaat olivat 

Venäjä ja Viro. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2010, 3–4.) Aikaisempien vuosien 

laskusuuntaisesta muutosta poiketen vuonna 2011 maahanmuutto kasvoi 29 500 maahan 

muuttaneen ulkomaalaisen myötä. Tämä on itsenäisen Suomen maahanmuuttohistorian 

korkein luku. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011, 3.) Saapuneet ulkomaalaiset olivat 

syntyperältään yleisimmin entisen Neuvostoliiton alueelta, Ruotsista, Somaliasta ja 

Irakista. Tärkeimmät kieliryhmät olivat tuolloin venäjä, viro, somali, englanti, arabia ja 

kurdi. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011, 5–6.)  

 

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR mukaan etenkin arabimaiden kuohunta sekä 

Afganistanin ja Länsi-Afrikan levottomuudet ovat vaikuttaneet pakolais- ja 

turvapaikanhakijamäärien kasvuun. Vaikka länsimaihin kohdistunut pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden muutto kasvoi vuodesta 2010 vuoteen 2011 jopa 20 prosentilla, 

maailman laajuisesta tilanteensa ja yleisestä maahanmuuttosuuntauksesta poiketen 

Suomen turvapaikanhakijamäärän pääsuuntaus on kääntynyt laskuun. Kun vuonna 2010 

Suomesta haki turvapaikkaa 4 018 henkilöä, mikä on 33 prosenttia vähemmän kuin 

edellisvuonna, vuonna 2011 hakijoita oli enää 3 088. Heistä 1 271 sai myönteisen 

oleskelulupapäätöksen, 167 turvapaikan, 857 oleskeluluvan toissijaisen tai 

humanitäärisen suojelun perusteella. Hakijoista 1 890 sai kielteisen päätöksen. 

Turvapaikanhakijoiden edustamat suurimmat kansallisuusryhmät olivat Irak, Somalia, 

Venäjä, Afganistan, Iran ja Syyria vuonna 2011. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011, 3, 

10.)  

 

Vuosittainen pakolaiskiintiö on 750 henkilöä. Kansallisuudeltaan suurin osa Suomeen 

saapuneista kiintiöpakolaisista on afgaaneja Iranista, irakilaisia Syyriasta ja Jordaniasta, 
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Kongon demokraattisen tasavallan kansalaisia Ruandasta sekä myanmarilaisia 

Thaimaasta. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011, 10.)  

 

Kaiken kaikkiaan Suomen kuntiin siirtyi 742 kiintiöpakolaista, 1 542 oleskeluluvan 

saanutta turvapaikanhakijaa ja 608 kansainvälistä suojelua saavan henkilön 

perheenjäsentä vuonna 2011 (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011, 10). Samana vuonna 

Suomi sijoittui neljänneksi kansainvälisessä Migrant Integration Policy Index MIPEX -

vertailututkimuksessa, jossa arvioitiin 31 maan tarjoamia edellytyksiä 

maahanmuuttajien kotoutumiselle. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa 

työelämää, perheiden yhdistämistä ja syrjintää koskeviin lakeihin. Suomi menestyi 

muun muassa koulutukseen pääsyn sekä poliittisten osallistumismahdollisuuksien 

tarjoamisen ansiosta. (Maahanmuuton vuosikatsaus 2011, 14.) 

 

 

3.2 EU:n periaatteet Suomen kotouttamispalveluiden järjestämisen lähtökohtana  

 

Euroopan Unionin hyväksymissä kotouttamisen periaatteissa korostuu kotoutumisen 

kaksisuuntaisuus. Tällöin maahanmuuttajilta odotetaan omien oikeuksiensa ja 

velvollisuuksiensa tunnistamista. Vastaanottavalta yhteiskunnalta odotetaan todellista 

työtä kotoutumisen edistämisessä niin eurooppalaisten perusarvojen vahvistamisen, 

kulttuurien välisyyden edistämisen, työelämään ohjaamisen, naisten kotouttamisen kuin 

lasten koulutuksenkin osalta. Kuntaliiton julkaisun mukaan kotouttamiseen pitäisi 

pyrkiä erityisesti yhteiskuntaan kiinnittäviin palveluihin kuten kielenopetukseen ja 

informaation levittämiseen panostamalla. (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 24, 

29.) 

 

Kaksisuuntaisuuden ohella EU:n laatimien periaatteiden pohjalta muodostetun 

kansallisen kotouttamispolitiikan tavoitteena on palveluiden valtavirtaistaminen. 

Tavoitteesta huolimatta palvelut painottuvat edelleen eriyttämiseen. Valtavirtaistaminen 

nähdään kotoutumisen kannalta merkittävänä: ”Lyhyesti sanottuna kaikessa 

päätöksenteossa ja toimeenpanossa olisi huomioitava maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämiseen liittyvät näkökohdat”. Tämä asettaa omat vaateensa alkuvaiheen kieli- ja 
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kulttuuripalveluiden järjestämiseen myös paikallistasolla. (Horttanainen & Wikman-

Immonen 2010, 33.)  

 

Tavoitteiden asettamisen ja käytännön palveluiden järjestämisen yhdenmukaistamiseen 

viittaa muun muassa EU:n kotouttamisen toinen käsikirja kysymällä huomioidaanko 

kotouttamisohjelmissa maahanmuuttajien olosuhteita ja tarpeita riittävästi sekä 

osataanko ne tunnistaa ja vastataanko niihin. Käsikirjassa kysytään myös, voidaanko 

rakenteita muuttaa niin, että niiden kautta maahanmuuttajien työelämään ja 

yhteiskuntaan siirtyminen parantuisi. (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 33.) 

 

Kotouttamisen kolmas käsikirja tarkastelee puolestaan konkreettisia toimia kuten 

vuoropuhelumekanismia, kansalaisuutta, median roolia, tietoisuuden lisäämistä, 

voimavaraistamista, koulutusta sekä työelämään liittyviä seikkoja. Tällä hetkellä EU:n, 

kansallisen ja paikallisen toiminnan yhdenmukaisuus ei vielä täysin toteudu, ja toiminta 

voi olla käytännöiltään erilaista. Yhteistyön myötä hyviä käytäntöjä voidaan lisätä ja 

siirtää kaikilla tasoilla (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 33–34).  

 

 

3.3 Kansallinen kotouttamispolitiikka 

 

Maahanmuuttajien kotouttaminen kuuluu kansallisen toimivallan alaisuuteen vuonna 

2004 hyväksyttyjen kotouttamisen perusperiaatteiden pohjalta. Rahoittajina toimivat 

kotouttamisrahaston lisäksi sekä Euroopan aluekehitysrahasto EAKR että Euroopan 

sosiaalirahasto ESR. Kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta vastaa työ- ja 

elinkeinoministeriö. Politiikassa painotetaan maahanmuuttajien yhteiskunnallista 

yhteenkuuluvuutta ja kotoutumisen kaksisuuntaisuuden tukemista, 

maahanmuuttajaperheiden tukemista sekä työllisyyden parantamista kotimaisten kielten 

opetuksen kautta. Edellisten ohella pyritään hallittuun maahanmuuttajien kuntalaiseksi 

asettamiseen sekä valtion ja kunnan yhteistyöhön. (Maahanmuuttajien kotouttaminen 

2013.)  
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Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijan vastaanotosta koskevan lain 

(9.4.1999/ 493) kumonnut laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/ 1386) pyrkii 

edistämään ja tukemaan maahanmuuttajan kotoutumista sekä mahdollisuuksia osallistua 

aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi laissa paneudutaan 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen sekä myönteisen vuorovaikutuksen 

lisäämiseen eri väestöryhmien välillä. Laki ohjaa kotoutumista edistävät toimenpiteet 

osaksi kuntien peruspalveluja, työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muita 

toimenpiteitä. Kyseisen lain mukaan kunnan samoin kuin työ- ja elinkeinotoimiston 

tulee järjestää maahanmuuttajien kotoutumista edistävinä ja tukevina toimenpiteinä ja 

palveluina ohjausta sekä neuvontaa työelämään ja yhteiskuntaan kotoutumista 

edistävistä toimenpiteistä ja palveluista. Tämä tarkoittaa maahanmuuttajan 

mahdollisuuksia suomen tai ruotsin kielen sekä hänen oman äidinkielensä opiskeluun, 

yhteiskuntaan perehdyttävään opetukseen, samoin kuin luku- ja kirjoitustaidon sekä 

perusopetusta täydentävään opetukseen osallistumiseen. Laissa mainitaan myös 

viranomaisten vastuu tulkkauksen ja kääntämisen järjestämisestä kielelle, jota 

maahanmuuttaja voi riittävästi ymmärtää. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/ 

1386.) 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/ 1386) ohjaa yhteiskuntaan ja työelämään 

kotouttamiseen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan kunnille ja työ- ja 

elinkeinotoimistolle. Muina kotouttamistoimijoina ovat elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus sekä kansaneläkelaitos. Lain 32 § mukaan kuntien tehtävänä on laatia 

yhdessä muiden viranomaistahojen ja kansaneläkelaitoksen kanssa oma 

kotouttamisohjelmansa, joka sisältää suunnitelman kotouttamisen tavoitteista, 

toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä. Lain 7 §:n mukaan ”toimenpiteet ja 

palvelut suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti 

edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista”. (Laki kotoutumisen edistämisestä 

30.12.2010/ 1386.) 

 

Maahanmuuttajien heterogeenisyyden huomioiva kotoutumislaki uudistettiin 

syyskuussa 2011. Sen mukaan viranomaisten puolelta tulevaa maahantulon alkuvaiheen 

ohjausta parannetaan tarjoamalla suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvää tietoa sekä 
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koulutus- ja työnhakuneuvontaa kaikille maassa vähintään vuoden oleskeleville. 

Ohjauksen lisäksi tehdään alkuhaastattelu ja -kartoitus, joiden perusteella laaditaan 

kotoutumissuunnitelma ja peruskielitaidon antava kotoutumiskoulutusohjelma. 

Oleskeluluvan toimeksiannon yhteydessä maahanmuuttajalle annetaan myös internetistä 

löytyvä Perustietoa Suomesta (Life in Finland) -opas. Opas sisältää tietoa suomalaisesta 

yhteiskunnasta, maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 

mahdollisuuksista kotoutumista edistäviin toimenpiteisiin. (Uusi kotoutumislaki: 

Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan.) 

 

Vastaanottokeskuksiin saapuvien turvapaikanhakijoiden kotouttamispalvelut takaa laki 

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (746/ 2011). Laki säätelee sekä 

vastaanottokeskusten tarjoamia palveluita että eri puolilla Suomea toimivien valtion ja 

muiden toimijoiden ylläpitämien vastaanottokeskusten yleistä toimintaa. Lain mukaan 

vastaanottokeskuksen tulee järjestää turvapaikanhakijalle peruspalvelut eli majoitus-, 

sosiaali-, terveydenhuolto-, vastaanotto- ja käyttöraha, tulkki- ja käännös-, työ- ja 

opintotoiminta sekä ohjaus- ja neuvontapalvelut turvapaikkaprosessin ajaksi. (Helsingin 

vastaanottokeskus 2012.) Lain 15 §:n mukaan vastaanottokeskuksen tulee tarjota tietoa 

vastaanottopalveluista, vastaanottoon liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, 

oikeusavusta sekä järjestöistä, jotka avustavat vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä. 

Myös poliisilla on kirjallinen ja tarvittaessa myös suullinen tiedottamisvastuu kielellä, 

jota kansainvälistä suojelua hakeva voi ymmärtää. Edellisten lisäksi lain 25 §:ssä 

sosiaalipalveluihin määritellään sisältyväksi neuvonta- ja ohjauspalveluja. (Laki 

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 17.6.2011/746 2011.) 

 

 

3.4 Kotouttamispalvelut maakunta- ja paikallistasolla 

 

Suomessa kunnat vastaavat valtakunnan tasolla säädetyistä maahanmuuttajapalveluiden 

toteutuksesta. Kaikki maahanmuuttajat tarvitsevat näitä palveluita riippumatta Suomeen 

muuton syistä, jotka vaihtelevat työperäisestä maahanmuutosta humanitääriseen 

muuttoon. Kuntien haasteena on eri väestöryhmien suhteiden säilyttäminen sekä 

monikulttuurisuuden edistäminen paikallistasolla. Jo maahanmuuttajien määrän kasvu 
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lisää itsessään tarvetta kaupunkien peruspalveluiden tarjontaan. (Horttanainen & 

Wikman-Immonen 2010, 5, 19.) 

 

Vaikka maahanmuuttajien palvelut ja tarpeet ovat jo pitkään olleet kuntien palveluiden 

kentällä marginaalissa, pyritään muutoksia lisäämään valtavirtaistamalla palveluita. 

Tällä hetkellä maahanmuuttajille osoitetaan paikallistasolla erityispalveluita 

kohdennetusti, esimerkiksi pakolaisille erikseen suunnattuja maahantulon alkuvuosien 

palveluja. Paikallistason erityistoimina nähdään esimerkiksi ohjaus- ja neuvontatyö, 

kielipalvelut sekä koulutukseen ja osaamiseen liittyvät palvelut. (Horttanainen & 

Wikman-Immonen 2010, 43.) 

 

Lisäksi pyritään järjestämään kantaväestön palveluihin integroituja palveluita lisäämällä 

työntekijöiden kieli- ja monikulttuurisuusosaamista (Horttanainen & Wikman-Immonen 

2010, 43). On tärkeää, että pakolainen saadaan nopeasti normaalipalveluiden 

asiakkaaksi ja kotoutettua suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämän vuoksi kolme 

ensimmäistä vuotta ja sen aikana tarjotut palvelut ovat ratkaisevassa asemassa jatkossa 

tapahtuvan kotoutumisen kannalta. (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 50.) 

 

Lukkaroisen (2005) mukaan Suomen maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa myös 

turvapaikkapolitiikkaan, jota toteutetaan käytännössä hieman vaihtelevin käytännöin eri 

puolilla Suomea toimivissa vastaanottokeskuksissa. Käytännön palveluita 

suunniteltaessa kunkin kunnan olemassa olevat palvelut tulisivatkin ottaa huomioon 

vastaanottokeskuksen palveluita suunniteltaessa (Sihto 2005). Viranomaisten pyynnöstä 

myös kansalaisjärjestöt ottavat osaa vastaanottotoimintaan. Suomen Punainen Risti 

ylläpitää noin puolta Suomen vastaanottokeskuksista. Vastaanottoyksiköitä voidaan 

avata ja sulkea lyhyelläkin aikavälillä. (Punainen risti auttaa turvapaikanhakijoiden 

vastaanottamisessa.)  

 

Vastaanottokeskus itsessään on erillinen, ikään kuin entisen ja nykyisen maailman väliin 

sijoittuva välitila. Niille, joille oleskelulupa myönnetään muuttavat 

vastaanottokeskuksesta ja heidän kohdallaan alkavat varsinaiset kotouttamistoimet. 

Vastaanottokeskus valmistaa kuntaan muuttoon, vaikkei myönnettävistä oleskeluluvista 
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vielä tiedettäisikään. Toisaalta vaikka laki suojelua hakevan vastaanotosta määrää 

vastaanottokeskuksissa asumisen ajalle opastusta ja neuvontaa, varsinaista Suomi-

tietoutta ei paljoa tarjota. Koska asukkaille ei opeteta erikseen yhteiskuntaoppia tai 

kansalaistaitoa, Suomessa elämisen ongelmiin saadaan vastauksia usein kantapään 

kautta. Vastaanottokeskuksessa työskentelevien mukaan tiedontarpeet voidaan ratkaista 

niiden ilmaannuttua. Monet kuitenkin haluaisivat saada enemmän tietoa Suomesta ja 

suomalaisesta yhteiskunnasta jo ennakkoon. (Suoranta 2011, 93–95, 100–101.) 

 

Vastaanottokeskuksen tehtävänä on ottaa käytännön vastuuta myös turvapaikanhakijan 

kuntalaiseksi siirtymisen vaiheessa ilmenevissä ongelmissa esimerkiksi virastoasioinnin 

osalta sekä muissa tarvittavissa asioissa. Aikaisemmin läpikäytyjä asioita kerrataan 

esimerkiksi sosiaalityöntekijän kanssa siten, että kotoutujan on mahdollista sisäistää 

saamansa tieto (Heikkinen 2007, 23). Vastaanottokeskuksen työntekijä on asiakkaan 

tukena virastoissa asioimisen aikana. Tällaisia kuntaan siirtymisen vaiheeseen liittyviä 

asioimistilanteita ovat esimerkiksi väestörekisteriin kirjautuminen maistraatissa, 

asumisen perusturvan hakeminen Kelalta, passin hankkiminen poliisilta tai 

suurlähetystöstä sekä pankkitilin avaaminen pankissa. Henkilökunta opastaa myös 

sosiaali- ja terveys- sekä työvoimatoimiston palveluihin sekä mahdollisten etuuksien 

hakemisessa. (Heikkinen 2007, 6–10.) 

 

Kuntaan siirtymisen jälkeen auttavat tahot useimmiten vaihtuvat, vaikka asuinkunta 

säilyisikin samana. Tämän vuoksi on tärkeää, että vastaanottokeskus on saumattomassa 

yhteistyössä vastaanottokunnan maahanmuuttajatoimiston kanssa. (Heikkinen 2007, 6–

10.) Suorannan (2011, 95–96) mukaan turvapaikanhakijat itse haaveilevat jo 

vastaanottokeskuksessa itsenäisestä elämästä, työllistymisestä ja omasta asunnosta, 

vaikka taustalla asuu suuri kysymys ja pelko kielteisestä turvapaikkapäätöksestä. 

Mahdolliset arkielämän ongelmat eivät huoleta, sillä silloin he kokevat voivansa 

kääntyä vertaistensa puoleen. Myös vastaanottokeskuksen johtajan mukaan 

maahanmuuttajaverkosto, samoin kuin viranomaiset, auttavat näissä tiedontarpeissa. 

(Suoranta 2011, 95–96.) 
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3.4.1 Pohjois-Pohjanmaan maakunnalliset strategiat palveluiden järjestämisessä 

 

Maakuntatasolla, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella, lain tavoitteita ja 

maahanmuuttoasioita toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (Keränen & Rontti 2015, 16). Pohjois-Pohjanmaan maahanmuutto – 

VISIO 2020 toteaa ”Pohjois-Pohjanmaa on Suomen vetovoimaisin maakunta, jossa 

kulttuurinvälisyys on arkea. – Pohjois-Pohjanmaalla kaikista lähtökohdista tulleilla 

ihmisillä ja perheillä on hyvä mahdollisuus elää, tehdä työtä, yrittää, opiskella ja asua” 

(Keränen & Rontti 2010, 11). Vaikka visioonsa tukeutuva Pohjois-Pohjanmaan 

maahanmuuttostrategia 2015 ei varsinaisesti huomioikaan pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden maahantulokysymyksiä, on sen tavoitteena toimia ensimmäisenä 

koko Pohjois-Pohjanmaata koskevana maahanmuuttoasiakirjana sekä ohjata alueella 

toimivia maahanmuutto-organisaatioita ja toimijoita. Samalla strategia huomioi myös 

humanitäärisistä syistä maahan muuttaneet osana työvoiman resursseja. (Keränen & 

Rontti 2010, 9–11, 22, 25.)  

 

Toiminnan puitteissa laaditun SWOT-analyysin perusteella Pohjois-Pohjanmaan 

nykyisiä vahvuuksia ovat alue- ja ympäristötekijät, koulutustaso ja -mahdollisuudet, 

työmarkkinat ja työympäristötekijät, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelut, kun taas parantamisalueina nähdään kotoutumisen tukemiseen liittyvät 

seikat. Tämän kohdalla mainitaan tulkkauspalveluiden kehittäminen sekä suomen kielen 

opetuksen yhdistäminen osaksi muuta opiskelua sekä maahanmuuton kehittäminen 

kokonaisuutena maakunnassa. Tulevaisuuden mahdollisuuksiin listataan muun muassa 

kotoutumisen tukeminen, kuin taas uhkiksi nähdään kotoutumisen tukemisen 

epäonnistuminen esimerkiksi syrjäytymisen tai oma-aloitteisuuden osalta. (Keränen & 

Rontti 2010, 25, 27, 29.) 

 

Kotouttamispalveluiden yhtenä keskeisenä osa-alueena on maahanmuuton alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalveluiden tehostaminen ja kehittäminen, peruspalveluiden sisältö, 

saavutettavuus ja käytettävyys sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjäytymisen osalta 

tulee kiinnittää huomiota erityisesti maahanmuuttajanaisten ja nuorten asemaan. Omat 

haasteensa asettaa maahanmuuttajaryhmän heterogeenisyys, mikä vaikuttaa 
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palvelutarpeeseen ja lähtökohtiin käyttää palveluita. Erilainen kulttuuri- ja 

koulutustausta sekä kielitaito vaikuttavat kotoutumisprosessiin. Näistä syistä johtuen 

maahanmuuttajien kotouttamispalveluita tulisikin tarjota joustavasti yksilöllisen 

tarvekartoituksen pohjalta. (Keränen & Rontti 2010, 43–44.) 

 

Strategian mukaan kotoutuminen vaatii viranomaisten yhteistyötä, 

koulutusorganisaatioiden taitoa toimia erilaisista lähtökohdista tulevien kanssa sekä 

kolmannen sektorin panosta kotoutumisprosessissa. Erilainen toimijoiden yhteistyö 

antaa mahdollisuuden kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. Myös maahanmuuttajalta 

itseltään vaaditaan motivaatiota oppia uusi kieli sekä maan kulttuuria ja tapoja. 

Yhteiseen kotouttamistyöhön pyritään saamaan mukaan kaikki maahanmuuttajatoimijat, 

kuten viranomaiset, kunnat, kolmas sektori sekä muut toimijat esimerkiksi seurakunnat 

ja oppilaitokset. Tällöin voidaan hyötyä kunkin organisaation vahvuuksista esimerkiksi 

tiedon jakamisen osalta. Vertaistuen tarjoaminen, kotoutumiskoulutuksen pidentäminen 

samoin kuin suomen kielen opetus ja maahanmuuttajien erityisosaamisen 

hyödyntäminen nähdään tarpeellisena. Myös työn roolia yhteiskuntaan 

integroitumisessa pidetään merkittävänä. (Keränen & Rontti 2010, 43–44.) 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

alueellinen pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategia vuodelta 2012 asettaa 

tavoitteekseen maahanmuuttajille suunnatun Suomeen ja paikkakuntakohtaiseen 

asumiseen, elämiseen, opiskeluun, työskentelyyn ja kotoutumiseen liittyvän perustiedon 

jakamisen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimenpiteiksi linjataan 

perusinformaation saavutettavuuden parantaminen jakamalla esimerkiksi 

maahanmuuttajille suunnattuja esitteitä kuntien eri toimipisteissä. Toisena mainitaan 

vastaanottokeskusten järjestämä esikotouttava työ. Vastaavina tahoina ovat alueella 

toimivat vastaanottokeskukset, kunnat, TE-toimistot sekä ELY-keskus. (Pohjois-

Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategia 2012.) 

 

Tavoitteita asettamalla pyritään perusinformaation pysyväisluonteiseen jakamiseen 

kuntien eri viranomaistoimipisteissä sekä tätä kautta kotoutumisen edistymiseen. 

Toisaalta strategia pyrkii laajemmin maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja 
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neuvonnan systemaattiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kotouttamisohjelmia 

päivittämällä sekä tunnistamalla ja sisällyttämällä kotouttamisohjelmaan palveluita, 

ohjausta ja neuvontaa koskevia kehittämistarpeita. Toimenpiteillä pyritään 

kotoutumisprosessien tehostamiseen ja nopeuttamiseen. (Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun alueellinen pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategia 2012, 16–17.)  

 

 

3.4.2 Kotouttamis-, ohjaus- ja neuvontapalvelut Oulussa 

 

Oulun kaupungin maahanmuuttotyön yhteistyöverkostot ulottuvat kansainvälisten, 

kansallisten, alueellisten ja paikallistason toimijoiden tasoille. Oulu kuuluu yhdessä 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kanssa 130 suuren eurooppalaisen kaupungin 

Eurocities-järjestöön (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 27). Järjestön 

maahanmuuttajien ja -yhteisöjen kotouttamista koskevan sitoumuksen vuonna 2010 

allekirjoittanut Oulun kaupunki osallistuu Eurocities Social Forumin alaiseen Migration 

Integration -työryhmän työskentelyyn sekä huomioi toiminnassaan Eurocities Social 

Forum -julistuksessa esitetyt periaatteet ja tavoitteet. (Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 9, 44.) Osallistuvilla kaupungeilla on 

mahdollisuus kaupunkien väliseen keskusteluun sekä vaikuttamiseen Euroopan unionin 

päätöksenteossa (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 27). 

 

Kansallisella tasolla Oulun kaupunki osallistuu mm. Valtioneuvoston asettaman, 

Sisäasiainministeriön alaisen asiantuntijaelimen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan 

ETNO ja maahanmuuttotyön kansalliseen koordinointiin sekä paneutuu alueellisella 

tasolla lakisääteiseen kaupungin ja TE-toimiston kiinteään yhteistyöhön. Säännöllistä 

paikallistason tiedon vaihtoa käydään kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, 

Oulun vastaanottokeskuksen, alueen oppilaitosten sekä kolmannen sektorin toimijoiden 

välillä. Lisäksi toimitaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellisen Pohjois-

Suomen ETNO:n ja Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttoasiain toimikunnan kanssa. 

(Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2012.)  
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Oulun Kaupungin laatimassa Palvelujen järjestämisohjelmassa 2013 (2012, 25–26) 

luodaan katsaus uuteen kotouttamisohjelmaan. Ohjelmassa peräänkuulutetaan 

maahanmuuttajien kotoutumisen kaksisuuntaisuuden edistämistä arjen tasolla kouluissa, 

päiväkodeissa, työpaikoilla ja harrastustoiminnassa. Lähtökohtaisesti pyritään siihen, 

että ulkomaalaistaustaiset asiakkaat voivat saada palveluja samoin kuin kantaväestökin 

tarjoamalla tukea palvelutilanteiden erityistarpeissa. Erittäin tärkeää on kiinnittää 

huomiota heikoimmassa asemassa oleviin maahanmuuttajiin, heidän kotoutumisensa 

kriittisiin vaiheisiin, kuten alkuvaiheen ohjaukseen, koulutukseen, työhön ja 

toimeentuloon, terveyteen, asumiseen ja osallisuuteen. Tähän pyritään kiinnittämällä 

huomiota palveluiden kielivalikoimaan niin tiedottamisessa kuin 

asiakaspalvelutilanteissakin sekä henkilöstön osaamiseen ja asenteisiin. 

Maahanmuuttajille erikseen suunnattuja erityispalveluja tarjotaan lain mukaisesti ja 

tilanteen niin vaatiessa. (Palvelujen järjestämisohjelma 2013 2012, 25–26.) 

 

Uusi, ajantasaistettu Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma vuosille 2013–2017 antaa 

kokonaiskuvan Oulun Kaupungin tekemästä maahanmuuttajatyöstä sekä 

maahanmuuttajatyötä tekevistä organisaatioista. Lain mukainen kotouttamisohjelma 

perustuu pitkälti vuonna 2011 uudistettuun kotouttamislakiin, joka painottaa 

suomalaisessa yhteiskunnassa toimimista, työelämää sekä kansalaisen oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskevan tiedon jakamista kaikille maassa asuville. (Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelma vuosille 2013–2017 2012.) 

 

Viranomais-, kehittämis- sekä järjestötoimijoiden yhteistyönä laadittu 

kotouttamisohjelma toimii ohjenuorana palveluiden suunnittelussa. Tällöin 

maahanmuuttajille pyritään tarjoamaan mahdollisimman nopeasti suomalaisen 

yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Tärkeimpinä 

edellytyksinä nähdään kielitaito ja työllistyminen, jotka taas mahdollistuvat 

maahanmuuttajan oman aktiivisuuden edistämisen sekä toiminnan kaksisuuntaisuuden 

kautta. Ohjelmassa palvelun tarjontaan liittyvät ongelmat on otettu huomioon lainaten 

Hammar-Suutarin (2009; tässä Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 

8) ajatuksia siitä, että palveluiden tarpeet ja tarjonta eivät useinkaan kohtaa, 

puutteellinen kielitaito, asenteet sekä kulttuurierojen tuomat vaikeudet aiheuttavat 
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turhautumista sekä maahanmuuttaja-asiakkaassa että palveluntarjoajassa. Uudella 

kotouttamisohjelmalla pyritään vaikuttamaan muun muassa näihin seikkoihin kehittäen 

parempia kulttuurien välisiä valmiuksia tietojen, taitojen ja toiminnan tasolla. (Kotini on 

täällä – Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 7–8.) 

 

Viranomaisten puolesta kehitetään valmiuksia kohdata maahanmuuttaja-asiakkaita 

perusasiakaspalvelutilanteissa vaikuttamalla asenteisiin, huomioimalla ulkomaalaiset 

asukkaat palveluista tiedotettaessa, tuottamalla erikielisiä materiaaleja sekä hyödyntäen 

työntekijöiden kieliosaamista. Kaiken kaikkiaan pyritään asiakaslähtöisyyden sekä 

asiakastiedottamisen kehittämiseen. Asiakaslähtöisyys maksimoidaan kehittämällä 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden saumattomuutta sekä hyödyntämällä 

kielitaitoinen työvoima. Tiedottamisessa paneudutaan uusien, maahanmuuttajat 

tavoittavien tiedotuskanavien löytymiseen, vieraskielisten palvelutiedotteiden 

valmistamiseen ja päivittämiseen sekä palveluita esittelevän Welcome to Oulu -

tilaisuuden kehittämiseen. (Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 12–

13.) 

 

Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluja on kehitetty Suomessa viime vuosina 

paikkakuntakohtaisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman ALPO – Alkuvaiheen 

polku Suomessa -hankkeen puitteissa. Oulussa kehitystyötä on tehty muun muassa 

Homelike Oulu – Oulu omaksi -hankkeessa vuosina 2008–2011 (Oulun kaupunki – 

Homelike Oulu 2012). 

 

Kotini on täällä – Kotouttamisohjelman 2013–2017 (2012, 13–14) mukaan Oulussa 

asuva maahanmuuttaja saa maahantulon alkuvaiheessa parhaiten yleisneuvontaa 

Oulu10:n asiakasneuvonnassa tai omakielisessä palvelussa, josta hänet voidaan tarpeen 

vaatiessa opastaa eteenpäin. Pohjois-Suomen tulkkipalvelut avustavat tulkkausta 

vaativissa tiedonsiirtotilanteissa. Lisäksi maahanmuuttajalle tärkeinä palvelupisteinä 

näyttäytyvät viranomaistoimipisteet, kuten maistraatti, poliisi, Kela ja TE-toimisto, 

tarjoavat yleisneuvoa, informaatiota ja Life in Finland -oppaita. Edellisten ohella 

maahanmuuttajille suunnattua ohjaus- ja neuvontapalvelua tuottaa maahanmuuton 

ensimmäisten vuosien aikana Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, kaikille 
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avoimia ryhmäinfoja ja toimintoja järjestävä Kansainvälinen toimintakeskus Villa 

Victor sekä Byströmin nuorten palvelut, joka tarjoaa ohjausta, tukea ja neuvontaa 16–25 

-vuotiaille nuorille eri elämäntilanteissa esimerkiksi ammatinvalintaan, koulutukseen, 

vapaa-aikaan, talouteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. (Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 13–14.) 

 

Fyysisten palvelupisteiden ohella työelämään, opiskeluun, asumiseen sekä Suomen 

kulttuuriin ja kieleen liittyvissä asioissa avustaa maahanmuuttajanuorille suunnattu 

verkkopalvelu Immigrant Nettinappi® tarjoten tietoa suomeksi, englanniksi, ranskaksi, 

venäjäksi sekä arabiaksi. MANO-verkkopalvelu vastaa niin ikään 

maahanmuuttajanuorten tiedontarpeisiin. Verkkovälitteistä tietoa koko Suomesta ja 

Oulusta tarjoaa myös Infopankki.fi suomen, venäjän, englannin, somalian, arabian ja 

kiinan kielellä. Life in Finland -opas on saatavissa myös verkosta jopa 11 eri kielellä. 

(Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 13–14.) 

 

Turvapaikanhakijoille kohdistettu alkuvaiheen tiedottaminen toteutetaan kunnallisten 

palveluiden ulkopuolelta, Oulun vastaanottokeskuksesta, joka informoi ja neuvoo 

Oulussa turvapaikkapäätöstään odottelevia turvapaikanhakijoita. Heikinharjussa 

sijaitseva vastaanottokeskus on yksi valtion ylläpitämistä vastaanottoyksiköistä 

(Vastaanottokeskusinfo). Vuonna 2010 Oulun vastaanottokeskuksessa oli 260 

aikuispaikkaa (Oulun ja Ruukin turvapaikkoja vähennetty 2010). 

Vastaanottokeskuksessa asuva turvapaikanhakija on oikeutettu työ- ja opintotoimintaan. 

Käytännössä työtoiminta tarkoittaa esimerkiksi vastaanottokeskuksen siivoamista, 

kunnostusta tai pihatöitä, kerhotoiminnan tai harrasteryhmän ohjaamista, apulaisen 

tehtäviä erinäisten toimijoiden kuten kunnan tai yritysten palvelussa. Opintotoiminta voi 

pitää sisällään esimerkiksi uuden maan kielen opiskelua, suomalaiseen yhteiskuntaan 

tutustumista tai tietoteknisten taitojen oppimista. Tulkkipalvelut kustannetaan 

turvapaikanhakijalle viranomaisasiointia varten. (Turvapaikanhakijan asema Suomessa 

2010.) 
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3.5 Yhteenveto: Pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan viitekehys teoriataustan 

valossa 

 

Seuraavassa kuviossa 2 vedän yhteen taustateoriassa esitetyt pakolais- ja 

turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintaan vaikuttavat tekijät sekä jaottelen ne 

viiteen tiedonhankinnan vaiheeseen soveltamani yksilön tiedonhankintaa kuvaavan, nk. 

skemaattisen tiedonhankinnan mallin (Haasio & Savolainen 2004, 44–46) mukaisesti 

(ks. kuvio 1, s. 16). Sitomalla teoriataustasta poimittujen tutkimustulosten keskeistä 

antia viittä tiedonhankinnan vaihetta kuvaavan keskeisen käsitteen alaisuuteen, 

täsmennän empiirisen tutkimukseni haastatteluteemoja (ks. alaluku 4.3.1). Liitän 

mukaan sekä taustamateriaalista, mutta myös esiymmärrykseni perusteella esiin 

nousseita apukysymyksiä, joiden avulla mahdollistuu tilannekohtaisten, tutkimuksen 

kannalta tärkeiden näkökulmien tarkentaminen.  

 

Vertaan lopuksi taustateorian yhteenvedossa (kuvio 2, s. 56) esiintuotuja tekijöitä oman 

tutkimukseni tuloksiin. Niiden pohjalta laadin ehdotuksen pakolais- ja 

turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan viitekehykseksi alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelussa (kuvio 3, s. 128). 
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

 

4.1 Tutkimuksen ongelmanasettelu 

 

Tutkimukseni päämääränä on selvittää alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden 

työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymisestä sekä vuorovaikutteisesta tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteesta. Peilaamalla työntekijöiden näkemyksistä koostuvaa 

tutkimusaineistoani maahanmuuttajien kokemuksia esiin tuovaan aikaisempaan 

tutkimustietoon, pyrin lisäämään ymmärrystä pakolaisen ja turvapaikanhakijan 

tiedonhankintakäyttäytymisestä sekä siihen liittyvästä tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteen holistisesta luonteesta. Tuotan uutta tutkimustietoa sekä 

aikaisempaa laajemman perspektiivin pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankintakäyttäytymiseen ja monikulttuurisen vuorovaikutustilanteen 

ominaispiirteisiin. 

 

Tutkimuksen pääongelma on: 

Millaisena pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintaprosessi sekä 

vuorovaikutteinen tiedontarjonta- ja vastaanottamistilanne näyttäytyvät Oulun 

kaupungin alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijälle? 

 

Pääongelma jakaantuu seuraaviin alaongelmiin: 

1.  Millaisia tiedontarpeita pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujalla on? 

2. Mitkä tiedonlähteet ja -hankintakanavat kotoutujat valitsevat tiedonhankinnan 

kontekstissaan? 

3. Millainen on vuorovaikutteisen tiedontarjonta- ja vastaanottamistilanteen luonne 

valitussa ohjaus- ja neuvontapalvelussa? 

4. Tyydyttyvätkö asiakkaiden tiedontarpeet? Ymmärtävätkö he vastaanottamansa 

tiedon? 

5. Käyttävätkö ja soveltavatko asiakkaat vastaanottamaansa tietoa? Millainen on tiedon 

rooli kotoutumisessa?  
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4.2 Tutkimusympäristö, -menetelmä ja -aineisto 

 

 

4.2.1 Maahanmuuttotilanne Oulussa 

 

Yleinen Ouluun kohdistuva maahanmuuttotilanne kehystää tutkimusympäristöäni 

oikeuttaen kaupungin tarjoamien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden 

järjestämisen ja kehittämisen. Kaupungissa asui vuonna 2011 3 798 ulkomaalaista, joka 

on 2,6 prosenttia kaupungin alueella asuvasta väestöstä (Maahanmuuton vuosikatsaus 

2011, 7). Uuden Oulun vieraskielisten määrä on jo yli 4 600, mikä on noin 1 500 

henkilöä enemmän kuin vuonna 2010 (Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma 2013–

2017 2012, 3). Nykyään kaupunkialueella asuvien maahanmuuttajien määrä kasvaa noin 

150 henkilöllä vuodessa (Keränen & Rontti 2010, 19). Kaupungissa asuvat 

ulkomaalaiset edustavat kansallisuudeltaan yleisimmin Venäjää, Irakia, Somaliaa, 

Kiinaa, Vietnamia ja Ruotsia (Kotini on täällä – Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 

45). 

 

Ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuivat Ouluun 1990-luvun alkupuolella, jonka 

jälkeen turvapaikanhakijoiden määrä on jatkanut kasvuaan. Turvapaikanhakijana 

tulleiden lisäksi Ouluun otetaan vuosittain 50 kiintiöpakolaisena saapunutta (Oulun 

kaupungin kotouttamisohjelma 2007 2007, 4).  

 

 

4.2.2 Monikulttuurikeskus Villa Victor ja Oulun Maahanmuuttajapalvelut   

 

Tutkimusympäristöni muodostuu kahdesta Oulun kaupungin alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelusta, Monikulttuurikeskus Villa Victorista ja Oulun 

Maahanmuuttajapalveluista. Kaiken kaikkiaan kaupungin tarjoamiksi alkuvaiheen 

yleistietoa ja neuvontaa tarjoaviksi ohjaus- ja neuvontapalveluiksi lasketaan kuusi 

palvelua, jotka ovat Oulu10 asiakaspalvelupiste, Oulun seudun TE-toimisto, Oulun 

kaupungin Maahanmuuttajapalvelut, Monikulttuurikeskus Villa Victor, Byströmin 

nuorten palvelut sekä MANO – maahanmuuttajanuorten ohjaushanke (Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelman 2013–2017 2012, 13–14).  
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Monikulttuurikeskus Villa Victorin toiminta on suunnattu kaikille Oulussa asuville 

ulkomaalaistaustaisille asukkaille, mutta myös kantaväestölle. Perusajatuksena on 

tarjota avoimia toimintoja kaikille, ehkäistä rasismia, lisätä suvaitsevaisuutta, tukea 

monikulttuurisuutta sekä tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Tarkemmin 

sanottuna tavoitteena on  

lisätä myönteistä vuorovaikutusta suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä, antaa 

käytännön tietoa maahanmuuttajille Oulussa ja Suomessa asumisesta ja 

elämisestä, edistää maahanmuuttajien osallistumista ja vaikuttamista 

yhteiskunnallisiin asioihin, parantaa ja luoda edellytyksiä vuorovaikutuksen 

kaksisuuntaisuudelle, edistää kotoutumista ja estää syrjäytymistä, tukea Oulun 

monimuotoista kehitystä, kansainvälistymistä ja Oulun kaupungin arvoja, tukea 

yhteisöjen oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja vahvistamista. (Oulun 

kaupunki – Villa Victor.) 

 

Villa Victorissa järjestetään kaikille avoimia informaatiotilaisuuksia tärkeistä arkipäivän 

aiheista sekä eritasoisia, suomen kielen non-stop -kursseja. Lisäksi monikulttuurikeskus 

tarjoaa kerhotoimintaa kansainvälisyydestä kiinnostuneille sekä erilaisia kansainvälisiä 

kulttuuri- ja teematapahtumia. Monikulttuurikeskuksessa paneudutaan suomalaiseen 

kulttuuriin järjestämällä suomalaisia juhlia sekä esittelemällä suomalaista 

juhlanviettokulttuuria. Lisäksi ryhmiä tutustutetaan monikulttuurisiin toimintoihin ja 

tehdään yhteistyötä monien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Toimintaan voi tulla 

mukaan milloin tahansa, ilmoittautumatta. Monikulttuurikeskuksella on tiloissaan 

vapaasti käytettäviä tietokoneita sekä erikielisiä lehtiä. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus 

erilaiseen harrastustoimintaan, kuten musiikkiin ja kuvataiteeseen. Aktiviteettien ohella 

Villa Victor toimii myös vapaana ajanviettopaikkana. (Oulun kaupunki – Villa Victor.) 

 

Oulun Maahanmuuttajapalvelut suuntaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa sen 

sijaan tarkemmin määrittelemilleen kohderyhmille eli pakolaisille, oleskeluluvan 

saaneille turvapaikanhakijoille sekä paluumuuttajille. Asiakkuuden kesto on kolme 

ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen asiakas siirtyy kunnallisten peruspalveluiden piiriin. 

Tällöin kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ottavat vastuun palveluiden 
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järjestämisestä. (Röntynen 2012.) Maahanmuuttajapalveluissa tuetaan asiakkaiden 

kotoutumista heidän yksilöllisistä tarpeistaan käsin. Kotoutumisen tavoitteena on, että 

maahanmuuttaja oman kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen oppii uuden kielen ja tutustuu 

maahan ja sen kulttuuriin sekä työllistyy. (Mitä on Oulun Maahanmuuttajapalvelut?)  

 

Maahanmuuttajapalveluiden terveyspalveluihin sisältyvät terveystarkastus, sairauksien 

seuranta ja rokotusohjelma sekä ohjausta ja neuvontaa lastenneuvola-, ravitsemus- ja 

itsehoitotietoutta sisältävän terveysinfon kautta. Sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijät, 

ohjaajat, kodinhoitajat ja etuuskäsittelijät auttavat kotoutumissuunnitelman laadinnassa, 

arjen ohjauksessa ja tukemisessa esimerkiksi asumisessa, pankkiasioinnissa ja 

harrastustoiminnassa, tarjoavat psykososiaalista tukea, avustavat 

perheenyhdistämisprosessissa, tukevat koulutus- ja uravalinnassa sekä tarjoavat 

kotoutumistukea ja apua erilaisten etuuksien hakemisessa. Kotoutumissuunnitelman 

laadinta edellyttää myös oikeuksien ja velvollisuuksien hyväksymistä. Kotoutuja on 

oikeutettu rahalliseen kotoutumistukeen, mutta sitä saadakseen hänen on osallistuttava 

suunnitelmaan kirjattuihin kotoutumistoimenpiteisiin, kuten kursseille ja järjestettyihin 

informaatiotilaisuuksiin. (Mitä on Oulun maahanmuuttajapalvelut?)  

 

Tavoitteenani on tutkia pakolaisen ja turvapaikanhakijakotoutujan tiedonhankintaa 

tiedontarjoajan näkökulmasta. Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat relevantti 

tutkimusympäristö siksi, että kotoutumisvaiheessa tietoa tarjotaan nimenomaan näiden 

palveluiden kautta. Kyseiset palvelut tarjoavat lakiin perustuen ohjausta ja neuvontaa 

kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä ohjaavat ja neuvovat 

erilaisissa arkipäivään liittyvissä kysymyksissä ja palveluiden käytössä (Kotini on täällä 

– Kotouttamisohjelma 2013–2017 2012, 13–14).  

 

Koska maahantulon alkuvaiheessa ohjauksen ja neuvonnan tarve on suuri maahantulon 

syytä katsomatta, myös Oulun kaupungin alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluista 

usea on suunnattu kaikille maahanmuuttajaryhmille. Osa on suunnattu jollekin tietylle 

maahanmuuttajaryhmälle, osan palvellessa myös kantaväestöä. Jotkut palveluista jakaa 

tietoa hyvinkin laaja-alaisesti, jotkut taas ovat fokusoineet tiedontarjontaansa 

rajatumpaan aihealueeseen.  
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Asiakasryhmät samoin kuin tiedontarjonnan fokusointi asetti aineiston keräämiselle 

omat vaateensa. Jos useita palveluita olisi valittu mukaan, haasteelliseksi olisi voinut 

osoittautua esimerkiksi pakolais- ja turvapaikanhakijoita palvelleiden työntekijöiden 

saavuttaminen. Toisaalta on mahdollista, että useita asiakasryhmiä palvelevien 

työntekijöiden on vaikeaa tunnistaa pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakas. Lisäksi 

tiettyyn aiheeseen keskittyneet palvelut, kuten esimerkiksi koulutuskysymyksiin 

suunnattu MANO-ohjaushanke, olisivat vaatineet erilaisen haastattelurungon kuin 

laajemmin arkipäivän tietoa jakavat palvelut. Toisaalta samainen palvelu tarjoaa tietoa 

ainoastaan nuorille maahanmuuttajille.  

 

Edellä mainituin perustein valitsin tutkimukseeni mukaan ainoastaan kaksi alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalvelua: Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalvelut ja 

Monikulttuurikeskus Villa Victorin. Valintaani tukee se, että nämä kaksi palvelua ovat 

Oulun Maahanmuuttajapalveluiden vs. koordinaattori Jouni Röntysen (2012) mukaan 

tärkeimmät humanitäärisistä syistä muuttaneille neuvontaa ja tietoa tarjoavista 

palveluista. Palveluita edustavien informanttien suhteen en esittänyt muita vaatimuksia 

kuin sen, että haastateltava työntekijä jakaa arkipäivän tietoa pakolais- ja 

turvapaikanhakijataustaisille asiakkaille. Lopulliset neljä haastateltavaa valikoituivat 

palveluista käsin tehdyistä ehdotuksista ja palveluiden mahdollisuuksista irrottaa 

aikaansa haastatteluihin. 

 

 

4.2.3 Puolistrukturoitu haastattelu  

 

Tutkimushaastattelu voidaan jakaa kolmeen eri lajiin. Strukturoiduin eli rakennetuin on 

lomakehaastattelu, jolle ominaista on vastausvaihtoehtojen kirjaaminen jo haastattelun 

suunnitteluvaiheessa. Tällöin kysymysten ja väitteiden etenemisjärjestys samoin kuin 

niiden muoto määritellään etukäteen. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 29.) 

Lomakehaastattelun vastakohta on täysin strukturoimaton, ei-johdettu, vapaasta 

keskustelusta muodostuva avoin haastattelu, jossa tutkija etenee mielikuvituksensa 

varassa ja strukturoi haastattelutilannetta haastateltavan esittämien ajatusten perusteella. 
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Vaikka haastateltavan asema on keskeinen, avoin haastattelu vaatii aivan erityisesti 

kokemusta myös tutkijalta. Ongelmallista on se, että avoin haastattelu vie paljon aikaa 

ja vaatii usein toistuvia haastattelukertoja. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 31–32.) 

 

Edellisten välimaastoon asettuu puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, jossa 

haastateltavalle annetaan avoimen haastattelun tapaan mahdollisuus ajatustensa 

vapaaseen esiin tuontiin. Puolistrukturoitu haastattelu auttaa haastateltavia tuomaan 

esiin affektiivisia, kognitiivisia ja evaluatiivisia merkityksiä. Toisaalta samalla tulee 

ottaa huomioon henkilökohtainen konteksti, joka asettaa esiin nousevat seikat osaksi 

haastateltavan kokemusmaailmaa, jota ne peilaavat. Puolistrukturoitu haastattelu 

poikkeaa strukturoidusta siinä, että käsiteltävät teemat on valittu, mutta tarkkaa 

kysymysten asettelua ja järjestystä pyritään välttämään. Teemahaastattelu sopii 

samantyyppisiin tilanteisiin kuin avoin haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 35–36.) 

Sekä avoimessa että teemahaastattelussa tutkija joutuu syventymään aiheeseensa hyvin 

tarkasti ja saatu aineisto voidaan tulkita syväksi lomakehaastattelun pintapuolisuuden 

sijaan. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 38.) 

 

Tutkimusmenetelmän valinnassa lähdin niin ikään liikkeelle tutkimusongelmasta, joka 

antaa yksiselitteisen perustelun laadullisen tutkimuksen tekemiselle. Onhan tarkoitus 

saada vastaus pääongelmaan siitä, millaisena pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan 

tiedonhankintakäyttäytyminen näyttäytyy työntekijälle. Pääasiallisena tarkoituksena ei 

siis ole laskea määriä, vaan kartoittaa näkemysten sisältöä. Tutkimukseni kohdalla 

laadullisiksi tutkimusmenetelmävaihtoehdoiksi valitsin haastattelun ja 

puolistrukturoidun kyselyn, joista valitsin ensin mainitun useiden perusteiden myötä. 

Useimpien kokoamani taustatutkimusten aineisto on kerätty haastatteluin, joka lisää 

menetelmävalinnan perusteita sekä tutkimukseni vertailtavuutta aikaisempiin 

tutkimustuloksiin. 

 

Kyselyyn verrattuna haastattelun eduksi katsoin laajemman ja syvällisemmän aineiston, 

mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä sekä selventää tarvittaessa laatimiani 

kysymyksiä. Pidin maahanmuuttajien tiedonhankintaan liittyviä seikkoja 

esiymmärryksestä huolimatta myös sen verran ennakoimattomina, että halusin lähteä 

tekemään tutkimustani nimenomaan työntekijän esiin nostamista, arvokkaista 
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näkemyksistä käsin. 

 

Lopullinen haastattelulajivalintani, puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, tuki 

monisyisen tutkimusongelmani ratkaisemista. Teemahaastattelua soveltaessani 

ongelmaksi ei muodostunut tutkimuksen laajuuteen nähden liian laaja aineisto, joka 

olisi voinut nousta esiin avoimin haastatteluin selvitellyn moniulotteisen 

pakolaistutkimuksen kohdalla. Teemahaastattelulla aineistosta oli kuitenkin mahdollista 

saada tarpeeksi kattava ja syvällinen. Avoimen haastattelun kyseenalaiseen asemaan 

asetti myös oma kokemattomuus haastattelijana. Lomakehaastattelun taas hylkäsin sen 

edellyttämän suuremman haastateltavien määrän vuoksi sekä siksi, että se olisi asettanut 

haastattelukaavakkeen laadintavaiheessa oman esiymmärrykseni liian merkitykselliseen 

asemaan. Se ei myöskään olisi mahdollistanut edellä mainitun 

maahanmuuttajatutkimuksen ennakoimattoman luonteen ja työntekijöiden 

merkityksellisten kokemusten autenttista esiintuloa.  

 

 

4.2.4 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan sanallista tutkimusaineiston tarkastelua erittelyn sekä 

yhtäläisyyksien ja erojen etsimisen ja tiivistämisen kautta. Sisällönanalyysissä 

tutkittavasta aineistosta muodostetaan tiivistetty kuvaus, joka yhdistetään osaksi 

aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta ja laajempaa kontekstia. Kvalitatiivisessa 

sisällönanalyysissä tutkimusaineisto paloitellaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan 

jälleen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.)  

 

Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä ja sitä 

voidaan pitää myös kirjoitettujen, kuultujen ja nähtyjen sisältöjen analyysin 

eräänlaisena väljänä teoreettisena viitekehyksenä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Timo 

Laine opastaa sisällönanalyysin vaiheisiin, joissa ensimmäisenä päätetään mikä 

aineistossa kiinnostaa. Käsittelyä jatketaan litteroiden kerätty aineisto ja merkiten siitä 

löytyvät, etukäteen päätetyt kiinnostavat asiat jättäen muu aineisto sivuun. Litterointi- ja 

koodausvaiheen suoritustavan voi päättää itse, kunhan se jäsentää tutkimusongelmaa 
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(Eskola & Suoranta 1996; Eskola 2001; tässä Tuomi & Sarajärvi 2002, 95). Merkityt 

kohdat kootaan yhteen, jonka jälkeen seuraa varsinainen analyysivaihe, jolloin valittu 

aineisto luokitellaan, teemoitellaan tai muutoin tyypitellään ryhmikseen hakien 

aineistosta esimerkiksi samuutta, erilaisuutta, toiminnan logiikkaa tai tyypillistä 

kertomusta. Viimeisenä kirjoitetaan yhteenveto analyysin tuloksista. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 93–95.)  

 

Laadullinen analyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen eli 

teoriaohjaavaan sekä teorialähtöiseen analyysiin. Aineistopohjaisessa analyysissä 

analyysiyksikköjä ei ole määritelty etukäteen eikä aikaisempi tutkimus vaikuta 

analyysiin. Analyysin päättelyn logiikkana toimii induktiivisuus, jolla tarkoitetaan 

siirtymistä yksittäisestä yleisempään. Tällöin yksittäinen tutkimus luo siis teoriaa. 

Teoriasidonnaisessa menetelmässä teoria on apuna analyysin etenemisessä, jolloin 

kaikki aikaisemmin tutkittu tieto auttaa tutkimuksessa. Menetelmä ei siis itsessään 

testaa teoriaa, vaan pyrkii löytämään uutta näkökulmaa. Tässä päättely perustuu 

abduktiivisuuteen, jolloin tutkija yrittää yhdistää analyysinsä tuloksia keräämäänsä 

teoriaan (Eskola 2001; tässä Tuomi & Sarajärvi 2002, 98.) Teorialähtöistä analyysissä 

tutkittava ilmiö määritellään olemassa olevan tutkimuksen mukaan. Menetelmälle on 

ominaista teorian testaaminen. Päättely taas perustuu deduktiiviseen logiikkaan, jossa 

yleistä teoriaa yhdistetään yksittäiseen tutkimukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 95.)  

 

Aineistolähtöisiä analyysimalleja ovat esimerkiksi pelkistäminen ja ryhmittely; 

aineiston kuvaus eli analyysi sekä ”valmisteleva” tulkinta. Aineiston kuvauksessa eli 

analyysissä on kyse merkityskokonaisuuksien jäsentämisestä eli tutkimusongelman 

kannalta keskeisten näkökulmien esiin nostamisesta. Näitä voidaan käsitteellistää, 

tematisoida tai kuvata narratiivisesti eli yleistää kerronnallisuuden välinein. 

Valmisteleva tulkinta taas perustuu tulkitsijan esiymmärrykseen. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 102–103.) 
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4.3 Empiirisen aineiston kerääminen ja analysointi 

 

 

4.3.1 Teemahaastattelurunko 

 

Valittu puolistrukturoitu haastattelutapa sekä tutkimusjoukon sisäinen eli kahden eri 

maahanmuuttajille suunnatun palvelun samankaltaisuus mahdollistivat suhteellisen 

tarkasti määritellyn haastattelurungon laatimisen (liite 1). Aiheeni on laaja kattaen 

pakolaisen ja turvapaikanhakijan tiedonhankintakäyttäytymisen sekä vuorovaikutteisen 

tiedon tarjoamis- ja vastaanottamistilanteen. Voidakseni käydä läpi kaikki aiheen osa-

alueet, siirsin teoriassa soveltamani yksilön tiedonhankinnan prosessia kuvaavan, nk. 

skemaattisen tiedonhankinnan mallin käytäntöön jäsentämällä haastattelurungon 

kyseiseen malliin perustuen. Laatimassani haastattelurungossa tiedonhankintaprosessia 

voidaan pitää kokonaisuutena ja selviteltävänä pääongelmana, jonka osailmiöitä eli 

pääluokkia (Hirsjärvi & Hurme 1988, 41) ovat tiedonhankintaprosessin 

etenemisjärjestyksessä tiedontarpeet, tiedonlähteet ja -hankintakanavat, tiedon 

tarjoaminen ja vastaanottaminen, tiedontarpeen tyydyttyminen sekä tiedonkäyttö (ks. 

kuvio 1, s. 16). Kyseiset pääluokat ovat tutkimukseni keskeisiä eli peruskäsitteitä. 

Teema-alueita taas ovat teoriataustasta nousevat pääluokkien keskeiset sisällöt, jotka 

esitän konkreettisesti temaattisina kysymyksinä ja niitä tarkentavina apukysymyksinä. 

Esimerkki tästä on esitetty yhden käsitteen osalta taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Esimerkki teoreettisen käsitteen muuntamisesta haastatteluteemaksi 

empiirisen tiedon keräämistä varten Hirsjärven ja Hurmeen (1988, 41–43) jäsentelyä 

mukaillen. 

Pääongelma  Ilmiön 

pääluokka eli 

peruskäsite

  

Teema-alue Teema-aluetta 

konkretisoiva kysymys 

Teemaa tarkentava 

apukysymys 

Millaisena pakolais- ja turvapaikan-

hakijataustaisen asiakkaan tiedon-

hankintaprosessi sekä vuoro-

vaikutteinen tiedontarjonta- ja 

vastaanottamistilanne näyttäytyvät 

Oulun kaupungin alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalvelun 

työntekijöille? 

Tiedontarpeet Tiedontarpeiden 

tunnistaminen 

Onko helppoa 

tunnistaa, millaista 

tietoa, neuvoa tai 

muuta palvelua asiakas 

on hakemassa? 

Kykeneekö asiakas 

ilmaisemaan ja 

sanottamaan tiedon-

tarpeensa? 

 

Soveltamani yksilön tiedonhankinnan prosessia kuvaava, nk. skemaattinen 

tiedonhankinnan malli (Haasio & Savolainen 2004, 44) jäsentää tutkimustani ja sen 

empiiristä toteutusta mahdollistaen tutkimukseni keskeisten käsitteiden esittämisen 

empiirisen tutkimuksen kuvaajina. Jotta keskeisiä käsitteitä voitaisiin käyttää muutenkin 

kuin empiirisen tutkimuksen pääluokkina, näiden teoreettisten peruskäsitteiden 

täsmentäminen on tarpeen (Hirsjärvi & Hurme 1988, 41). Koska tutkimukseni tuloksia 

on tarkoitus peilata vastaavan tyyppisiin, maahanmuuttajien omia näkökulmia 

esiintuoviin tutkimuksiin, haastatteluteemojen ja -kysymyksien täsmentämisen on 

tarpeen perustua taustatutkimuksien sisältöihin vertailukelpoisuuden lisäämiseksi (ks. 

alaluku 3.5). Tällöin tutkimuksen teoreettinen osuus ja käsitteet sen osana toimivat 

verrannollisesti suhteessa empiirisen tutkimuksen pääluokkiin ja teemoihin.  

 

Täsmentämisen myötä haastattelurunkoni muoto on lähellä puolistrukturoitua kyselyä, 

sillä teemaa tarkentavien kysymysten oheen liitän selventäviä, hyvinkin 

yksityiskohtaisia, apukäsitteitä ja -kysymyksiä. Tarkoitukseni oli käyttää näitä 

apumerkintöjä haastattelutilanteessa harkinnan mukaan, välttäen kuitenkin 

haastateltavan liiallista ohjaamista. Apumerkinnöin minimoin omat unohdukseni 

haastattelutilanteessa.  
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Yksityiskohtaisesti laadittu haastattelurunko voidaan nähdä sekä tutkimuksen etuna että 

haittana. Ongelmallista on haastateltavan ohjailu tarkentavilla kysymyksillä, toisaalta 

tarkennukset muistuttavat haastateltavaa ja varmistavat tutkimusongelmaa ja teoreettista 

viitekehystä ajatellen relevantin ja vertailukelpoisen aineiston. Hirsjärvi ja Hurme 

(1988, 29) kuitenkin varoittavat liian strukturoimisen ongelmista, jolloin tutkijan 

esiymmärrys voi määritellä tutkimustulosta enemmän kuin haastateltavan näkemykset. 

Tiedostin myös maahanmuuttajatutkimuksen monitieteisyyden tuomat haasteet, jonka 

vuoksi näin tiedonhankintaan liittyvään haastattelurunkoon tukeutumisen tarpeellisena, 

jopa välttämättömänä. Haastattelutilanteissa pyrin välttämään tarkkoja raameja 

haastattelun etenemisjärjestykseen tai esittämästä vastausvaihtoehtoja, joiden mukaan 

haastateltavien kommenttien olisi pitänyt kategorisoitua. Sen sijaan suosin laajoja, 

avoimia kysymyksiä. 

 

 

4.3.2 Haastattelujen suorittaminen 

 

Syyskuussa 2012 otin yhteyttä erinäisiin oululaisiin maahanmuuttotoimijoihin ja 

vierailin kutsuttuna Oulun Maahanmuuttajapalveluissa saadakseni virikkeitä pro gradu -

tutkimuksen aiheeksi. Jo marraskuussa eli hyvissä ajoin ennen haastatteluaineiston 

keräämisen aloittamista pyysin Oulun kaupungin yhteisöpalveluiden päällikkö Pasi 

Laukalta lupaa kysely- tai haastattelututkimuksen tekemiseen. Luvan saatuani ryhdyin 

tarkemmin suunnittelemaan ja valmistelemaan empiiristä tutkimusta. Haastattelurungon 

laatimisvaiheen jälkeen otin yhteyttä valitsemiini alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalveluihin, Monikulttuurikeskus Villa Victoriin ja Oulun kaupungin 

Maahanmuuttajapalveluihin. Tavoitteeni oli saada kootuksi kyseisistä palveluista 

neljästä viiteen haastateltavaa. Haastattelujen lopullista määrää saneli palveluiden 

mahdollisuudet irrottaa aikaansa haastatteluja varten.  

 

Sain tutkimukseeni mukaan neljä informanttia, kaksi molemmista palveluista. Suoritin 

ensimmäiset kaksi haastattelua Villa Victorissa 27. ja 28.2.2013 ja seuraavat kaksi 

haastattelua Maahanmuuttajapalveluissa 11.3.2013. Etukäteen pyysin varaamaan aikaa 

kutakin haastattelua kohden puolestatoista kahteen tuntia. Haastatteluista pisin oli 
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kestoltaan 1 tunti 35 minuuttia, lyhin taas 1 tunti 7 minuuttia. Haastattelujen 

keskimääräinen kesto on 1 tunti 25 minuuttia. Alun perin tarkoitukseni oli suorittaa 

haastattelut siten, että kutakin haastattelukertaa olisi seurannut haastatteluaineiston 

purku. Tällöin aineiston kyllääntymistä olisi ollut helpompi seurata. Suunnitelmani ei 

toteutunut tässä mielessä, sillä tein haastattelut kahdessa jaksossa ilman pidempiä 

taukoja. Ensimmäisten haastattelujen väliin jäi kuitenkin reilu vuorokausi, jolloin 

minulla oli mahdollisuus miettiä haastattelurunkoni heikkouksia ja pohtia 

ensimmäisestä haastattelusta saamiani vaikutelmia. Päätin keskittyä jatkossa 

ensimmäisten haastattelujen perusteella keskeisiksi osoittautuneisiin teemoihin. Tämän 

myötä jätin haastattelurungosta pois palveluiden taustatietoja kartuttavia 

haastattelukysymyksiä sekä ilmiöiden pääluokkia ja teema-alueita tarkentavia 

apukysymyksiä.  

 

Taltioin haastattelutilanteet tallentimella, jonka lisäksi kirjoitin yleispiirteisiä 

muistiinpanoja. Tällä tavalla pyrin varmistamaan aineistonkeruun onnistumisen 

tallentimessa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista huolimatta. Haastattelujen jälkeen 

tein havainnon, että muistiinpanot ovat todella rajallisia ja ainoastaan niihin tukeutuen 

olisi ollut mahdotonta saada tutkimukseen riittävän laadullista otetta.  

 

Haastateltavat esittivät asiansa paikoin hyvin perusteellisesti. Tämä, samoin kuin 

kielelliset vaikeudet, vaativat erityistä keskittymistä ja huomiota. Ensimmäiset kaksi 

haastateltavaa olivat ulkomaalaistaustaisia, jonka vuoksi kielikysymykset vaativat oman 

huomionsa. Mietin sekä haastattelujen aikana että niiden jälkeen, puhuivatko 

haastateltavat ja puhuinko itse haastateltavan kanssa samasta asiasta. Yhteneväinen 

tulkinta on varsin oleellinen kysymys aineiston sisäistä vertailukelpoisuutta ajatellen. 

Toisaalta juuri tällaiset tilanteet konkretisoivat tutkimukseni keskeistä tulosta siitä, mitä 

kieliongelmat, asioiden hahmottaminen, tulkintatavat ja yhteinen ymmärrys voivat 

tarkoittaa tiedontarjonta-, vastaanottamis- ja vuorovaikutustilanteessa. Haastattelujen 

aikana pyrinkin varmistelemaan ymmärrystäni varsin suorin, napakoin kysymyksin. 

Samalla pohdin, miten tarkennan kysymyksiäni niin, että saan tarpeeksi laadullista 

materiaalia enkä pelkästään tutkimukseni kannalta yksistään merkityksettömiä 

kvantitatiivisia vastauksia.  
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Keskustelunomaisuus oli haastatteluille tyypillistä. Teemat tulivat esille runkoon nähden 

vaihtelevassa järjestyksessä. En edes huomannut haastatteluvaiheessa kaikkia 

tutkimukseni kannalta oleellisia asioita, jotka nousivat esiin myöhemmin litterointi- ja 

analyysivaiheessa. Loppua kohti sekä haastatteleminen että itse haastattelutilanteet 

helpottuivat. Yhteinen kieli mahdollisti hienosyisemmät kysymykset ja 

haastattelurungon mukaan eteneminen helpottui vuorostaan haastateltavan kuunnellessa 

herkemmällä korvalla kysymyksiäni. Oli kannustavaa huomata kehittyneensä 

haastattelujakson aikana. Haastateltavien antama palaute oli myönteistä, mutta myös 

kehittämisehdotuksia löytyi. Kaksi haastateltavaa muun muassa totesi haastattelun 

päätteeksi, että heidän olisi ollut helpompaa orientoitua haastatteluun, jos olisin 

lähettänyt haastattelurungon etukäteen nähtäväksi. Tällöin he olisivat voineet 

valmistautua haastatteluun paremmin, esimerkiksi selaamalla kalenteria menneistä 

tapahtumista. Rungon näkeminen olisi myös auttanut löytämään haastattelun ”punaisen 

langan”.  

 

Valituissa palveluissa on yhteneväisiä piirteitä ja etukäteen arvelin myös haastateltavat 

samankaltaisiksi, tulosten perusteella heissä oli tutkimuksen kannalta myös 

merkityksellisiä eroja. Mukana oli vertaisohjaajan kaltaisia, useita kieliä osaavia, toisten 

taas edustaessa kantaväestöä. Valittujen haastateltavien työnkuvasta löytyi kuitenkin 

myös yhteneväisyyksiä erilaisista työnimikkeistä huolimatta. Jokainen haastateltava 

antoi tutkimukseni kannalta arvokasta, persoonastaan, työympäristöstään ja 

osaamisestaan nousevaa tietoa. 

 

 

4.3.3 Haastatteluaineiston analysointi 

 

Puolistrukturoidulla haastattelulla keräämääni haastatteluaineistoa kertyi litteroinnin 

myötä reilut 66 liuskaa. Jatkokäsittelin eli analysoin saadun aineiston sisällönanalyysin 

keinoin. Yhdistin sekä aineistolähtöistä että teoriaohjaavaa lähestymistapaa. 

Aineistolähtöisyys näkyy tutkimuksen aineistoperustaisuutena siten, että haastatteluista 

esiin nousseet asiat ovat ensisijaisia tutkimuksen tuloksia. Teoriaohjaava otetta kuljetan 
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tulosluvussa aineistoperustaisen materiaalin rinnalla peilatessani ja tarkastellessani 

haastattelun sisältöjä suhteessa valittuun teoriataustaan sekä hahmottaessani tällä tavalla 

tutkimuksen lopullisia tuloksia. 

 

Analysoin litteroidun haastatteluaineiston tutkimukseni pääongelmaa, pääluokkia ja 

teema-alueita haastattelurungossa käytäntöön tuovien tutkimuskysymysten avulla. 

(Hirsjärvi & Hurme 1988, 42–43). Pääongelma määrittyy tutkimuksen tavoitteessa, 

pääluokat luomani teoreettisen viitekehyksen mukaan vaiheina tiedontarpeista 

tiedonkäyttöön. Pääluokkien alaisia teema-alueita konkretisoi teoriataustana toimiva 

aikaisempi tutkimus ja apukysymysten syntyessä teoriataustan yksityiskohtaisista 

tuloksista (ks. taulukko 2, s. 66).  

 

Aloitin analysoinnin numeroimalla haastattelurungossa esiintyvät pääluokat eli otsikot 

sekä erottelemalla niihin sisältyvät teema-alueita eli taustateorian sisältöjä 

konkretisoivat kysymykset ja yleisimmin esiinnousseet apukysymykset kirjaimin. 

Esimerkiksi tiedontarpeet pääluokalle annoin numeron yksi. Pääluokkaa 

konkretisoiville kysymyksille, kuten ”Mikä käsitys sinulla on siitä, mitä 

pakolaistaustaiset henkilöt haluavat tietää?” annoin taas kirjainkoodin 1 a. Kirjaimin 

merkitsin myös kursiivilla merkityt apukysymykset erottelematta niitä muista 

kysymyksistä. 

 

Tämän jälkeen keskityin poimimaan litteroidusta aineistosta teemakohtaiset vastaukset 

jokainen pääluokka kerrallaan. Toisaalta kiinnitin huomiota myös muihin mahdollisiin, 

haastatteluteemojen ulkopuolelta nouseviin, etukäteen määrittelemättömiin, mutta 

haastateltavien kertomuksissa keskeisiin, tyypillisyyden perusteella, taustateoriaan tai 

omaan esiymmärrykseen nähden relevantteihin sisältöihin. Koska en käynyt kaikkia 

kysymyksiä ja apukysymyksiä jokaisessa haastattelutilanteessa läpi, jotkut teemoista 

jäivät lopulta tuloksien ulkopuolelle niihin liittyvän vähäisen aineiston vuoksi. Toisaalta 

tilalle nousi muita relevantteja sisältöjä, jotka esitän ennakko-oletusten perusteella 

mietittyjen teemojen sijaan. 
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Kysymysten koodaamisen ohella annoin myös haastateltaville kirjainkoodit A:sta D:hen 

siten, että työntekijät (tt) A ja B kuvaavat Monikulttuurikeskus Villa Victorissa ja 

työntekijät (tt) C ja D Oulun Maahanmuuttajapalveluissa työskenteleviä. 

Haastateltavien koodittamisella pyrin sekä heidän antamiensa kommenttien erotteluun 

että heidän anonymiteettinsä säilyttämiseen. Vertailin ja analysoin eri haastateltavien 

kanssa teemakohtaisesti käytyjä keskusteluja ja pyrin ensisijaisesti tarttumaan esiin 

nouseviin tyypillisiin sisältöihin. Huomioni mukaan tyypillisyyden määrittely taas vaati 

myös tietynlaista määrien arviointia siitä huolimatta, että kyseessä on laadullinen 

tutkimus. Painottaen Tuomen ja Sarajärven (2002, 95) sisällönanalyysin jakoa aineiston 

samuudesta, eroavaisuuksista sekä tyypillisten kertomusten etsimisestä, poimin 

tutkimustulokset saadusta aineistosta sekä kuvasin ne narratiivisena neljän informantin 

”vuoropuhelunomaisena” tuloslukuna.  

 

Vertailussa ja syy-seuraus-suhteiden pohdinnassa pelkkä aineistolähtöisyys on vaativa 

lähestymistapa eikä näkemykseni mukaan laadullisessa tutkimuksessa edes mielekäs. 

Peilaamisvaiheessa tarkastelen omia tuloksiani rinta rinnan tutkimukseni teoriataustaan. 

Yhdistän tulosluvun aineistolähtöiseen perustaan teoriasidonnaisuutta ottamalla 

valitsemani teoriataustan tulosteni synteesin tueksi.  

 

Kaiken kaikkiaan pyrin esittämään tutkimukseni tuloksissa ensisijaisesti tulkitsevan 

tarkastelun myötä löytyneet, ilmisisältöihin perustuvat seikat. Tiedostan vahvan 

esiymmärryksen tuomat haasteet. Kun kuuntelin haastattelutaltiointeja ensimmäisiä 

kertoja ja luin litteroituja tekstejä, liika esiymmärrys vaikeutti osaltaan aineistolähtöistä 

käsittelyä. Vaikka aineiston sisältöön liittyvien omien odotusten ei tule vaikuttaa 

aineiston analyysiin ja haastateltujen esiin nostamien keskeisten ajatusten poimimiseen, 

toisaalta esiymmärrys on merkittävä apuväline asioiden ymmärtämisessä. Tämän vuoksi 

teoriaohjaava lähestymistapa saa johtopäätösten esittämis-, mutta jo tulosluvun 

laatimisvaiheessa, tuekseen vielä omaan esiymmärrykseen perustuvan Tuomen ja 

Sarajärven (2002, 102–103) nimeämän ”valmistelevan tulkinnan”. 

 

Periaatteessa sisällönanalyysin tulee siis olla objektiivista tekstin tarkastelua, mutta on 

tärkeä tiedostaa, että tutkijan persoonallisuus ja esiymmärrys vaikuttavat tutkimuksen 
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tekemiseen aina, halusimmepa sitä tai emme. Kohdallani sekä persoonallisuus että 

esiymmärrys näyttäytyvät sekä hyödyllisenä että ongelmallisena puolena. Ajattelu- ja 

työskentelytapani mukaisesti huomioisin mielelläni tutkittavat kohteet kokonaisuutena, 

jättämättä saadusta aineistosta pois mitään. Toisaalta esiymmärrys antaa mahdollisuuden 

analyysitulosten syvempään ymmärtämiseen. Näkemykseni mukaan jonkin asteinen 

esiymmärrys on jopa välttämätöntä tulosten asettamiseksi laajempaan kontekstiinsa. 

 

 

5 TULOKSET 

 

Tulosluku jakaantuu viiteen tutkimuksen pääluokkia vastaavaan alalukuun, jotka 

käsittelevät pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintaprosessia 

tiedontarpeista tiedonkäyttöön. Nämä jaottelen edelleen teema-aluekohtaisiin 

alalukuihinsa, joissa näkyvät sekä ennalta määritellyt sisällöt että haastatteluaineistosta 

esiinnousseet muut sisällöt.  

 

Esitän empiirisen tutkimukseni tulokset yhteen vetäen ja vertaillen niitä analyyttisesti 

teoriataustaksi valitsemaani monitieteellisen tutkimuksen ja muun kirjallisuuden 

sisältöihin (ks. alaluvut 2.2 ja 2.3). Taustatutkimuksissa nousee esiin myös 

maahanmuuttajien omia näkemyksiä ja kokemuksia tiedonhankinnastaan ja 

kotoutumispalveluiden käytöstään. Näiden ansiosta mahdollistuu pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujien tiedonhankintakäyttäytymisen holistinen tarkastelu.  

 

 

5.1 Tiedontarpeet 

 

 

5.1.1 Tiedontarpeiden määrittyminen ja tunnistaminen 

 

Suomeen kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina saapuneiden tiedontarpeet ovat 

hyvin moninaisia. Haastatellut työntekijät korostavat asiakkaan yksilöllisyyttä, mikä 

osoittaa myös heidän tiedon- ja muiden tarpeittensa yksilöllisyyttä ”Ensinnäkin ei 

yleistetä. Ei missään nimessä kannata sanoa, että kaikki pakolaiset tarvitsevat näin” (tt 
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A); ”…tilanteet vaihtelee kuitenkin ihan asiakaskohtaisesti” (tt C). Asiakkaita 

käsitellään myös erilaisten maahanmuuton syiden perusteella muodostuvina ryhminä. 

Nämä syyt määrittelevät heidän tiedontarpeitaan  

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat kaksi eri asiaa. Kiintiöpakolaisilla on omat 

sosiaalityöntekijät ja omat ohjaajat Maahanmuuttajapalveluissa. Mutta 

turvapaikanhakijat ovat Heikinharjussa, ja niitä ne tulivat koko ajan ja ne tarvivat 

apua, koska vaikka heillä on myöskin oma ohjaaja ja oma sosiaalityöntekijä, 

mutta he eivät saa tarpeeksi tietoa. (tt B.) 

 

Tiedontarpeet ovat haastateltavien mukaan siis maahanmuuton syyn mukaisia sekä 

asiakkaan subjektiivisia tai yksilöllisesti määrittyviä tarpeita. Myös palveluissa on 

muodostettu tietyt ennakkokäsitykset tiedontarpeista, joihin pyritään vastaamaan 

objektiivisina tiedontarpeina ”…kun ajatellaan, että me lähetään kohtaamaan tällaista 

uutta asiakasta, niin onhan niitä paljon sellaisia asioita, joita me halutaan myöskin saada 

kerrottua tälle asiakkaalle … Tavallaan niinku yhteistyössä (tt D).” 

 

Tiedontarpeen tunnistamiseen vaikuttaa myös asiakkaan yksilöllisyys. Kaksi 

haastatelluista työntekijöistä tuo esiin tunnistamiseen vaikuttavan asiakkaan kyvyn 

sanottaa ja ilmaista tarpeitaan: ”…se riippuu siitä, mitä ihminen pystyy ite puhumaan.” 

(tt D). Tulkinnan varaa voi kuitenkin jäädä ”on varmasti varsinkin siinä alkuvaiheessa, 

että ehkei sitten osata kysyäkään niitä oikeita kysymyksiä sillä lailla, ku kaikki on uutta 

ja vähän epämäärästä ja monimutkasta.” (tt C).  

 

Tiedontarpeiden tunnistamiseen voi vaikuttaa myös tulkin mukanaolo sekä se, 

kykeneekö asiakas luottamaan tulkkiin. Asiakkaat eivät aina kysy, jonka vuoksi kaikki 

tiedontarpeet eivät välttämättä loppujen lopuksi päädy ollenkaan työntekijän tietoon 

”…ehkä asiakkaat ei sitten ehkä esitä kaikkia niitä kysymyksiä, mitä mielessä olis, niin 

kuitenkaan tännekään” (tt C). 

 

Samojen asioiden toistuessa tiedontarpeiden ja laajempien tuen tarpeiden tunnistaminen 

ja tarjoaminen kuitenkin helpottuvat. Tämän johdosta syntyy tiedontarjontakäytäntöjä, 

joita palvelussa noudatetaan. 
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Kato, kun nämä asiat pyörii aina melkein samalla lailla ja samalla tavalla kuin 

kaikilla. Kun ne tulevat ensiksi ja he kysyvät esimerkki, miten haetaan joku 

asunto, siis mää haluan vaihtaa mun asunto. Kato, mää oon tehny sitä monta 

kertaa … (tt B).  

 

 

5.1.2 Kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tiedontarpeet 

 

Sekä vastaanottokeskuksessa asuvat turvapaikanhakijat että myös pidempään maassa 

asuneet pakolaiset tarvitsevat tietoa praktiseen ongelmanratkaisuun sekä 

informaatiopalvelua. ”He [kiintiöpakolaiset] vielä soittavat minulle tai tulevat käymään 

aina papereitten kanssa, että: Hei... mikä tämä paperi? Voitko auttaa; voitko täyttää tämä 

lappu; mikä tämä lappu tarkoittaa?” (tt B). Turvapaikanhakijat eivät työntekijän B 

mukaan saa tarpeeksi tietoa vastaanottokeskuksessa asuessaan. Tämän vuoksi he tulevat 

Villa Victoriin ”koko ajan” tarvitessaan tietoa kursseista, halutessaan opastusta 

kurssipaikkojen sijainneista tai etsiessään asuntoa.  

 

Noin 90 prosenttia Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaista on maassa vähintään 

vuoden oleskelleita turvapaikanhakijana saapuneita henkilöitä. Vaikka myös samoja 

arkipäivän ongelmiin liittyviä kysymyksiä esitetään, ovat heidän tarpeensa ainakin 

osittain erilaiset verrattuna kiintiöpakolaisiin, jotka saapuvat 

Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaiksi suoraan ulkomailta, usein 

pakolaisleiriolosuhteista. Villa Victorissa asiakkaina on taas paljon 

vastaanottokeskuksessa asuvia turvapaikanhakijoita, jotka voivat olla joko hiljattain 

maahan saapuneita tai jo pari vuotta Suomessa asuneita. Toisaalta Villa Victorissa käy 

myös yli kolme vuotta maassa asuneita kiintiöpakolaisia, joiden asiakasaika 

Maahanmuuttajapalveluissa on päättynyt. Äsken maahan saapuneet kiintiöpakolaiset 

tarvitsevat ”ihan kaiken mahdollisen tiedon” (tt C), useimmiten praktisen uudessa 

kodissa asumiseen liittyvän tiedon  

Ensinnäkin me opastetaan heidät kotiin. Ja sitten pitää siellä kodissakin näyttää 

kaikki, että miten toimii esimerkiksi suihkut ja hellat ja tämmöset ja millä 

avaimella pääsee mistäkin ovesta ja ihan tämmösiä käytännön asioita siinä 
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vaiheessa. (tt C.)  

Myös kotoa kaupunkiin siirtymiseen tarvitaan monen tyyppistä tietoa. Käytännön tietoa 

tarvitaan oikeiden bussien valintaan. Myös bussiaikatauluihin liittyen tarvitaan 

informaatiota ”...ja sitten pitää neuvoa ihan, että miten pääsee tänne sosiaalitoimistoon 

ja tänne Maahanmuuttajapalveluihin… millä bussilla ja miten bussikorttia käytetään...” 

(tt C.) Myöhemmin eteen tulevat käytännön viranomaistiedontarpeet. ”Siitä se alkaa se 

paperiasiat, käydään Maistraatissa rekisteröitymässä oululaisiksi ja siis... Kaikki!… 

hyvin monenlaisiin kysymyksiin kyllä saa täällä vastata… ihan laidasta laitaan”. (tt C.)  

 

Vastaanottokeskuksessa parisen vuotta asuneilla turvapaikanhakijoilla tilanne on jo 

selkeämpi. Tästä syystä työntekijä C arvelee myös heidän tiedontarpeidensa määrän 

pienemmäksi. He tarvitsevat palveluun saapumisvaiheessa entistä laajempaa uudessa 

yhteiskunnassa toimimista, esimerkiksi koulutusta ja työpaikkoja koskevaa tietoa. 

Oltuaan pidempään maassa, eivät yksinkertaiset käytännön neuvot enää riitä, vaan tietoa 

tarvitaan laajemmista periaatteista, kuten laeista sekä edellytyksistä erilaisiin 

etuisuuksiin ja tukiin. Elämän perustoimintoihin kuuluvien tiedontarpeiden tyydytyttyä 

ja kotoutumisen edetessä tarvitaan yhä enemmän asioita, jotka rakentavat viihtyvyyttä ja 

hyvää elämää. Haastateltavien käsityksiä yhteen vetäen näyttää kuitenkin siltä, ettei 

tiedontarpeiden määrä itsessään vähene. Aivan alkuvaiheeseen sijoittuvien käytännön 

tiedontarpeiden tyydytyttyä akuutit tiedontarpeet vähenevät ja niiden luonne muuttuu 

asiakkaan toiminta- ja elinympäristön laajentuessa. Saadun praktisen tiedon myötä 

ymmärrys yhteiskunnasta kasvaa antaen sijaa laajemmille, orientoiville tiedontarpeille. 

 

Työntekijän C näkökulmasta kiintiöpakolaisten tiedontarpeiden määrä näyttää 

suuremmalta, onhan kaikki heille vielä uutta. Sitä paitsi kiintiöpakolaiset saapuvat 

heidän asiakkaikseen turvapaikanhakijoista poiketen heti maahan saapumisensa jälkeen. 

Tällöin he tarvitsevat tietoa arkielämän toimintojen mahdollistamiseksi. Työntekijöiden 

käsitysten mukaan informaatiota tarvitaan etenkin liikkumiseen, liikenneyhteyksiin sekä 

praktista tietoa kotona ja yhteiskunnassa toimimiseen.  

 

Tiedontarpeet määrittyvät siis asiakasryhmittäin. Muun muassa se, onko asiakas 

kiintiöpakolainen vai turvapaikanhakija määrittelee tiedontarpeita. Samoin Suomessa 
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oleskellun ajan pituus sekä palvelut, minkä piirissä maahanmuuttaja on tai on ollut, 

vaikuttavat. Eroja selittää se, että kiintiöpakolaiset saapuvat usein pakolaisleireiltä 

arkipäivän käytännöiltään täysin vieraaseen maahan ja kaupunkiin. Monille 

turvapaikanhakijoille taas Oulu on ehtinyt tulla kaupunkina tutuksi. Myös heidän 

taustansa voivat olla toisenlaiset suoraan leiriltä tulleeseen pakolaiseen nähden. 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden palvelu- ja tiedonsaantimahdollisuuksissa näyttää 

niin ikään olevan eroavaisuuksia. Kiintiöpakolaisten saadessa kaiken tarvitsemansa 

alkuohjauksen, neuvonnan ja tiedon Maahanmuuttajapalveluista, eivät saapuneet 

turvapaikanhakijat saa vastaavasti niin paljoa tietoa vastaanottokeskuksesta kuin 

tarvitsisivat. 

 

Työntekijät korostavat myös maahanmuuttajien yksilöllisyyttä ja tiedonhankinnan 

tilannesidonnaisuutta tiedontarpeiden määrittelijöinä. Nämä käsitykset saavat tukea 

Aarnitaipaleen (2012, 5-6) tutkimuksesta, jonka mukaan maahanmuuttajanaiset 

yhdistävät tiedonhankinnan ja -jakamisen tapoja tilannekohtaisesti. Haastateltavieni 

käsitysten perusteella näyttää siltä, että asiakkaiden tiedontarpeissa on 

asiakasryhmäeroista huolimatta myös yhteneväisyyksiä. Turvapaikanhakijoilla ja 

pakolaisilla on samoja tiedontarpeita, mikäli maassa on oltu vähän aikaa. Myös 

myöhemmässä vaiheessa tiedontarpeissa voi esiintyä yhteneväisyyksiä. Asiakasryhmien 

välisten tiedontarpeiden yhteneväisyys voi selittyä tiedontarpeiden sidoksella ihmisen 

muihin tarpeisiin, joita on Maslowin tarvehierarkian (Burton 2012) mukaisesti kaikilla 

yksilöstä riippumatta. Haastateltavien käsitysten perusteella maahanmuuttajien 

perustarpeisiin kytkeytyviä tiedontarpeita ovat muun muassa asumiseen, turvallisuuteen, 

terveyteen ja yhteiskuntaan liittyvät tiedontarpeet. Maslowin määrittelemiin tarpeisiin 

lukeutuvat liittymisen tarpeet tulevat esiin tiedontarpeina esimerkiksi 

perheenyhdistämisasioissa.  

 

Jostain syystä näyttää kuitenkin siltä, etteivät kaikki asiakkaat saa tiedontarpeitaan 

tyydytettyä ja siirry praktisista orientoiviin tiedontarpeisiin. Nämä asiakkaat saapuvat 

yhä edelleen vuosienkin jälkeen palveluihin kysymään neuvoja samoissa käytännön 

asioissa  

…mä näkkiin nämä meidän asiakkaita, silloin kun oltiin vielä Toppeliuksessa, niin 
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jotkut tulevat vieläkin tänne [Villa Victoriin kysymään neuvoa]. Jotkut on niin 

vaikea tämä suomen kieli, että ei ne oppii. Esimerkiksi sudanilaiset tulivat aina 

”Hei…, mikä tämä paperi on?” (tt B).  

Tässä näkyvät jälleen ne yksilölliset erot, jotka vaikuttavat asiakkaan mahdollisuuksiin 

sisäistää saatu tieto, saavuttaa itsenäiset tiedonhankinnan valmiudet sekä edistyä tätä 

kautta kotoutumisessaan. Tiedontarpeiden pysähtyneisyys voi siis johtua esimerkiksi 

puutteellisesta kielitaidosta tai riittämättömästä yhteiskuntaan liittyvästä 

ymmärryksestä. Toisaalta kyse voi olla esimerkiksi tiedonhankintaa vaikeuttavasta 

avuttomuudesta tai passiivisuudesta, jolloin työntekijöille sälytetään vastuuta enemmän 

kuin heille kuuluisi.  

 

 

5.1.3 Praktiset ja orientoivat tiedontarpeet yksilö- ja ryhmäinformaatiopalvelussa 

 

Vaikka asiakkaiden tiedontarpeet nähdään yksilöllisinä, voidaan niitä kuitenkin jollakin 

tasolla määritellä ja sanottaa. ”… ei yleistetä … Mutta jostakinhan pitäisi lähteä… (tt 

A). Yksilökohtaisissa tiedontarpeissa on myös paljon yhtäläisyyttä: ”asiat pyörii aina 

melkein samalla lailla” (tt B). Kaikki työntekijät ovat kuitenkin samoilla linjoilla 

tiedontarpeiden moninaisuudesta ja laaja-alaisuudesta. Työntekijän A mukaan 

tiedontarpeet ovat ennen kaikkea praktisia liittyen ”kaikkiin käytännön asioihin”. 

Työntekijä D yhtyy edelliseen kuvaten asiakkaiden tiedontarpeita ”Että ihan semmosia, 

mihin he arkipäivässään törmäävät…”. Työntekijä B ei erottele praktisia ja orientoivia 

tietoja sanoessaan asiakkaidensa haluavan tietää ”kaikkia [asioita]!”. Myös työntekijä C 

näkee tiedontarpeiden moninaisuuden. Hänen mukaansa tiedontarpeiden 

moninaisuuteen ja määriin vaikuttavat asiakasryhmäkohtaiset erot (ks. alaluku 5.1.2).  

 

Kuitenkin haastateltavien kertomuksissa ”kaikki” asiat viittaavat yleisesti ottaen 

praktisiin käytännön toimiin, jotka liittyvät yleisimmin asumiseen, talousasioihin eli 

rahaan, terveyteen ja turvallisuuteen. ”Heidän oma lähtökohta, heillä on monilla rankka 

elämä takana: ensimmäisenä minä saan oma asunto, oma raha, oma turvallisuus ja 

samoiten se terveys” (tt A). Työntekijä D yhtyy työntekijän A näkemykseen terveyteen 

liittyvien tiedontarpeiden osalta luetellessaan tiedontarpeita ensisijaisesti oman 

ammattinsa kautta ”…terveysongelmaa on paljon, ja se on aika keskeinen asia”. Tietoa 



 

 

78 

tarvitaan siis lääkäreistä ja sairauksien hoidosta. 

 

Työntekijä B näkee työntekijän A tavoin maahanmuuttajien tiedontarpeiden liittyvän 

asumiseen. Tämän ohella ne liittyvät uudessa kaupungissa liikkumiseen ja 

liikenneyhteyksiin sekä erinäisten viranomaisasioiden hoitoon, kuten Kelalla ja 

sosiaalitoimistossa asiointiin, koulupaikkahakemusten täyttämiseen sekä 

perheenyhdistämisasioihin. ”…esimerkiksi kun he haluavat päästä jonnekin kurssille tai 

kun jotkut etsivät joku asunto tai niitä suomenkielen kursseja, että missä niitä on, missä 

se paikka on. Miten minä täytän tämä lappu, esimerkiksi joku hakemus; semmosia ne 

tarvii”. Tärkeää viranomaistietoa tarvitaan ensisijaisesti ohjauksena.  

 

Tietääkseen pienempiä praktisia käytännön asioita, tarvitaan myös laajempia, elämään 

orientoivia tietoja ”…kun he haluavat tehdä sen perheenyhdistämisen. Niin se prosessi, 

niin he tulevat tänne aina kysymään… mitä pitäs tehä… (tt B.) Tässä 

perheenyhdistämisprosessi erilaisten lomakkeiden täyttämisineen voidaan nimetä 

praktiseksi tiedoksi. Orientoivaa tietoa on taas perheenyhdistäminen 

kokonaisuudessaan. Villa Victorin työntekijöihin A ja B yhtyen 

Maahanmuuttajapalveluiden työntekijä C näkee tiedontarpeet niin ikään praktisina 

asumis-, uudessa kaupungissa suunnistamis- ja viranomaisasiointiin liittyvinä tai 

perheenyhdistämisasioina  

Joo, kyllä. Sehän [asuminen] on tärkeintä, että pärjätään ne muutamat 

ensimmäiset päivät… Sitten pitää neuvoa, että miten tänne pääsee tulemaan… 

annetaan opastusta siihen, että miten laskut maksetaan ja näin… jos on joku 

toimeentuloon tai rahaan liittyvä, niin meillä on tässä… päivystys… Myös kaikki 

tämmöset perheenyhdistämisasiat. Ja oleskelulupiin ja passeihin liittyvissä 

asioissa sitten meiltä kysytään. (tt C) 

 

Uuteen asuinmaahan liittyvien praktisten ja orientoivien tai subjektiivisten ja 

objektiivisten tiedontarpeiden ohella tiedontarpeita voidaan jakaa työntekijöiden A ja C 

kertomusten mukaan myös uuteen ja entiseen asuinmaahan liittyviin tiedontarpeisiin. 

Uudessa asuinmaassa praktiset tiedot koetaan oman elämän kannalta tärkeinä, kun taas 

entisestä kotimaasta halutaan orientoivaa tietoa. ”Ne kyllä seuraa oman maan juttuja, 



 

 

79 

että miten siellä nyt on, mutta ne ei oo hirveästi kiinnostuneita nyt siitä, mitä lännessä 

tapahtuu; kaikki poliittiset ja muut informaatiot, ei niitä nyt hirveästi kiinnosta” (tt A). 

Vaikka entistä kotimaata koskevia tiedontarpeita on, ei niihin kuitenkaan odoteta 

vastausta alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijältä. ”No ei. Aika vähän 

kyllä semmosia, että... ehkä he tietää, että me aika vähän tiietään ... siitä heijän kotimaan 

tilanteesta” (tt C). 

 

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on nostaa esiin työntekijöiden käsityksiä 

asiakkaidensa tiedontarpeista. Tämä korostuu haastateltavien tärkeimpiä tiedontarpeita 

koskevissa kommenteissa; nähdäänhän tärkeimmät tiedontarpeet hyvin yleisesti oman 

työtehtävän tai palvelun kautta, jossa käsitykset ovat muodostuneet. Varsinkin praktiset 

käytännön tiedontarpeet näyttäytyvät sitä kautta. Varsin laajan työnkuvan omaavalla 

työntekijällä B esimerkiksi on runsaasti kokemuksia uudessa asuinkaupungissa Oulussa 

liikkumiseen liittyvistä tiedontarpeista: ”esimerkiksi osoite, että on heille aina vaikea, 

että missä tämä paikka on.”... ”Mikä on bussin numero?” ”Mihin aikaan bussi ja mistä 

se lähtee... Suomalaisille nämä on tavallisia kysymyksiä, mutta heille ne on niin 

tärkeitä”. (tt B.) Ohjautumiseen liittyvät tiedontarpeet näkyvät myös ohjaajana toimivan 

työntekijän C kertomuksissa ”Tai johonkin harrastuksiin ohjaaminen; näytän vaikka 

reitin sinne urheilutalon kuntosalille…”. Lisäksi raha-asioita hoitava työntekijä C kokee 

myös raha-asiat tärkeiksi  

No, kyllähän se tietenkin raha-asiat on yksi niistä tärkeimmistä; täältä kun se 

toimeentulo tulee alkuvaiheessa… kouluasioita ja näitä kurssille pääsemisiä 

kysellään täältä, mutta se on nyt niin, että tuo TE-toimisto käytännössä sitten 

niistä hyvin pitkälti vastaa. (tt C)  

Toisenlaisen työnkuvan omaavien työntekijöiden A ja D puheissa esimerkiksi 

opastaminen ei nouse esiin lainkaan. Maahanmuuttajien terveydenhoitajan, työntekijän 

D näkökulmasta asiakas ”haluaa tietää omia terveysongelmiaan, että mistä ne johtuu, ja 

miten niitä on autettavissa... ja tietenkin se hoito, et mistä on kysymys ja miten 

hoidetaan Suomessa, ni nää on varmasti heijän mielestään ne tärkeimmät asiat.” (tt D).  

 

Vaikka oma toimenkuva näyttää rakentaneen työntekijöiden näkemyksiä asiakkaiden 

tärkeimmistä tiedontarpeista, ei oma työtehtävä kuitenkaan aina kerro sitä, millaisia 
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tiedontarpeita työntekijä joutuu selvittämään tai millaisiin ongelmiin vastaamaan. Tällä 

tavalla rakentunee myös tietoisuus asiakkaan tiedontarpeiden moninaisuudesta. 

Terveydenhoitajana työskentelevä haastateltava kertoo, että hänenkin pöydälleen 

saatetaan tuoda ”nippu kirjeitä, jossa on laskuja ja mainoksia ja muita … [ja kysyä], 

mitä nää oikeen tarkottaa?” (tt D). Toisaalta työntekijän A mielestä osa asiakkaista 

vaikuttaa tyytyväisiltä, eivätkä sano tarvitsevansa mitään. Työntekijän A mukaan tähän 

päädytään silloin, kun koetaan, että edellä mainitut rahaan ja terveyspalveluihin liittyvät 

perusasiat ovat kunnossa.  

 

Sekä Villa Victorin että Maahanmuuttajapalveluiden tarjoamalla yksilö- että 

ryhmäpalvelulla on oma merkityksensä ja paikkansa. Yksilöllinen ohjaus koetaan 

kuitenkin tärkeimmäksi Villa Victorissa  

Yleiset infot ovat vain yleistietoa... Tietoiskuja. Tää on vain se, että jos sä et tiedä 

ollenkaan, että Oulussa on vaikka kumppanuuskeskus tai päihteille 

[päihdeongelmaisille] on paikka, minne voi mennä, jos on haittaa siitä, tai täällä 

voit mennä kysymään taloustasapainosta neuvoa… Tää on niin, että sää tiedät, 

mitä Oulussa on olemassa. (tt A)  

Myös Maahanmuuttajapalveluissa on asiasta sama käsitys ”[Ryhmä]Info on nyt 

semmonen yleiskatsaus siihen aiheeseen…” (tt C) 

 

Kuten tiedontarpeet voidaan jaotella yhtäältä yleisluonteisiin, yhteiskunnan tarjoamiin 

yleisiin mahdollisuuksiin liittyviin orientoiviin tiedontarpeisiin sekä käytännönläheisiin, 

henkilökohtaisiin yksilön toimintaan liittyviin praktisiin tiedontarpeisiin, samoin 

voidaan jaotella myös yksilö- ja ryhmäinformaatiopalvelut. Laajempia, elämään 

orientoivia tiedontarpeita voidaan tyydyttää sekä Maahanmuuttajapalveluissa että Villa 

Victorissa pidettävissä ryhmille suunnatuissa informaatiotilaisuuksissa sekä 

yksilöpalvelussa. Niin sanotut ryhmäinfot vastaavat kuitenkin ensisijaisesti itsenäisiä 

tiedonhankinnan- ja toimintavalmiuksia kartuttaviin, usein objektiivisiin 

tiedontarpeisiin. Yksilöohjauksessa korostuu taas asiakkaan subjektiivinen, useimmiten 

praktinen, yksittäinen tiedontarve tai ongelma. Tiedontarpeen tyydyttymisessä voidaan 

edetä praktisesta, käytännön neuvosta orientoivaan, järjestelmää koskevaan tietoon: ”Eli 

ihan päivittäistä toimeentulotuen hakemista ohjataan, että miten käytännössä toimii ja 
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sitä systeemiä sitten vähän avataan, että mikä on toimeentulotuki ja mitkä 

toimeentulotuen edellytykset” (tt C). Toisaalta voidaan liikkua myös toisin päin 

orientoivasta praktiseen ”Jos et sää tiedä mitä on olemassa, et sää voi kysyäkään” (tt A). 

 

 

Vaikka tarkastelemani maahanmuuttajien tiedonhankintatutkimukset eivät jaottele 

ilmenneitä tiedontarpeita praktisiin ja orientoiviin Savolaisen (1999, 81) tavoin, 

osoittautuu jaottelu oman tutkimukseni kohdalla relevantiksi. Näen Savolaisen (1999, 

81) jaottelun olevan lähellä Shohamin ja Kaufman Straussin esittämää jakoa pää- ja 

osatiedontarpeista, joka perustuu Brenda Dervinin (1998, 2003; tässä Shoham & 

Kaufman Strauss 2008) ajatukseen tiedontarpeiden aukoista, jotka on täytettävä. Heidän 

mukaansa jo maahanmuutto on maahanmuuttajille itsessään tiedollinen aukko tai 

ongelma, joka on paikattava tyydyttämällä pienempiä tiedollisia tarpeita. Tutkijat 

Shoham ja Kaufman Strauss (2008) näkevät näiden erityisempien osatiedontarpeiden 

tyydyttymisen vaikuttavan kotoutumisprosessin tasaisuuteen. Samoin myös 

haastateltavieni käsitysten mukaan heidän asiakkaillaan itse pakolaisuus tai 

turvapaikanhakijuus on niin kutsuttu tiedollinen aukko tai elämää ja 

tiedonhankintakäyttäytymistä määrittelevä ongelma. Tämä käy ilmi muun muassa siinä, 

että haastateltavat korostavat asiakkaan yksilöllisyyden ja elämänvaiheen vaikutuksia 

heidän tarpeisiinsa ja toimintaansa.  

 

Tutkimukseni arkipäivän tiedontarpeita tarkastellessa etenemisjärjestys praktisista 

orientoiviin näyttää Shohamin ja Kaufman Straussin (2008) tutkimuksen tavoin 

toistuvan. Haastattelemieni työntekijöiden mukaan asiakkaiden subjektiiviset 

tiedontarpeet koostuvat sekä yhteiskuntaan laajemmin liittyvistä tiedontarpeista että 

yksityiskohtaisemmista tiedontarpeista. Näyttää siltä, että maahanmuuttajat haluavat itse 

ensisijaisesti tietää praktisia, yksittäisiä käytännön ongelmia koskevia tietoja. Sen sijaan 

tiedontarjoajan puolelta näitä tiedontarpeita täydennetään objektiivisina tiedontarpeina 

elämään orientoivalla tiedolla. Shohamin ja Kaufman Straussin (2008) mukaan 

arkipäivän ongelmanratkaisua palvelevien praktisten osatarpeiden tyydyttyminen 

vaikuttaa kotoutumisen tasaisuuteen, mutta tämä ei työntekijöiden käsitysten perusteella 

yksinomaan riitä. Tarvitaan myös laajempaa, elämään orientoivaa tietoa. 
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Tutkimuksessani sekä yksilöpalvelu että ryhmäinformaatiotilaisuudet nähdään tärkeinä, 

joista molemmilla on oma paikkansa pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suunnatussa 

tiedontarjonnassa. Karkeasti jaotellen näyttää siis siltä, että orientoivat tiedontarpeet 

tyydytetään ryhmäpalvelussa, kun taas praktisiin vastataan yksilöpalvelussa. 

Informaatiotilaisuuksissa tarjotaan esimerkiksi Kelan etuuksiin liittyvää yleistietoa, joita 

taas voidaan täydentää yksilöpalvelussa pienemmillä, ongelmanratkaisua palvelevilla 

tiedoilla ko. etuuksien saavuttamiseksi. Vastaavasti myös Shohamin ja Kaufman 

Straussin (2008) haastattelemat Pohjois-Amerikasta Israeliin muuttaneet saivat tietonsa 

sekä yksilöille että ryhmille suunnatuista palveluista. Heille tarjottiin esimerkiksi 

maahanmuuttoon liittyvää perustietoa maahanmuuttoviraston kautta, jonka lisäksi 

nettisivut sekä organisatoriset ja henkilökohtaiset kontaktit vastasivat pienempiin 

erityistarpeisiin (Shoham ja Kaufman Strauss 2008). 

 

Useimmiten prosessi näyttää siis etenevän varsinkin kiintiöpakolaisasiakkaan kohdalla 

siten, että ensin vastataan praktisiin, yksityiskohtaisiin kysymyksiin arjen kannalta 

relevanttien ongelmien ratkaisemiseksi. Siitä edetään asioihin, joiden avulla yksilö alkaa 

ymmärtää toiminnan luonnetta laajemmin sekä saatujen tietojen merkityksiä uudessa 

yhteiskunnassa. Kiintiöpakolaisen kohdalla ensimmäiset tiedontarpeet voidaan nähdä 

tietyssä määrin tiedontarjoajan määritteleminä, objektiivisina tiedontarpeina (ks. 

Nevalainen & Kupiainen 2004). Niillä pyritään siihen, että asiakas ymmärtäisi edes 

jollakin tasolla, kuinka toimia. Mutta, jotta asiakas voisi toimia itsenäisesti 

suomalaisessa yhteiskunnassa eli kotoutua, täytyy hänen ymmärtää myös laajempia 

rakenteita. Haastateltavieni käsitysten perusteella tällainen laajempi ymmärrys näyttää 

helpottavan ”suomalaista tapaa” hahmottaa saatu tieto. Hahmottamismahdollisuudet 

taas riippuvat paljolti lähtö- ja saapumismaiden keskinäisistä eroista. Voitaneen ajatella, 

että asiakkaan täytyy tämän vuoksi käydä orientoivien tiedontarpeiden ”tasolla” ja 

tyydyttää niitä voidakseen sisäistää perusteellisemmin orientoiviin sisältyvät praktiset 

tiedot. Tämän oivaltaminen kenties selventää myös sitä, millaista tietoa asiakas tarvitsee 

kotoutumisensa eri vaiheissa helpottaen palvelutarjonnan suunnittelua. 
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Teoriataustan tutkimuksissa ei erityisesti painoteta yksilöllisyyttä. Myös haastateltavani 

myöntävät, että asiakkaiden tiedontarpeista voidaan ja täytyykin tehdä yksilöllisyydestä 

huolimatta jonkinlaisia yleistyksiä. Työntekijöiden mukaan maahanmuuttajat haluavat 

tietää kaikenlaisia käytännön asioita esimerkiksi asumisesta, terveydestä, raha-asioista, 

turvallisuudesta, yhteiskunnassa toimimisesta, koulutuksesta, viranomaisasioinnista 

sekä perheenyhdistämisestä. Miten tärkeitä nämä tiedontarpeet ovat, sanelee niin ikään 

asiakkaan yksilölliset erot ja tilannekohtaiset arkipäivän olosuhteet. Esimerkiksi 

vammaisuus tai pakolaisuus määrittelee sitä, mikä on relevanttia asiakkaan arkipäivässä, 

mitä hän kysyy ja mihin ongelmiin hän haluaa ratkaisun tai selityksen. 

 

Kuten tässäkin aineistossani tulee esille, myös taustatutkimusten mukaan 

maahanmuuttajien tiedontarpeet ovat hyvin moninaisia. Kapasen (2008) ja Silvion 

(2006, 259–266) mukaan keskeiset tiedontarpeet liittyvät yleisesti moninaisiin 

käytännön asioihin. Edellä mainituissa tutkimuksissa tiedontarpeet liittyvät eriteltyinä 

työhön, opiskeluun, harrastuksiin, lakiasioihin, kuten lainsäädäntöön, poliisiin ja 

asianajajiin sekä matkustamiseen (Hasanzadeh & Mallon 1998), tai koulutukseen sekä 

muihin merkittäviin tiedontarpeisiin kuten rasismiin, työhön, politiikkaan ja terveyteen 

(Silvio 2006, 259–266). Shohamin ja Kaufman Straussin (2008) tulokset tiedontarpeista 

koskevat taas yleisemmin lääkäri-, pankki- ja koulutusjärjestelmien toimintaa uudessa 

maassa. Useissa maahanmuuttajia tarkastelevissa tutkimuksissa – samoin kuin 

tutkimuksessani etenkin kiintiöpakolaisten kohdalla – asuminen nousee esiin keskeisenä 

tiedontarpeena. Asumiseen liittyvät teemat on nähty merkittävinä muun muassa 

Pikkaraisen ja Wilkmanin (2008) tutkimuksessa. Yhteenvetäen voidaan todeta, että 

tiedontarjoajien käsitykset ovat lähes yhdenmukaisia suhteessa taustatutkimuksissa esiin 

tulevien tiedonhankkijoiden näkemysiin omista tiedontarpeistaan.  

 

Merkittävää on, että tutkimukseni työntekijät näyttävät määrittelevän asiakkaidensa 

tiedontarpeita oman ammattinsa kautta. Tämän esiintuloon vaikuttanee tutkimukseni 

näkökulma, jonka perusteella olen kiinnostunut tiedontarjoajahaastateltavieni 

henkilökohtaisista käsityksistä. Tiedontarpeiden tunnistaminen taas liittynee 

arkikokemuksiin, joita kartuttavat sekä työntekijän työkokemus että ammattitaito. 
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5.1.4 Muut kotoutumiseen liittyvät tuen tarpeet 

 

Tiedontarpeiden ohella pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkailla on myös muita 

tarpeita. Nämä saattavat ilmetä tiedontarpeiden tavoin epäselvästi  

…jos on tällaisia mielenterveyteen liittyviä ongelmia tai jotain traumakokemuksia 

tai kidutusjuttuja… ne on piilossa siellä aika pitkään ja saattavat ilmentyä 

semmosina psykosomaattisinakin oireina tai jonakin erilaisina psyykkisinä 

oireina, joihin ei tavallaan saada sitä varsinaista syytä selville… (tt D).  

 

Ihminen pyritään näkemään yksilönä ja kokonaisuutena. Varsinkin Villa Victorissa 

palvelutarpeiden kokonaisvaltaisuus näyttää korostuvan. Esimerkiksi syrjäytymisen 

ennaltaehkäisemiseksi toimitaan tarjoamalla ensimmäisenä nimenomaan laajempaa 

henkistä ja sosiaalista tukea ja sen perusteella siirrytään pienempiin yksityiskohtiin ja 

tiedontarjontaan, joissa työntekijän A mukaan ”riittää vähänkin”.  

 

Monikulttuurikeskuksessa tarjotaan palvelun luonteen ja tavoitteiden mukaisesti 

mahdollisuuksia muodostaa sosiaalisia kontakteja. Tämä on tärkeää etenkin 

pakolaisnaisille, joista monet ovat yksinäisiä. Syrjäytymistä ehkäistään ja sosiaalista 

verkostoa pyritään rakentamaan käytännössä esimerkiksi puhelinnumeroita välittämällä:  

Saanko annan sun numero, kun täällä on yksi rouva Irakista, joka on yksin ja, joka 

on tullut Irakista ja, jolla on pikku vauva, että hän tarvii apua, että joku nainen on 

hänen kanssaan, että voitko vähän auttaa. Mää aina teen heille tämän, mikä 

sanotaan ´connection´ … Ja niitä on nyt paljon, jotka tulivat minun kauttani, ja he 

ovat nyt ystäviä. (tt B.)  

Varsinkin Villa Victorissa työntekijöiltä näytetään odotettavan hyvin paljon laajempaa 

tukea eikä pelkkä viranomaistiedontarjonta riitä. Kuitenkin jossakin vaiheessa tulee 

vastaan myös työntekijän jaksaminen. Jos työnkuvaan ei kuulu henkisen tuen 

tarjoaminen, pyritään asiakkaiden tarpeiden huomioimisessakin piirtämään jonkinlaista 

rajaa opastaen esimerkiksi asiantuntijan puheille.  

…jotkut esimerkiksi kaikki nämä avioeroasiat, tulivat purkamaan kaikki… totta 

kai, kun hänellä ei ole kukaan, mutta mää oon tehny nyt niin, että sitä ei kannata 

kuunnella paljon, koska mullakin stressata. Niillä, joilla ei ole ystäviä, tulivat 
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kertomaan tänne kaikki… Mutta mää sanon: ei tämä asiat kuulu mulle. Sulla on 

oma sosiaalityöntekijä ja sinä voit mennä ja varata häneltä aika. (tt B) 

 

Toisaalta vaikka Maahanmuuttajapalveluissa tarjotaan Villa Victorin tavoin sekä 

henkistä tukea ja opastusta, työntekijän C mukaan  

tuntuu siltä, että… eivät sillain halua kauheesti avautua tässä, mut sitte on… 

varsinkin tällaisia nuoria, jotka saattavat olla ilman perhettä täällä niin, sitten he 

tarvii kyllä… semmosta niinku psyko-sosiaalista tukea. Eihän tää pelkästään oo 

mitään niinku talouspuolen, rahan jakamista… kyllä kuunnellaan asiakkaita...” (tt 

C)  

 

Maahanmuuttajapalveluiden työntekijä D kokee tiedontarpeiden kulkevan muiden 

tarpeiden rinnalla ”Kyllähän ne käsi käjessä siinä tietenkin mennee” (tt D). Jotkut 

tiedontarpeet näyttävät liittyvän, tai jopa yhdistyvän laajempaan henkisen tuen 

tarpeeseen ”perheenyhistämisasioita varsinkin semmosia…, että miten sais heijät tänne 

ja tämmösissä asioissa tietenkin sitte siinä on semmosta [laajempaa henkistä tukea]..” (tt 

C).  

 

Haastateltavien käsitysten perusteella näyttää siltä, että tieto vaikuttaa laajemmin 

ihmiseen. Tiedontarpeita esiintyy muiden tarpeiden rinnalla. Sellaiset tekijät elämässä, 

joista ei tiedetä, aiheuttavat epävarmuuden tunteita. Tällöin tiedon puutteen voi ajatella 

lisäävän tiedontarpeiden ohella myös henkisen tuen tarpeita. Haastateltavat pitävät 

tärkeänä, että tietoa tarjotaan muun palvelun rinnalla. Kontaktin ottamista painotetaan 

kokonaisvaltaisen tuen tarjonnan perustana. Vasta tämän jälkeen tulee tarjota 

yksityiskohtaisempaa palvelua ja tietoa osana sitä.  

 

Mielenkiintoista on se, että laajempien tuen tarpeiden tyydyttämisellä vaikutettaneen 

myös tiedontarpeiden tyydyttymiseen pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi syrjäytymisen 

ehkäisemiseen liittyvällä palvelutavoitteella yritetään vaikuttaa myönteisesti asiakkaan 

sosiaalisiin kontakteihin. Sosiaalisen verkoston voidaan taas olettaa lisäävän arkipäivän 

tiedontarpeiden tyydyttymismahdollisuuksia.  

 



 

 

86 

Työntekijöiden käsitykset ja painotukset kohtaavat myös Vuopalan (2006) tutkimuksen 

pakolaistaustaiset haastateltavat, jotka pitävät tärkeänä palveluntarjoajan 

kokonaisnäkemystä asiakkaansa tilanteesta, kohdatuksi tulemista eli tukea, rohkaisua, 

kannustusta, luottamusta, avointa ilmapiiriä ja avun tarjoamista. Työntekijöiden esiin 

nostama kannustaminen voi näkyä esimerkiksi itsenäiseen toimintaan tukemisena. 

Toisaalta tutkimuksessani painottuu selkeän ohjaamisen merkitys. Tämä voi näkyä 

toisinaan jopa asiakkaan haaveiden hyvinkin jyrkkänä mitätöintinä. Ehkä juuri tällaisten 

viestintätilanteiden tulkinta ja elämän realiteettien kohtaaminen muodostavat 

asiakkaalle kokemuksen työntekijän valta-asemasta. Samalla tulkintatilanne lisää eri 

kulttuureista tulevien palvelutilanteen osapuolten välistä vastakkainasettelua.  

 

 

5.2 Tiedonlähteet ja -hankintakanavat 

 

 

5.2.1 Tiedonlähteiden valinta 

 

Työntekijä A näkee pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujien tiedonlähteiden valinnan 

tapahtuvan tiedontarpeiden määrittymisen tavoin yksilöllisesti. ”Riippuu 

maahanmuuttajasta itsestään, keneltä [hän] kysyy” (tt A). Työntekijä C tuo esiin 

tiedonlähteiden valinnan kohdalla itse tiedontarpeen. Jos tietoa halutaan esimerkiksi 

toimeentuloon, rahaan, perheenyhdistämiseen, passeihin tai oleskelulupiin, käydään 

usein kysymässä Maahanmuuttajapalveluiden päivystyksessä. Kaikki haastateltavat 

vahvistavat alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ja etenkin 

Maahanmuuttajapalvelujen roolin maahanmuuttajien ensisijaisina tiedonlähteinä 

”[Maahanmuuttajapalveluiden] kodinhoitaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä... 

Pakolaisella ei monesti ole ketään muita” (tt A). Samaa mieltä on työntekijä D:  

...kyllähän se tämmönen meijän toimisto… täällä olevat ihmiset [työntekijät] 

tulevat jollain tavalla läheisemmiksi ehkä kuin jotku normaalisti viranomaiset… 

ehkä se vielä korostuu kiintiöpakolaisten kohalla… semmonen leimaantuminen 

tapahtuu, turvautuminen suorastaan meijän toimiston työntekijöihin (tt D).   

Maahanmuuttajapalveluiden ohella Villa Victorissa työskentelevän työntekijän B 
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mukaan myös heidän työntekijöitä ja palvelua käytetään hyvin helposti tiedonlähteinä ja 

myös tiedonhankintakanavina. Tätä tukee se, että palvelusta löytyy 

ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, jotka voivat selventää monia asioita asiakkaan 

omalla äidinkielellä. 

 

 

Kun kolmen ensimmäisen vuoden alkuvaiheen asiakasaika Maahanmuuttajapalveluissa 

on ohi, pakolais- ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat siirtyvät kuntalaiseksi 

kunnallisten peruspalveluiden käyttäjiksi. Omalla kielellä neuvova työntekijä B ei näe 

siirtymää pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan tiedonhankinnan kannalta 

ongelmattomana. Siirtymä vaikuttaa muun muassa tiedonlähteelle hakeutumiseen.  

… heidät siirretään sinne, missä on kaikki [kantaväestö], heille tulee vähän 

vaikeaa, kun siellä systeemi on hieman eri kuin täällä. Kun sinne on asiaa, sinne 

pitäisi soittaa, ja kun suurin osa ei osaa, heillä jää aina sitä tekemättä ja he tulevat 

tänne [Villa Victoriin], että: hei… Voitko soittaa? Että mulle on sanottu, kun mää 

menin sinne, että ei ole aikaa, että pitäis hoitaa soittamalla ja antavat 

puhelinnumeron ja piste. Ei ne auta...” (tt B).  

 

Pakarinen (2004, 88) toteaa maahanmuuttajien tiedonlähteiden kentässä erityisen 

merkittäviä olevan erilaiset maahanmuuttajien kohtaamispaikat ja 

maahanmuuttajataustaiset työntekijät. Samansuuntaisen tuloksen esittävät myös 

Aarnitaival (2012b, 2–3) sekä Pikkarainen ja Wilkman (2008, 31), joiden mukaan 

tärkeimpiä tiedonlähteitä ovat viranomaiset. Kapasen (2008) tutkimuksessa 

maahanmuuttajien tiedonlähteitä ovat tiedotusvälineet, kaverit, työpaikka ja järjestöt, 

joista erityisesti viimeksi mainitun rooli korostuu. Silvio (2006, 259–266) taas nostaa 

esiin kirjastot, uskonnolliset yhteisöt, yhdistykset, vapaa-ajankeskukset ja 

työvoimatoimistot maahanmuuttajanuorten organisaatiotiedonlähteinä. Vainikaisen 

(2011) opinnäyte korostaa nimenomaan maahanmuuttajapalveluiden merkitystä 

Suomeen asettuvien pakolaisten elämässä. Opinnäyte tukee oman tutkimukseni tulosta, 

jonka mukaan Maahanmuuttajapalvelut ja monikulttuurikeskus ovat pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden merkittävimpiä tiedonlähteitä. Taustatutkimukset vahvistavat 

haastattelemieni työntekijöiden käsityksiä myös siltä osin, että maahanmuuttajat itse 
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kokevat maahanmuuttajataustaiset työntekijät, samoin kuin maahanmuuttajien 

kohtaamispaikat, ensisijaisina tiedonlähteinään. 

 

Ne työntekijät, jotka voivat tarjota omakielistä palvelua ja omaavat monikulttuurista 

ymmärrystä, osoittautuvat tutkimuksessani tärkeiksi tiedonlähteiksi ja -

hankintakanaviksi. Samoin kuin haastateltavani, myös Pakarinen (2004, 88) perustelee 

tätä ulkomaalaistaustaisen työntekijän kokemuksella vastata asiakkaansa 

tiedontarpeisiin sekä mahdollisuuksillaan tarjota palvelua maahan saapuneen kulttuurin 

sääntöjä ja normeja tuntien. Maahanmuuttajataustaisiin työntekijöihin myös luotetaan. 

 

Haastateltavieni mukaan pakolais- ja turvapaikanhakijoiden ensisijainen tiedonlähde on 

siis maahanmuuttajapalvelut. Heidän mukaansa nuoret pakolaiset ja turvapaikanhakijat 

saapuvat maahan hyvin usein yksin eikä turvaverkkoa ole. Juuri nuoret tarvitsevatkin 

ensisijaisesti laajempaa tukea, johon työntekijät voivat nähdäkseni vastata. Etenkin 

ulkomaalaistaustaisiin aikuisiin turvautuminen on tällöin yleistä. Palvelussa 

työskentelevien voinee ajatella toimivan jopa jonkinlaisena perheen korvikkeena. 

Mielessäni herää kysymys, miksi haastateltavieni yleiskäsitys maahanmuuttajien 

tiedonlähteistä poikkeaa Hasanzadehin ja Mallonin (1998, 68) haastattelemien nuorten 

tiedonlähdevalinnoista. Hasanzadehin ja Mallonin (1998, 68) haastattelemat 

maahanmuuttajanuoret ovat haastateltavien kanssa toista mieltä. Nuoret eivät vaikuta 

yksinäisiltä mainitessaan sosiaalisen verkoston merkittävimmäksi tiedonlähteekseen. 

Tiedotusvälineet, koulu ja virastot tulevat tärkeysjärjestyksessä vasta sosiaalisen 

verkoston jälkeen.  

 

Vaikka alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut näyttävät vastaavan kaikkiin tarvittaviin 

tiedon ja muihin tuen tarpeisiin, Maasilta ym. (2008, 46–52) tuovat tutkimuksessaan 

esiin sen, että maahanmuuttajat itse kokevat suomalaista yhteiskuntaa ja itseään 

koskevan tiedon löytämisen vaikeaksi. Vaikka tiedonhankinta ajan myötä helpottuu, 

kolmen vuoden jälkeen vaikeudet tiedonhankinnassa ovat edelleen tavallisia. 

Aarnitaipaleen (2012, 27–28) tutkimuksen mukaan neljä vuotta tai pidempään maassa 

asuneet eivät omaksu viranomaistietoa paremmin kuin kolme vuotta tai vähemmän 

aikaa maassa asuneet. Tällöin myös tiedonhankintaan liittyvän tiedonlähteiden ja -
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hankintakanavien kontekstin ymmärrys voinee jäädä vaillinaiseksi. On mahdollista, 

etteivät maahanmuuttajat omaa tarvittavia tiedonhankinnan valmiuksia, vaikka 

tutkimukseni tuokin esiin niiden tärkeyden.  

 

Haastateltavani painottavat tiedonhankintavalmiuksien yksilöllistä kehittymistä. 

Esimerkiksi Hasanzadehin ja Mallonin (1998, 31) mukaan Suomessa oleskellun ajan 

pituus ja siihen liittyvä kielitaidon karttuminen näyttävät vaikuttavan ratkaisevasti 

valmiuksien lisääntymiseen. Heidän mukaansa kieliopetukseen tulisikin satsata. 

Kielitaidon ohella verkostoituminen lisää tiedonhankinnan valmiuksia (Hasanzadeh & 

Mallon 1998, 44–46). Työntekijä B kertoo Villa Victorin roolista  

ne saavat tarpeeksi sitä [tietoa] ja ne saa tarpeeksi muitten ihmisten kans, 

muittenkin kuin heidän kotimaassaan, kun täällä ei tulee pelkkää irakilaisia, vaan 

täällä tulee kaikkia. Täällä tulee eurooppalaisia, täällä tulee aasialaisia, 

amerikkalaisia… Täällä on hyvä, kun on tällaisia kohtaamispaikka, missä voi 

tutustua toisiinsa. (tt B.)  

Verkostoituminen estää siis myös ghettoutumista. Sen myötä ymmärrys ympäröivästä 

informaatioympäristöstä, yhteiskunnasta ja maailmasta lisääntyy, kasvattaen 

oletettavasti myös käytettävien tiedonlähteiden ja -hankintakanavien valikoimaa.  

 

Maahanmuuttajapalveluiden asiakkuus ei kuitenkaan kuulu kaikille humanitäärisistä 

syistä muuttaneille. Onkin otettava huomioon turvapaikanhakijoiden tiedonhankinnan 

konteksti. Vastaanottokeskus, vaikka tarjoaakin perusinformaatiota, ei ehkä kuitenkaan 

panosta tarpeeksi turvapaikanhakijoille tiedottamiseen. Haastateltavani B ohella samasta 

mainitsee myös Suoranta (2011, 93–95, 100–101) kirjoittamalla lain turvaavan 

vastaanottokeskuksen taholta tulevan turvapaikanhakijan opastuksen ja neuvonnan, 

mutta samaan aikaan Suomi-tietouden tarjoamisen sekä kansalais- ja yhteiskuntataitojen 

opetuksen jäävän varsin niukaksi. Tämä ajaa asioiden oppimiseen ”kantapään kautta”, 

kuten Suoranta tiedon saamista kuvaa (Suoranta 2011, 93–95, 100–101). Oulussa 

”kantapään kautta” saatava tieto näyttää tulevan usein monikulttuurikeskuksesta, johon 

myös vastaanottokeskuksen asukkaat ohjautuvat. 

 

 



 

 

90 

Kolme haastateltavaa näkee alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ohella myös 

vertaisten eli ystävien merkityksen tiedonlähteenä.  

...varmaan kysellään kavereilta paljon, niinku omalta yhteisöltä, mikä on jo täällä. 

Vaikea eritellä, että missä asioissa, mitä he kysyy… kyllähän he tietenkin 

maanmiehiltään kyselee niistä [aikaisempaan kotimaahan liittyvistä] asioista... (tt 

C).  

Työntekijä A kertoo monesti sanotun, että ”paras apu maahanmuuttajille on se oman 

maan ihminen, joka on tullut aikaisemmin ja kotoutunut. Heillä on sama kieli ja sama 

kotimaa ja ne voi auttaa”.  

 

Tästä huolimatta aivan ongelmatonta epävirallisten tiedonlähteiden ja sosiaalisen 

verkoston tarjoama apu ei ole. On tavallista, että sana kiirii asiakkaiden keskuudessa, 

varsinkin saman kieliryhmän sisällä. Työntekijän C mukaan on parempi, että heiltä 

Maahanmuuttajapalveluista kysytään kaikkea mahdollista kuin että ollaan 

epätietoisuudessa tai että kysytään kavereilta ja saadaan sitä kautta väärää tietoa. 

Työntekijöillä C ja B on paljon kokemuksia väärästä ja matkan varrella vääristyvästä 

tiedosta. Työntekijä B kertoo tähän liittyen esimerkin:  

Yksi mies tuli tänne... Hän haluaa ostaa joku astianpesukone. Mää sanon: Käy 

kattoon joku paikka, missä on pesukoneita, mutta muista, että se hintaraja on, 

emme anneta kuin kaksisataa, maksimi on kaksisataa... Hän sanoo: Kaksisataa 

vain?! Ei, mun kaveri on ostettu joku semmonen, joka maksoi joku neljäsataa. 

Mää sanoin: Ei, se on kaikilla maksimi se kaksisataa. Älä sano mulle, että 

kaverilla on maksettu joku neljäsataa; ei ole! (tt B)  

Ongelmansa tuo myös se, että ”Jotkut ne uskoo kaveria. Mutta ei oo totta [mitä kaveri 

sanoo] … Ja ne sanoo, että ei, miksi sää teet niin vaikeaksi. Ja mulla tuli joskus vähän 

vaikea, kun ne luulee, etten mää halua auttaa...” (tt B).  

 

Sosiaalisen verkoston tarjoamassa avussa nähdään myös positiiviset puolensa, muun 

muassa heidän toimiessa vertaisohjaajina. Oulun Maahanmuuttajapalveluissakin on 

aikaisemmin työskennellyt arabian- ja kurdinkielisiä henkilöitä, jotka ovat opastaneet 

kotoutuvia asiakkaita esimerkiksi Kelaan ja Maistraattiin ja auttaneet heitä ilman 

erillistä tulkkia tai ohjaajaa. Toisaalta tälläkin hetkellä Villa Victorissa työskentelee 
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muutama ulkomaalaistaustainen, jotka voivat tarjota palvelua omalla äidinkielellään. 

Vertaisilta ja erilaisen etnisen taustan omaavilta löytyy myös kulttuurista ymmärrystä.  

 

Suomeen muutettaessa maahanmuuttajan yhteisö ja suku sijoittuvat pitkälti samoihin 

kuntiin. Heidän merkityksensä kasvaa uudessa maassa, ja yhteydenpito oman etnisen 

ryhmän sisällä koetaan tärkeäksi. (Pakarinen 2004, 39–40.) Haastateltavieni ohella 

sosiaalisen verkoston merkittävyydestä tiedonlähteinä mainitsevat Aarnitaival (2012, 5–

6) sekä Pikkarainen ja Wilkman (2008, 31), jotka korostavat erityisesti asiantuntevaa, 

omakielistä opastusta tarjoavien vertaisoppaiden merkitystä. Ulkomaisissa 

tutkimuksissa toistuu sama tulos. Courtrightin (2005) tutkimuksen perusteella 

maahanmuuttajien tärkein tiedonlähde on perheenjäsenistä ja etnisistä ystävistä 

koostuva sosiaalinen verkosto, Fisherin ym. (2004) mukaan taas perheenjäsenet ja 

maanmiehet. Silvion (2006, 259–266) haastateltavien henkilölähdekenttä on laajempi 

koostuen kollegoista, opettajista, työvoimaneuvojista, papeista, imaameista ja 

lääkäreistä sekä työtovereista, ystävistä, naapureista ja sukulaisista. Silvion kanssa 

yhteneviä tuloksia käytetyistä tiedonlähteistä esittävät Maasilta ym. (2008, 76–78) 

luettelemalla akuuteimpina lähteinä lähipiirin, tuttavat, ystävät, sukulaiset ja muut 

maahanmuuttajat. Heidän mukaansa myös nuorisotilat, monikulttuurikeskukset, 

kotouttamis- ja kielikurssit ja niiden opettajat sekä kirkko ja moskeijat toimivat 

tiedonlähteinä (Maasilta ym. 2008, 76–78).  

 

Toisaalta yksi informanteistani nostaa esiin myös käsityksen, että sosiaalisen verkoston 

merkitys olisi luultua vähäisempi ”…välillä on kyllä tullut sellainen fiilis, että yllättävän 

vähän… Ja ehkä se on ihan luonnollista; ihmiset tulee eri puolilta maata ja saattaa olla 

erilaiset klaanit… että ei haluta pitää yhteyttä sitte toisiinsa.” (tt D). Vertaisiin 

turvautumisen vähäisyys voi johtua myös luottamuspulasta ja siitä, että uuteen maahan 

saavuttaessa halutaan etäisyyttä entiseen. Myös Irakista Suomeen paenneen kurdinaisen 

tarinassa ”Mahabad. Kuu, aamusumu ja rakkaus” (Saraste 2007) kerrotaan 

pakolaisperheenjäsenten ennestään tiiviiden välien viilenevän uuteen maahan 

saapumisen jälkeen. 
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Taustatutkimusten mukaan maahanmuuttajien sosiaalisiin suhteisiin perustuva 

henkilölähteiden kenttä on kaiken kaikkiaan hyvin monipuolinen. Näyttää siltä, että 

ensisijaisesti hakeudutaan tuttujen ihmisten pariin. Alkuvaiheessa vahvoilla sosiaalisilla 

siteillä onkin suuri merkitys (Aarnitaival 2012, 2–3). Sen tuovat ilmi myös 

haastateltavani kertoen kotoutujien turvautuvan, jopa leimautuvan työntekijöihin. 

 

Kolme haastateltavaani korostaa sosiaalisen verkoston roolia tiedonhankinnassa. Sillä 

on heidän mukaansa merkitystä sekä tiedonlähteenä, mutta myös yleisemmin yhteisön 

voimin toteutetussa tiedonhankinnassa tai vertaisohjaajina tiedonhankinnan tukena. 

Muista tutkimuksista poiketen työntekijät kuitenkin nostavat alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelut sosiaalisen verkoston ohi tiedonlähteiden kentässä. Tässä korostunee 

nimenomaan se, että informanttini esittävät näkemyksiään kyseisten palveluiden 

edustajina. Haastateltavani suhtautuvat osin empien sosiaalista verkostoa koskeviin 

kysymyksiin. Työntekijöillä ei välttämättä olekaan selkeää kuvaa siitä, kuinka tiivis 

maahanmuuttajia ympäröivä sosiaalisten suhteiden verkosto on.  

 

Kuitenkin esimerkiksi Courtright (2005) pitää nimenomaan sosiaalisen verkoston 

tarjoamaa apua tärkeänä. Hänen mukaansa nimenomaan sosiaalinen verkosto auttaa 

vastikään saapuneita maahanmuuttajia löytämään tietoa, paikantamaan palveluita sekä 

asioimaan tiedonlähteillä (Courtright 2005). Peilaten haastateltavieni käsityksiä 

Courtrightin (2005) tuloksia vasten mieleeni nousee, ovatko Suomessa viime vuosina 

kehitetyt alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut vähentäneet tarvetta sosiaalisen 

verkoston tarjoamalle tiedolle. Toisaalta voidaan kysyä, voivatko tutkimustulosten erot 

kertoa Suomen ja Yhdysvaltojen kotouttamispalveluiden järjestämisen eroista? Näitä 

kysymyksiä voitaisiin selvittää laajemman aineiston avulla. Joka tapauksessa 

Courtrightin (2005) tutkimus kertoo siitä, että maahan aiemmin saapuneiden 

erityisosaaminen on otettu Yhdysvalloissa käyttöön. Kotoutuneiden osaamista voitaisiin 

hyödyntää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ohella entistä tietoisemmin myös 

Oulussa. 

 

Aarnitaipaleen (2012, 2–3) mukaan jopa transnationaalisella verkostolla on 

merkityksensä maahanmuuttajien alkuvaiheen tiedonhankinnassa. Koska työntekijöillä 
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ei haastateltavani mukaan ole tietämystä asiakkaan aikaisempaa kotimaata koskien, 

myös Oulussa asuvat maahanmuuttajat turvautuvat ylikansallisiin suhteisiin ainakin 

näiltä osin.  

 

Vaikka sosiaalinen verkosto nähdään sekä tutkimuksessani että teoriataustassa etupäässä 

positiivisesti, tutkittavani pitävät sen kautta saatua väärää tietoa ja tiedon vääristymistä 

ongelmallisena. Työntekijöillä on kokemuksia siitä, että asiakkaat saavat väärää tietoa, 

johon uskovat vankasti. Ehkä syynä on tiedon soveltamisen mahdottomuus tai saadun 

tiedon sirpaleisuus, joka saa tiedonhankkijan tekemään itse tulkintoja sillä seurauksella, 

että tieto menettää käyttöarvoaan. Teoriatausta vahvistaa myös käsityksiä oululaisten 

maahanmuuttajien keskinäisen tiedonvälittymisen ongelmista. Pikkarainen ja Wilkman 

(2008, 31–34) sekä Hasanzadeh & Mallon (1998, 36–37) kertovat esimerkiksi suullisen 

tiedon liikkuvan huhuna ja vääristyvän. Lisäksi Pikkaraisen ja Wilkmanin (2008, 31–

34) tutkimus kertoo mahdottomuudesta soveltaa sosiaalisen verkoston kautta saatua 

tietoa. Heidän mukaansa tieto on fragmentaarista, ja realistinen kokonaiskuva tai käsitys 

puuttuu.  

 

Huomioitavaa on myös se, että maahanmuuttajat voivat itse mieltää viranomaisilta 

saamansa tiedon vääristyneenä (Pikkarainen & Wilkman 2008, 31–34). Tämä ei nouse 

esiin tutkimuksessani, mutta haastateltavani kokemuksiin perustuen voidaan kysyä, 

nähdäänkö viranomaistieto vääristyneenä, mikäli se koetaan syrjivänä. Syrjinnän 

kokemukseen voinee taas vaikuttaa se, että maahanmuuttajan näkökulmasta sosiaalisen 

verkoston tarjoama positiivinen, ”helppo” tieto asettuu vastakkain työntekijän tarjoamaa 

”elämää vaikeuttavaa”, epämiellyttäväksi koettua tietoa vasten 

Ei ne halua tajuta. Ne luuli, että mää teen heille niin vaikeaksi kaikki… Ku mää 

sanon, että ensivaihe pitää tehä näin, ensin pitää hakea tätä, sitten lähetät sinne, 

sitten sää menet sinne ja sitten joudut odottamaan ja sitten pitää odottaa vastausta. 

[Asiakas kysyy:] ”Onko niin? Miksi sää teet niin vaikeaksi? Ku kaveri sanoi, että 

ei, se on ihan yhtä, että ensin soitat ja ne vastaa.” (tt B.) 

 

Maahanmuuttajat saapuvat usein kulttuureista, joissa suullinen viestintä on virallista, 

epäluotettavaksi koettua joukkoviestintää merkittävämmässä asemassa. Tästä kertoo se, 
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että myös jatkossa turvaudutaan mieluiten kasvokkaisviestintään. Henkilökohtaisten 

kontaktien roolia tiedonlähteiden kentässä korostavat lähes jokainen taustatutkimus 

antaen vankan tukensa myös haastateltavieni käsityksille. Kaksi haastateltavani mielestä 

media näyttelee kaiken kaikkiaan vähäistä roolia kotoutumisvaihetta elävän 

maahanmuuttajan tiedonlähteiden joukossa. Tästä syystä pakolaistaustaisille suunnatut 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut eivät erityisesti panosta verkkotiedottamiseen. 

Työntekijä C perustelee valintaa  

Hyvin harva meijän asiakkaista ehkä sitä silleen pystyis käyttämäänkään… 

kielitaito on ensimmäisenä, että pitäis sitten olla niin monella kielellä, toisekseen 

niin harvalla on tietokonetta itellä, eikä sitä osata käyttää niin hyvin… monet 

asiakkaista on luku- ja kirjoitustaidottomia, niin eipä sitä netistä pysty sitä tietoo 

ite kaivamaan. (tt C)  

Jos maahanmuuttaja ei osaa suomenkieltä tai lukea tai kirjoittaa edes omalla 

äidinkielellään, ei media voi toimia suorana tietolähteenä: ”...jos ei osaa lukea tai 

kirjoittaa, he eivät voi käyttää [internetiä] ja ovat täysin pimennossa. Kaikki lehdet pois. 

Ei mitään.” (tt A) 

 

Sen sijaan välillisesti, tiedonhankintakanavina toimivien työntekijän kautta, saavutetaan 

myös verkossa julkaistuja tietoja. Haastatteluissa yksittäisenä verkkopalveluna esiin 

nousee koko Suomea koskevaa tietoa viidellätoista ja Oulu-tietoutta viidellä kielellä 

tarjoava Infopankki, joka toimii tiedonlähteenä luku- ja kirjoitustaitoisille asiakkaille, 

mutta myös apuvälineenä tiedonvälittäjänä toimivalle työntekijälle. Kuitenkin 

”Merkityksellisintä on siis henkilökohtainen neuvonta. Jos osaavat jotain yhteistä kieltä, 

esimerkiksi opetetaan, minä päivänä tulee: Ahaa, tänään on maanantai, ei siis 

huomenna, vaan ylihuomenna…” (tt A). Villa Victorin työntekijän näkemystä 

asiakkaiden henkilökohtaisen neuvonnan tarpeesta korostaa myös 

Maahanmuuttajapalveluiden työntekijä: ”Että kun yritetään kehittää kaikkia sähköisiä 

järjestelmiä, niin meijän asiakkaat tarvitsee ihan niinku naamatusten sitä palavelua” (tt 

C). 

 

Vaikka tiedon tarjoamis- ja vastaanottamistilanne on kasvokkaiskontaktissa 

merkityksellistä, Mikko Pakarisen (2004, 66–67) näkemyksen mukaan myös 
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maahanmuuttajille suunnatut verkkopalvelut voivat toimia tukena yhteiskuntaan 

kotoutumisessa. Näkökulma vahvistaa haastateltavieni käsityksiä osittain. Pakolaisten 

kohdalla verkkopalvelut eivät ole varteenotettava tiedonvälityskanava siksi, ettei 

asiakasryhmä omaa tarvittavia valmiuksia näiden käyttämiseen. Haastattelemani 

työntekijät pitävät esteinä puutteita luku- ja kirjoitus- sekä tietotekniikan taidoissa sekä 

tietokoneen omistamattomuutta. Myös Pakarinen (2004, 114–116) myöntää 

tietoteknisten valmiuksien puuttumisesta aiheutuvat vaikeudet. Maasilta ym. (2008) taas 

lisäävät kielitaidon ja verkkoon pääsyn ongelmien selittävän median käytön vähäisyyttä. 

Jo oman tietokoneen puute voi vaikuttaa tiedonhankintavalmiuksien kehittymiseen. 

Tietokoneen omistaminen auttoi maahanmuuttajia hahmottamaan paremmin verkon 

tarjoamia tiedonkeruumahdollisuuksia, rakentaen sitä kautta yhteyttä uuden maan 

kulttuuriin, parantaen kielitaitoa sekä aktivoiden tiedonhankinnassa. (Mehra & 

Papajohn 2007.) 

 

Toisaalta vaikka kielitaitoa olisikin tai tietokone omistettaisiin, informanttini 

huomauttaa ongelman olevan myös siinä, ettei pakolais- ja turvapaikanhakija-

asiakkaille myönnetä helposti pankkitiliä tai verkkopankkitunnuksia, jotka ovat 

verkkoasioinnin ehto. Vaikka Pakarisen (2004, 85–87) mukaan tietoyhteiskunnan 

välineillä voidaan edistää tasa-arvoa ja tietoisuutta yhteiskunnasta, näyttää suomalainen 

yhteiskunta, laeista ja strategioista huolimatta, tältä osin eväävän mahdollisuuksia 

kotoutumiseen tai tasa-arvon toteutumiseen. 

 

Haastateltavieni käsitykset pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tietoteknisten 

taitojen puutteesta tai tietokoneen omistamattomuudesta ei ole yhdenmukainen 

Maasillan ym. (2008, 75–76) tutkimustuloksiin nähden. Heidän tutkimuksessaan käy 

ilmi, että maahanmuuttajien kohdalla myös internet voi osoittautua tärkeäksi 

tiedonlähteeksi. Maasillan ym. (2008, 75–76) tutkittavat hankkivat tietoa 

henkilökohtaisten kontaktien ohella sekä internetistä, televisiosta että lehdistä. Mikä 

aiheuttaa tuloksissa näin suurta vaihtelua? Vaikuttaako tähän maahanmuuttajaryhmien 

suuri heterogeenisyys? Maasillan ym. (2008) tutkimuksessa mukana oli 

humanitäärisistä syistä muuttaneiden ohella myös muista syistä muuttaneita. Lisäksi 

huomioitavaa on se, että yli 80 prosenttia vastanneista osasi suomen kieltä. Tämä asettaa 
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heidän maahanmuuttajainformanttinsa eri asemaan suhteessa tutkimukseni 

pakolaistaustaiset kielitaidottomat, usein luku- ja kirjoitustaidottomat, asiakkaat. 

Tällaisissa tutkimustulosten eroissa korostuu maahanmuuttajaryhmien jaottelun 

merkitys myös osana palveluiden järjestämistä. 

 

Vaikka oululaiset maahanmuuttajille suunnatut palvelut eivät keskity erityisesti 

verkkovälitteiseen tiedon tarjoamiseen, mielestäni tärkeää on, että myös sitä kautta 

tarjotaan mahdollisuuksia. Tutkimuksessani tuodaan esiin Infopankki.fi-sivusto, jonka 

kautta tarjotaan laajasti Suomea koskevaa tietoa. Pakarinen (2004, 66–68) pohtiikin eri 

tahojen mahdollisuuksia lisätä yhteistyön kautta verkkopalveluita. Yhteistyönä tuotetut 

verkkopalvelut, johon kukin kaupunki voi osallistua haluamallaan panoksella, tarjoaa 

mahdollisuuden, johon yksittäisillä toimijoilla ei ehkä riittäisi resursseja. Infopankki-

sivuston pyrkimys tarjota omakielistä tietoa vastaa maahanmuuttajien omakieliseen 

palvelutarpeeseen, muttei kaikin tavoin. Tästä kertoo se, että maahanmuuttajat itse 

toivovat löytävänsä suomalaisesta televisiosta, ei vain omakielistä, vaan myös 

kotimaataan koskevaa tietoa (Maasilta ym. 2008, 44–45).  

 

Myös Kapasen (2008) haastateltavat kertovat hyödyntävänsä omakielisten 

tiedotusvälineiden tarjontaa paikatakseen tiedontarpeitaan. Omakielinen tiedonlähde 

näyttää siis pitävän pintansa, vaikka kielitaitoa olisi jo hankittukin. Toisaalta tulos voi 

kertoa siitä, että tiedontarve määrittelee valittua tiedonlähdettä tässäkin tapauksessa. 

Koska oman kotimaan asiat eivät löydy alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluista, 

haetaan niitä televisiosta ja internetistä. Maasilta ym. (2008, 46–52) vahvistavat tämän 

kertomalla, että myös internetistä etsitään oman kotimaan asioita ehdottomasti eniten. 

 

Haastateltavani korostavat fyysisen asiakaspalvelun tärkeyttä. Samaan tulokseen on 

tullut Maasilta ym. (2008, 46–62) muistuttaen verkkoviestinnän ongelmista sekä niistä 

ryhmistä, jotka eivät käytä internetiä lainkaan. He huomauttavat haastateltavieni tavoin 

erikseen myös luku- ja kirjoitustaidottomien tiedonhankinnan vaikeuksista (Maasilta 

ym. 2008, 76–77). Pakarinen (2004, 85–87) näkee samat ongelmat päätyen ehdottamaan 

verkkoviestintää fyysisen asiakaspalvelun rinnalla. Hänen mukaansa fyysistä 

asiakaspalvelua voidaan tehostaa sähköisin ajanvarauksin ja tekstiviestipalveluin 
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(Pakarinen 2004, 85–87), joista jälkimmäistä käytetään Oulun 

Maahanmuuttajapalveluissa fyysisen asiakaspalvelun tukena siinä vaiheessa, kun 

asiakas omaa tähän tarvittavat taidot. 

 

Voidaan todeta, että Pakarisen (2004) tutkimus lähes kymmenen vuoden takaa tarjoaa 

edelleen ajantasaista tietoa. Kasvokkaisviestintä on vastikään maahan saapuneille 

verkkoviestintää tärkeämpää niin haastateltavieni kuin myös Enorannan ja Heiskasen 

(2007, 16–17) että Pakarisen (2004, 85–87) mukaan. Vaikka suomalainen yhteiskunta 

on teknistynyt nopeasti, ei kolmannen maailman kehitys ole kulkenut samaa tahtia. 

Tekniikan kehitys on muokannut länsimaista toimintakulttuuria, jonka vaikutuspiiriin 

jokainen pakolaisleiriltä saapunut kiintiöpakolainen tuo oman kulttuurinsa: ”me… 

kannetaan mukana sitä omaa kulttuuria ja tavallaan sitä omaa yhteiskuntaa” (tt D).  

Maassa toimitaan maan tavalla, mutta palvelunjärjestäjän täytyy huomioida myös 

haastateltavani A näkemys siitä, ettei kukaan maahan saapunut suomalaistu hetkessä 

”…ei ihminen oo kone, että kun hän tulee tänne, että hän nyt täysin suomalaistuu. Siinä 

menee tosi pitkä prosessi…” Shohamin ja Kaufman Straussin (2007) tutkimustulos on 

kuitenkin lupaava: maahanmuuttajien sosiaalisista verkostoistaan kokoama tieto 

osoittautui merkittävimmäksi alkuvaiheessa, formaalien lähteiden merkityksen 

lisääntyessä muutaman vuoden maassaolon jälkeen. Tämän perusteella voidaan 

ennakoida, että vähitellen, kielitaidon ja yhteiskuntaan liittyvän ymmärryksen 

lisääntyessä ja kotoutumisprosessin edetessä, voitaneen myös Oulussa kolmen 

ensimmäisen vuoden asiakkuuden jälkeen, siirtyä yhä enemmän nykysuomalaiseen 

tiedottamiskulttuuriin hyödyntämällä länsimaisia tiedon tarjoamisen tapoja. 

 

 

5.2.2 Yksilöllinen, yhteisöllinen ja välillinen tiedonlähteille hakeutuminen  

 

Tiedontarpeen luonteesta ja valitusta palvelusta riippuen tietoa tullaan hankkimaan joko 

henkilökohtaisesti, ystävien ja tuttavien kanssa tai jopa laajemman yhteisön voimin. 

Villa Victorissa palveluun tullaan yksin ja yhdessä, mikä ”riippuu ihan asiasta” (tt A). 

Yksin tullaan kysymään usein ”…jos on joku henkilökohtainen asia, mitä ne haluaa 

neuvojalta kysyä, eikä ne halua, että kukaan muu tietää” (tt A). Yhdessä toisten kanssa 
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tullaan niin ikään usein ja tämä käytäntö nähdään kulttuurisidonnaisena. ”Ihan riippuu. 

Useimmiten kyllä, että ne tulee tänne porukkana. Se riippuu, mistä maasta ne on.” (tt 

A.) Työntekijällä B on sama kokemus yhdessä toimimisen kulttuurisidonnaisuudesta: 

Kerrankin yks tuli porukalla, ne oli niitä somaleita… Ja ne sanovat, mennä sinne 

Villa Victoriin, se voi olla, että saamme apua sieltä, että ne voi ohjata meidät, 

mihin me voimme mennä… että kenen asia tämä on; että onko tämä poliisiasia tai 

oma sosiaalityöntekijän asia… Ne hoitavat yhdessä.” (tt B)  

Villa Victorissa on myös kokemuksia siitä, että aina asiakas ei halua tulla itse paikalle, 

vaan lähettää jonkun toisen hakemaan tietoa puolestaan  

Jotkut, ne eivät uskalla, niin ne sanovat joku toiselle kaverille, että voitko mennä 

ja sanoa näin, kun mää en viitti, kun mää oon kysyny liikaa koko ajan. Tästä 

asiasta voit mennä ja kysyä. Älä sano, että se oon minä; sano vaan, että sinä, ja 

haluan ja näin ja näin. (tt B.) 

 

Edellisestä poiketen Maahanmuuttajapalvelujen yksilöpalveluun saavutaan useimmiten 

henkilökohtaisesti, onhan palvelu käytännössä toimeentuloon ja terveyteen liittyvää 

tietoa tarjoava sosiaalitoimisto ja terveyspalvelu. ”Ihan henkilökohtaisesti, joo, tulevat 

paikalle kyllä” (tt C). Juuri palvelun luonteesta johtuen asiointi edellyttää tiedon 

henkilökohtaista vastaanottamista, ja työntekijä säilyttää vaitiolovelvollisuutensa. 

Varsinkin terveyspalveluissa on tähän selkeä käytäntö ”Henkilökohtaisesti on tultava” 

(tt D).  

 

Aina kuitenkaan ei tarvitse saapua palvelupisteeseen tietoa saadakseen: ”...kun aletaan 

olla se viimeinen vuosi täällä meillä asiakkaana, niin silloin ihmiset osaa jo vähän 

soittaa tai ne voi lähettää tekstiviestejä” (tt D). Viestimen välityksellä tietoa hankitaan 

siinä vaiheessa, kun asiakkaalta löytyy riittävästi kielitaitoa. Jos asiakas on 

englanninkielentaitoinen, voi hän tämän ansiosta kommunikoida paremmin jo alussa. 

Tällaisia asiakkaita on kuitenkin todella vähän, noin yksi kymmenestä. Tämän vuoksi 

pääsääntöisesti asiointi tapahtuu tulkin välityksellä. Maahanmuuttajapalvelun työntekijä 

C kertoo kaikissa tärkeissä viranomaisasioissa käytettävän ammattitulkkeja, mutta 

muissa päivystyksessä tapahtuvissa vähemmän tärkeissä tiedonhankintatilanteissa voi 

esimerkiksi suomenkielentaitoinen kaveri toimia tulkkina. Tällaisissa tilanteissa 
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tarvitaan aina tietoa hankkivan asiakkaan suostumus kaverin läsnäoloon.  

 

Vaikka ”epävirallista” tulkkausta ei enää tärkeimmissä asioissa käytetäkään, Villa 

Victorin työntekijä A muistuttaa aikaisemmista kokemuksista, jolloin tulkit saattoivat 

olla asiakkaan tuttavia eikä vaitiolovelvollisuutta noudatettu. Nykyään kyseistä 

ongelmaa ei ole kuitenkaan havaittu, ”koska kaikki on tietoisia, mitä tekee” (tt A). 

Tulkkauskysymyksiin liittyvä ongelma on ennemminkin se, ettei tulkkia saada 

välttämättä aina paikalle. Työntekijä A kuvaa tilannetta ensisijaisesti pakolaisille ja 

turvapaikanhakijoille suunnattujen informaatiotilaisuuksien osalta:  

…sanovat, mistä kielestä he tarvitsevat tulkkia, ja sitten mää varaan tulkin. Eli 

tulkkeja käytetään paljon. … 5.3. [infotilaisuuden aiheena] on Kelan yleiset 

etuudet. Kielet on arabia, sorani, badini, farsi tai dari. Pashto, somali tai albani. 

Kaikista en saa tulkkia paikalle, mutta totta kai mun pitää aina pyytää. (tt A)   

 

Maahanmuuttajapalveluiden työntekijöitä ei koeta ainoastaan suureksi avuksi 

pakolaisten arkipäivän tiedontarpeisiin liittyvänä tiedonlähteenä, vaan myös laajemman 

tuen tarjoajana. Useinkaan asiakas ei tunne työntekijöiden ohella ketään muita keneltä 

kysyä tai apua hakea, toisaalta esteenä on kielitaito ”…mitenpä asiakas kellekään tuolla 

jossain S-Marketissa alkaa kertomaan, kun ei oo tulkkeja siinä; puhumattakaan siitä, 

kuinka vaikea suomalaisiin on muutenkaan tutustua sillä tasolla, että pystyy sellaisista 

[huolista] puhumaan” (tt C). Myös Villa Victor nähdään tärkeänä kokonaisvaltaisen tuen 

tarjoajana, voivathan sen työntekijät auttaa joitakin maahanmuuttajista heidän omalla 

äidinkielellä. 

 

Haastateltavieni kokemukset tiedonlähteille hakeutumisen välillisyydestä saa 

vahvistusta Aarnitaipaleen (2012) tutkimuksesta, joka kertoo maahanmuuttajanaisten 

delegoivan tiedonhankintaansa muille. Haastateltavieni mukaan delegointia tapahtuu 

kuitenkin vain tiedonlähteen luonteen sen salliessa. Myös työntekijöitä koskeva 

vaitiolovelvollisuus vaikuttaa asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymiseen asettaen omat 

vaatimuksensa muun muassa tiedonlähteille hakeutumiseen. Näen henkilökohtaisen 

tiedonhankinnan vaatimuksen positiivisessa valossa, joka kannustaa ja opettaa 

itsenäiseen toimintaan sekä vastuunkantamiseen. 
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Yhteen vetäen voidaan todeta, että maahanmuuttaja-asiakkaiden yksilöllisyys ja 

tiedontarpeet määrittelevät tiedonlähteiden valintaa. Haastateltavieni käsityksiin 

perustuen puutteellista informaatioympäristöä koskevaa ymmärrystä voidaan pitää 

mahdollisena osasyynä siihen, etteivät asiakkaat ohjaudu tiedontarpeensa kannalta 

relevantille lähteelle. Toisena osasyynä voi olla oman tiedontarpeen tunnistamattomuus. 

Mahdollista on myös, että asiakas haluaisi kaiken tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta, 

jotta voisi toteuttaa tiedonhankinnassaan Zipfin (1949; tässä 

Tiedonhankintatutkimuksen klassiset jäsennykset) niin kutsuttua vähimmän vaivan 

periaatetta. Palvelun tietovarantojen ollessa rajallisia, työntekijät ohjaavat asiakkaita 

tiedontarpeidensa kannalta relevanttiin palveluun. Kaiken kaikkiaan epärelevantille 

tiedonlähteelle saapuminen mutkistaa tiedonhankintaa palveluverkossa seilaamisen 

passivoidessa asiakasta ongelmiensa ratkomisessa. Tämän myötä työntekijään 

kohdistettaneen vastuuta ja odotuksia entistä enemmän. 

 

 

5.2.3 Tiedonlähteen saavuttaminen 

 

Pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan tiedonlähteiden kenttää ajatellen alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat ainakin Maahanmuuttajapalveluiden ja 

monikulttuurikeskuksen osalta helppo saavuttaa. Muiden tahojen kanssa yhteistyötä 

tekevän Villa Victorin työntekijä A kertoo palveluiden verkostoituvan keskenään ja 

ohjaavan asiakkaita tarvittaessa palvelusta toiseen. Hän näkee verkostoitumisen todella 

tärkeänä osana tiedonvälitystä. ”On tosi tärkeää verkostoitua kaikkien viranomaisten ja 

kolmannen sektorin kanssa, ja jos ei toimi, asiat ei toimi. Me kerrotaan muiden 

palveluista ja he kertovat meidän palvelusta.” (tt A). Työntekijä C kertoo 

Maahanmuuttajapalveluiden saapumisen olevan niin ikään hyvin ohjattua  

...nämä, jotka tulee vastaanottokeskusten kautta, nii heille tulee tietoa sieltä 

vastaanottokeskuksesta ja kiintiöpakolaiset tietenki, niin siinä on sitte Punainen 

Risti ja UNHCR mukana ja silleen, että niistä tulee meille tieto jo hyvissä ajoin … 

Mut sitten on tämmösiä itsenäisiä kuntaanmuuttajia, niin he tulee sitten ihan 

itsenäisesti tänne ... (tt C).  
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Vaikka näiden kahden palvelun yhteistyö ja tiedottaminen toimii työntekijöiden 

mukaan, ei vieraassa informaatioympäristössä ja tiedonlähteiden kentässä 

suunnistaminen ole aluksi helppoa. Ohjeita tarvitaan erinäisiin osoitteisiin hakeutuessa 

ja näihin tietoihin haetaan vastauksia molemmista palveluista ”...virastojen löytyminen, 

missä se fyysisesti sijaittee, niin se nyt ihan hyvin kyllä onnistuu, että ei siinä mitään. 

Tietenki ensimmäisillä kerroilla neuvotaan sitte ihan, että missä se on...” (tt C). 

 

Omakielistä neuvontaa tarjoavan työntekijän B mukaan helpompaa olisi, jos tietoa 

tarjoavat palvelut eli monikulttuurikeskus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Oulun 

seudun Setlementin ystävyystalo sijaitsisivat samassa fyysisessä palvelupisteessä kuten 

aikaisemmin. Käytännön syistä, tilan epäasianmukaisuuden ja puutteen vuoksi, palvelut 

ovat kuitenkin muuttaneet eri pisteisiin, vaikka ”Ajatus on ollut se, että kun ne 

[maahanmuuttaja-asiakkaat] tulee hoitamaan tänne niitä sosiaaliasioita, niin samalla ne 

saavat kaikki nämä kulttuurin asiat esimerkiksi … Ja kuka [palveluiden eriyttämisestä] 

on kärsinyt, ne ovat nämä maahanmuuttajat.” (tt B). Syynä maahanmuuttaja- 

asiakkaiden palveluiden heikentymiseen nähdään puutteellinen kielitaito sekä se, ettei 

työntekijään saada enää niin helposti kontaktia. 

 

Uusi ympäristö aiheuttaa vaateensa tiedonlähteiden kenttää tarkastellessa. Kuten 

Batumubwira (2004, 8–9) toteaa, uusi yhteiskunta ja uudessa kaupungissa 

suunnistaminen ovat ensimmäisiä asioita, jotka maahanmuuttajan täytyy oppia. Tämä 

käy ilmi varsinkin kiintiöpakolaisten kohdalla Maahanmuuttajapalveluissa, joihin 

ryhmät saapuvat suoraan ulkomailta. Batumubwiran (2004, 8–9) mukaan maahan 

saapuneen on onnistuttava keräämään uutta tietoa mahdollisuuksistaan, opiskelusta, 

kielikursseista, työharjoittelusta ja työpaikoista hallinnollisesti ja kielellisesti erilaisessa 

ympäristössä, jota ei vielä ymmärrä. Se on vaativaa juuri Suomeen saapuneelle, samoja 

ongelmiahan esiintyy jo kantaväestön suunnistaessa palveluverkostossa (Wahlbeck ym. 

2009, 3–4).  

 

Sekä Hasanzadeh ja Mallon (1998, 31) että Pakarinen (2004, 119–121) pitävät tärkeänä 

alkuinformaation löytymistä yhdestä asiakaspalvelupisteestä kuten Oulussa on ollut 

aikaisemmin. Mielestäni palveluiden sijaitessa erillään toisistaan, haastateltavani 
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korostaman yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Tätä kauttahan voidaan jakaa 

osaamista, mutta vähentää myös Wahlbeckin ym. (2009, 3–4) esiintuomia 

palvelunjärjestämisen päällekkäisyyksiä. 

 

Palveluihin ohjautuminen ei ole itsestäänselvyys. Kivilompolo (2011) huomauttaa, että 

kaikki maahanmuuttajat eivät edes tiedä tarjolla olevista palveluista. Vuopala (2006) 

näkee vaarana tiedon puutteesta johtuvan palveluiden ulkopuolelle putoamisen. 

Katajainen (2006) taas lisää syrjäytymisriskin kasvavan puutteellisesta kielitaidosta 

johtuen. Esimerkiksi maahanmuuttajanaisten kohdalla voi käydä niin, että miehen 

hoitaessa asioita jäädään kotiin ja moni tärkeä tieto jää saamatta. Näyttää kuitenkin siltä, 

että Oulussa informaatiota tarjoavista palveluista tiedotetaan. Ulkopuolelle putoamisen 

vaara on näin ollen hyvin pieni. Silti palvelujen tai työntekijöiden roolien eroja on 

aluksi vaikea ymmärtää sillä seurauksella, että työntekijän eteen tulee hänen 

toimenkuvaansa kuulumattomia asioita ja kysymyksiä. Näistä ongelmista puhuu myös 

Hurskainen (1998; tässä Lairio & Puukari 2001, 140) sekä Courtright (2005) mainiten 

maahanmuuttajien vaikeuksista sekä suunnistaa että ymmärtää ympäristöään.  

 

 

5.3 Vuorovaikutteinen tiedon tarjoamis- ja vastaanottamistilanne 

 

Haastateltavieni käsitysten perusteella näyttää siltä, että tiedonhankintaprosessin 

keskeisimpänä vaiheena voidaan pitää tiedontarjonnan ja vastaanottamisen tilannetta. 

Informanttini painottaa kontaktin luomista asiakaspalvelutilanteen perustana, jonka 

jälkeen voidaan aloittaa tiedon tarjoaminen. Näen viestinnän eräänlaisena tiedon 

tarjoamisen ja vastaanottamisen mahdollistajana. 

 

 

5.3.1 Asiakkaan aktiivisuus ja passiivisuus 

 

Jokainen työntekijä kertoo maahanmuuttajakotoutujan tiedonhankinnan aktiivisuuden 

vaihtelevan hänen elämänvaiheensa mukaan. Informaatiotilaisuuksissa osa kyselee 

aktiivisesti ”jos niitä kiinnostaa” (tt A), osa taas kuuntelee passiivisesti ”ja ihmettelee, 
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että miksi minä olen täällä” (tt A). Erityisesti naiset eivät useinkaan ole kiinnostuneita 

infoista ajatellen ”en mä tarvi ikinä näitä; että äkkiä vaan kotiin” (tt A). Työntekijälle D 

”ensimmäisenä tulee mieleen, että [asiakas on tiedonhankinnassaan] passiivinen. Osa 

jopa tuntuu, että sulkeutuneita alussa.” Myöhemmässä kotoutumisen vaiheessa, 

yhteiskunnan tultua tutummaksi, aktiivisuus lisääntyy ja on helpompaa hoitaa asioita. 

Kun maahanmuuttaja-asiakas  

Osaa jotenkin hahmottaa sitä elämää ja maailmaa, niin totta kai [hänelle] tulee 

niitä kysymyksiäkin enemmän. Niinku eri tavalla kiinnostuu... Et onhan se jos 

aattelee tätä, niin aluksi semmosta passiivista ja sitte niinku pikkuhiljaa ehkä 

aktivoituu siitä se suhde...” (tt D).  

Työntekijä A vahvistaa työntekijän D kokemuksia ”ihan riippuu, missä elämänvaiheessa 

he ovat, ja mikä heitä nimenomaan silloin kiinnostaa… jos ne haluaa jotain juhlaa 

viettää, omia juhlia, niin kyllä ne sitte on hirveän aktiivisia ja ne tulee kysymään.” (tt 

A). Työntekijän A mielestä asiakkaat ovat yleisesti ottaen kuitenkin aika aktiivisia ja 

kyselevät. Työntekijän C kokemus on, että jos asiakas on itse varannut palveluajan, on 

hänellä yleensä joku kysymys, johon haluaa vastauksen. Mutta tapaamiskerroilla, 

jolloin tulee paljon ”monimutkaista” ja ”outoa” informaatiota, kysymyksiä esitetään 

vähemmän. Myös työntekijän B mukaan juuri elämäntilanteesta, tiedontarjonnan 

tavasta, ja kotoutumisen vaiheesta usein juontuva asian ymmärtäminen sekä sitä kautta 

lisääntyvä kiinnostus näyttävät sanelevan tiedonhankinnan aktiivisuutta:  

Ne kuuntelee! Ne on kiinnostunu! …Mää aloin vähän selittämään lyhyesti, että 

tästä asiasta on kysymys, niin se kiinnostus tulee enemmän ja enemmän… 

Kiinnostus tulee siitä, että ne alkaa tajuamaan ja ymmärtämään. Mutta totta kai, 

kun ne ei ymmärrä, ei ne kysy paljon mitään. (tt B). 

 

Kapasen (2008) haastateltavien mukaan tieto etsii heidät eikä päinvastoin. Tämä kertoo 

paljon asiakkaan aktiivisuudesta tiedonhankintatilanteessa vahvistaen haastateltavieni 

kokemuksia alkuvaihetta leimaavasta tiedonhankinnan passiivisuudesta. Asiakkaan 

toiminnan passiivisuus lisää viranomaisten tuen tarjoamisen ongelmia. Vaarana on, että 

maahanmuuttajasta tulee muista riippuvainen kokiessaan ympäristön paineet liian 

suurina. Tällöin hän voi luovuttaa ja sälyttää vastuunsa viranomaisten harteille. (Räty 

2002, 122.) Tutkimukseni haastateltavat mainitsevat tuen tarjoamisen ja kolmella heistä 
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on kokemuksia siitä, ettei maahanmuuttaja-asiakas jaksa kantaa vastuutaan. 

 

Toisaalta haastateltavieni näkemyksissä käy esiin se, että tiedonhankinnan aktiivisuus 

kasvaa lisääntyvän ymmärryksen kautta. Tämän taas voidaan katsoa lisääntyvän 

yhteiskuntaan osallistumisen kautta. Kapanen (2008) näkee asian samoin. Hänen 

haastattelemistaan maahanmuuttajista työelämään siirtyneet tunsivat itsensä 

tietoisemmiksi yhteiskunnasta muihin vertaisiinsa nähden. Oulun alkuvaiheen 

palveluiden työntekijät pyrkivät lisäämään asiakkaidensa yhteiskuntaa koskevaa 

ymmärrystä, mutta tarjoamaan tasapainoisesti myös laajempaa tukea. Toiminnan 

tavoitteena onkin lisätä oma-aloitteisuutta, myös tiedonhankintavalmiuksien osalta. 

Yhteiskuntaan liittyvän ymmärtämisen ja tiedontarpeiden tyydyttymisen kautta saadut 

voimautumisen kokemukset taas lisäävät mahdollisuuksia kantaa vastuuta edistäen 

kotoutumisen syvyyttä. 

 

 

5.3.2 Vastuunkantaminen tiedon vastaanottamistilanteessa 

 

Tiedontarpeista ja muista ongelmista vastuunottaminen ei ole asiakkaan kohdalla aina 

itsestään selvää. Tästä on kokemuksia kolmella haastateltavalla A, C ja D. 

…tavallaan puuttuu se näkemys, että mun täytyy ite tehä niinku jotakin oman 

elämän ja hyvinvoinnin eteen. … varmaan semmosta sitä prosessin ja kriisin 

vaihetta, että ei oo oikeesti niitä voimavaroja ja silloin ne kaatuu ne asiat kyllä 

meijän päälle. … koko ajan ollaan siinä samassa tai tuntuu, että ei mennä yhtään 

eteenpäin, vaan ollaan jääty semmoseen kuoppaan... (tt D).  

 

Työntekijä C jatkaa, että omista asioista, kuten hakemusten hoitamatta jättämisestä ja 

siihen liittyvistä seuraamuksista koituva vastuu sälytetään ohjaajalle. Toisaalta kahdella 

työntekijällä B ja D on myönteisiäkin kokemuksia. Työntekijä D näkee myönteisiä 

puolia nimenomaan vastuunottamisen kehityksessä. Tällöin ”ihmisillä tapahtuu 

voimaantumista… ihmisen terveysongelmia on saatu selviteltyä… ja ihan niinku saatu 

tähän suomalaisten henkilöitten tasolle” (tt D). Tällaiset voimautumisen kokemukset 

taas antavat valmiuksia asioiden itsenäiseen hoitamiseen. Työntekijällä B on taas täysin 



 

 

105 

myönteisiä kokemuksia:  

Joo, ne jaksaa, ne ottaa [vastuuta]. Kun vain ymmärrä ja oppii, niin ne hoitaa. 

Monet ne hoitaa, ja hoitaa hyvin. Mulla on esimerkki yks mies, joka aina kun mää 

tulkkaan, hän kirjoittaa omalla äidinkielellään: tämä paperi on sähkölasku. Se 

kirjoittaa arabiaksi: tämä on maksettu. (tt B) 

Työntekijöiden toisistaan poikkeavista näkemyksistä voi kertoa työntekijän A 

huomautus, että ehkä heidän, Villa Victorin työntekijöiden, vastuulle ei jääkään 

kokonaisuudessaan niin paljon kuin Maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijöille.  

 

 

5.3.3 Tiedon tarjoamisen helppous ja mahdottomuus 

 

Miten sitten työntekijä kokee tiedontarjoamistilanteen? Millaista tietoa hän tarvitsee, 

kun kohtaa pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan? Työntekijät kokevat, että on 

olemassa kysymyksiä ja tiedontarpeita, joihin vastaaminen on helppoa, mutta on myös 

niitä kysymyksiä, joihin vastaaminen koetaan mahdottomana. 

Maahanmuuttajapalveluissa työskentelevien mukaan helppoja ovat kysymykset, jotka 

liittyvät omaan tehtäväkenttään, eli ”omaan toimistoon” kuten työntekijä C asian 

ilmaisee. Näin ollen työntekijän C mukaan helppoja ovat ”toimeentulotukipäätökset ja 

maksuun laittaminen”. Työntekijä D taas muistuttaa kulttuuristen tekijöiden 

vaikutuksesta tiedontarjoamiseen. Hänelle ”helppoja asioita… [ovat], mitä mää 

tarjoan... mää tarjoan sitä meijän näkemystä ja käsitystä asioista, ja meijän tapoja ja 

ohjeita.” (tt D).  

 

Kolme haastateltavaa kokee mahdottomina tilanteet, jolloin he eivät itse tiedä vastausta, 

joka tyydyttäisi asiakkaansa tiedontarpeen. Tiedon puutteessa asiakasta esimerkiksi 

ohjataan eteenpäin, toiselle tiedonlähteelle. 

Jotkut asiat mää en pysty [vastaamaan]. Mää sanon, että tämä on poliisiasia. Sää 

joudut mennä sinne ensin ja kysyy. Ja vaikka et osaa, sanot, että mää haluan varata 

aika, niin ne tekevät sulle joku aika ja sanoa heille myös, että mää haluan joku 

tulkki… Tämä asia ei voi kukaan hoitaa, sää joudut ite mennä yksin. (tt B.)  

Aina toista varmaa tiedonlähdettä ei ole olemassa. Tällöin asiaa pyritään kuitenkin 
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selvittämään niin pitkälle kuin mahdollista. Työntekijä C jatkaa mahdottomiksi 

tiedontarpeiksi kokemistaan asioista ja niihin tarttumisesta.  

...perheenyhistämisasioihin liittyvät, että kysytään esimerkiksi, että kuinka kauan 

hänen pitää odottaa… voidaan tiedustella vaikka sieltä Maahanmuuttovirastosta, 

että onko hakemusta käsitelty; ottaa vaikka jonoaika somalialaisten 

perheenyhdistämishakemuksissa… sitten tietää vähän osviittaa. (tt C.)  

 

Toisaalta on olemassa myös mahdottomia tilanteita, joissa maahanmuuttaja-asiakas 

siirtyy niin etäälle suomalaisen työntekijän arkikokemuksista, ettei vastaus- tai 

auttamismahdollisuuksia juuri ole. Taustalla olevan ja uuden yhteiskunnan välinen 

kulttuurinen ero tapoineen ja uskomuksineen on niin suuri, ettei niiden edustajien – 

asiakkaan ja työntekijän – ole mahdollista ymmärtää toistensa ajatusmaailmaa 

On hirveen usein semmosia käsittämättömiä kysymyksiä, joita mää en oikeastaan 

edes ymmärrä, vaikka on tulkki paikalla ja kysytään jotaki hoitoon liittyviä tai 

käytäntöjä, jotka ilmeisesti liittyy johonkin kulttuuriin ja tapoihin... Mun mielestä 

tässä työssä liikutaan koko ajan semmosella harmaalla alueella sen takia, että me 

tullaan – asiakas ja hoitaja – niin erilaisista olosuhteista ja kannetaan mukana sitä 

omaa kulttuuria ja tavallaan sitä omaa yhteiskuntaa; sitä kaikkee, mitä siihen 

liittyy. (tt D.) 

 

 

5.3.4 Tiedon tarjoamis- ja vastaanottamistilanteen haasteet, ongelmat ja esteet 

 

Tiedon tarjoamistilanteessa ilmenee tiedollisten seikkojen lisäksi myös yleisiä 

vuorovaikutukseen liittyviä haasteita ja ongelmia. Näistä merkittävämmäksi nousee 

kielitaito, jota korostaa kolme haastateltavaa. Toisena tärkeänä nähdään kulttuurierot. 

Työntekijä C kuvailee monikulttuurista vuorovaikutustilannetta: ”en mää oikeen osaa 

sanoa, eroaako se sitten kauheesti siitä vuorovaikutuksesta suomalaisten kanssa 

kuitenkaan muuten kuin, että siinä on se kieli, ja... yhteiskunnan ja kulttuurin erot, 

niinku sanoin suomalaisesta byrokratiasta...”. Erityisesti omakielistä neuvontaa tarjoava 

työntekijä B näkee kielikysymysten erityismerkityksen: ”Se on niin tärkeä se kieli! Se 

on number one!” Työntekijä D listaa mielestään tärkeimmät seuraavasti: ”...kielitaito, 
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kulttuuri, luottamus tai sen puuttuminen… omat asenteet ja käsitykset; kyllähän ne saa 

niillä hyvin herkästi ittensä aivan kiinni, että ei niinku haluakaan sitte avautua 

kuuntelemaan... siis asenteet.” Vastaanottajan kielteisistä asenteista on kokemuksia 

myös työntekijällä B. Työntekijä A jatkaa arvoista sekä asiakkaan omista 

mahdollisuuksista ja motivaatiosta muistuttaen sekä tiedon tarjoajan asemasta, mutta 

myös asiakkaan roolista tiedon vastaanottajana 

...arvot on tärkeitä ja se pitää huomioida... ja pitää katsoa, miten tämä ihminen on, 

ja mistä se tulee, mitä hänen kulttuuripiirteissä kuuluu ja mitä hänen persoona 

on… tosi pitkä prosessi, riippuen taas hänen taustastaan ja tiedoistaan ja 

halustaan, että haluaako hän omaksua ja oppia ja pystyykö. (tt A)  

 

Vuorovaikutteiseen tiedon tarjoamis- ja vastaanottotilanteeseen liittyvät asiakkaan omat 

mahdollisuudet ja motivaatio taas riippuvat usein varsin vaikeista taustaolosuhteista, 

joita työntekijä C selventää ”... jos on joku suurempi konflikti, vaikka joku isompi 

pommitus jossakin… kyllä ne lähtömaankin tilanteet vaikuttaa sitten tänne, totta kai 

asiakkaissa.” Työntekijän C mukaan monilla asiakkaista on psyykkisiä ongelmia sekä 

”rankkoja taustoja ja perheet toisella puolella maapalloa, eikä oo tietoa, että saako ne 

tänne vai ei”. Erilaiset ongelmat sekä ”suuret odotukset ja pitkät odotusajat” (tt C) 

heijastuvat myös vuorovaikutukseen.  

 

Haastateltavani siis korostavat kielitaidon puutteen tiedon tarjoamista ja 

vastaanottamista vaikeuttavana tekijänä. Tätä osoittavat Aarnitaipaleen (2012b, 2) 

tutkimuksen tulokset, joiden mukaan maahanmuuttajien tiedonhankinnan esteitä ovat 

puutteet kielitaidossa tai itseluottamuksessa, sopivien kysymysten esittämisen vaikeus, 

tiedonlähteisiin liittyvä tietämättömyys, epärelevantin tiedon paljous, relevantin tiedon 

hajanaisuus tai sosiaalisen pääoman vähäisyys. Myös Kapanen (2008), Caidi ja Allard 

(2005; tässä Aarnitaival 2012, 34), sekä Hasanzadeh ja Mallon (1998, 31) mainitsevat 

kielitaitokysymykset, jälkimmäisten nostaessa esiin myös suomalaisen yhteiskunnan 

riittämättömän tuntemuksen. Lairio ja Puukari (2001, 142–144) sekä Alitolppa-Niitamo 

(1994, 37–40) tarkentavat kielen sekä uuden yhteiskunnan rakenteen ja toiminnan 

oppimisen tärkeyttä kaiken muun oppimisen pohjana.  
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Haastateltavani pitävät vuorovaikutustilanteen haasteina myös luottamuskysymyksiä, 

asenteita ja käsityksiä sekä arvoja. Asenteisiin ja käsityksiin lukeutunevat myös 

Aarnitaipaleen (2012b, 3–4) mainitsemat ennakkoluulot. Lisäksi syrjivä 

käyttäytyminen, kulttuurierot ja väärinymmärrykset voivat vaikeuttaa toimintaa 

(Aarnitaival 2012b, 3–4). Samoja seikkoja luettelee Räty (2002, 100) muistuttaen siitä, 

että kokemuksen syrjityksi tulemisesta voi laukaista esimerkiksi erilaiset tavat tai 

henkilöristiriidat. Tutkimukseni informanttien mukaan ennakkoluuloista tai 

luottamuspulasta voi kärsiä asiakkaan ohella myös työntekijä. Tarvitaankin kaikkien 

osapuolten halua panostaa viestinnän onnistumiseen (Alitolppa-Niitamo 1994, 37–40). 

 

Käsitys luottamuksen puutteesta tiedonhankintaa vaikeuttavana tekijänä vahvistuu 

Hasanzadehin ja Mallonin (1998, 36–37) tutkimuksessa, jossa kerrotaan 

maahanmuuttajanuorten kokeman epäluottamuksen vähentävän viranomaisasiointia. 

Fisher ym. (2004) näkevät luottamuskysymyksen sanelevan jopa sitä, että sosiaalinen 

verkosto nousee ensimmäiseksi tiedonlähdevalinnaksi. Epäluottamuksesta syntyy 

helposti kierre, jolloin turvautuminen tuttuihin henkilöihin lisääntyy ja virheellisen 

tiedon saamisen mahdollisuus kasvaa. Hasanzadehin ja Mallonin (1998, 2–3) mukaan 

tarvitaankin yleistä tiedottamista siihen erikoistuneiden tahojen välityksellä. Aina 

sekään ei ole yksinkertaista. Courtright (2005) muistuttaa, että maahanmuuttajien on 

valittava myös viranomaisten joukosta ne, keihin kokevat voivansa luottaa. 

Näkemykseni mukaan valittu viranomaistaho on tällaisessa tilanteessa todennäköisesti 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu. Siellä tehty asiakastyö voi olla Pakarisen 

(2004, 88) sanoin hedelmällistä pitkäjänteisyytensä ansiosta. Tämän näen informanttini 

tavoin lisäävän luottamusta.  

 

Sligo ja Jameson (2000; tässä Aarnitaival 2012, 34) kertovat erilaisten tabujen 

vaikuttavan tiedon leviämiseen ja jakamiseen. Myös tutkimuksessani kulttuuriset arvot 

ja normit mainitaan tärkeimpinä pidettyjen haasteiden eli kieli- ja kulttuurikysymysten 

rinnalla. Silti tabut tai vastaavasti uskomukset ja kulttuuriin liittyvät käytänteet voivat 

asettaa tiedontarjoajan todella haasteelliseen tilanteeseen. Tämä luo haastateltavani 

mukaan vuorovaikutukseen ”harmaan alueen”, jossa tiedontarpeet näyttäytyvät niihin 

vastaajalle käsittämättöminä. Voidaan kysyä, mikä on näissä tilanteissa tiedon 
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tarjoamista, mikä muuta palvelun tarjoamista. Mikä on kenellekin tietoa entä mikä 

uskomus? Haasion ja Savolaisen (2004, 21) mukaan tiedontarpeiden luonne ei olekaan 

aina selkeä, jolloin esimerkiksi termejä ”halu” ja ”uskomukset” voi olla vaikea 

suhteuttaa tiedonhankintaan.  

 

5.3.5 Ratkaisumalleja tiedontarpeen tyydyttymiseen tähtäävän vuorovaikutuksen 

ongelmiin 

 

Vuorovaikutukseen perustuvaan asiakaspalvelutilanteeseen liittyvät haasteet ja ongelmat 

asettavat haasteensa myös tiedon tarjoamiseen niin, että asiakas ymmärtää ja voi ottaa 

tarjotun tiedon vastaan. Tätä kautta voidaan vaikuttaa myös tiedonhankintaprosessin 

onnistuneeseen etenemiseen. Näistä haasteista ja ongelmista pyritään selviämään ja 

auttamaan asiakasta eteenpäin tiedonhankinnassaan. Ratkaisuja 

vuorovaikutustilanteeseen löytyy tiedontarjoajan puolelta. Kaksi – itse 

ulkomaalaistaustaista – työntekijää korostaa kantaväestöstä poikkeavan etnisen taustan 

omaavan työntekijän ymmärryksen merkitystä ”...on tärkeä, että maahanmuuttajien 

palveluasioissa on näitä ihmisiä, jotka ovat niistä maista. Vaikka niillä ei ole muodolliset 

tiedot huipulla… mutta ne ymmärtää niitä ihmisiä.” (tt A), ”Minun kauttani ne menee 

perille. Ne tajuaa, kun minä olen ulkomaalainen.” (tt B). Toisinaan 

ulkomaalaistaustainen työntekijä voi myös auttaa omakielisellä neuvonnalla. 

 

Työntekijällä B on kokemuksia siitä, että aina suomalaisten viranomaistiedottaminen ei 

kohtaa maahanmuuttajataustaista vastaanottajaa. Työntekijä B viittaa viranomaisten 

tapaan esittää asiansa nopeasti, ehkä jollakin tavoin kaavamaisesti: ”Jotkut ne tulivat 

[työntekijän puheille], kun poliisit puhuivat niin nopeasti. Vaikka hommataan tulkki, 

asiat eivät mene perille. Mutta minun kanssa, mää yritän aina varmistaa, että nämä asiat 

on näin ja näin ja näin… Mää yritin vähän pelottaa, ja se meni perille”. Työntekijä B 

pyrkii siis varoittelun – tai pelottelun, kuten hän itse asian ilmaisee – kautta 

havainnollistamaan asioita niiden ymmärtämiseksi.  

 

Juuri eri tavoilla havainnollistaminen koetaan yleisemminkin keinoksi tiedon 

tarjoamisessa ja ymmärrettäväksi tekemisessä. ”Joo, selitän. Ja yritän silleen 
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varmistamaan, että asiakas ymmärtää sen homman. Monesti se on silleen, vaikka 

rautalangasta vääntää se sitten...” (tt C). Opastamiseen liittyvässä havainnollistamisessa 

työntekijät C ja B kertovat käyttävänsä internetistä löytyviä apuvälineitä.  

… näytän kartasta, sitte Google Street view:llä, että tuon näköinen talo ja tuosta 

ovesta sissään. ... kyllähän se on hyvin pitkälle – johtuen siitä huonosta 

kielitaidosta – semmosta konkreettista, että mene nyt tästä sinne, ja sitten voidaan 

vielä kirjoittaa joku lappu mukkaan, että anna tämä hänelle… Et kuitenkin pystys 

ite hoitaan niitä. (tt C)  

”Me mennään koneelle, mä näytin, että tässä on VVO, kun sää haluat vuokrata jonkun 

asunnon, haet tämän ja klikkaat tästä…” (tt B). 

 

Jos työntekijän ja asiakkaan kielitaito ei ollenkaan kohtaa, voidaan havainnollistamiseen 

käyttää lopulta myös muunlaista kieltä ”Sää pärjäät kuule ilmeillä, elekielellä, ihan 

varmasti, jos sulle luottamus syntyy. Piirtämällä ja näyttämällä ja kaikilla muilla 

keinoilla ollaan saatu asiat ymmärretyksi.” (tt A). Nonverbaaliin viestintään tukeutuu 

myös työntekijä D, lähinnä kokonaisvaltaisen tuen tarjoamisen osalta ”joku semmonen 

myönteisyys, myöskin semmonen viestittäminen – ei ainoastaan sanoilla, vaan niinku 

muillakin näillä nonverbaalisella viestinnällä – sitten voidaan viestiä sitä omaa 

hyväksymistä ja halua sitten niinku ymmärtää toista” (tt D). 

 

Työntekijän A mukaan tärkeintä vuorovaikutustilanteessa on kontaktin ottaminen, jolle 

taas tiedon tarjoaminen voi rakentua: ”Tarvitset paljon psykologista ajattelua 

työntekijöille. Ei se riitä, että sää annat, että ole hyvä, tässä sulle ja sitten loppu. Ei. 

Ihmisten kontaktin ottaminen on paljon tärkeämpi kuin se tieto, mitä sää annat.” 

Työntekijä D korostaa taas kohteliaisuutta ja kunnioittamista, joiden avulla voidaan 

hänen mukaansa viestiä hyväksyntää, halua ymmärtää asiakasta ja ”avata lukkoja ja 

luoda luottamista” (tt D). Työntekijä D nostaa esiin ammattitaidon yhtenä ongelmien 

ratkaisukeinona. Tällä hän tarkoittaa luottamista omaan ammattitaitoon, 

kulttuurisensitiivisyyttä unohtamatta. Työntekijä D muistuttaa, että myös työntekijällä 

itsellään on kasvunpaikka: ”kyllähän sitä joutuu itekkin käymään semmosta kriisiä, että 

mitkä on omat asenteet ja mikä on se mun oma kulttuuri ja sen toisen kulttuuri.” Näihin 

haetaan vastauksia opiskelemalla ja oman pohdiskelun kautta. 
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Tiedontarpeen tyydyttymistä ajatellen Caidin ja Allardin (2005; tässä Aarnitaival 2012, 

34) mielestä tärkeää on ensinnäkin se, että tiedon äärelle opastetaan ymmärrettävällä tai 

kulttuurisesti mielekkäällä tavalla. Kulttuurinen mielekkyys on tutkimukseeni soveltaen 

omakielisyyttä, kulttuurista ymmärrystä ja sensitiivisyyttä. Merkille pantavaa on, että 

taustatutkimusten mukaan pakolaisten itsensä mielestä työntekijöiden kulttuurinen 

ymmärrys ei ole aina riittävää (Vainikainen 2011) eivätkä Vuopalan (2006) haasteltavat 

ole aina kokeneet saaneensa tarpeensa mukaista palvelua. Oulussa nämä kysymykset 

näytetään huomioitavan. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät tarjoavat mahdollisuuksiensa 

mukaan omakielistä palvelua, mutta myös ymmärtävät maahan saapuneen arvoja. 

Kommunikaatioon panostetaan, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota asioiden 

esittämisnopeuteen. Katajaisen (2006) mukaan ei vain asiakas itse, vaan myös 

työyhteisö voi hyötyä etnisen taustan omaavan työntekijän kielitaidosta ja 

persoonallisuudesta. Omassa tutkimuksessani tämä näkyy Monikulttuurikeskus Villa 

Victorissa, jossa ulkomaalaistaustaisten osaamista hyödynnetään aivan erityisesti. 

 

Haastateltavani näkevät havainnollistamisen kielikysymysten ja 

kulttuurisensitiivisyyden ohella yhtenä olennaisena tiedon tarjoamisen keinona. Sitä 

voidaan helpottaa muun muassa auttamalla virastojen ja palveluiden valinnassa sekä 

tarjoamalla sopivaa materiaalia (Caidi & Allard 2005; tässä Aarnitaival 2012, 34). 

Tutkimuksessani korostuu materiaalin moninaisuus. Maahanmuuttaja-asiakkaan 

kohdalla tiedon tarjoaminen on ensisijaisesti ohjaamista, neuvomista ja kädestä pitäen 

opettamisesta havainnollistaen ja perustellen.  

 

Haastateltavieni, mutta myös Lairion ja Puukarin (2001, 142–144) mukaan 

havainnollistaminen voi siis olla joko kielellistä selittämistä tai nonverbaalia. 

Haastateltavani luettelevat nonverbaaleina eleet, piirustukset, nettimateriaalin ja jopa 

historiallisen perspektiivin luomisen ja läpikäynnin. Alitolppa-Niitamo (1994, 51) 

kuitenkin muistuttaa, ettei kielitaidottomalta maahanmuuttajalta tule itsestään selvästi 

odottaa kieltä korvaavien keinojen osaamista ja niiden avulla tarjottujen viestien 

oikeanlaista tulkintaa. Ei pelkästään tiedonlähteelle opastamisen, vaan myös 

havainnollistamisen, täytyy toteutua kulttuurisesti mielekkäästi. Kulttuurikysymysten 
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ohella havainnollistamisessa tärkeää on myös yksilöllisyys. Haastateltavien kokemusten 

mukaan kommunikaation vaikeuksia helpottavat lisäksi ammattitaito, eli se ”että tietää, 

mitä on tekemässä” sekä molemminpuolinen kohteliaisuus ja kunnioitus. Yleistä 

ymmärtämistä, hyväksyntää ja empatiaa peräänkuuluttavat myös Lairio ja Puukari 

(2001, 137). 

 

Luottamus on oleellinen tekijä, jonka rakentumiseen voidaan näkemykseni mukaan 

vaikuttaa pitkäjänteisyyden ohella haastateltavieni korostaman kontaktin ottamisen 

myötä. Myös asiakkaat itse korostavat omakielisen tiedonsaannin ohella 

henkilökohtaisen kontaktin merkitystä (Hasanzadeh & Mallon 1998). Kontaktin 

ottaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista. Tutkimukseni informantin B mukaan tiedon 

tarjoamis- ja vastaanottamistilanteesta näyttää löytyvän myös vastakkainasettelua ”Ei ne 

halua tajuta. Ne luuli, että mää teen heille niin vaikeaksi kaikki… [Ja] jotkut [niistä] 

uskoo kaveria.”  

 

Työntekijän B näkemyksen, etteivät asiakkaat ”halua tajuta”, pohjalta mielessäni herää 

kysymys siitä, onko maahanmuuttajalla tarve käydä jonkinlaista kulttuurista 

eloonjäämistaistelua pitämällä kiinni omasta kulttuuristaan ja rakentamalla selkeää rajaa 

oman entisen ja uuden suomalaisen kulttuurin välille. Tällainen ”eloonjäämistaistelu” 

voinee ”lukita” maahanmuuttajan asenteita ja vaikuttaa motivaatioon. Asenteista 

muistuttavat haastateltavani ohella myös Batumubwira (2004, 8–9), Katajainen (2006) 

ja Hämäläinen (2010, 2). Vaikka vastakkainasettelulla voi olla uudelleen 

sosiaalistumisen kannalta olennainen tehtävänsä, voinee se samalla kasvattaa eroa 

kantaväestöön lisäten kotoutumista haittaavaa ghettoutumista.  

 

Tulkin käyttö voi olla vuorovaikutustilanteessa sekä mahdollisuus että haaste. 

Tutkimukseni ohella tulkkauskysymysten tärkeys korostuu erinäisissä aikaisemmissa 

tutkimuksissa. Chun (1991, 91–92; tässä Aarnitaival 2012, 33–34) tutkimus esimerkiksi 

nostaa esiin lapsen nopeasti karttuvan kielitaidon, jota hyödynnetään kielen ja kulttuurin 

tulkinnassa sekä koko perheen tiedonhankinnassa. Tutkimuksessani lapsen rooli 

tulkkina ei nouse esiin, mutta aikaisemmin maahan saapuneita kavereita käytetään kyllä 

hyvinkin usein epävirallisten asiointitilanteiden tulkkeina. Kuten Alitolppa-Niitamo 
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(1994, 153), myös oululaiset työntekijät näkevät puutteellisen koulutuksen saaneen 

tulkin käyttöön liittyvät ongelmat. Tämän vuoksi epävirallisten tulkkien käyttöä 

varotaan tietoisesti.  

 

Toisaalta kotoutuneiden ja vertaisohjaajien tarjoama tulkkausapu ”epävirallisissa” 

tilanteissa voi olla ratkaisu tulkin saatavuusongelmiin. Tätä tulkintaa tukee Kivilompolo 

(2011) tutkimuksessaan. Yhteiskunta ei kustanna tulkkia kaikkiin tilanteisiin 

alkuvaiheessakaan. Tulkkausapu ei ainoastaan hyödyttäisi tulkkausapua tarvitsevaa, 

vaan tarjoaisi myös kokemuksia maahan aikaisemmin saapuneelle vertaisohjaajalle. 

Vaikka Vuopalan (2006) mukaan se nopeuttaa ja sujuvoittaa itse palvelutilannetta, tulkin 

käyttö voi myös hidastaa palveluun pääsyä, sillä yhteisestä ajasta täytyy sopia. 

Tutkimuksessani käy ilmi, että tulkin käyttöä ei koeta aina Oulussakaan tilannetta 

sujuvoittavaksi. Tulkki tuo oman lisänsä muutenkin monimutkaiseen 

asiakaspalvelutilanteeseen. Tulkkeja kuitenkin käytetään hyvin paljon oululaisten 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ryhmäinformaatiotilaisuuksissa ja 

yksilöpalvelussa. Ilman tulkkausapua asiointi ei olisi juuri mahdollista, sillä vain pieni 

osa asiakkaista on englannin tai suomen kielen taitoisia. 

 

 

5.4 Tiedontarpeen tyydyttyminen 

 

 

5.4.1 Tiedontarpeen tyydyttymisen haasteet 

 

Asiakkaan tarpeiden tyydyttyminen ei aina ole yksinkertaista. Usein maahanmuuttaja-

asiakkailla on suuria odotuksia, joihin työntekijät eivät välttämättä koe pystyvänsä 

vastaamaan. Monesti palvelun resurssit eivät anna tarpeeksi mahdollisuuksia näihin. 

Villa Victorin työntekijä kertoo palvelun pyrkivän kuitenkin auttamaan asiakkaansa 

tiedontarpeissa. ”… me autetaan koko ajan.… Meillä on talo illallakin auki, jos he 

tulevat...” (tt A). Vaikka tietoa tarjotaan, silti pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakas ei 

työntekijöiden kokemuksien mukaan kuitenkaan aina saa vastausta kysymykseensä. 

”No, ei välttämättä aina saa. Nää on monesti nää asiat hyvin monimutkaisia.” (tt C). 
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Vaikka vaikeuksia on, työntekijän D mukaan tiedon perille viemistä ja sen saamista 

vaikuttamaan toivotulla tavalla helpottaa henkilökohtainen asiakkuus. Työntekijöiden 

henkilökohtaiset asiakkaat tai asiakasperheet mahdollistavat pitkäjänteisen toiminnan, 

jota kaivataan varsinkin vaativimpien asioiden eteenpäin viemiseksi, ja joiden suhteen 

odotetaan tapahtuvan muutoksia. Tällaisia asioita asiakkaat eivät omaksu yhdellä kertaa.  

 

Haastateltavani nostavat esiin siis pitkäjänteisen asiakastyön etuja osana 

henkilökohtaista asiakassuhdetta. Pitkäjänteisyys mahdollistaa asioihin palaamisen ja 

tähän liittyvän kehityksen seuraamisen vaikuttaen myönteisesti tiedontarpeiden 

tyydyttymiseen. Vuopalan (2006, 43–51) tutkimuksen mukaan pitkäjänteinen työ ei 

kuitenkaan aina toteudu, ja asiakkaille sekä työntekijän vaihtuminen että asiakkaan 

tarpeiden ohittaminen tai puutteellinen henkinen tuki ovat kielteisiä kokemuksia. 

Tarpeet voivat ohittua esimerkiksi silloin, jos Batumubwiran (2004, 8–9) tärkeinä 

pitämät monipuolinen tiedon jakaminen ja ajan riittävä varaaminen ohjaustilanteissa 

eivät toteudu. Vaikka työntekijän kiire tai riittämätön aika ovat tämän päivän kuntien 

palvelunjärjestämisen ongelma ja alituinen tarkkailunkohde, eivät nämä tekijät nouse 

erityisesti esiin tutkimuksessani toisin kuin muutamissa taustatutkimuksissa 

(esimerkiksi Vuopala 2006, 43–51; Batumubwira 2004, 8–9).  

 

Aikaa ja kärsivällisyyttä pitkäjänteisessä asiakastyössä tarvitaan, sillä asioihin 

palaaminen tai tarjotun tiedon riittävä toistaminen on yksi tutkimukseni yleisimmin 

esiin nousseista teemoista. Tämä korostuu erityisesti niissä asiakaspalvelusuhteissa, 

joissa tiedon tarjoamista ja vastaanottamista vaikeuttavat kieli- ja kulttuurikysymykset. 

Haastateltavieni käsitykset saavat vahvistusta sekä Lairiolta ja Puukarilta että Rädyltä 

(2002, 151), jotka muistuttavat viestin välittymiseen liittyvän toistamisen, synonyymien 

ja selkokielen käytön sekä kuvien avulla esittämisen mahdollisuuksista. Ei pelkästään 

selkeydellä, vaan myös tiedontarjonnan ytimekkyydellä, on merkityksensä. 
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5.4.2 Tiedontarpeen tyydyttymisen edellytykset 

 

Keskeinen toimintatapa tiedontarpeen tyydyttymiseksi onkin juuri annetun tiedon 

riittävä toistaminen ja asioihin palaaminen. Kaikilla neljällä työntekijällä on 

kokemuksia, että tarjottua tietoa joudutaan toistamaan ”...useamman kerran pitää 

selvittää samoja asioita… että sitte oikeasti sisäistää” (tt C). Vaikka toistaminen 

turhauttaa, työntekijä D tuo myös esiin mahdollisuuden toistamistarpeen positiivisesta 

merkityksestä: ”… se [toistaminen] on hyvä, vaikka tuntuukin ehkä välillä 

turhauttavalta … tavallaanhan se saattaa kertoa siitä, että ihminen käy sitä sitten 

mielessään läpi ja ettii tavallaan henkilökohtaisella tasollaan sitten niitä vastauksia 

siihen...”  

 

Sen lisäksi, että tietoa toistetaan, varmistelemaan joudutaan myös asiakkaan 

ymmärtämistä. Havainnollistamisen jälkeen työntekijä C kertoo vielä pyytävänsä 

”...asiakasta varmistamaan, kertomaan tai ottamaan yhteyttä, jos ei nyt onnistu tää 

homma tai jos se on nyt epävarma tai tarvii vielä niinku opastusta tässä … että itsekin 

olemaan aktiivinen” (tt C). Työntekijöiden A ja C mukaan usein vastaan tulee tilanteita, 

joissa asiakas sanoo”... monesti, että: Joo, ymmärsin. Mutta sitten seuraavalla kerralla 

kysytään sama kysymys. … Se tulee vastaan jossakin vaiheessa, että eihän tuo ehkä 

ymmärtänytkään. Sitten kerrataan. Kertaus on opintojen äiti.” (tt C.) Työntekijällä A on 

samoja kokemuksia siitä, että asiakas sanoo – suomalaisesta kulttuurista katsoen 

totuudenvastaisesti – ymmärtäneensä. Hän näkee tämän sidonnaisena tiettyihin 

kulttuureihin:  

...on totta, että on paljon asioita, joita he eivät tiedä tai omaksu, mutta myöskin... 

kulttuurista riippuen – jotka ovat tulleet esimerkiksi itämaista ja näin – heille on 

tosi vaikea sanoa, että en ymmärtänyt, että toista uudelleen. Ne kaikille asioille 

nyökkää ja sanovat kyllä, kyllä ja viranomainen luulee, että he ymmärsivät kaikki 

ja sitten seuraava kerta huomataan, että ei oo mitenkään mennyt, että neuvottiin. 

(tt A.) 

Työntekijä D huomauttaa, että sekä asiakas että työntekijä kantavat mukanaan omaa 

kulttuuriaan, jolloin myös työntekijä tarjoaa tietoa omiin käsityksiinsä perustuen. 

Samalla hän lisää olettavansa, että ”asiakas ymmärtää ne [tarjotun tiedon] sitten 
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jotenkin. Mutta eihän sitä tietenkään koskaan voi tietää, miten se ne ymmärtää”. 

 

Työntekijöiden A, C ja D näkemyksistä poiketen omalla kielellä palvelevalla 

työntekijällä B on vastakkaisia kokemuksia, että aina annettuun tietoon ei tarvitse palata 

tai toistaa moneen kertaan. ”Joo, ne ymmärtää, kun mää sanon, että näin Suomessa ja 

näin ja näin.” Toisaalta myös häneltä löytyy kokemuksia, jolloin tarjottu tieto ei ole 

tullut ymmärretyksi ulkomaalaistaustaisenkaan työntekijän neuvoessa. Tarjotun tiedon 

ymmärtämiseen ja hahmottamiseen vaikuttavat monenlaiset tekijät, joista työntekijät B 

ja C mainitsevat asiakkaan yksilöllisyyden, koulutustaustan ja lähtömaan.  

...jotku on vähän, että ne käsittävät väärin ja ne hahmottaa vähän eri tavalla. Niin 

se riippuu siitä ihmisestä, jotku heillä menee hyvin ja nopeasti, jotku heillä menee 

vaikea… Sanotaanko niin, että ne jotka ovat hyvin koulutettuna, heillä on 

koulutus siellä kotimaassa, heillä on heleppo, kun nämä, jotka ei ollu missään 

koulussa. …kiintiöpakolaisista suurin osa ei oo ollu missään koulussa. Siinä se 

vaikeus, mikä heillä tekee, siis että ei ne pysty tai että ei ne ymmärrä. Siis vaikka 

sää kerrot ja kerrot, ni ei ne tajua sitä. (tt B.)  

Sama näkemys on työntekijällä C:  

No, on se henkilöstä kiinni … no lähtömaastakin kiinni … meillä on myös 

paluumuuttajia Venäjältä, Karjalasta suomensukuisia … niin kyllähän he 

ymmärtää ihan eri tavalla, kun Suomi ja Venäjä on kuitenkin hyvin samanlaisia 

verrattuna Suomea ja Somaliaa tai Suomea ja Irakia... tai Afganistania. Venäjälläki 

kuitenkin suht´ samallailla varmaan asioijaan nuissa virastoissa ja muualla… ja 

se, että koulutustaustakin siinä mielessä, että vaikka tulis mistä maasta tahansa, 

mutta jos on kouluja käyty… niin monesti sellaset ihmiset osaa kysyä vähän 

erilaisia kysymyksiä sitte. Heille pitää ehkä perustella asioita monesti vähän 

tarkemmin. (tt C.) 

 

Työntekijät voivat yrittää lisätä asiakkaidensa kotoutumista edistävää laajempaa 

yhteiskunnallista ymmärrystä tarjoamalla orientoivaa tietoa. Työntekijän D mukaan 

tämän voi toteuttaa esimerkiksi luomalla asiakkaalle historiallista perspektiiviä ja 

käymällä sitä yhdessä läpi. 

…et tavallaan antaa sitä historiallista perspektiiviä… kun niillä on vähän 



 

 

117 

todellisuus hukassa; et ne ei oikeen tiiä; et ne ei pysty oikeen hahmottamaan, mitä 

on tapahtunu milloinkin ja missä… tekee sellaisen kokonaisen olon… eli hän 

ymmärtää itekkin jonkunlaisen prosessinomaisuuden… että nyt edistytään ja että 

hän on saanut apua ja hänen asioitaan on kuultu ja niitten eteen on tehty ja häntä 

on autettu (tt D). 

 

Tutkimukseni informanttien mukaan eri kulttuureista tulevien tiedontarpeen 

tyydyttymiseen näyttää vaikuttavan monet eri tekijät. Näitä ovat asiakkaan 

persoonallisuus (ks. myös Alitolppa-Niitamo 1994, 31, Hämäläinen 2010, 2), 

koulutustausta ja lähtömaa. Haastateltavani viittaavat asiakasryhmäkohtaisiin eroihin, 

joihin vaikuttavat yhteneväisyydet sekä maahanmuuttajien entisen että uuden kotimaan 

yhteiskunnissa. Pitkäsen ja Koukin (1999, 35) mukaan erilaisten kulttuuriperinteiden 

voimakkuus vaikuttaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ihmisten kanssakäymisen 

yhteensovittamiseen. Hirstiö-Snellman (1994, 94–95) täydentää edellistä muistuttaen 

yhteiskuntien yhteneväisyyden vaikuttavan yksilöiden samanlaiseen tapaan hahmottaa, 

sitä kautta ymmärtää ja sisäistää vastaanottamansa tieto.  

 

Työntekijän B kokemukset poikkeavat muiden työntekijöiden näkemyksistä muun 

muassa tiedontarpeen tyydyttymiseen liittyvien haastattelukysymysten kohdalla. 

Tulkitsen tämän liittyvän siihen, että työntekijän ulkomaalaistausta ja monipuolinen 

kielitaito antavat mahdollisuuden suoraan, omakieliseen tiedon tarjoamiseen. Lisäksi 

kulttuuria tuntevana hänellä on paremmat mahdollisuudet ymmärtää tiedon 

vastaanottajan tapa hahmottaa maailmaa. Hän muistuttaakin, ettei maahanmuuttaja-

asiakas hahmota väärin vaan eri tavalla. Näkemys kertoo tietoa tarjoavan työntekijän 

erityisosaamisesta ja siitä, että tämä ymmärtää asiakkaansa tapaa hahmottaa saamansa 

tietoa. Työntekijän osaaminen taas vastaavasti lisää asiakkaan mahdollisuuksia 

ymmärtää ja sisäistää tarjottua tietoa, jopa ilman toistamista. Voidaan ajatella, että 

tällöin vastaanottajan itsevarmuus lisääntyy ja työntekijän ja asiakkaan välinen 

vastakkainasettelu vähenee. Vertainen on linkki – ei vain suullisessa tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteessa – vaan myös sen kulttuurisessa tulkinnassa. Tätä tiedon 

kulttuurisidonnaista ”harmaata aluetta” voi kantaväestöön kuuluvan työntekijän olla 

mahdoton ymmärtää.  
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Pikkarainen ja Wilkman (2008, 31–34) muistuttavat myös kuntaan siirtyvien 

pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vaikeuksista hahmottaa erilaisia asioita. 

Tutkimukseni osoittaa näiden vaikeuksien selättämisen tärkeyttä myös tiedontarpeiden 

tyydyttymisen näkökulmasta. Tällä viittaan siihen, että ”suomalaisella tavalla” 

hahmottaminen tukee länsimaisen yhteiskunnan tarjoaman tiedon vastaanottamista, 

ymmärtämistä ja sisäistämistä. Koska maahan muuttanut henkilö ei suomalaistu 

hetkessä, ei häneltä voida myöskään odottaa asioiden ymmärtämistä hetkessä. Aikaa 

täytyy antaa, jos mielii saada tuloksia. Pidempi sisäistämisaika tarvitaan muun muassa 

orientoivien tiedontarpeiden tyydyttämiseksi. Asiakkaan hahmottaessa samalla tavalla 

tiedontarjoajan kanssa ja ymmärtäessä tämän sanoman, odottaa hän myös tarkempia 

perusteluita. Perustelut taas kartuttavat Suomeen liittyvää yleistä ymmärrystä auttaen 

orientoitumaan elämään. Tiedontarpeen tyydyttymisen ja tietoon pureutumisen kautta 

voidaan edetä eteenpäin sekä tiedonhankinnan prosessissa kohti itsenäisiä tiedon käyttö- 

ja soveltamisvalmiuksia että kokonaisessa kotoutumisprosessissa syventämällä 

ymmärrystä uuteen yhteiskuntaan kasvamiseksi.  

 

 

5.5 Tiedonkäyttö 

 

Palveluissa tarjottu tieto on työntekijöiden kokemuksien mukaan osoittautunut 

relevantiksi ja käyttökelpoiseksi. Tällöin asiakas on voinut käyttää ongelman ratkaisuun 

tarkoitettua praktista tietoa omassa arkielämässään ”... aina kun ne menee ja hoitaa 

[asioita], sitten kun se onnistuu, että: voi, joo... se onnistui ja se on menny niinku oot 

sanonu ja kaikki on OK” (tt B). Työntekijän B lisäksi myönteisistä kokemuksista 

viestivät myös muiden haastateltavien näkemykset.  

 

Toisaalta tarjottu tieto on voinut olla myös laajempaa, elämään orientoivaa tietoa, josta 

työntekijä A kertoo: ”Kerran yksi mies, oli puhetta lasten kasvatuksesta ja lyöminen on 

kielto. Hän kysyi, että: No, mutta kun meidän kasvatusmenetelmä on se; mun isäkin on 

lyönyt minua ja, että totta kai määkin lyön. Eihän oo muuta keinoa!” Vaikka uudessa 

kulttuurissa tarjottu tieto olisi vastaanotettu ja ymmärretty, kaikissa tapauksissa se ei 
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kuitenkaan ole noin vain yksinkertaisesti käytettävissä ja sovellettavissa. Varsinkin 

edellä mainitun kaltaisten, elämään orientoivien tiedontarpeiden kohdalla vaikuttaa siltä, 

että erityisesti niiden käyttöönottoon tarvitaan aikaa. Työntekijän D mukaan 

pitkäjänteinen toiminta auttaa tilanteissa, ”varsinkin [jos on] semmosia hankalia asioita, 

missä pitäs niinku muutosta tapahtua, niin ne ei mene yhdellä kertaa perille.” Työntekijä 

A muistuttaa ”Jos me ajatellaan, että okei, tämä on Suomi, ja me tehdään niin kuin 

suomalaiset asiat vaatii – ja näin se pitää tehdäkin – mutta ei ihminen oo kone, että kun 

hän tulee tänne, että hän nyt täysin suomalaistuu.” 

 

Vastaanotettua tietoa kuitenkin käytetään ja sovelletaan toisinaan, mutta jokaisella 

vastanneella työntekijällä on myös kokemuksia siitä, ettei tiedontarpeeseen välttämättä 

saada heti sellaisia vastauksia, että se täyttäisi tiedollisen aukon. Tällöin tietoa 

käytettäessä esiin nousee uusia tiedontarpeita, joita tullaan jälkeenpäin selvittämään: 

”Joo, tulee uusia kysymyksiä. Ja asioita kysytään uudestaan. Että molemmilla lailla …” 

(tt D). Työntekijät A ja B kuvaavat uusia tiedontarpeita aiemmista tiedontarpeista 

kumpuavina tarkentavina kysymyksinä ”Niin, tulee [tiedontarpeita]! Aina, koko ajan. 

Että miksi, miksi, miksi? Miksi tämä? Onko näin ja miksi hän sanoi näin?” (tt B). ”Joo, 

kumpuaa [uusia asioita]” (tt A). Tällöin tietoa tullaan hankkimaan uudestaan. ”Tullee, 

tullee [kysymään uudestaan]. Monta kertaa tullee. Ja myös tapahtuu sosiaalipuolella.” 

(tt A.) Työntekijällä B on näkemys, että samoissa palveluissa myös pyritään 

käsittelemään nämä uudet tiedontarpeet yksilöpalveluna kohti tiedollisen ongelman 

lopullista ratkeamista. 

 

Orientoivat tiedontarpeet kattavat runsaasti erilaisia praktisia tiedontarpeita, joiden 

tyydyttymisen kautta siirrytään aina vain seuraaville uusille osatarpeille. Ymmärrystä 

syvennetään koko ajan ”miksi?” -kysymyksin. Henkilö voi ymmärtää paremmin 

saamansa arkipäivän pienemmän praktisen tiedon merkityksen ja sisällön asettamalla se 

elämään orientoivaa taustaansa vasten, nähden yksittäisen osatarpeen roolin tietojen 

kentässä sekä oppien tätä kautta hahmottamaan uudella, ”suomalaisella” tavalla 

yhteiskuntaa. Tämän perusteella osatarpeista rakentuneet orientoivat kokonaisuudet, 

niin sanotut päätiedontarpeet ovat kotoutumisen kannalta ratkaisevia.  
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Maahanmuuttajiin kohdistuneissa tutkimuksissa painottuvat praktiset tiedot ovat myös 

helpommin käytettävissä ja sovellettavissa. Mutta vaikka laajempia yhteiskuntaan ja 

elämään liittyviä orientoivia tietoja ymmärrettäisiin, ei niiden käyttö ole yksiselitteisen 

helppoa. Monesti uuden yhteiskunnan haltuunottoon liittyvät orientoivat tarpeet 

tuntuvat vaativan jonkin asteista uudelleen sosiaalistumista, joka taas vie aikaa vaatien 

maahanmuuttajalta itseltään motivaatiota luopua ainakin osittain aikaisemmista 

toimintamalleista ja -kulttuurista. Mieleeni nousee kysymys, viestivätkö orientoivien 

tietojen käyttö ja soveltaminen itsestään selvästi tapahtuneesta kotoutumisesta. 

Näkemykseni mukaan kyllä, koska orientoivien tiedontarpeiden tyydytyttyä voidaan 

ymmärtää tarpeeksi yhteiskunnan rakennetta, saavuttaa toimintavalmiudet sekä sitä 

kautta kotoutumisesta kertova itsenäisyys. 

 

 

5.6 Tiedon merkitys kotoutumisessa 

 

Työntekijät ovat yksimielisiä siitä, että tieto ylipäätään ja heidän omissa palveluissaan 

tarjottu tieto on merkityksellistä ja hyödyllistä asiakkaan kotoutumista ajatellen. 

Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat niitä paikkoja, joissa ohjataan ja tarjotaan 

kotoutumista edistävää tietoa. Kaikenlainen ohjaus ja neuvonta ymmärryksen 

lisäämiseksi antaa valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan, jota palveluissa tietoisesti 

tavoitellaan 

…alkuvaiheessa asiakas tarvii tietenkin enemmän, mut… sehän on tietenkin 

kaiken tarkotus, että me niinku tehtäs itteämme vähän tarpeettomiksi sillä lailla, 

että asiakas ite oppis hoitaan niitä asioita … Sehän se on meillä tässä tavoitteena 

(tt C).  

 

Työntekijän B mielestä tärkeitä ovat elämään orientoivia tietoja tarjoavat ”...kaikki 

infot, mitä heille järjestetään esimerkki. Kato, kun meillä on joka kuussa info, jossa on 

joku aihe. Ja me hommataan joku tulkki sinne. Ne on tärkeitä niitä infoja”. Työntekijä D 

näkee asiakkaan vastaanottaman tiedon jonkunlaisina työkaluina asioiden 

ratkaisemiseen myös jatkossa. ”Se antaa omanarvontuntoa ja itsetuntoa, kun tietää 

asioista… se ei tunne olevansa kuin joku lapsi, joka vaan räpiköi semmosessa 
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tietämättömyydessä”. Työntekijä D laskee hyödyllisiksi siis tarjottavat 

tiedonhankinnanvalmiudet, jotka omatessaan asiakas osaa hakea tietoa ja hahmottaa 

yhteiskuntaa niin, että pystyy toimimaan erilaisissa tilanteissa sekä turvautumaan apua 

tarvitessaan oikeisiin paikkoihin ja viranomaisiin.  

 

Työntekijä C yhtyy edellisiin tuoden esiin pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

perusasioihin, eli koulutukseen, työhön ja toimeentuloon liittyvät toimintavalmiudet: 

”Sehän on jo paljon ja saa asiakkaan tuntemaan voimaantumisen kokemuksia ja… 

sellaista itsevarmuutta, että pystyy ite hoitaan omia asioitaan ja ettiin tietoa ja kysymään 

tarvittaessa.” Työntekijä B jatkaa ”Se oppii. Sitä kauttahan ihminen oppii ja hän 

ymmärtää, miten se pelaa tämä systeemi”. Tarjotulla tiedolla nähdään myös hyvinkin 

laajoja merkityksiä: ”Suomi on sellainen maa, jossa tarvitaan tietoa. Eihän se 

[maahanmuuttajataustainen henkilö] pärjää täällä, jos ei ole tietoa. Täällä pelataan 

paljon tällaisella tiedon antamisella ja tiedon saamisella, ja tietoa pitää olla.” (tt A.)  

 

Haastateltavani näkevät tarjotun tiedon kotoutumisen kannalta tärkeänä tekijänä. Se, 

että omaa käytettävää ja sovellettavaa tietoa, lisää työntekijäinformanttieni mukaan 

pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan omanarvontuntoa, itsetuntoa, itsevarmuutta 

sekä voimaantumisen kokemuksia. Tieto osoittautuu merkitykselliseksi myös useiden 

taustatutkimusten mukaan. Kapanen (2008), Caidi ja Allard (2005; tässä Aarnitaival 

2012, 34) sekä Aarnitaival (2012b, 3) vahvistavat tietokäytäntöjen välillisen 

vaikutuksen itsetunto- ja kotoutumiskokemuksiin. Tämä taas vahvistaa käsitystä tiedon 

saannin ja kotoutumisen kiinteästä yhteydestä. Maahanmuuttajanaisten 

tiedonhankintakanavien käytön oppimisessa merkittävimpinä koettiin juuri 

itseluottamuksen kasvu ja identiteetin vahvistuminen. Itseluottamus taas yhdistyi omien 

vaikutusmahdollisuuksien lisääntymiseen ja voimaantumisen kokemuksiin (Aarnitaival 

2012b, 3.)  

 

Myös Hasanzadehin ja Mallonin (1998) tutkimuksessa riittävän tiedon saannin 

huomattiin mahdollistavan nuorten aktiivisen toiminnan yhteiskunnassa sekä 

vähentävän sitä kautta syrjäytymisriskiä. Samasta puhuu Kapanen (2008), jonka 

tutkimuksen mukaan suomalaista yhteiskuntaa koskevan tiedon puutteellisuus estää 



 

 

122 

maahanmuuttajan integraatiota. Myös Pohjois-Amerikasta Israeliin muuttaneet kokivat 

kokoamansa tiedon välttämättömänä, mutta korostivat lisäksi perheen, ystävien ja 

englanninkielisen yhteisön tärkeyttä osana kotoutumisprosessiaan (Shoham & Kaufman 

Strauss 2007). Tältä osin he vahvistavat haastateltavieni käsityksen tiedontarpeiden 

yhteydestä muihin tuen tarpeisiin.  

 

 

 

5.6.1 Tärkein tieto 

 

Kaikista tärkeimmiksi kotoutumista edistäviksi asioiksi työntekijät määrittelevät 

suomen kielen ja palvelujen käytön oppimisen. Kaksi haastateltavista mainitsee suomen 

kieleen liittyvät seikat kaikista tärkeimpänä annettuna tietona. Työntekijä B nostaa esiin 

tärkeinä pitämistään informaatiotilaisuuksista erityisen tärkeän poliisi-infon:  

...kun joku poliisi tulee, monet uskoa sitä. Poliisi antaa meille tietoa, kun 

verrattuna kotimaassa, siis ne pelkää. Mutta täällä ei. Täällä hän tuli, ja puhu sun 

kanssa ja istu meidän kanssa ja kerto kaikki tämä systeemit ja antaa tietoa ja antaa 

kaikki tämä informaatio; se on tosi tärkeä heille. (tt B.)  

Hän jatkaa vielä  

...hyvä, kun tulee info, ja poliisit kertovat, Suomessa näin ja näin. Ja jos noudatat 

lakia, ei tapahdu mitään. Mutta jos teet jonkun rikoksen, saat rangaistuksen. Se on 

hyvä heille, että ne tajuaa, ymmärtää. Ja varsinkin kun on mukana tulkki, joka 

kertoo sen omalla kielellä. (tt B.) 

 

Työtekijän C mielestä kotoutumisen kannalta kaikista merkittävintä kielen oppimisen 

ohella on se, että tietää, mitä palveluja on ja miten niihin päästään, töiden tai 

koulupaikan sekä harrastusten löytyminen: ”Että jos tietäs ainakin niitä paikkoja, josta 

voi eri aiheisiin liittyen kysyä”. Työntekijä A on samoilla linjoilla: ”Jos et tiedä, mitä on 

olemassa, et sää voi kysyäkään”. Työntekijä D yhtyy edellisiin, ryhtymättä myöskään 

erittelemään tai nimeämään yksittäisiä tärkeimpiä tietoja:  

...on niin paljon asioita, mitkä on niinku eri puolilla, että mitkä on tosi tärkeitä 

tietää … jos sää katot sitä työn näkökulmasta, niin on tosi tärkeetä, että sää osaat 

etsiä työtä ja hakeutua työvoimatoimistoihin ja osaat käyttää tämän yhteiskunnan 
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viranomaisverkostoa … että sää osaat käyttää niitä silloin, kun se on tarpeellista 

… koska tää suomalainen yhteiskuntahan rakentuu siten, että kun ihminen on 

heikoilla, meillä ei oo semmosta perhe- ja sukusysteemiä tai haetaan apua siltä 

klaanilta, vaan on viranomaiset, joihin sitten voi turvautua … mää luulen, että se 

voi olla se kaikista tärkein asia yleisellä tasolla ”. (tt D.)  

 

Pakarisen (2004, 114–116) mukaan maahanmuuttajat tarvitsevat varsinaisen tiedollisen 

ongelmansa ohella informaatiota sekä yhteiskunnan toiminnasta että sen tarjoamista 

mahdollisuuksista. Tämä muodostuu myös tutkimukseni keskeiseksi tulokseksi kaikkien 

haastateltavieni tuodessa sen esiin. Haastateltavieni mielestä kotoutumisen kannalta 

tärkeintä tarjottavaa tietoa kielen oppimisen ohella on se, että henkilö tietää mitä 

palveluita on olemassa ja miten niitä käytetään. Tärkeää tämä tieto on myös 

maahanmuuttajien omasta mielestä. Esimerkiksi Silvion (2006, 259–266) tutkimus 

vahvistaa tuloksiani tältä osin määritellen maahanmuuttajanuorten yleisimmäksi 

tiedolliseksi ongelmaksi sen, etteivät he tiedä mistä saada tietoa tiedontarpeisiinsa. 

Saman tuloksen esittävät Shoham ja Kaufman Strauss (2007), joiden mukaan 

tiedonpuutteet eivät itsessään ole niin merkittävä seikka kuin se, että puuttuu 

pääasiallinen kohde, mistä sitä kerätään. Näihin ongelmiin kiinnitetään huomiota myös 

Oulussa kehittämällä alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluita asiakkaiden 

tiedonhankinnanvalmiuksia ajatellen. 

 

Kotoutumisen kannalta kaikista tärkeimmät tiedot ovat työntekijöiden käsityksiin 

perustuen luonteeltaan orientoivia. Työntekijöiden mukaan merkittävää on siis se, että 

maahanmuuttajat oppivat toimimaan yhteiskunnassa, saavat tiedonhankinnan 

valmiuksia, hahmottavat tiedonlähteiden kentän sekä tarpeeksi tietoa ratkaistakseen 

itsenäisesti eteen tulevia ongelmia. Luokitteluni mukaan tämä viittaa orientoivien 

tietojen saavuttamiseen, joka mahdollistaa myös maahanmuuttajien omien tavoitteiden 

mukaisten praktisten tietojen, ”tässä ja nyt” -kysymysten, tyydyttymisen. Työntekijät 

ikään kuin katsovat pidemmälle asiakkaidensa tulevaisuuteen pyrkien lisäämään heidän 

yhteiskunnallista ymmärrystään sekä saamaan heidät oivaltamaan vastuunkantamisen ja 

omatoimisuuden merkityksen. Tätä kautta he myös pyrkivät edistämään 

maahanmuuttajien kotoutumismahdollisuuksia.  
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5.6.2 Turha tieto 

 

Villa Victorin työntekijät ovat sitä mieltä, että pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaille 

jaetaan myös turhaa tietoa kotoutumisensa vaiheessa. ”...turhaa tietoa jaetaan jatkuvasti! 

Meidän seinälläkin on asioita, mitä kukaan ei kato koskaan. Ei ihmiset [pakolaiset ja 

turvapaikanhakijat] pysty tietämään niitä kaikkea.” (tt A.) Turhan tiedon tarjoamista ja 

työn tekemistä pyritään välttämään harkitsemalla, mutta ”...tehdään paljon turhaa juttua. 

En mää osaa sanoa nyt, mutta varmasti koko ajan tehdään … ehkä nuo sosiaalipuoli ja 

nuo; ei ne varmasti tee mitään turhaa.” (tt A.) Työntekijä B lisää  

On, jotku asiat on turhia. Esimerkki, jos heille järjestetään joku sellainen 

[info]aihe, joka on vaikea vaikka suomalaisille … joku ihminen tuli ja puhui ja 

puhui pitkään ja vaikea. Ihan turhaa. Minun kokemus on, että maahanmuuttajilla 

ei ole jaksamista. Suurin osa tulee sieltä, missä on sota; ne on väsyneitä, ei ne 

jaksa. Jos puhutaan minun kokemustani; he haluavat, mikä on lyhyt ja mistä on 

kysymys, ja mikä on tärkeä. Ne perusasiat, mitä ne tarvii. (tt B.)  

 

Liika tieto voi työntekijöiden mielestä aiheuttaa myös informaatioähkyä:  

No, tietenkin. Ei ne sitä [tietoa niin paljon] tarvitse. Niillä on monesti parempi 

tämä yhdessäolo ja hauskanpito ja ne tyytyy siihen. Kuvittele, niissä maissa nämä 

ihmiset ovat asuneet; onko siellä hirveästi kehitetty tätä tiedon valtaa ja tulvaa. Ei 

niillä oo sellaisia. Se on heille tärkeä se oma yhteisö eikä niin paljon, mitä 

tapahtuu. (tt A.)  

Haastateltavani mielestä maahanmuuttajat eivät tarvitse paljoa tietoa Suomessa, koska 

eivät ole tarvinneet sitä kotimaassaankaan. Toisaalta uudessa yhteiskunnassa Suomessa 

tiedolla on erilainen rooli pakolaisen ja turvapaikanhakijan aikaisempaan yhteiskuntaan 

nähden. Mikä siis on työntekijän määrittelemä tarve, mikä taas maahanmuuttajan oma 

tarve? Maahanmuuttajan tiedonhankintakulttuurin välttämätön muutostarve liittynee 

juuri aikaisemmasta luopumiseen uuden omaksumiseksi.  

 

Villa Victorissa painotetaan tiedon tarjoamisen ytimekkyyttä, toisin kuin 

Maahanmuuttajapalveluissa, joissa tiedon tarjoamisen ajankohtaa pidetään määrää 
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tärkeämpänä. Kysymykseen annetaanko maahanmuuttaja-asiakkaille turhaa tietoa, 

Maahanmuuttajapalveluissa työskentelevä työntekijä C vastaa:  

No, ei sillä lailla. Tietenkin tuo ajankohtaisuus, että ehkä ei nyt alkuvaiheessa ihan 

kaikkee … mennään perusasiat eellä, että asuminen ja tämmöset on turvattu ja 

saatas se koulupaikka mahollisimman nopeesti. Sitten voidaan alkaa kattoon, 

vaikka harrastusasioita. (tt C.)  

Työntekijä D taas näkee runsaan tiedon ainoastaan positiivisesti.  

...tietoahan tulee todella monesta paikasta … nykyään on mukana kolmas sektori, 

niin ihmiset saa enempi sitä tietoo ja se on tosi hyvä; mun mielestä älyttömän 

hyvä. Tuleeko sitä liikaa, niin ehkä sitä ei tule koskaan liikaa, koska ihminen ei 

kuitenkaan koskaan saavuta kaikkea. Ihmiset voi sitten vähän poimia sieltä, mitä 

haluaa. Parempi niin, että on liikaa kuin liian vähän. (tt D.)  

 

Toisaalta annetun tiedon merkittävyyttä kotoutumista ajatellen ei ole voitu mitenkään 

arvioida. Vaikka sekä työntekijällä A että B on kokemuksia myönteisestä, suullisesta 

palautteesta, työntekijä A jää vielä pohtimaan sitä, miten tarjottu tieto loppujen lopuksi 

vaikuttaa kotoutumismahdollisuuksiin. ”Se riippuu, miten sitä mitataan”, hän kuvailee. 

Nykyään puuttuu mittari, jolla asia voitaisiin varmistaa, mutta hän heittää ilmoille 

kysymyksen, voisiko se olla kaavake, joka annettaisiin ihmisille ja, jossa kysyttäisiin 

esimerkiksi, missä asioissa on saatu apua ja missä ei. Toisaalta hänkin sanoo 

”mututuntuman kertovan, että totta kai se [tarjottu tieto] auttoi ja totta kai kaikki vie 

eteenpäin” (tt A). 

 

Kolme neljästä haastateltavasta on siis sitä mieltä, että pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujille tarjotaan liikaa tietoa tai sen tarjoamisajankohtaan pitäisi 

kiinnittää huomiota. Maahanmuuttajat taas kertovat Shohamin ja Kaufman Straussin 

(2008) tutkimuksessa vastakkaisesta kokemuksestaan. He kokivat tarjotun tiedon 

puutteelliseksi. Heillä oli myös vaikeuksia löytää sitä. Joskus saatavilla oleva tieto oli 

vanhentunutta tai sitä ei ollut saatavilla lainkaan. (Shoham & Kaufman Strauss 2008.) 

Myös yksi haastateltavistani on sitä mieltä, ettei informaatiota tarjota koskaan liikaa, 

asiakashan voi valita tarjottavasta. Tällöin korostuvat kuitenkin Aarnitaipaleen (2009) 

peräänkuuluttamat informaatiolukutaidon valmiudet.  
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Caidin ja Allardin (2005; tässä Aarnitaival 2012, 34) tärkeänä pitämä 

informaatiolukutaidon opettaminen ei nouse esiin haastatteluissani. Pakarisen (2004, 

119–121) mukaan maahanmuuttajat itse toivoisivat tiedonvalikointiin liittyvää opastusta 

verkkopalvelujen opetuksen ohella. Tärkeää tämä on senkin vuoksi, että myös internetiä 

käytettäessä korostuu tiedon suodattamisen ja lajittelun osaaminen (Hasanzadeh & 

Mallon 1998, 2-3). Vaikka ihan alkuvaiheessa informaatiolukutaitoa ei saatane 

länsimaisen yhteiskunnan tietomäärän vaatimalle tasolle, sen opetuksen sisällyttämisellä 

alkuvaiheen koulutukseen osaksi tiedonhankintataitoja, helpottaisi maahanmuuttajan 

mahdollisuuksia hahmottaa informaatioympäristöään sekä ymmärtää hänelle tarjottua 

tietoa.  

 

Haastateltavani nostavat myös ajankohdan tärkeäksi kotoutumisvaiheen tiedon 

tarjoamisen kysymykseksi. Myös Pitkänen ja Kouki (1999, 35) pitävät tätä olennaisena 

muistuttaen siitä, että maahanmuuttajan kulttuuriympäristön nopean muuttumisen 

seurauksena liian runsas eteen tuleva vieras käyttäytyminen ja ennustamattomuus voi 

aiheuttaa stressitilanteen, joka syrjäyttää yksilön sosiaalisen ja kulttuurisidonnaisen 

ymmärryksen. Näissä informaatiotäytteisissä vuorovaikutustilanteissa sekä työntekijä 

että asiakas voivat kokea ahdistusta. Työntekijästä tilanteen hidas eteneminen voi tuntua 

epämiellyttävältä, kun taas asiakas voi tuntea avuttomuutta informaatiotulvan keskellä, 

jota ei kykene jäsentämään ja ymmärtämään. Tästä syystä hänen havainnointikykynsä 

voi rajoittua vain tietynlaiselle informaatiolle. (Alitolppa-Niitamo 1994, 157.)  

 

Monikulttuurisen viestinnän teoria vahvistaa työntekijöiden käsityksiä tiedon 

tarjoamisen ajankohdan tärkeydestä. Haastateltavieni mukaan tarvitaan psykologista 

osaamista, jotta osataan valita oikea hetki tiedon tarjoamiseen. Batumubwira (2004, 8-9) 

taas korostaa informaatiotulvan ehkäisyssä selkeiden tiedottamiskäytäntöjen merkitystä 

jaettavan tiedon, ajankohdan ja jakotapojen valitsemiseksi. Nettipalvelut kuulunevat 

kotoutumisvaiheeseen, jossa perustietoja ja -toimintavalmiuksia on jo saavutettu, ja 

itsenäinen toiminta alkanut. Tällöin myös informaation valikointi siirtyy lopullisesti 

omalle vastuulle. Verkkopalveluiden käyttötaidot voivat näkemykseni mukaan parantaa 

kotoutumista vahvistaen minäkuvaa ja kokonaista minuuden kokemista entisen ja uuden 
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taitekohdassa. Kotoutumisenhan pitäisi olla entisen ja nykyisen yhteensovittamista, 

historiaansa kieltämättä. Verkko mahdollistaa kokonaisvaltaisen kotoutumisen 

tarjoamalla pääsyn sekä entistä että uutta kotimaata koskeviin tietoihin. Sitä kautta 

voidaan luoda myös eri puolilla maailmaa asuvien henkilöiden keskinäinen diasporinen 

yhteisö (Maasilta ym. 2008, 46–47). 

 

 

5.7 Yhteenveto: Ehdotus pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan 

viitekehykseksi alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelussa 

 

Seuraavassa kuviossa 3 täydennän tutkimuksen tarpeisiin soveltamani yksilön 

tiedonhankinnan prosessia kuvaavan, nk. skemaattisen tiedonhankinnan mallin (Haasio 

& Savolainen 2004, 43–46) (ks. kuvio 1, s. 16) ehdotukseksi pakolais- ja 

turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan viitekehykseksi alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelussa. Esitän kyseisessä kuviossa 3 tutkimuksessani esiinnousseet 

kotoutujan tiedonhankinnan eri vaiheita selittävät keskeiset tekijät. 

 

Oulun kaupungin työntekijöiden käsityksiä aikaisemmassa tutkimuksessa (ks. kuvio 2, 

s. 56) esiin tuleviin maahanmuuttaja-asiakkaiden omiin näkemyksiin peilatessa saavutan 

tutkimukseni kontribuution eli tarjoan kokonaisvaltaisen perspektiivin pakolais- ja 

turvapaikanhakijan tiedonhankintakäyttäytymiseen. 
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Empiirinen haastateltavieni kautta saatu tutkimusaineisto ja sen teoriasidonnainen 

analyysi osoittaa tiedonhankinnan mallin soveltuvan hyvin maahanmuuttaja-asiakkaan 

tiedonhankinnan systemaattiseen kuvaamiseen. Tiedonhankinta etenee analyysin 

mukaan ennakko-oletteisesti tiedontarpeista tiedonhankinnan vaiheisiin sekä 

tiedonkäyttöön. Vaihtelevuutta kuitenkin on. Esimerkiksi uusia tiedontarpeita syntyy 

prosessin päätyttyä, mutta myös sen aikana.  

 

Pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymisen ja 

tiedonhankintaprosessin ainutlaatuiseksi tekevät etenemiseen vaikuttavat eritasoiset 

yksilölliset ja kontekstuaaliset tekijät. Aarnitaival (2012, 5) toteaakin uuden 

yhteiskunnan luovan yhdessä sosiaalisesti ja kulttuurisesti muotoutuneiden 

merkitysrakenteiden kanssa puitteet ja reunaehdot maahanmuuttajien toiminnalle. 

Näiden puitteiden ja aikaisemmasta yhteiskunnasta tuotujen vaikutteiden 

yhteensovittaminen lisää tietynlaista pakolaisen ja turvapaikanhakijan 

tiedonhankintakäyttäytymisen epävarmuutta. Runsaista epävarmuustekijöistä huolimatta 

tiedonhankintaan tulee kiinnittää huomiota; näyttäähän tiedontarpeiden tyydyttymisen 

toistuminen tulosten perusteella syventävän maahanmuuttajan kotoutumista. 

 

Työntekijöiden käsitysten perusteella asiakkaiden tiedontarpeet perustuvat heidän 

yksilöllisyyteensä ja asiakasryhmäänsä. Esimerkiksi asiakkaiden kyky sanoittaa 

tarpeitaan kertoo yksilöllisyydestä. Asiakas- eli kohderyhmä taas määrittelee sen, minkä 

tiedon tarjoaminen nähdään kulloinkin ajankohtaisena. Nämä tekijät eivät painotu 

aikaisemmissa maahanmuuttajien omia kokemuksia esiintuovissa tutkimuksissa. 

Tiedontarpeiden kohdalla työntekijän näkökulma on siis todella läsnä. Hänen täytyy 

tunnistaa asiakkaansa tarpeita ja osata tarttua niihin ulkoapäin.  

 

Teoriataustaan verrattuna ero on siinä, että työntekijä joutuu objektiivisesti 

määrittelemään asiakkaansa tiedontarpeita. Hän siis tarjoaa tietoa, jota asiakas ei 

välttämättä tunnista tarvitsevansa tai kykene sanoittamaan tai kysymään. Työntekijän on 

tällöin kyettävä tekemään itse johtopäätöksensä, osattava valita tiedontarjonnan 

ajankohta sekä asiakkaansa tarvitsema tieto. Tätä kautta hän luo asiakkaalleen 

objektiivisia tiedontarpeita. Työntekijöiden puolelta tiedontarpeita ei kuitenkaan aina 
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lähdetä nimeämään, vaan usein tarpeet kuitataan sanoin ”kaikki mahdollinen tieto”. 

Silloin kun tiedontarpeet yksilöidään ja nimetään, näyttäytyvät ne samansuuntaisina 

aikaisemmassa tutkimuksessa esiin tulleita maahanmuuttajien näkemyksiä vasten. Tosin 

kiinnostavaa on, että niiden tärkeyden määrittelyssä nousee esiin työntekijän rooli 

ammattinsa ja palvelunsa edustajana.  

 

Pääsääntönä on se, että työntekijät pyrkivät vastaamaan aluksi asiakkaiden praktisiin 

tiedontarpeisiin edeten samalla orientoiviin. Sen sijaan maahanmuuttajat itse nimeävät 

taustatutkimuksissa hyvinkin tarkasti yksittäisiä käytännön tiedontarpeita. Tässä tulee 

ilmi tiedontarpeiden määrittelyn objektiivisuus ja työntekijän tehtävä elämään 

orientoijana. Työntekijät pyrkinevätkin tarjoamaan asiakkaalleen tietoa palvelunsa 

suunnitelmien mukaisesti, kun taas asiakkaan tiedontarpeista ja -hankinnasta näyttää 

puuttuvan ennakointi.  

 

Ehkä juuri elämäntilanteen ennakoimattomuus estää olemaan suunnitelmallinen lisäten 

tiedonhankinnan passiivisuutta. Erilaiset yksilölliset, sopeutumiseen vaikuttavat tekijät 

selittävät vastuunkantamisen vaikeuksia, sekä sitä, että tiedontarpeet voivat jäädä 

praktiselle tasolle pitkäksikin aikaa. Jotta näistä voitaisiin päästä eteenpäin, työntekijät 

painottavat kokonaisvaltaisen tuen tarjontaa. Myös asiakkaat itse näyttävät tunnistavan 

kokonaisvaltaisia palvelukokemuksiaan esiintuovien aikaisempien tutkimusten 

perusteella psykososiaalisen tuen tarpeensa.  

 

Taustatutkimusten maahanmuuttajainformantit nostavat sosiaalisen verkoston yhdeksi 

tärkeimmistä tiedonlähteistään. Työntekijät sen sijaan muodostavat epäröiden 

käsitystään heidän mukaansa puutteellisen sosiaalisen verkoston asemasta. Edellisen 

sijasta haastateltavani korostavat Oulun kaupungin järjestämien alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelujen merkitystä. Työntekijän perspektiivi korostuu, sillä etenkin oma 

palvelu nähdään tärkeänä sekä se erityisosaaminen tai -alue, josta itse vastataan.  

 

Maahanmuuttajat voivat olla juuri maahan ja palveluun saapumisensa vaiheessa 

yksinäisiä, jolloin työntekijöiden kokemukset liittyvät ennen kaikkea alkuvaiheen 
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palveluiden merkitykseen asiakkaidensa turvaverkkona. Se selittänee työntekijöiden 

todellisuutta, josta he käsityksiään muodostavat ja sitä kautta työntekijöiden ja 

maahanmuuttajien näkemysten eroja. Lisäksi sosiaalisen verkoston roolia mitätöimällä 

voidaan kenties yrittää vähentää haitallisena pidettyä tiedon vääristymistä. Toisaalta on 

hyvä huomioida, että taustatutkimusten mukaan myös maahanmuuttajat itse kokevat 

tiedon vääristymistä, mutta työntekijöiden käsityksistä poiketen nimenomaan 

viranomaisten taholta tarjotun tiedon kohdalla. Tiedon vääristymisestä ja epäluuloista 

huolimatta maahanmuuttajat kuitenkin pitävät heille suunnattuja kohdennettuja 

palveluita tärkeinä. Kiinnostavaa on, että haastateltavani eivät nosta esiin asiakkaitaan 

ympäröivää monipolvista palveluverkostoa, vaikka taustatutkimukset osoittavat heidän 

tiedonlähteiden kenttänsä todella moninaiseksi. Omien tulosteni mukaan näyttää 

kuitenkin siltä, että kasvava sosiaalinen verkosto lisää oletettavasti myös käytettävien 

tiedonlähteiden valikoimaa. 

 

Vaikka ryhmäinformaatiotilaisuuksilla on paikkansa, työntekijöiden mukaan tärkein 

palvelumuoto on kuitenkin yksilöpalvelu. Selityksenä voi toimia asiakkaan passiivisuus 

sekä se, että hän tulee kysymään palvelusta vastauksia vasta siinä vaiheessa, jolloin 

tunnistaa tiedollisen ongelmansa. Työntekijöiden mukaan asiakkaat ovat 

”infotilaisuuksissa” passiivisia siihen saakka, kunnes kiinnostus lisääntyy. 

Taustatutkimusten perusteella taas maahanmuuttajat itse ovat kokeneet saavansa tietoa 

ryhmille suunnatuista tilaisuuksista. Koska kyseisissä tutkimuksissa ei ole kyse 

humanitäärisestä muutosta, vaan esimerkiksi paluumuutosta, näyttää alkuvaiheen 

riittävä ymmärrys, kiinnostuminen ja aktiivisuus sanelevan ryhmäinformaation 

kokemista sopivaksi tiedontarjontamuodoksi. Myös haastattelemieni työntekijöiden 

mukaan kiinnostuneisuutta lisää nimenomaan asiakkaan kasvava ymmärrys ja 

mahdollisuus hahmottaa maailmaa. 

 

Tiedontarjoamisen haasteina työntekijät kokevat kielitaidon puutteet, kulttuurierot ja 

luottamukseen liittyvät seikat sekä asenteet ja käsitykset. Lisäksi tiedontarjontaan 

vaikuttaa asiakkaan motivaatio ja yksilöllisyys sekä kulttuuriset arvot ja normit. Myös 
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teoriataustasta nousee esiin samoja tekijöitä.  Ainoastaan muutamia poikkeavuuksia 

löytyy. Työntekijöiden kertomuksissa erityisen tärkeänä näyttäytyvää ammattitaitoa ei 

esimerkiksi mainita maahanmuuttajien taholta. Työntekijöiden näkökulma korostuu 

myös siinä, kun he kertovat itse käyvänsä läpi omaa prosessiaan: ei vain asiakas, vaan 

myös he itse voivat kärsiä luottamuspulasta tai virheellisistä asenteista, joita on 

tarkistettava. Taustateoriassa esiintuotu asiakkaan kokema epäluottamus johtaa 

nähdäkseni ”epäammattimaisen” asioiden käsittelyn myötä helposti kierteeseen, jolloin 

palveluissa ei haluta enää asioida. Työntekijät eivät kuitenkaan mainitse huomanneensa 

tätä ongelmaa.   

 

Työntekijöiden mukaan tiedontarpeita pyritään tyydyttämään toistamalla tietoa 

riittävästi. Toistamisen tarpeeseen vaikuttavat asiakkaan yksilöllisyys, kuten 

koulutustausta ja persoonallisuus, mutta myös kotimaan ja suomalaisen yhteiskunnan ja 

kulttuurin erot. Taustatutkimuksissa painottuvat tietoon itseensä liittyvät seikat, kuten 

riittävyys, ajantasaisuus sekä sen tarjoamisen monipuolisuus. Maahanmuuttajat 

näyttävät siis itse kiinnittävän huomiota siihen, mitä tietoa he saavat ja täyttyykö heidän 

kulloinenkin tiedollinen aukkonsa. Työntekijät taas keskittyvät tilanteeseen oman 

tehtävänsä kautta huomioiden tiedontarjonnan kohdetta eli asiakasta, tiedontarjonnan 

tilannetta sekä tiedontarpeita laajempina elämään orientoivina kokonaisuuksinaan. 

Nähdäkseni tällöin on mielekästä kysyä, kohtaavatko asiakkaan akuutit tarpeet 

työntekijän tulevaisuuteen suuntaavat kotouttamistavoitteet. 

 

Samoin tiedonkäytön osalta huomattavaa on, että taustateoriassa ilmenneet kokemukset 

tarjotun tiedon puutteellisuudesta ja tiedon puutteellisesta ajantasaisuudesta eivät kohtaa 

työntekijöiden käsityksiä. Työntekijät myöntävät turhan tiedon olemassaolon, mutta 

eivät kerro tarkalleen, mitä se heidän mielestään on. Liiallista tietomäärää pidetään 

toisaalta turhana, toisaalta se katsotaan myös eduksi. Tällöin nousevat esiin 

informaatiolukutaitoon tai tiedontarjoamisen ajankohtaan liittyvät seikat. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan runsaan tiedon käsittely on vaikeaa, jopa stressaavaa. 

Maahanmuuttajat toivovatkin opastusta näihin tiedon käsittelytilanteisiin. Työntekijät 
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pohtivat myös sitä, miten tieto vaikuttaa kotoutumiseen. Esiin tuodaan vaihtoehtoja, 

kuinka tätä voitaisiin selvittää asiakkaalta itseltään. Nähdäkseni tärkeintä on yhdistää 

maahanmuuttajien käsityksiä tiedontarjoajan käsityksiin sekä ratkaista näin 

tiedontarjonnan ja vastaanottamisen haasteita ja ongelmia. Tämän myötä voidaan 

kehittää alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluita asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.  

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

6.1 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen päämääränä oli lisätä ymmärrystä pakolais- ja turvapaikanhakija-

asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymisestä sekä vuorovaikutteisesta tiedon tarjoamis- ja 

vastaanottamistilanteen luonteesta alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden 

työntekijöiden kautta. Tämän myötä tarkoituksena oli pakolais- ja 

turvapaikanhakijakotoutujista ohjaus-, neuvonta- ja informaatiopalveluiden 

asiakasryhmänä.  

 

Tutkimuksen pääongelmana oli selvittää, millaisena pakolais- ja turvapaikanhakija-

asiakkaan tiedonhankintaprosessi sekä vuorovaikutteinen tiedontarjonta- ja 

vastaanottamistilanne näyttäytyvät Oulun kaupungin alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalvelun työntekijälle. Pääongelma jakaantui seuraaviin alaongelmiin: 

Millaisia tiedontarpeita pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujalla on? Mitkä 

tiedonlähteet ja -hankintakanavat kotoutujat valitsevat tiedonhankinnan kontekstissaan? 

Millainen on vuorovaikutteisen tiedontarjonta- ja vastaanottamistilanteen luonne 

valitussa ohjaus- ja neuvontapalvelussa? Tyydyttyvätkö asiakkaiden tiedontarpeet? 

Ymmärtävätkö he vastaanottamansa tiedon? Käyttävätkö ja soveltavatko asiakkaat 

vastaanottamaansa tietoa? Sekä millainen on tiedon rooli kotoutumisessa?  

 

Pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymistä käsittelevää 

tutkimusongelmaa sekä kokonaisuutta osiin pilkkovia tutkimuskysymyksiä vasten 

tarkasteltuna tuloksissa näyttää nousevan esiin tiedonhankintakäyttäytymisen ja 
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tiedonhankintaprosessin keskeiset piirteet vaihekohtaisesti. Tämän perusteella 

tutkimuksen päämäärä saavutettiin.  

 

Työntekijöiden korostaessa asiakkaan tiedontarpeita ja tiedonhankintaa sanelevaa 

yksilöllisyyttä, myös työntekijän yksilöllisyys nousee esiin tutkimukseni tuloksissa. 

Tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin narratiivisesti, näkökulmien täydentäessä 

toisiaan piirteiltään etnografista tutkimusotetta lähentyvässä tutkimuksessa. Entistä 

kokonaisvaltaisempi ote tutkimusongelmaan saatiin liittämällä haastatteluaineistoon 

sekä teoriaohjaavuutta että valmistelevaa tulkintaa. Lisäksi tarkastelen alaluvussa 6.2 

omaan pohdintaani ja tulkintaani pohjautuvia empiirisen tutkimuksen tuloksia suhteessa 

ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisen tavoitteisiin. 

 

Tiedontarjoajan näkökulmasta tehty tiedonhankintaprosessin kartoitus ja tulosten 

liittäminen osaksi sovellettua, yksilön tiedonhankinnan prosessia kuvaavaa, nk. 

skemaattista tiedonhankinnan mallia (Haasio & Savolaisen 2004, 43–46), osoittautui 

niin ikään onnistuneeksi ratkaisuksi. Tiedonhankkijaan itseensä kohdistuneen 

tutkimuksen sijasta toisen henkilön käsityksiin pohjautuva tiedonhankintatutkimus oli 

niin ikään mielenkiintoinen, vaikkakin vaati erityistä pohdintaa. 

 

Vaikka tutkimusongelmiin vastaamiseksi saatiinkin runsaasti laadullista aineistoa, 

ongelmaksi osoittautui sekä informaatio- että pakolaistutkimuksen monitieteellinen 

luonne, joka sekoitti jollakin tasolla tutkimuskysymyksiin liittyvää sisältöä. Tiedon 

suhde sukulaiskäsitteisiin, kuten taitoon, tai tiedontarpeen tyydyttymisen suhde 

oppimiseen vaikeuttivat tutkimusongelmien selvittämistä puhtaasti 

informaatiotutkimuksen näkökulmasta.  

 

Monitieteisyyden ongelmista huolimatta tutkimus tuo selkeästi esiin informanttien 

yhteneväisen näkemyksen siitä, että tieto tarkoittaa pakolais- ja turvapaikanhakija-

asiakkaan kohdalla dokumentoidun tiedon sijasta käytännön läheistä, palveluiden 

luonteen mukaisesti pääasiassa ohjaus- ja neuvontaperusteista informaatiota. Tämä 

lähtökohta yhdistää tiedonhankinnan, tiedontarpeet ja tiedollisen tuen entistä 

kiinteämmäksi osaksi kontekstiaan, muun muassa muihin rinnalla kulkeviin laajempiin 
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tuen tarpeisiin. 

 

  

6.2 Kotouttamispalveluiden järjestämisen tavoitteet 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen tutkimustuloksiani suhteessa ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden tarjontaan. Tätä valotetaan palveluiden järjestämiseksi laadittujen 

dokumenttien ja niissä asetettujen tavoitteiden näkökulmasta (ks. luku 3). 

 

Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisen suuntaviivat ovat laajoja eikä 

niillä tunnu olevan tekemistä tiedontarjonnan kanssa. Kuitenkin kokonaisvaltaista 

ohjausta, neuvontaa ja tukea tarjoavien palveluiden periaatteet yhdistyvät tutkimukseni 

valossa asiakkaan tiedonhankintaan hyvinkin kiinteästi. Esimerkiksi Pohjois-

Pohjanmaan maahanmuuttostrategian 2015 perustalta nouseva palvelukohtaisten 

tavoitteiden toteutuminen (esimerkiksi Monikulttuurikeskus Villa Victorin toiminnan 

tavoite syrjäytymisen ehkäisemiseksi) lisäävät yhteiskuntaan osallistumisen ja tätä 

kautta tiedonhankinnan valmiuksia ja mahdollisuuksia.  

 

Tutkimustuloksia tarkastellen sekä yksilöllisyys että maahanmuuttosyyperustainen 

asiakasryhmittely tulisi huomioida palvelunjärjestämisessä. Tuloksissa nousevat esiin 

muun muassa asiakkaan persoonalliset ja demografiset tekijät tiedonhankintaan 

vaikuttavina tekijöinä. Näitä tekijöitä huomioiden voidaan kenties paremmin ymmärtää 

asiakkaan tarpeita ja vastata niihin asianmukaisin palveluin. Kotoutumislakiin (Uusi 

kotoutumislaki: Suomeen muuton alkuvaiheen ohjausta parannetaan) pohjaava Pohjois-

Pohjanmaan maahanmuuttostrategian 2015 (Keränen & Rontti 2010, 43–44) huomio 

maahanmuuttajien heterogeenisyydestä edistää asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää 

palveluita. Heterogeenisyyden esiin nostaminen luo perustan yksilöllisen, laadukkaan 

palvelutarjonnan suunnittelulle (ks. myös Nisula 1991, 2.) Mitä paremmin 

asiakasryhmät voidaan jakaa osaryhmiksi, sitä paremmin heidän tarpeisiinsa voidaan 

vastata (Starr 1991, 12–13). Maahanmuuttajien kohdalla esimerkiksi maahanmuuton 

ennustettavuus ja vapaaehtoisuus vaikuttanee ryhmittelyyn siten, että kiintiöpakolaiset 

ja turvapaikanhakijat kuuluvat eri asiakasryhmään kuin vaikkapa työperäiset 
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maahanmuuttajat tai vaihto-opiskelijat.  

 

 

6.2.1 Palvelun järjestämisen tavoitteet suhteessa asiakkaiden tarpeisiin 

 

Vastaanottokeskuksen ja kunnan yhteisessä alkuvaiheen ohjauksen järjestämisessä tulee 

esille muun muassa lakiperustaisia ongelmia. Johtuen siitä, että kiintiöpakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden oikeudet poikkeavat toisistaan, ja lait kotoutumisen edistämisestä 

ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta on eriytetty, kohderyhmille kuuluvat 

eri lakeihin perustuen erilaiset palvelut. Niin sanottu kotoutumislaki näyttää edistävän 

kotoutumista paljon tehokkaammin ja tietoisemmin kuin vastaanottolaki, vaikka myös 

vastaanottokeskuksessa turvapaikkapäätöstään odottavien turvapaikanhakijoiden 

omatoimisuutta, elämän mielekkyyden säilymistä ja jatkossa tapahtuvaa kotoutumista 

ajatellen ensimmäisillä vuosilla on merkityksensä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

laatiman Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueellinen pakolaisten kuntiin sijoittamisen 

strategian (2012) mukaan vastaanottokeskuksen tekemään esikotouttavaan työhön on jo 

kiinnitetty huomiota.  

 

Lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (17.6.2011/746) mukaisesti 

vastaanottokeskuksen tulee tarjota ainoastaan perustietoa ja opastaa perusasioihin, kuten 

uudessa kaupungissa toimimiseen. Koska kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole tarjolla, 

sälytetään vastaanottokeskukselle vastuu tiedonlähteiden kenttään perehdyttämisestä 

siten, että asiakas saa vastaanottolain (17.6.2011/746) mukaisesti tarvitsemansa tiedon 

esimerkiksi niistä järjestöistä, jotka toimivat heidän asioidensa hyväksi. Tutkimukseni 

informantti kuten myös Suoranta (2011, 93–95) pitävät vastaanottokeskuksen tarjoamaa 

orientoivaa tietoa riittämättömänä. Mielestäni vastaanottokeskus voisi esimerkiksi 

vastata paremmin turvapaikanhakijoiden esittämiin toiveisiin, jotka liittyvät laajemman, 

yhteiskuntaan liittyvän tiedon saamiseen jo ennen kuin he itse huomaavat sitä akuutisti 

tarvitsevansa (ks. myös Suoranta 2011, 100–101). Tiedontarpeet näyttävät tässä 

vaiheessa jäävän vastaanottokeskuksen kautta osittain tyydyttämättä. Orientoivien 

tiedontarpeiden tyydyttäminen on kuitenkin tärkeää; niiden kautta tullaan tarjonneeksi 

yhteiskunnallista ymmärrystä, lisätyksi valmiuksia hahmottaa asioita suomalaisesta 
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perspektiivistä sekä ymmärtää ja sisäistää tarjolla olevaa tietoa.  

 

Edellä mainituista syistä tiedontarjonnan merkitys osana kaupungin järjestämiä 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluita korostuu. Näiden toimijoiden taholta 

odotetaan myös turvapaikanhakijoille suunnattua lisätiedon tarjontaa sekä 

tiedonhankinnan valmiuksien parantamista. Työntekijät pyrkivätkin, lakiin ja 

strategioihin perustuen, alkuvaiheen palveluihin saapumisen jälkeen nopeaan 

kotouttamiseen tarjoten tiedonhankinnan ja muita valmiuksia kohti itsenäisiä 

toimintavalmiuksia. Jotta informanttini peräänkuuluttama kotoutuminen ja alkuvaiheen 

palveluiden tarpeettomuus voitaisiin saavuttaa, palveluissa tulisi mielestäni keskittyä 

kiintiöpakolaisten ohella turvapaikanhakijoihin kohdistuvaan elämään orientoivan 

tiedon tarjoamiseen. Jotta eri lakien alaisten toimijoiden tehtäväjako kohtaisi, on 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategian 2015 (Keränen & Rontti 2010, 43) sekä 

informanttini peräänkuuluttama yhteistyö välttämätöntä.  

 

Pakolaisen ja etenkin turvapaikanhakijan tiedonlähteiden kenttä näyttää, Pikkaraisen ja 

Wilkmanin (2008, 31–34) havainnon tapaan epävarmalta, usein olemattomien 

sosiaalisten suhteiden varaan rakentuneelta sirpaleiselta viidakolta, josta tietoa 

hankitaan ehkä vähemmän suunnitelmallisesti arkipäivän akuuteimpiin, praktisiin ”tässä 

ja nyt” -ongelmiin. Pakolaisten alkuvaiheen palvelutilanne näyttää tosin selkeämmältä, 

saadaanhan kaikki tieto ja muu tuki ensimmäisen vuosien aikana 

Maahanmuuttajapalveluista.  

 

Turvapaikanhakijan elämän epävarmuus ja perustavanlaatuinen tyydyttymätön 

tiedontarve oleskeluluvasta passivoittanee tiedonhankinnassa, alentaa motivaatiota sekä 

estää katsomasta pitkälle tulevaisuuteen. Nähdäkseni turvapaikanhakijan tie 

suomalaiseen yhteiskuntaan on kiintiöpakolaiseen nähden mutkikkaampi ja 

epävarmempi huolimatta siitä, että turvapaikanhakijat ovat taustoiltaan ja 

lähtökohdiltaan sekä siten myös tiedonhankinnan valmiuksiltaan usein paljon 

lähempänä länsimaista yhteiskuntaa. Turvapaikanhakijoille kohdistetut tietoa tarjoavat 

palvelut tulisikin ottaa erityistarkasteluun palvelun tavoitteita asetettaessa ja käytännön 

toimia suunniteltaessa.  
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Tutkimukseni perusteella turvapaikanhakijat kääntyvät tiedontarpeissaan 

vastaanottokeskuksen ulkopuolisen monikulttuurikeskuksen henkilökunnan tai 

vaihtoehtoisesti sosiaalisen verkoston (Suoranta 2011, 95–96) puoleen. Sosiaalinen 

verkosto voi varsinkin vastaanottokeskuksessa asuvalla olla hyvinkin sirpaleinen. 

Epäviralliseen tiedonlähteeseen tukeutuminen voi joko nopeuttaa tai mutkistaa 

tiedonhankintaa. Palveluiden erityisasema tulee esille myös niiden mahdollisuudessa 

tarjota laajempaa tukea ja edistää sitä kautta asiakkaan mahdollisuuksia rakentaa 

ympärilleen laajempaa, jopa kantaväestöön ulottuvaa, tiedonlähteiden kenttää 

monipuolistavaa sosiaalista verkostoa. 

 

 

6.2.2 Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestäminen Oulussa 

 

Tutkimukseni tulosten valossa palvelutarjonta suhteessa tarpeisiin näyttäytyy jokseenkin 

onnistuneelta. Edellä esiin tuoduista eri maahanmuuttajaryhmien palvelutilanne-eroista 

huolimatta oululaisissa ohjaus- ja neuvontapalveluissa työskentelevät pyrkivät tulosten 

valossa tarkasteltuna vastaamaan monipuolisesti sekä pakolais- että 

turvapaikanhakijataustaisten tiedontarpeisiin. Palvelut näyttävät kehittyneen 

muutamassa vuodessa paremmin tarpeita vastaaviksi, onhan palveluntarjonta saanut 

muun muassa selkeämmän suunnan erilaisten hankkeiden myötä. Vainikaisen (2011) 

pakolaishaastateltavien mielestä yhteiskunnan tarjoamat kotouttamispalvelut eivät 

kuitenkaan ole riittäviä. Näkemyserot voivat johtua monista syistä. Maahanmuuttajille 

suunnatut palvelut ovat nuoria ja voivat siten kehittyä ratkaisevasti jopa vuodessa. Tällä 

hetkellä palvelutilanteessa on eroja eikä kansallisen ja paikallisen toiminnan 

yhdenmukaisuus toteudu Horttanaisen ja Wikman-Immosen (2010, 33–34) mukaan 

vielä täysin. Informanttieni näkemyksiin pohjaten Pohjois-Pohjanmaan tilanne vaikuttaa 

kuitenkin melko kehittyneeltä. Vainikaisen (2011) tuloksista poiketen esimerkiksi 

asiakkaan yksilöllisyys näytetään huomioitavan, ei vain käytännössä, vaan myös 

strategisella tasolla (Keränen & Rontti 2010, 43–44).  
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Palvelun järjestämiseen liittyvästä kehittämistyöstä huolimatta tutkimuksessani 

selvitettyihin ruohonjuuritason tiedonhankintakysymyksiin liittyy edelleen ongelmia, 

joita on jo tiedostettu (Kotini on täällä – Kotouttamisohjelman 2013–2017 2012, 8). 

Vuorovaikutukseen liittyvien haasteiden ohella haastateltavani tuovat esiin 

tulkkauspalveluiden ongelmat, joiden kehittämisen tärkeydestä muistutetaan Pohjois-

Pohjanmaan maahanmuuttostrategiassa 2015 (Keränen & Rontti 2010, 25). Kuten 

ehdotuksestani pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan 

viitekehykseksi alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelussa (ks. kuvio 3, s. 128) voi 

nähdä, tulkkauskysymys on keskeinen. Jos maahanmuuttaja ei osaa uuden asuinmaansa 

virallista kieltä, tiedonhankkiminen suomalaisessa yhteiskunnassa voi osoittautua 

mahdottomaksi. Monilla Oulussa asuvilla maahanmuuttajilla on kuitenkin sikäli 

onnekas tilanne, että kaupungista voi löytyä omakielistä palvelua tarjoava työntekijä. 

Oulussa hyödynnetäänkin kielitaitoinen työvoima Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelman 2013–2017 (2012, 12–13) mukaisesti. Kielitaitoisten 

työntekijöiden joutuessa tiedon tarjoamisen keskiöön vaarana on, että 

maahanmuuttajamäärien lisääntyessä työmäärä yksien henkilöiden harteilla kasvaa 

tarpeettoman suureksi.  

 

Haasteita tiedon- ja palvelutarjonnan onnistumisessa siis on. Laadukkaiden palveluiden 

takaamiseksi tarvitaan yhä edelleen muun muassa verkostoitumista ja tiivistä, palvelut 

ylittävää, mutta myös palveluiden sisäistä moniammatillista yhteistyötä. Kotini on täällä 

– Kotouttamisohjelman 2013–2017 (2012, 12–13) korostaa saumatonta alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämistä.  

 

Jotta monipuolinen osaaminen ja sen siirto olisi mahdollisimman joustavaa, näyttää 

siltä, että parasta olisi sijoittaa mahdollisimman moni alkuvaiheen tiedontarjoaja 

samaan fyysiseen palvelupisteeseen. Näin toimijat olisivat paremmin selvillä toistensa 

toimintatavoista ehkäisten palvelutarjonnan päällekkäisyyttä. Oulun kaupungin 

alkuvaiheen lakisääteiset palvelut ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö samassa 

pisteessä toisi kolmen ensimmäisen vuoden jaksolle sille suunniteltua jatkoaikaa ja 

asiakkaat saisivat toiveensa (Hasanzadeh & Mallon 1998) mukaisesti palvelunsa saman 

katon alta. Tällöin myös siirtymiset työntekijältä toiselle olisivat Vuopalan (2006, 37–
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43) haastateltavien toiveiden mukaisesti pehmeitä. Alkuvaiheen palveluiden 

sijoittaminen samaan fyysiseen palvelupisteeseen edistäisi maahanmuuttajien 

tiedonhankinnan mahdollisuuksia, selkeyttäisi tiedonlähteiden kenttää ja vähentäisi 

epärelevantilta relevantille lähteelle siirtymisiä.  

 

Vaikka ensimmäisten vuosien tiedonhankinnan mahdollisuudet olisi maksimoitu, 

voidaan toisaalta kysyä, mentäisiinkö asiakkaan liiallisessa huomioimisessa 

hyötyalueen ulkopuolelle? Jos huomiota kiinnitettäisiin asiakkaan subjektiivisten 

tiedontarpeiden tavoin liikaa ”tässä ja nyt” -kysymyksiin, voisi pitkän tähtäimen 

kotoutumisen edistäminen jäädä huomiotta. Onkin aiheellista kysyä, millä tavalla 

toteutettu maahanmuuttajille räätälöity palvelu todella edistää kotoutumista ja tarjoaa 

voimaannuttavia onnistumisen kokemuksia?  

 

Viimeisen päälle asiakasta vastaantulevan, yhtenä jatkumona palveluita tuottavan 

palvelukompleksin kohdalla voisi kenties käydä niin, että kotoutumisen ”kuntouttava 

prosessi” jäisi vaille palkitsevia välietappeja ja kunnollista lopputulemaa. Tällöin 

maahan saapuneen itsenäiset toimintavalmiudet jäisivät ehkä pinnallisiksi, ja asiakkaan 

lopulta ilman eri palveluvaiheiden luomaa tietoisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan 

sopeutumiseksi vaadittavasta omasta historiasta. Voidaan myös miettiä, miten pakolais- 

ja turvapaikanhakijatiedonhankkijoiden omatoimisuuden kävisi. Kun ensimmäisten 

vuosien aikana olisi turvauduttu maahanmuuttajapalveluiden työntekijöihin, jatkuisiko 

turvautuminen muissa palveluissa niin, ettei itsenäisiä tiedonhankinnan valmiuksia 

saavutettaisikaan? Oma-aloitteisuuden tukemisessa epäonnistuminen (Keränen & Rontti 

2010, 25) onkin tiedostettu ja nostettu keskeiseksi kotoutumisen uhkatekijäksi myös 

maakunnallisella tasolla.  

 

 

6.2.3 Kohdennetut ja integroidut ohjaus- ja neuvontapalvelut kotouttamisessa 

 

Palvelunjärjestäminen vaatii tasapainottelua. Mielestäni nykyisen kaltaiset alkuvaiheen 

ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat välttämätön tuki maahanmuuttajan kotoutumisessa. 

Kohdennettujen palveluiden kautta on mahdollisuus tarjota sekä orientoivaa ja praktista 
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tietoa riittävin aikaresurssein, asianmukaisin keinoin, kantaväestön tarpeista poikkeaviin 

tarpeisiin. Toisaalta voitaneen todeta, että kohdennetut palvelut eivät laajemmasta 

perspektiivistä ja pidemmällä aikajänteellä tarkasteltuna ainoastaan lisää 

kotoutumismahdollisuuksia, ne voivat Fisherin ym. (2004) tutkimuksen mukaan jopa 

edistää syrjäytymistä ja ghettoutumista.  

 

EU:n kotouttamisen käsikirja (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 33) kysyy, 

onko prosesseja ja rakenteita mahdollista muuttaa paremmin kotoutumisen tarpeita 

vastaaviksi. Muutos on mahdollinen ja palvelut voidaan järjestää monin tavoin. Oulussa 

EU:n perusperiaatteisiin tukeudutaan jo nyt. Tästä kertoo se, että informanttini pitävät 

palveluiden valtavirtaistamista (Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 33) 

ensisijaisena kotoutumista edistävänä tavoitteena. Parasta olisi, että maahanmuuttajat 

pääsisivät mahdollisimman nopeasti mukaan kantaväestölle tarkoitettujen palveluiden 

piiriin. Tällä tavalla heitä voitaisiin tukea myös oma-aloitteisuuteen ja itsenäisyyteen. 

Vaikka suomalaisiin kohdistuva kontaktin luominen näyttää ongelmalliselta, siihen 

satsaaminen on tärkeää, sillä myös maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden itsensä 

mielestä kontaktit kantaväestöön parantaisivat tiedonsaantia (Hasanzadeh ja Mallon 

1998). Kontaktinottamiseen tarvitaan taas kielitaitoa. Suomen kielen puhumiseen 

kannustaa Räty (2002, 151), Kivilompolon (2011) ja Kapasen (2008) painottaessa 

ghettoutumista ehkäisevää kieli- ja yhteiskuntatietojen opetuksen lisäämistä.  

 

Oulun kaupungin Palvelujen järjestämisohjelma 2013 (2012, 25–26) muistuttaa 

kantaväestön palveluihin integroitujen maahanmuuttajien palveluiden voivan antaa 

vastauksen moniin ongelmiin. Mielestäni integroituihin palveluihin panostaminen on 

perusteltua, onhan Oulussakin suuri määrä maahanmuuttajia, joiden kotoutumisen 

valmiudet eivät ole syystä tai toisesta riittäviä kolmen ensimmäisen vuoden jälkeen. 

Integroidut palvelut mahdollistaisivat suomalaisten ja ulkomaalaistaustaisten 

työntekijöiden toimimisen rinta rinnan, mutta myös kantaväestön ja maahanmuuttajien 

asioimisen samassa palvelussa. Jos maahanmuuttajat turvautuvat mieluusti sosiaalisen 

verkostonsa apuun, voitaisiin tällöin hyödyntää esimerkiksi vertaisohjaajia tai 

ryhmäkohtaisia tutor-ohjaajia. Nämä aiemmin maahan saapuneet vertaiset voisivat 

jatkaa integroiduissa palveluissa kotoutumisen välivaiheen tiedonhankinnan apuna 
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niiden asiakkaiden kohdalla, joiden tiedonhankinnan valmiudet osoittautuvat 

puutteellisiksi.  

 

Monikulttuurikeskus Villa Victorissa työntekijöinä on sekä kantaväestöä että ulkomailta 

muuttaneita. Maahanmuuttajapalveluissa sen sijaan kantaväestöstä poikkeavan erilaisen 

etnisen taustan omaavien osaamisen hyödyntäminen on vähäisempää. Suomalaisten ja 

ulkomaalaisten työskentelemisen samoissa palveluissa nähdään edistävän EU:n 

(Horttanainen & Wikman-Immonen 2010, 29) tavoitteisiin perustuvaa maakunnallista 

(Keränen & Rontti 2010, 43–44) kotoutumisen kaksisuuntaisuuden periaatetta. Se 

vähentää vastakkainasettelua sekä lisää molemmin puolista kulttuurista tietoutta 

erilaisista tavoista ajatella, hahmottaa ja ymmärtää yhteiskuntaa. Tätä kautta näen sen 

lisäävän myös työntekijän ymmärrystä asiakkaan tiedontarpeista ja niiden 

tyydyttymisestä. Mielestäni siirtyminen kotoutumisen kaksisuuntaisuutta tukeviin 

integroituihin palveluihin on perusteltua ensimmäisien vuosien aikana heti, kun 

työntekijät havaitsevat asiakkaan omaavan riittävästi valmiuksia. Näin asiakkaan 

kotoutumista nopeutetaan ja tehostetaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

alueellisen pakolaisten kuntiin sijoittamisen strategian (2012, 16–17) että Kotini on 

täällä – Kotouttamisohjelman 2013–2017 (2012, 7–8) tavoitteiden mukaisesti kuitenkin 

nimenomaan asiakkaan yksilöllisistä kotoutumismahdollisuuksista käsin. 

 

 

6.2.4 Kotouttamistoimet maahan saapuvan kotoutumisessa 

 

Toteuttaako suomalainen yhteiskunta EU:n asettamia kotouttamisen tavoitteita? 

Työntekijän A mukaan kotouttaminen toimii hyvin. Kuntaliiton selvityksen mukaan 

toiminta ei kuitenkaan ole vielä yhteneväistä (Horttanainen ja Wikman-Immonen 2010, 

33–34). Yhteiskunnalla on maahanmuuttajan tiedonhankinnan taitojen kehittämisessä ja 

kotoutumisessa vastuunsa. Kuntaliiton tavoitteet (Horttanainen ja Wikman-Immonen 

2010) sekä Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 (Keränen & Rontti 2010, 

43) muistuttavat uuden kotoutumislain vaativan kuitenkin myös maahanmuuttajilta 

itseltään sopeutumisvalmiutta, samoin kuin kantaväestön suhtautumista heihin 

tasavertaisina Suomen kansalaisina (Vainikainen 2011). 
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Ei siis pidä ajatella ainoastaan maahanmuuttajien suomalaistuvan, lisäksi tarvitaan 

kantaväestön työtä ja joustokykyä. Toisaalta, jos yhteiskunta ei tarjoa tarvittavia 

resursseja ja kannustimia, ei voida myöskään odottaa tuloksia. Kannustimia tarvitsevat 

sekä maahan saapuvat että heidän vastaanottajansa. Informanttini mukaan suomalaiset 

eivät esimerkiksi tätä nykyä tarjoa maahanmuuttajille riittävästi työharjoittelupaikkoja, 

joissa nämä voisivat näkemykseni mukaan saada mielekästä tekemistä, rakentaa 

ymmärrystä suomalaisesta arjesta ja suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. 

Osallistumismahdollisuuksien parantamisen kautta henkilön tiedonlähteiden kenttä 

jakaisi myös tiedontarjonnan vastuun tasaisemmin erilaisten toimijoiden kesken 

painottumatta enää niin selkeästi – jopa liikaa – alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalveluihin.  

 

Jos yhteiskunta ei itsessään tarjoa osallistumisen mahdollisuuksia ja rohkaise 

kantaväestöön kuuluvia toimijoita kotouttamistyöhön, riski tietoa painottavasta 

valtakulttuurista sivuun jäämisestä kasvaa. Pohjois-Pohjanmaan 

maahanmuuttostrategian 2015 (Keränen & Rontti 2010, 43) ja Kotini on täällä – 

Kotouttamisohjelman 2013–2017 (2012, 7–8) tavoin näen työn merkityksen 

kotoutumisessa. Ei ainoastaan työ, mutta myös muu suomalaisittain elettävä arki 

luontevassa suomen kielen oppimisympäristössä vaikuttanee ratkaisevasti 

maahanmuuttajan mahdollisuuksiin, ei vain ottaa vastaan tietoa, vaan nimenomaan 

ymmärtää ja sisäistää sitä yhteiskuntaan liittyvän hahmottamisen kautta. Näitä tekijöitä 

huomioimalla yhteiskunta tulee toteuttamaan omia sekä kansainvälisiä periaatteita ja 

tavoitteita tasa-arvon toteutumiseksi ja kotoutumisen edistämiseksi. 

 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Tuomen ja Sarajärven (2004, 131–132) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arviointimenettelyt vaihtelevat. Erot ilmenevät muun muassa tutkimuksen 

objektiivisuutta ja totuutta tarkastellessa. Totuuden arviointi voidaan jakaa esimerkiksi 

neljään eri luokkaan niiden totuuden määritelmän mukaan. Nämä ovat korrespondenssi- 

ja koherenssiteoria sekä pragmaattinen ja konsensukseen perustuva totuusteoria. Vain 
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ensimmäiseksi mainitussa luotetaan tiedon objektiivisuuteen, jolloin väite voi olla totta 

ainoastaan vastatessaan todellisuutta. Sen sijaan pragmaattinen totuusteoria liittyy 

tiedon käytännöllisiin seurauksiin konsensuksen painottaessa ihmisten roolia totuuden 

luomiseksi yhteisymmärryksessä. Kahden viimeksi mainitun totuusteorian mukaisesti 

laadullisen tutkimuksen voidaan katsoa olevan totta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 131–

132.)   

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli siis luoda kuvaa ja lisätä ymmärrystä siitä, millaisena 

pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankintakäyttäytyminen näyttäytyy 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun työntekijälle. Vaikka tutkimuksessani 

pyritäänkin todellisuuden kuvaamiseen, se ei tarkoita sitä, että se olisi objektiivinen tai 

totta, jos näitä piirteitä mitataan korrespondenssi- tai koherenssiteorian kautta. 

Tutkimukseni kohdalla totuutta voikin määritellä laadullisessa tutkimuksessa esiintyvien 

pragmaattiseen tai konsensukseen perustuvan totuusteorian kautta. Se, että tutkimukseni 

empiirisen aineiston muodostaa ainoastaan neljän oululaisissa alkuvaiheen palveluista 

työskentelevän näkemyksistä ja kokemuksista, tuo tämä esiin yleistämisen ongelman. 

Neljä haastateltavaa katsoo asiakkaan tilannetta oman maailmankuvansa ja 

mielikuviensa kautta. Osa mielikuvista on muodostunut kokemusten perusteella, osa 

taas voi olla joistakin muista lähtökohdista syntyneitä. 

 

Toisaalta totuuden ohella voidaan tarkastella tutkimuksen luotettavuutta ja 

puolueettomuutta. Puolueettomuuden tarkastelu on aiheellista, jotta selviäisi muun 

muassa se, pyrkiikö tutkija kuulemaan tiedonantajaa vai vaikuttaako tutkimustulokseen 

tutkijan oma maailmankuva. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella myös 

validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmista. Ensimmäiseksi mainitulla tarkoitetaan sitä, 

että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu tutkia. Jälkimmäisellä taas viitataan 

tutkimuksen toistettavuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 133.) Edellä mainittuja 

käsitteitä on vaikea soveltaa laadulliseen tutkimukseen. Ehkä juuri tästä syystä Lincoln 

ja Guba (1985; tässä Tuomi & Sarajärvi 2004, 133) ovat kritisoineet käsitteiden 

lähtökohtia, joiden mukaan olemassa on vain yksi konkreettinen todellisuus.  
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Lincolnin ja Guban (1985; tässä Tuomi & Sarajärvi 2004, 133) validiteettia ja 

reliabiliteettia kohtaan esittämä kritiikki pitää sisällään väitteen yhden ainoan 

sosiaalisen todellisuuden sijaan sosiaalisesta todellisuudesta, jolla on erilaisia 

konstruktioita. Väite tukee ajatustani siitä, että jokaisen ihmisen kohdalla sosiaalinen 

todellisuus rakentuu väistämättä hänen oman käsitysmaailmansa kautta. Tämä näkemys- 

ja käsitysmaailma määrittelee pitkälti ihmisen toimintaa. Niillä on oma arvonsa ja 

niiden tutkimiseen liittyy omia perusteitaan tarjoten oikeutuksensa myös omalle 

valinnalleni tehdä tutkimusta. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 134) muistuttavat samalla, että 

ei ole mielekästä puhua näihin liittyvistä tulkintojen eroista oikeellisina tai väärinä 

suhteessa totuuteen.  

 

Eri tutkijat käsittelevät laadullisen tutkimuksen luotettavuuden ulottuvuuksia usein 

myös validiteetin ja reliabiliteetin sivuuttaen. Tällöin käsitellään luotettavuutta muun 

muassa uskottavuuden, vastaavuuden, siirrettävyyden, luotettavuuden, tutkimustilanteen 

arvioinnin, varmuuden, riippuvuuden, vakiintuneisuuden, vahvistettavuuden ja 

vahvistuvuuden näkökulmista (Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137). Eskolan ja 

Suorannan (2001, 211–212) mukaan taas laadullisen tutkimuksen arviointi voidaan 

suorittaa neljän näkökulman kautta, jotka ovat uskottavuus eli tutkittavan 

käsitteellistyksien vastaaminen tutkittavan käsityksiin; yleistämiseen liittyvä 

siirrettävyys, tutkijan ennakko-oletuksien yhdistämiseen liittyvä varmuus sekä 

vahvistuvuus, jolloin aikaisemmat vastaavat tutkimukset voivat antaa tehdylle 

tutkimukselle vahvistavan tukensa. Näistä sopivana näkökulmana näen erityisesti 

vahvistuvuuden, joka näyttäytynee varsin merkittävänä omassa tutkimuksessani. Tosin 

täysin vastaavien tutkimusten puutteessa tukea voidaan hankkia vertailututkimuksista. 

Toisena osuvana arviointikohtana näen varmuuden eli vertailuvaiheessa tapahtuvan 

ennakko-oletuksien yhdistämisen tutkimustuloksiin.  

 

Myös Parkkila ym. (2000; tässä Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137) tuo tutkimukseni 

kannalta oleellisen näkökulman esiin käsittelemällä tutkimuksen vahvistettavuutta 

tutkimuksessa tehtyjen ratkaisujen ja päättelyn oikeutuskysymyksistä käsin. Parkkilan 

ym. (2000; tässä Tuomi & Sarajärvi 2004, 136–137) mukaan tutkimusta voidaan 

vahvistaa esittämällä ratkaisut niin yksityiskohtaisesti, että lukija voi seurata tutkijan 
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tekemää päättelyä ja arvioimaan sitä. Samaa painottavat Tuomi ja Sarajärvi (2002, 135) 

muistuttaen johdonmukaisuudesta eli koherenssia painottavasta kokonaisuudesta 

tutkimuksen arvioinnissa. Tutkimuksessani pyrin tällä tavoin aukottomaan kuvailuun, 

jotta itse tutkimusprosessi ja saadut tulokset olisivat mahdollisimman läpinäkyviä. 

 

Toisaalta on muistettava, mihin tutkimuksessa pyritään. Koherenssiin on mielestäni 

pyrittävä sekä itsessään tutkimusprosessissa, mutta myös tutkimuksen tarkoitusta, 

tavoitteita ja päämääriä asetettaessa. Erilaisiin ”totuus-” tai ”objektiivisuusihanteisiin” 

tarttumatta pitäydyn oman tutkimukseni tavoitteessa pyrkiä lisäämään ymmärrystä siitä, 

miltä pakolais- ja turvapaikanhakijakotoutujan tiedonhankinta näyttää nimenomaan 

työntekijän näkökulmasta, eikä siis luomaan objektiivista kuvaa itsessään 

tiedonhankinnasta. Tällöin läpinäkyvää, yleistämisongelmankin alaista, yksittäistä 

näkemystä voitaneen pitää yhteisesti hyväksyttynä, konsensukseen perustuvana 

tutkimustuloksena. Peilaamalla tiedontarpeeseen vastaajan näkemyksiä ja tiedontarpeen 

tyydyttymiseksi toimivan tiedonhankkijan kokemuksia toisiinsa voidaan luoda 

kokonaiskuvaa tiedonhankinnan luonteesta. Tämä taas auttaa rakentamaan käytännössä 

toimivaksi osoittautuvaa, pragmaattisen totuusteorian mukaista tutkimuksen 

lopputulosta.  

 

Tutkin pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tiedonhankintakäyttäytymistä siis 

työntekijöiden käsityksiä selvittämällä. Kohderyhmänä pakolais- ja turvapaikanhakija -

asetelma ei kuitenkaan osoittautunut erityisen onnistuneeksi valinnaksi samaan 

tutkimukseen. Ennen tutkimuksen aloittamista tiesin kyseisten asiakasryhmien olevan 

erilaisia, mutta en pitänyt eroja niin merkittävinä, miksi ne tutkimusprosessin edetessä 

osoittautuivat. Jos kyseessä olisi kyseisten asiakasryhmien käyttäytymistä selvittävä 

vertailututkimus, yhtälö olisi ollut ryhmien lähtökohtaisten eroavaisuuksien vuoksi 

toimivampi. Aluksi asetin molemmat asiakasryhmät samalle viivalle, ja käytin 

tutkimusprosessini loppupuolelle saakka puhekielen ilmaisua pakolaistaustainen asiakas 

kuvaamaan sekä kiintiöpakolaisena että turvapaikanhakijana saapuneita. Ryhmien 

keskinäiset tiedonhankintakäyttäytymisen erot osoittautuivat kuitenkin niin 

merkittäviksi, että päätin erotella ryhmät myös käsitteellisellä tasolla. Esimerkiksi 

haastattelurunkoa tarkastellessa voi todeta matkan varrella tapahtuneita käsitteellisiä 
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muutoksia.  

 

Koska tutkimuksessani selvitettiin nimenomaan työntekijän käsityksiä ja kokemuksia 

asiakkaan tiedonhankintakäyttäytymisestä, olisi voinut olla paikallaan valita keskenään 

verrannollisissa asemissa olevat henkilöt. Haastateltavani edustavat eri ammatteja, mikä 

taas näyttää vaikuttavan syntyneisiin kokemuksiin ja sitä kautta tutkimuksen tuloksiin. 

Tutkimukseni informanttien vähäinen määrä aiheutti sen, että haastatteluaineisto 

kyllääntyi vain osittain, mutta koska kyseessä on ymmärrystä lisäämään pyrkivä 

laadullinen tutkimus, en pidä näitä kysymyksiä ongelmallisina. 

 

Näen myös pakolainen vs. turvapaikanhakija -asetelman ja informanttien ammattien 

moninaisuuden ensisijaisesti tutkimustulosten rikkautena, tuloksia selittävinä tekijöinä. 

Tulokset konkretisoivat sen, että työntekijä on yksilö, joka rakentaa näkemyksensä 

maailmankuvansa kautta. Yleistämisestä luovuttaessa selkeä, ymmärrystä lisäävän, 

laadullisen tutkimuksen etu on se, että pieni otos mahdollistaa yksittäisten 

työntekijöiden kertomuksien ja niiden välisten erojen tarkastelun. Tutkimustulokset 

eriävine näkökulmineen korostavat yksittäisen työntekijän roolia kokijana, tulkitsijana 

ja näkemyksen muodostajana. Tämän tiedostaminen on mielestäni erittäin tärkeää 

asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa ja sopivia palveluita suunniteltaessa. 

 

Omia tutkimustuloksia peilatessa monenlaisia maahanmuuttajaryhmiä käsitteleviin 

tutkimuksiin, ongelmaksi olisi voinut osoittautua taustateorian vertailukelpoisuus 

suhteessa omiin tuloksiin. Esimerkiksi maahanmuuton ennustettavuus vaikuttanee 

tiedonhankintakäyttäytymiseen. Tältä osin peilasin tuloksiani taustatutkimuksiin varsin 

pinnallisesti, jolloin tämä ei muodostunut erityiseksi haasteeksi. Tosin näiden seikkojen 

tiedostaminen oli tärkeää tiedonhankintakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä 

pohdittaessa. 

 

Haastattelurungon käytössä huomasin muutamia ongelmia. Ensinnäkin kuljetin tiedon 

tarjoaminen ja vastaanottaminen -teeman alla rinnakkain sekä tiedonhankintaan että 

viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Välillä kaksi näkökulmaa tuntui 
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sekoittavan tutkimuksen sisällöllisiä tavoitteita. Toisinaan kysymykset ja niiden alaiset 

apukysymykset indikoivat toisistaan poikkeavia näkökulmia, joka vaikeutti jälkikäteen 

tilanteen tarkastelunäkökulmien erottelemista. Jotta kysymyksen asettelu onnistuisi, 

kysymykset täytyisi erotella jo haastattelurungon laadintavaiheessa selkeästi toisistaan 

tai vaihtoehtoisesti yhdistää niiden sisällöt hallitusti.  

 

Jossakin vaiheessa ennakko-oletukseni oli, että kokonaisen tiedonhankintaprosessin 

tutkiminen voisi osoittautua ongelmalliseksi, mutta tämä ei pitänyt paikkaansa. 

Tutkimus oli työläs, mutta erityisenä haasteena koin ennemminkin sen, että 

tiedonhankinnan rinnalla esiintyi toinen näkökulma, tiedon tarjoaminen. Vaikka 

tutkimuskysymyksiä on useita, ei tutkiminen itsessään ollut haastavaa. Myönteistä oli, 

että molempien näkökulmien yhdistäminen monipuolistivat tutkimustuloksia ja antoivat 

laajemman perspektiivin ehdottamaani pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankinnan viitekehykseen. Pidän valintaa onnistuneena, tuohan kokonaisen 

prosessin tarkastelu laajemmin esiin niitä tekijöitä, jotka luonnehtivat pakolais- ja 

turvapaikanhakija-asiakas-, mutta myös muiden erityisryhmien 

tiedonhankintakäyttäytymistä. Haasteeksi laaja tutkimusongelma muodostui vasta 

tulosten raportoinnin loppuvaiheessa, erityisesti keskeisiä tutkimustuloksia kuvatessa 

sekä prosessin vaiheiden keskinäisessä erottelussa. Raportoinnin tavoitteena oli ottaa 

huomioon tutkimusongelmat, tavoitteet ja tutkielman laajuus sekä jäsennellä saadut 

tutkimustulokset loogisesti, temaattisesti mielekkäästi. 

 

 

6.4 Jatkotutkimus- ja toimenpide-ehdotukset 

 

Ennakko-oletukseni pakolais- ja turvapaikanhakijaryhmien yhteneväisestä 

tiedonhankintakäyttäytymisestä osoittautui epätodeksi. Jatkotutkimusta ajatellen 

voisikin olla mielekkäintä valita ryhmistä toinen ja paneutua valitun ryhmän toimintaan 

syvällisemmin. Valinta helpottaisi myös informanttien orientoitumista aiheeseen. Mikäli 

tässä vertailuparissa haluttaisiin pitäytyä myös jatkotutkimuksessa, voisi olla paikallaan 

tehdä palveluiden valintaan liittyviä muutoksia.  
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Nähdäkseni onnistuneinta olisi selvittää pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

tiedonhankintaa heidän ensimmäisissä palveluympäristöissään eli 

maahanmuuttajapalveluissa ja vastaanottokeskuksessa. Tällöin saataisiin yhtenäinen 

kuva molempien ryhmien tiedonhankintakäyttäytymisestä heti Suomeen saapumisen 

jälkeen. Jatkotutkimusta ajatellen voisi olla onnistunutta valita informanteiksi näistä 

kahdesta palvelusta esimerkiksi ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja sulkien 

samalla tutkimustulosten ulkopuolelle ammattien selittämät erot. Jatkotutkimukseen 

voitaisiin pyrkiä valitsemaan ainoastaan yleistietoa tarjoavat ammattiryhmät, jolloin 

esimerkiksi tiedontarpeista saataisiin kattavampi kuva. Toinen vaihtoehto olisi valita 

tutkittavat toisella tavalla ja keskittyä jatkotutkimuksessa selvittämään jokaisen Oulussa 

tarjottavan alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun merkitystä tiedontarjonnassa.  

 

Jatkossa voisi olla syytä kaventaa tutkimusongelmaa vaikkapa tiedonhankintaprosessia 

pilkkomalla. Esimerkiksi tiedontarpeiden kohdalla relevanttia olisi selvittää, kuka 

määrittelee yhteiskunnallisesti passiivisen henkilön tiedontarpeet. Lisäksi 

tutkimustulosten tarkasteluun voitaisiin saada kriittisempää otetta jatkotutkimuksen 

myötä, jossa tutkittaisiin ja vertailtaisiin Oulussa asuvien tai turvapaikkapäätöstään 

odottavien maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia haastateltujen työntekijöiden 

käsityksiin. 

  

Jotta ehdottamani pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan viitekehys 

alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelussa (kuvio 3, s. 128) voitaisiin ottaa käyttöön, 

pitäisi sitä ensin testata lisää sen selitysvoiman vahvistamiseksi. Mahdollisesti sitä 

voidaan soveltaa käytäntöön monin eri tavoin. Viitekehys selventää kotoutujan 

tiedonhankintakäyttäytymiselle ominaisia piirteitä sekä auttaa tiedontarjoajaa 

ymmärtämään asiakkaansa keskeisiä tarpeita, toimintaa ja siten saavuttaa alkuvaiheen 

ohjauksen ja neuvonnan tavoite eli kotoutuminen. 

 

Käytännössä ehdottamastani pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan 

viitekehyksestä on mahdollista poimia myös yksittäisiä tiedonhankinnan vaiheita ja 

tarkastella niihin liittyviä tekijöitä. Tiedontarpeiden osalta on oleellista tunnistaa syyt 
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kotoutuja-asiakkaiden tiedontarpeiden ”pysähtyneisyyteen”, jolloin asiakas ei etene 

odotusten mukaisesti praktisista tiedontarpeista orientoiviin, vaan palaa yhä uudelleen 

samojen kysymysten ja ongelmien kanssa alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluun. 

Tällöin tiedontarjoaja voi paremmin säilyttää tiedon- ja muun tuentarjonnan 

tasapainossa, jolloin se ei asetu liiallisuudessaan itseään vastaan. Liiallinen tuki voi 

estää oma-aloitteisuutta, vastuunottamista, itsenäistymistä, voimautumista ja lopulta 

jopa hidastaa kotoutumista.  

 

Tiedonlähteiden ja -hankintakanavien kohdalla tiedontarjoajan on hyvä tiedostaa, 

millainen kotoutuja-asiakkaan tiedonhankinnan konteksti on. Näin tiedontarjoaja osaa 

tarjota sopivat lähteet sekä hyödyntää oikeita kanavia asiakkaan kotoutumisvaiheesta 

riippuen. Esimerkiksi formaalit verkkolähteet ja -kanavat sekä informaali sosiaalinen 

verkosto vertaisohjaajineen voidaan ottaa selkeämpään tarkasteluun. Työntekijän 

ymmärrys asiakkaiden suosimista tiedonlähteistä ja -hankintakanavista tarjoaa 

selkeämmän suunnan tiedontarjonnan ja sitä kautta alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden kehittämiselle. Luottamuskysymykset, jotka sanelevat myös 

tiedonlähdevalintoja tulevat esiin seuraavassa tiedonhankinnanvaiheessa, joka on itse 

asiakaspalvelutilanteessa tapahtuva tiedon tarjoamisen ja vastaanottamisen vaihe. 

Tiedontarpeen tyydyttymistä ajatellen on osattava valita oikeat keinot tiedontarjoamisen 

ja vastaanottamisen vaiheessa ilmeneviin haasteisiin ja ongelmiin. Tiedonkäyttö-

vaiheessa taas on oleellista huomioida asiakkaan kyky siirtyä tiedontarpeissaan 

praktisista orientoiviin sekä osaaminen hyödyntää saatua arkipäivän praktista sekä 

laajempaa elämään orientoivaa tietoa.  

 

Kaiken kaikkiaan ehdottamaani pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan 

tiedonhankinnan viitekehystä ja pro gradu -tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää, ei 

yhdenmukaisena totuutena, vaan sovellettavana apuvälineenä alkuvaiheen ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Viitekehys ei ole sidoksissa 

ainoastaan Pohjois-Suomeen ja Oulun kaupungin järjestämiin palveihin, vaan sitä 

voidaan soveltaa ja käyttää suunnittelutyön tukena neuvontapalveluissa myös julkisen 

sektorin ulkopuolella sekä muun maahanmuutto-, kuten esimerkiksi vastaanottotyön 

tukena. Ehdotusta pakolais- ja turvapaikanhakija-asiakkaan tiedonhankinnan 
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viitekehyksestä voidaan soveltaen hyödyntää myös muiden erityisryhmien ohjaus- ja 

neuvontapalveluiden suunnittelussa. 
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LIITE Haastattelurunko 

Pakolaistaustaista tiedonhankkijaa kohtaamassa 

Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelussa työskentelevän näkemyksiä ja kokemuksia 

pakolaistaustaisen asiakkaan informaatiokäyttäytymisestä 

 

ESITIEDOT 

PALVELU:  

HAASTATELTAVAN NIMI:  

HAASTATTELUN NUMERO:  

PAIKKA:  

PÄIVÄMÄÄRÄ: 

HAASTATTELUN ALKAMISAIKA:    

HAASTATTELUN PÄÄTTYMISAIKA:  

HAASTATTELUN KESTO:  

 

 

Olen Kaisa Ikonen ja opiskelen Oulun yliopistossa informaatiotutkimusta. Tämän 

haastattelun avulla tarkoitukseni on kerätä empiiristä aineistoa pro gradu -

tutkimukseeni. Kyseisessä tutkimuksessa selvitän Oulun kaupungin alkuvaiheen ohjaus- 

ja neuvontapalvelujen työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia humanitäärisistä syistä 

muuttaneiden (kiintiöpakolaiset, pakolaiset, turvapaikanhakijat, oleskeluluvan saaneet 

turvapaikanhakijat) eli pakolaistaustaisten asiakkaiden informaatiokäyttäytymisestä.  

 

Työntekijöiden näkemysten selvittäminen on tutkimukseni keskeinen tavoite. Saatuja 

tuloksia tulen peilaamaan palvelunjärjestämisen tavoitteisiin sekä aikaisempaan 

tutkimustietoon, muun muassa sieltä esiin nouseviin pakolaisten ja muiden 

maahanmuuttajien kokemuksiin. Tavoitteeni on saada tutkimukseni valmiiksi ensi 

kesänä 2013. 

 

Kiitos, että osallistut tähän tutkimukseen. Haastattelut mahdollistavat onnistuneen 

tutkimuksen, josta myös teidän palvelunne voi hyötyä. Haastatteluaineisto on 

luottamuksellista ja tulen käsittelemään vastauksianne anonyymisti. 
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HAASTATTELURUNKO     

 

 

TAUSTATIEDOT HAASTATELTAVASTA JA PALVELUSTA 

 

Missä tehtävässä työskentelet?  

-Kuinka kauan olet työskennellyt palvelussa?  

-Millainen koulutustausta sinulla on? 

 

Käykö palvelussanne pakolaistaustaisten asiakkaiden ohella myös muita 

maahanmuuttaja-asiakkaita?  

-Tunnistatko yleensä pakolaistaustaisen asiakkaan muista asiakkaista? 

 

Mitä, millä kielillä ja miten tietoa tarjotaan (ryhmille suunnatut informaatiotilaisuudet/ 

yksilöpalvelu/ verkkopalvelut)?  

-Mikä näistä on tärkein osa teidän maahanmuuttajapalvelua?  

-Mikä näistä on näkemyksesi mukaan pakolaistaustaiselle itselleen tärkein? 

  

Onko Oulussa asuville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille suunnattu muita palveluita, 

joissa tarjotaan tietoa ja vastataan arkielämän kysymyksiin ja ongelmiin? Mitä 

palveluita nämä ovat?  

 

Onko palvelussanne työntekijöinä myös erilaisen etnisen taustan omaavaa 

henkilökuntaa? 

-Millaista tiedontarjontaan ja monikulttuuriseen asiakaspalveluun liittyvää osaamista he 

tuovat palveluunne? 

 

 

TIEDONTARPEET 

Kerro käsityksiäsi asiakkaan tiedontarpeista ja arvioi tiedontarpeita suhteessa muihin 

vieraassa ympäristössä selviytymisen tarpeisiin. 

 

Mikä käsitys sinulla on siitä, mitä pakolaistaustaiset henkilöt haluavat tietää?  

- esim. arkielämäänsä/ kotimaahansa liittyvät tiedontarpeet?  

 

Millaisia arkielämään liittyviä tai muita tietoja ja neuvoja nämä asiakkaat kysyvät teiltä? 

-maahanmuuttoon liittyvät yleiset kysymykset 

-yhteiskunnassa toimiminen 

-yhteiskunnan tarjoamat tuet ja mahdollisuudet 

-koulutus (-järjestelmän) toimiminen  

-työ, vapaaehtoistyö ja työttömyys  

-terveys 

-sukupuoliroolit  

-lääkäri-, pankkiasiat  

-politiikka 

-lakiasiat (lait, poliisi, asianajajat) 

-harrastukset 
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-matkustaminen 

-muut (käytännön) asiat  

-Mitkä näistä ovat tärkeimpiä tiedontarpeita? 

 

Kun asiakas saapuu palveluunne, onko hänellä muita kotoutumiseen liittyviä tarpeita 

yksittäisten ongelmien tai kysymysten ohella? Laajempi henkinen tuki tms.?  

-Kumpi on mielestäsi tärkeämpi tarve; yksittäiseen kysymykseen vastauksen saaminen 

vai jokin muu? 

 

Onko helppoa tunnistaa, millaista tietoa, neuvoa tai muuta palvelua asiakas on 

hakemassa?  

-Erotatko yleensä minkä tyyppisen tarpeen vuoksi asiakas tulee palveluunne?  

-Kykeneekö asiakas ilmaisemaan ja sanottamaan (tiedon)tarpeensa? 

 

 

TIEDONLÄHTEET JA -HANKINTAKANAVAT 

Arvioi tiedonlähteiden merkittävyyttä pakolaistaustaiselle henkilölle. 

 

Jos pakolaistaustainen henkilö haluaa tietää vastauksia johonkin arkipäivän 

kysymykseen, mikä käsitys sinulla on siitä, mistä hän ensisijaisesti kysyy tai etsii 

tietoa? 

-sosiaalinen verkosto (perhe, sukulaiset, ystävät, Suomessa asuva etninen yhteisö) 

-uskonnollinen yhteisö (papit, imaamit jne.)  

-koulu/ työpaikka/ työpaja/ vapaa-ajan- tai nuorisokeskus 

-erilaiset kurssit 

-viranomaiset esim. poliisi, maistraatti, Kela, TE-toimisto 

-alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut 

-tiedotustilaisuudet 

-media: internet, TV, radio, erilaiset lehdet 

-painetut oppaat ja esitteet 

-muut mahdolliset lähteet; mitkä? 

 

Mikä on mielestäsi tarjoamanne palvelun rooli pakolaistaustaisen asiakkaan 

tiedonlähteenä?  

-Mistä/ keneltä pakolaistaustainen saa tiedon palvelustanne ja ohjautuu sen käyttöön? 

Miten hän osaa tulla tänne?  

-Oletko huomannut vieraassa informaatioympäristössä suunnistamisen vaikeutta? Onko 

teidän palvelunne asiakkaan kannalta hyvin saatavilla; fyysinen sijainti jne.?  

 

Jos pakolaistaustaisella henkilöllä on jokin kysymys kysyttävänään, tuleeko hän 

palveluunne itse kysymään? Vai tuleeko joku toinen henkilö hänen puolestaan?  

-Tuleeko asiakas yksin/ yhdessä jonkun toisen kanssa/ ryhmässä? Kenen/ keiden 

kanssa? Lasten rooli tiedonhankintakanavina/ tulkkeina? 

 

Jos ”epävirallisia” tiedonlähteitä ja -hankintakanavia suositaan, oletko huomannut 

tietojen vääristymistä? 
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TIEDONJAKELU JA -VASTAANOTTAMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEESSA 

Kuvaile asiakaspalvelutilannetta asiakkaan saapuessa kysymään sinulta jotakin.  

 

Onko asiakkaan toiminta tiedon löytämiseksi luonteeltaan enemmän aktiivista vai 

passiivista? 

-Kyseleekö hän aktiivisesti vai onko hän kuuntelijan roolissa? 

 

Ottaako asiakas yleensä vastuun omasta tilanteestaan ja ongelmastaan? Vai onko sinulla 

kokemuksia, että hän siirtäisi ongelmansa teidän ratkaistavaksenne? 

 

Millaista tietoa monikulttuurisessa vuorovaikutus- ja tiedonjakelutilanteessa tarvitaan? 

-Millaisiin kysymyksiin vastaaminen on helppoa, millaisiin vaativaa?  

-Esitetäänkö kysymyksiä, joihin vastaaminen on mahdotonta? 

 

Ilmeneekö ohjaus-, neuvonta- tms. asiakkaan tiedontarpeeseen vastaamiseen liittyvässä 

monikulttuurisessa asiakaspalvelutilanteessa haasteita, ongelmia tai esteitä? Millaisia 

nämä ovat?  

-kieliongelmat, tulkkaus (tulkkauksen riittävyys, tulkkauksen hyvät ja huonot puolet)  

-(verbaali ja nonverbaali) viestintä, monikulttuurinen ymmärrys, tulkinta, 

kokonaisnäkemyksen muodostaminen 

-aika- ja muut resurssit 

-epäluottamus, ennakkoluulot 

-eri kansallisuuksista tulevien erot  

-arvo-, normi- ym. toimintakulttuurin erot 

-asiakkaiden yksilölliset erot (kysymysten esittämiseen liittyvät valmiudet; demografiset 

tekijät, ujous, itseluottamuksen puute, stressi, kriisit tms.)  

-Mitkä ovat keskeisimpiä haasteita tai ongelmia? 

 

Kuinka mahdollisista asiakaspalvelutilanteen haasteista ja ongelmista selvitään?  

-Millaisia keinoja käytätte tiedon välittämiseksi niin, että asiakas ymmärtää sen 

sisällön?  

-hyvät käytännöt ja toimintatavat; (selkokieli, omakielinen tieto, vertaisohjaajat tms.)  

-molemmin puolinen joustaminen 

-tuen tarjoamisen tasapaino  

-Jaatteko hyviä käytäntöjä muiden palvelujen kanssa?/ Teettekö yhteistyötä? Ohjaatteko 

asiakasta tarvittaessa eteenpäin?  

-Onko tiedon ymmärrettäväksi tekeminen helpompaa yksittäiselle asiakkaalle kerrallaan 

vai ryhmälle suunnatussa tilaisuudessa? Mitä etuja eri tiedontarjontatavoissa on 

ymmärrettäväksi tekemisen kannalta?  

 

 

TIEDONTARPEEN TYYDYTTYMINEN 

Kerro käsityksiäsi ja kokemuksiasi vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteen 

lopputuloksesta. 

 

Mikä kokemus sinulla on siitä, johtaako palvelussanne jaetut neuvot ja tiedot yleensä 

pakolaistaustaisen asiakkaan arkipäivän ongelman ratkeamiseen tai tiedontarpeen 
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tyydyttymiseen? 

-Saako hän juuri sen tiedon, mitä on tullut hakemaan?  

-Arvioidaanko saatua tietoa yhdessä? 

 

Ymmärtääkö ja sisäistääkö pakolaistaustainen asiakas yleensä saamansa tiedon sisällön? 

Heti/ toistamisen jälkeen/ palataanko niihin uudelleen myöhemmin?  

-Onko asiakkaan vaikea hahmottaa hänelle kerrottuja asioita? 

 

 

TIEDONKÄYTTÖ  

Arvioi asiakkaan tiedonkäyttöä ja erityisesti teidän palvelunne tarjoaman tiedon 

merkitystä pakolaistaustaisen henkilön kotoutumisessa. 

 

Mikä käsitys sinulla on siitä, käyttääkö tai soveltaako asiakas yleensä 

vastaanottamaansa tietoa omassa arkielämässään; miten ja millaisissa tilanteissa? 

-Syntyykö tietoa käytettäessä uusia kysymyksiä tai ongelmia, jotka asiakas haluaa 

ratkaista?  

-Liittyykö ne saatuun tietoon; esim. tarkentavia kysymyksiä/ syntyykö kokonaan uusia 

tiedontarpeita? Jos uusia tiedontarpeita syntyy, miten asiakasta palvellaan tämän 

jälkeen?  

 

Vaikuttaako palvelussanne annettu tieto (tai tieto ylipäätään) pakolaistaustaisen 

henkilön kotoutumismahdollisuuksiin eli hänen toimintaansa ja elämäänsä laajemmin; 

millä tavalla?  

-Mitä hyötyjä tiedosta on? syrjäytymisriski pienenee/ itseluottamus vahvistuu/ 

voimautuminen/ osallisuuden kokemukset 

 

Mikä tieto on mielestäsi tärkeintä pakolaistaustaisen henkilön kotoutumisvaiheessa; 

miksi? 

-Tarjoatteko te tätä tietoa?  

-Mikä on näkemyksesi siitä, tarjotaanko pakolaistaustaiselle henkilölle turhaa tietoa? 

Mikä tieto on mielestäsi ”turhaa” tai ylimääräistä pakolaistaustaista asiakasta ajatellen; 

miksi?  

-tiedonjakelun ajankohtaisuus  

-informaatioähky 

 

 

Haluaisitko kertoa vielä joitakin muita käsityksiäsi asiasta?  

Haluaisitko kommentoida tätä haastattelua? 

 

Kiitos ajastasi ja näkemyksistäsi! 
 

 

 


