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1. JOHDANTO 

Maahanmuuttajiin on kohdistunut ja tulee ehkä jatkossakin kohdistumaan tietynlaisia 

asenteita ja ennakkoluuloja riippumatta siitä missä päin maailmaa milloinkin ollaan. 

Kuitenkin toisin kuin yleisesti ottaen ajatellaan, maahanmuuttajat eivät suinkaan ole 

maassamme vain ”tuhlaamassa suomalaisten verovaroja”. Itse asiassa maahanmuuttajat 

tuovat Suomen julkiselle sektorille enemmän rahaa kuin mitä siltä saavat. Tällaisia 

tuloksia kertoo tuore OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and 

Development) eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön raportti liittyen 

kansainvälisiin muuttoliikkeisiin (OECD… 2013). Maahanmuutolla on siis yleisesti 

ottaen enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia kohdevaltion elämään. 

Raportin mukaan maahanmuuttajat ovat pääasiassa parhaassa työiässä olevia nuoria 

aikuisia, joten tästä johtuen valtion saama hyöty kasvaa aiheutettuja kuluja 

suuremmaksi. Tulokset kertovat selvää kieltä siitä, että etenkin työvoiman 

maahanmuuttoa tulisi kehittää ja lisätä monien muiden syiden lisäksi myös maamme 

omien tulevaisuuskuvien kannalta. 

Maahanmuuttoasioita käsiteltäessä tehdään huomioita myös alueiden omasta 

kulttuurista. Usein pelkona on, että uuden kulttuurin tavat ja perinteet tuhoavat kaiken 

alkuperäisen. Näin ei kuitenkaan tarvitse välttämättä olla, sillä todisteita useiden eri 

kulttuurien rinnakkainelosta löytyy eri puolilta maailmaa. Kulttuurit voivat elää 

samoilla alueilla jakaen niiden eri ulottuvuuksia toistensa kanssa ilman sen suurempia 

ongelmia. Alueet eivät ole suljettuja yksiköitä (Massey 1993). Tietyn alueen identiteetin 

muodostumisen kannalta on tärkeää, että omaa aluetta voidaan verrata toiseen tehden 

eroja näiden kahden välille (Allen ym. 1998: 10). Alueellinen identiteetti ja sen erilaiset 

ulottuvuudet ovat olleet jo vuosikymmenten ajan tärkeä tutkimuskohde maantieteessä 

(Paasi 2013: 1207). Alueellinen identiteetti onkin tärkeässä yhteydessä alueen 

kulttuuriin. Monikulttuurisuus ja alueiden erilaisuus ovat rikkaus, joka voidaan oikealla 

tavalla hyödyntämällä saada muunnettua vankaksi pohjaksi kaikelle yhteiskunnalliselle 

toiminnalle. Monikulttuurisuus on nykyisin läsnä lähes joka puolella maailmaamme 

monenlaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. 
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Maahanmuuttokeskustelu tuntuu olevan jatkuvasti ajankohtainen sen täyttäessä 

erilaisten lehtien sivut, keskustelupalstat ja kahvitunneilla käydyt keskustelut. Jokaisella 

on omat mielipiteensä maahanmuuton tulevaisuudesta. Suvi Keskisen (2009: 33) 

mukaan maahanmuuttokeskustelu muuttui olennaisesti syksyllä 2008, kun aihe 

politisoitiin tulevien vaalien alla jakamaan mielipiteitä eri puolueiden välille. 

Keskusteluissa nousivat esiin maahanmuuton isoimmat ongelmat, mutta varsinaiset erot 

puolueiden välille syntyivät keskeisinä pidettyjen kysymysten ja näkemysten 

perustelujen myötä. Samalla, kun maahanmuutosta alettiin puhua avoimemmin, 

lisääntyi myös keskustelu siitä, miten näistä asioista voidaan puhua, minkälaisia sanoja 

voidaan käyttää ja miten rasismiin tulisi suhtautua. Keskustelun herääminen oli 

positiivinen asia, sillä vaikeista asioista vaikeneminen on suurin virhe mikä voidaan 

tehdä. Vaalien aikaan maahanmuuttoon liittyvät mielipiteet jakoivatkin kansaa 

äänestämään tiettyjä puolueita toisia innokkaammin. 

Vastuu maahanmuuttoasioista on jakaantunut maassamme useiden eri 

organisaatioiden välille. Suurin vastuu kuuluu Sisäasiainministeriölle, sillä sen tehtäviin 

kuuluu vastata maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan 

lainsäädännön valmistelusta. Ministeriö myös edustaa Suomea maahanmuuttoon 

liittyvissä asioissa kansainvälisen yhteistyön hankkeissa ja Euroopan unionissa. 

Sisäasiainministeriön alaisuudessa toimivalla Maahanmuuttovirastolla on useita erilaisia 

tehtäviä. Heidän tulee esimerkiksi myöntää ensimmäiset oleskeluluvat ja käsitellä 

turvapaikkahakemukset. Myös poliisi hoitaa osaltaan maahanmuuttoon liittyviä 

tehtäviä. Niihin kuuluu muun muassa ulkomaalaislain noudattamisen valvonta. Vastuu 

maahanmuuttoasioista on jaettu eri organisaatioille, jotka ottavat osan vastuusta sen 

mukaan, mikä kuuluu kunkin organisaation omaan erityisosaamiseen 

(Maahanmuuttohallinto 2013). 

Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien asioiden valmistelusta vastaa 

Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö. Tärkeimpiä kotouttamispolitiikan painopisteitä 

ovat kotoutumisen kaksisuuntainen tukeminen, maahanmuuttajien yhteiskunnallisen 

yhteenkuuluvuuden tukeminen, maahanmuuttajaperheiden kaikenlainen tukeminen sekä 

aikuisten maahanmuuttajien työnsaannin edistäminen etenkin suomen ja ruotsin kielen 

koulutusta kehittämällä. Muita tärkeitä asioita, joita kotouttamispolitiikassa korostetaan, 

ovat maahanmuuttajan kuntalaiseksi asettuminen, valtion ja kuntien välinen hyvä 
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yhteistyö sekä kansainvälistä suojelua saavien maahanmuuttajien sujuva ohjautuminen 

kuntiin. Kotouttamispolitiikka vaatii onnistuakseen kaikkien hallinnonalojen yhteistä 

sitoutumista yhdenvertaisuuteen, syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn sekä myönteisen 

asenneilmapiirin luomiseen (Maahanmuuttajien… 2013). 

Kotoutumisessa on tärkeää, että maahanmuuttajalla on kaikki tarpeellinen tieto 

suomalaisesta elämästä, perinteistä ja tavoista. Suomalaisessa yhteiskunnassa 

arvostetaan varmasti jossain määrin erilaisia asioita, kuin mihin entisessä kotimaassa on 

totuttu. Myös yhteneväisyyksiä voi löytyä paljon, mutta tietyt yksityiskohdat nostavat 

suomalaisen yhteiskunnan omalaatuisekseen. Esimerkiksi kotiseutu ja sen tärkeäksi 

kokeminen ovat olleet osa suomalaista elämää jo hyvin pitkän ajan. Ensimmäiset 

kotiseutuyhdistykset perustettiin jo 1900-luvun vaihteessa, kun haluttiin luoda järjestöjä 

taistelemaan itsenäisyyden asian puolesta korostamalla isänmaallisuutta ja 

paikallisuutta. Yhdistystoiminnasta silloin ja pitkälle sen jälkeenkin ovat muistona 

kotiseutumuseot, joita on Suomessa miltei joka paikkakunnalla (Saressalo 2013: 13). 

Suomen ollessa liittymässä Euroopan Unioniin kotiseutuliike oli aktiivisesti mukana. 

Pelkona oli tuolloin kansallisen kulttuurin tuhoutuminen. Samalla syntyivät nykyiset 

maakuntarakenteet, maakuntaliitot ja niille lakisääteiset tehtävät. Jokainen maakunta 

liittyi Kotiseutuliittoon ja nimesi yhdyshenkilöt vastaamaan kotiseututyöhön liittyvistä 

asioista. Toiminta jatkuu edelleen ja tällä hetkellä yhteinen pyrkimys on puolustaa 

paikallisuutta kuntarakenneuudistuksessa. Kotiseututyötä tehdään tulevaisuutta varten ja 

kotiseutuliikkeen tehtäviin kuuluu kertoa niin maassa- kuin maahanmuuttajillekin mihin 

ja millaiseen paikkaan he ovat tulleet eli välittää kulttuurin tuntemusta ja erilaisuuden 

ymmärtämistä. Kotiseututyö ei siis ole pelkästään menneen ajan muistelua vaan sen 

myötä myös eletään tätä päivää ja suunnitellaan tulevaisuutta (Saressalo 2013: 13–15). 

Suomessa on asunut venäjänkielisiä ja venäläisiä ainakin 1700-luvulta alkaen. 

Venäjänkielisen väestön määrä on vaihdellut vuosien saatossa. Jo vuosisatojen ajan 

venäjän kieli on ollut Suomessa vähemmistöryhmän äidinkielenä, jonka käyttö on koko 

ajan lisääntynyt. Suurin osa nykyisin venäjää puhuvista on viime vuosikymmeninä 

Suomeen muuttaneita siirtolaisia. Vuoden 2010 lopussa heitä oli yhteensä 54 559 

henkilöä eli noin yksi prosentti koko Suomen väkiluvusta (Leskinen & Karvonen 2012: 

69, 74). 1990-luvulta alkaen venäläisten maahanmuuton lisääntyessä yleisimmät 

muuttosyyt olivat inkerinsuomalaisten paluumuutto perheen kanssa, avioituminen 
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Suomen kansalaisen kanssa, opiskelu tai työnteko. Yleistymässä oleva maahanmuuton 

syy on myös kutsu saapua työskentelemään suomalaiseen korkeakouluun. 

Venäjänkielinen väestö on levittäytynyt melko lailla koko maahan, mutta luonnollisesti 

eniten heitä on Itä- ja Etelä-Suomessa. Suomen venäjänkieliset kuuluvat erilaisiin 

uskontokuntiin ja etnisiin ryhmiin. Uskonnoista löytyy ainakin ortodokseja, muslimeja, 

luterilaisia ja juutalaisia. Venäjänkielisten ryhmää yhdistää kuitenkin kieli, kulttuuri ja 

perinteet, joita on pyritty säilyttämään jo sukupolvien ajan Suomessa asumisen aikana 

(Leskinen & Karvonen 2012: 73–74). 

Suomessa on ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla päiväkoteja ja kouluja, joissa 

toiminta ja opetus tapahtuu myös venäjän kielellä. Suomalais-venäläiset päiväkodit ovat 

kaikki yksityisessä omistuksessa. Tällä hetkellä kaikki halukkaat venäjänkieliset perheet 

eivät saa omalla äidinkielellään tarvitsemiaan varhaiskasvatuksen palveluja. Kaikissa 

peruskouluissa ja lukioissa muut kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat 

saada opetusta oman äidinkielen opetusta kaksi tuntia viikossa. Sama pätee myös 

venäjänkielisiin oppilaisiin. Käytännössä tämä kuitenkin riippuu kotikunnan 

resursseista. Haja-asutusalueilla näiden äidinkielen tuntien saatavuus on hyvin heikkoa. 

Lisäksi oppilaat joka puolella Suomea ovat oikeutettuja saamaan halutessaan oman 

uskontonsa opetusta. Ortodoksisen uskonnon ollessa Suomen toinen virallinen uskonto, 

sitä opetetaan kouluissa, joissa on kirjoilla kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia oppilaita 

(Leskinen & Karvonen 2012: 74–76). Venäjänkielisten asema suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja heidän tarpeittensa huomioon ottaminen näyttäisi olevan paranemassa 

koko ajan tapahtuvan pienen kehityksen myötä. 

Etelä-Pohjanmaa on monella tapaa mitattuna yksi vähiten kansainvälistyneistä 

maakunnista Suomessa. Tämä näkyy selvästi myös erilaisissa Tilastokeskuksen 

julkaisemissa tilastoissa, joita olen käyttänyt tutkimuksessani taustatietoina. Kuitenkin 

maakunnan tällä hetkellä tapahtuvan väestönkasvun taustasyynä on hyvin pitkälle 

nimenomaan maahanmuutto ja vieraskielisen väestön määrän kasvu. Marko Rossinen 

(2013) on kirjoittanut Tilastokeskuksen aineistoihin pohjautuen siitä, että Etelä-

Pohjanmaan väkiluku kasvaa maahanmuuton seurauksena. Vuosina 2011–2012 suomea 

puhuvan väestön määrä alueella on vähentynyt noin 200 hengellä, mutta samaan aikaan 

vieraskielisen väestön määrä lisääntynyt noin 740 hengellä. Vuoden 2012 lopussa Etelä-

Pohjanmaa loisti tilastojen kärjessä, sillä alueen suomenkielisten osuus oli maan korkein 
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98,2 prosenttia koko maan osuuden ollessa 89,7 prosenttia (Rossinen 2013). Myös 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijat ovat todenneet vuonna 2009 tehdyssä 

tutkimuksessaan, että Etelä-Pohjanmaan vieraskielisen väestön osuus jää huomattavasti 

koko maan keskiarvon alapuolelle. Sen vieraskielisen väestön osuus oli koko maan 

maakunnista alhaisin vuonna 2007. Vieraskielisten osuus Etelä-Pohjanmaan koko 

väestöstä oli 7,5 promillea, kun koko valtion keskiarvo samana vuonna oli 32,6 

promillea (Saarteenoja ym. 2009: 32). 

Etelä-Pohjanmaan aluetta voidaan kokonaisuudessaan kuvailla maaseutumaiseksi 

(ks. esim. Häkkinen & Mattila 2011: 11). Tilastokeskus on tehnyt koko maan kattavan 

määritelmän siitä, millä perustein kunnat voidaan jaotella kaupunkimaisiksi, taajaan 

asutuiksi tai maaseutumaisiksi (Kuntaryhmitys… 2013). Kaupunkimaisen kunnan 

väestöstä vähintään 90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on 

vähintään 15000. Taajaan asuttu kunta taas on kyseessä silloin, kun 60–90 prosenttia 

väestöstä asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku jää välille 4000–15000. 

Maaseutumaisissa kunnissa väestöstä alle 60 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman 

taajaman väliluku jää alle 15000. Maaseutumaiseksi kunnaksi luetaan myös kunnat, 

joissa väestöstä 60–90 prosenttia asuu taajamissa, mutta suurimman taajaman väkiluku 

jää alle 4000. Tilastokeskuksen määritelmä ei kuitenkaan huomioi kunnan sisäisiä eroja, 

sillä on täysin mahdollista, että suurin osa kunnan alasta on tosiasiassa 

”maaseutumaista”, mutta suurimman taajaman koko ja väkiluku saavat kunnan 

näyttämään jopa kaupunkimaiselta kyseisen määritelmän mukaan. 

Kotiseudun ja maahanmuuton asiat nivoutuvat tässä tutkimuksessa yhteen luoden 

uuden näkökulman kumpaankin aihepiiriin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

millainen on kulttuurisesti venäläisten Etelä-Pohjanmaalla asuvien maahanmuuttajien 

kotiseutuidentiteetti ja miten se on muotoutunut heidän uudessa kotimaassaan eli 

Suomessa. Keskeinen tutkimustani ohjaava kysymys on, millainen on kulttuurisesti 

venäläisten Etelä-Pohjanmaalla asuvien maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti. 

Tutkimuskysymystäni tarkennan vielä useilla lisäyksillä. Haluan lisäksi selvittää, miten 

kotiseutuidentiteetti uudessa kotimaassa muodostuu sekä pyrin samalla analysoimaan, 

mitkä ovat tärkeimmät tekijät kotiseututunteen synnyssä. Tutkin myös sitä, millainen on 

maahanmuuttajien kotiseututunne entistä kotiseutua kohtaan ja mikä entisen kotiseudun 

merkitys on nykypäivänä. Kotiseutu-sanan monimerkityksellisyyden vuoksi selvitän, 
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missä maahanmuuttajat tuntevat olevansa ”kuin kotonaan” ja mitä kaikkea tarvitaan, 

että tunne kotoisuudesta on mahdollista saavuttaa. Viimeisenä tavoitteena on saada 

ideoita siihen, millaisten toimien tai käytäntöjen avulla maahanmuuttajien kotoutumista 

Suomeen ja erityisesti Etelä-Pohjanmaalle voidaan edistää. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelumenetelmällä touko-kesäkuun 

aikana vuonna 2013. Tutkimukseen on osallistunut 10 henkilöä, jotka ovat kotoisin 

”kulttuurisen Venäjän” alueelta. Kyseiseen alueeseen luetaan tässä Venäjän lisäksi 

myös kaikki Neuvostoliittoon kuuluneet valtiot, jotka nykyisin ovat itsenäistyneitä. 

Haastateltavat ovat asuneet Suomessa puolesta vuodesta 24 vuoteen, joten aineisto 

kattaa monipuolisesti Etelä-Pohjanmaalla asuvien kulttuurisesti venäläisten 

maahanmuuttajien joukon. Tutkimus kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin, joten 

käytettävät analyysimenetelmätkin ovat kvalitatiivisia. Aineiston analyysi on tehty 

teemoittelun ja sisällönanalyysin keinoin. 

Rajaus kulttuurisesti venäläisiin maahanmuuttajiin tapahtui sen perusteella, että 

heidän osuutensa maakunnassa asuvista vieraskielisten ryhmistä on suurin. 

Haastateltavat on valittu sen perusteella, että he puhuvat äidinkielenään venäjää ja ovat 

kotoisin Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta. Kieli on selkein tekijä, jolla 

voidaan erottaa ulkomaalaistaustainen väestö alkuperäisestä. Vieraskielisten määrä on 

parempi mittari kuin ulkomaan kansalaisten määrä tässä tapauksessa, sillä henkilön 

virallinen kansalaisuus on voinut muuttua, mutta äidinkieli pysyy aina samana. Näin 

ollen on ollut perusteltua lähteä tutkimaan venäläisiä maahanmuuttajia erotellen heidät 

muusta väestöstä nimenomaan kielen perusteella. 

Tutkimuksen aihe syntyi kiinnostuksesta selvittää, miten maahanmuuttajien 

kotiseutuidentiteetti alkaa muotoutua uuteen kotimaahan muutettaessa. Tutkimuksen 

rahoittajien tavoitteiden myötä alueellinen rajaus on tarkentunut siten, että 

tutkimusalueeksi on määrittynyt Liiveri ry:n toiminta-alue. Liiveri ry on Seinäjoen 

Seudun Kehittämisyhdistys ja sen toiminta keskittyy neljän kunnan – Seinäjoen, 

Ilmajoen, Kurikan ja Jalasjärven – alueelle. Näin ollen haastateltavatkin ovat näiden 

neljän kunnan alueelta. Tutkimusaihe on perusteltavissa myös siten, että vastaavaa 

tutkimusta ei ole toteutettu Suomessa. Aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole olemassa. 

Aihetta on tutkittu kuitenkin maailmalla samansuuntaisesti, esimerkiksi Saksan 
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turkkilaisten koti-tunteesta ja paikkaan kuuluvuuden tunteesta on tehty tutkimus vuonna 

2009 (Bozkurt 2009). 

Työn rakenne on seuraava. Ensiksi määrittelen maahanmuuttoon liittyviä 

käsitteitä. Sen jälkeen tulen käymään läpi kotiseutututkimuksen käsitteistöä ja 

kotiseutuidentiteetin merkityksiä. Näihin käsitteisiin voidaan liittää monenlaisia asioita 

maantieteen ja sosiaalitieteiden aloilta ja näitä asioita pyrinkin tuomaan esille työni 

teoreettisessa osuudessa. Tämän jälkeen kappaleessa 4 esittelen työni aineiston ja sen 

keruussa, työstämisessä ja analyysissä käytetyt menetelmät. Tutkimusalueen 

maahanmuuttajista kerrotaan ensin yleisesti, jonka jälkeen keskitytään tarkastelemaan 

haastateltavien ominaisuuksia ja piirteitä. Kappaleesta 5 eteenpäin esittelen työni 

tuloksia lähtien siitä, millainen maahanmuuttajien kotiseututunne on ollut ennen, 

millainen se on nyt ja miten se on muuttunut. Tämän jälkeen kerron maahanmuuttajien 

ajatuksia kodista ja kotoisuuden tunteesta sekä heidän tulevaisuusnäkemyksistään. 

Sitten kappaleessa 6 käydään läpi maahanmuuttajien nimeämät tärkeimmät tekijät, jotka 

luovat kotiseututunnetta. Tuloksissa pyritään erilaisten haastattelunäytteiden avulla 

osoittamaan haastatteluissa esiin tulleita asioita, joista osa oli hyvin yleisiä ja monessa 

haastattelussa esiin nousseita ja osa hyvin yksilöllisiä. Kappaleessa 7 tarkastellaan 

venäläisten kotoutumista Etelä-Pohjanmaalle. Lopuksi kappaleessa 8 tulokset ja teoria 

vedetään vielä yhteen selkeäksi kokonaisuudeksi. 
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2. MAAHANMUUTTAJUUDEN TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET 

Tutkimukseni tärkeimpiin käsitteisiin kuuluu luonnollisesti termi maahanmuuttaja. Se 

on vakiintunut etenkin arkikielessä tarkoittamaan kaikkia ulkomailta kotoisin olevia 

nykyisin Suomessa asuvia henkilöitä. Virallisten määritelmien mukaan 

maahanmuuttajaksi kutsutaan henkilöä, joka muuttaa maasta toiseen. Se on siis 

yleiskäsite, joka koskee kaikkia erilaisin perustein maasta toiseen muuttavia henkilöitä 

(Maahanmuuttoviraston… 2013). Käsite on etenkin puhekielessä vakiintunut 

yleisnimitykseksi, jonka sisään mahtuu suuri joukko eri maista kotoisin olevia ja 

erilaisissa asemissa toimivia henkilöitä (ks. esim. Häkkinen & Mattila 2011: 12). 

Maahanmuuttajille on yhteistä se, että he yleensä Suomeen muutettuaan muodostavat 

etnisiä vähemmistöjä (Liebkind 1994a: 10). 

Maahanmuuttajia jaotellaan pääasiassa maahanmuuton syyn mukaan. 

Siirtolaisiksi kutsutaan henkilöitä, jotka muuttavat maasta toiseen, jotta voisivat 

rakentaa siellä itselleen uuden elämän (Maahanmuuttoviraston… 2013). Tällöin 

maahanmuutto tai maastamuutto on vapaaehtoista ja omasta tahdosta riippuvaista. 

Siirtolaisen tarkoitus on jäädä maahan pysyvästi saamaan toimeentuloa, joten 

esimerkiksi opiskelijoita ei lueta siirtolaisiin (Liebkind 1994a: 9). 

Pakolainen on ulkomaalainen, joka on tullut maahan, koska hänellä on ollut 

perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi aiemmassa kotimaassaan alkuperän, 

uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai 

poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisasema annetaan sellaiselle henkilölle, jolle jokin 

valtio on antanut turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) katsoo olevan 

määritelmän mukaan pakolainen. Toisaalta henkilöä kutsutaan turvapaikanhakijaksi niin 

pitkään, kun hän on vasta hakemassa suojelua tai oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. 

Turvapaikanhakijasta tulee siis pakolainen siinä vaiheessa, kun hänelle on myönnetty 

turvapaikka jostakin tietystä valtiosta. Turvapaikanhakijan pakolaisuutta ei siis vielä ole 

selvitetty. Samalla turvapaikkamenettelyssä pyritään selvittämään, voiko oleskeluluvan 

saada jollain muulla perusteella, mutta jotkut perusteista vaativat erillisen maksullisen 

oleskelulupahakemuksen. Turvapaikkatutkinnassa poliisi tai rajavartija selvittää ensin 

hakijan kaikki henkilötiedot ja hänen kulkemansa matkareitin. Tämän jälkeen 
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Maahanmuuttovirasto puhuttelee hakijaa ja pyrkii selvittämään kyseiseen tapaukseen 

liittyvät perusteet turvapaikkahakemukselle (Maahanmuuttoviraston… 2013). 

Siirtolaisuuden lisäksi on myös muunlaista vapaaehtoista muuttoa ulkomailta 

Suomeen. Paluumuuttajat ovat ulkosuomalaisia eli ulkomailla asuvia entisiä tai nykyisiä 

Suomen kansalaisia, jotka palaavat Suomeen. Käsitettä on sovellettu Suomessa 

erityisesti entisen Neuvostoliiton alueelta tulleisiin henkilöihin. Heistä hyvä esimerkki 

ovat inkerinsuomalaiset, joilla on siis suomalainen syntyperä. Inkerinsuomalaiset ovat 

kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia 

(Maahanmuuttoviraston… 2013). Oleskelulupaa voi hakea paluumuuttajan statuksella 

inkerinsuomalaisena, jos hakija on itse tai toinen hänen vanhemmistaan tai ainakin 

kaksi neljästä isovanhemmasta on nyt tai on ollut aikaisemmin kansallisuudeltaan 

suomalainen. Hakuperuste on siis nimenomaan kansallisuus eli kuuluminen tiettyyn 

kansanryhmään eikä Suomen kansalaisuus. Myös paluumuuttajan perheenjäsenelle 

voidaan myöntää jatkuva oleskelulupa. Perheenjäseneksi luetaan avio- tai avopuoliso, 

mutta myös alle 18-vuotiaat lapset (Paluumuutto 2013). Käsitteen problematiikka on 

kuitenkin siinä, että henkilö saa paluumuuttajan statuksen, jos isovanhemmat ovat 

asuneet Suomessa. Tällöin termi ”paluumuutto” saa uuden erilaisen merkityksen, 

jollaisena sitä ei ole normaalisti totuttu ymmärtämään suomen kielessä. Paluumuuttaja-

termin tulisi sisältää vain henkilöt, jotka itse palaavat takaisin asumaan valtioon, josta 

ovat jostain syystä lähteneet aiemmin pois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3. KOTISEUTU-KÄSITTEEN ULOTTUVUUKSIA 

3.1 Kotiseutu koettuna ja kerrottuna 

Maahanmuuttoon liittyvien käsitteiden lisäksi tutkimukseni teoreettinen viitekehys 

keskittyy kotiseudun ja kotiseutuidentiteetin käsitteisiin. Kotiseutuasiat ovat puhuttaneet 

ja olleet tärkeitä Suomessa jo vuosisatojen ajan. Kotiseutututkimuksen määrä näyttäisi 

olevan kasvussa, ainakin jos katsotaan lisääntyviä opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, joita 

aiheesta ollaan tekemässä tai joita on juuri valmistunut. 

Lähden aluksi liikkeelle kotiseudun käsitteestä minkä jälkeen alueellisen 

identiteetin käsitteen kautta pyrin avaamaan kotiseutuidentiteetin merkityksiä. 

Nykysuomen sanakirja 2 (1992: 514) antaa kotiseudulle määritteen ”..seutu, 

paikkakunta, jossa jollakulla on (lapsuuden) koti..”. Yleensä kotiseudun voidaankin 

nähdä tarkoittavan paikkakuntaa tai aluetta, jossa lapsuus ja yleensä myös nuoruus on 

vietetty. Kiintymyksen ja kotiseudulle kuulumisen tunteet eivät välttämättä noudattele 

kuntarajoja, vaan käytännössä alue voi olla mikä vain. Kotiseudukseen voi kokea 

laajemmin vaikkapa maakunnan, kuten esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan 

kokonaisuudessaan. Suomalaisessa koulujärjestelmässä kotiseutuopetus on ollut tärkeä 

osa tuntijakoa jo viime vuosisadan alkupuolelta asti. Kotiseutua koskevalla opetuksella 

on pedagogista merkitystä, mutta samoin se osaltaan kasvattaa isänmaan rakkautta 

(Paasi 1984: 139–140). Jo Granö (1930: 170) pyrki ottamaan maantieteelliseen 

tutkimukseen mukaan sosiologit ja yhdessä heidän kanssaan luomaan kotiseututieteeksi 

nimeämänsä oppiaineen. 

Jokainen kokee kotiseudun omalla tavallaan. Kokemuksellisuuden myötä 

kotiseutu aukeaa jokaiselle ainutlaatuisena. Kaikki eletyt ja koetut asiat heijastuvat 

tavassa, jolla kotiseutu koetaan. Kotiseudun kokemisessa on suuria voimakkuuseroja 

riippuen ihmisen henkilökohtaisista kokemuksista, kielestä, murteesta, tunne-elämän 

tasapainosta, syvyydestä tai pinnallisuudesta ja perhe- tai sukutaustasta. Kotiseututunne 

ei ole aina olemukseltaan täysin samanlainen ja yksiselitteinen. Se on kuitenkin kaipuun 

tunteena ja tavoitteena samanlainen, joten siinä mielessä sillä on universaalin ja 

yleisinhimillisen piirteitä. Kun synnymme valmiiden kielellisten kategorioiden 

maailmaan, tietyt termit, kuten äiti, isä ja talo saavat merkityssävynsä sen mukaan, mikä 
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on ollut ensimmäinen kohdattu äiti, isä ja talo. Näiden avulla tullaan myöhemmin 

hahmottamaan ja jäsentämään koko muuta maailmaa (Kunnas 2013: 17–18). 

Paikka ja paikan taju voivat olla katoavia tunteita. Suhde omaan kotiin on 

erinomainen esimerkki vahvasta ja rikkaasta paikan tunteesta. Koti on meille jokaiselle 

tärkeä paikka monestakin eri syystä. Koti on sosiaalinen maailma, jossa suhteet eri 

ihmisten välillä ovat yleensä intiimejä. Nykypäivänä koti tarjoaa yksityisen tilan, jossa 

on helppo koota ajatuksiaan ja kerätä voimiaan. Kodilla, kuten muillakin paikoilla, 

joihin kiinnytään voimakkaasti, on olemassa erilaisia tasoja. Lapselle koti voi olla 

leikkihuone tai makuuhuone, joissa hän viettää suurimman osan ajastaan. Aikuisen koti 

on koko talo mukaan lukien sen pihaympäristö. Tästä koti voi laajentua naapurustoon, 

kotikaupunkiin, maakuntaan, kokonaiseen kansakuntaan tai vaikkapa aina maapalloon 

asti. Kodin tuntu kuitenkin heikkenee, mitä abstraktimmalle ja laajemmalle tasolle 

siirrytään. Tunteen heikentyminen ei ole yleensä silti tasaista, sillä monesti tunteet omaa 

kotimaata kohtaan ovat voimakkaampia kuin tunteet omaa kaupunginosaa kohtaan 

(Tuan 2006: 16–17). Kodin tunne ja sen tasot ovat olennainen osa kotiseututunteen 

muotoutumista. 

Kotiseutu-käsitettä on tarkasteltu monien eri tieteenalojen näkökulmasta. Eräs 

näkökulma on kokemuksellinen kotiseutu (Riukulehto 2013). Sen mukaan kotiseutu on 

kotoisaksi tunnettu ympäristö, jossa on paljon tutuiksi koettuja asioita. Jokaisella 

ihmisellä on paikkoja, jotka ovat itselle merkityksellisempiä kuin jotkut toiset paikat. 

Saman tunteen voi kokea, vaikka olisi elämässään muuttanut useita eri kertoja. Jos 

kuitenkin paikat tuntuvat olevan täysin merkityksettömiä, luultavasti tällaisellakin 

ihmisellä on joitakin omaksi koettuja tapoja tehdä asioita. Tässä aletaan päästä 

kotiseutukokemusten ydinajatukseen (Riukulehto 2013: 23). 

Joka päivä elämme maailmassa tilaa ja aikaa. Nämä ovat kuitenkin sellaisenaan 

vain täydellisen jäsentymättömiä kaaoksia. Niistä saadaan merkityksellisiä ja 

merkittäviä vasta kokemusten kautta. Kun jokin tila saa erityisen merkityksen, siitä 

tulee paikka. Mitä erityisempi tuo kohta tilassa on, sitä tärkeämpi siitä ihmiselle tulee. 

Myös ajassa löytyy erityisen merkityksen saaneita kohtia ja niitä kutsutaan 

tapahtumiksi. Sekä tapahtumat että paikat voivat olla henkilökohtaisesti tärkeitä tai 

sitten niillä voi olla huomattava yhteinen merkitys, joka tekee niistä arvokkaan 

jokaiselle yksilölle. Kaikki osaavat nimetä itselle tärkeitä paikkoja ja tapahtumia. Nämä 
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yhdessä muodostavat hänen oman kokemuksellisen kotiseutunsa, joka on jokaisella 

ainutlaatuinen. Kenelläkään toisella ei voi olla täsmälleen samanlaista 

kotiseutukokemusta. Tällä tavoin avattuna meistä jokaisella on oma kotiseutu, joka 

koostuu itselle tärkeistä paikoista ja tapahtumista, jossa voi tuntea olevansa kuin 

kotonaan. Nuo paikat ja tapahtumat eivät kuulu muille, vaan ne ovat omia. Toisaalta 

ihminen itse kuuluu näihin paikkoihin (Riukulehto 2013: 23–24). 

Kotiseutuaan ei kuitenkaan voi kuljettaa mukanaan sellaisenaan, vaan se kulkee 

mukana toisella tavalla, tulkintoina. Riukulehdon mukaan paikasta tehty tulkinta on 

maisema ja se kertoo siitä, millaiseksi ihminen kokee ja käsittää paikan. Paikan 

kokemukseen tulee tässä ymmärtää fyysisen ympäristön lisäksi myös perinteet ja 

sosiaaliset suhteet eli henkinen ympäristö. Omista tärkeistä paikkojen tulkinnoista 

puhuttaessa tarkoitetaan juuri näitä luonnonmaisemia, rakennettuja maisemia, 

äänimaisemia, hajumaisemia tai sielunmaisemia. Ajasta tehdyt tulkinnat taas voidaan 

jakaa kahteen ryhmään, muistoihin ja kertomuksiin. Omakohtaisista tapahtumista tehty 

tulkinta on muisto. Jos tapahtuma taas on kuultu joltain toiselta ihmiseltä, silloin sitä 

kutsutaan kertomukseksi. Aika, tapahtuma ja kertomus ovat historiatieteisiin kuuluvia 

peruskäsitteitä, kun taas tila, paikka ja maisema liittyvät erittäin läheisesti 

maantieteelliseen tutkimukseen. Nämä kaksi tieteenalaa voisivatkin keskustella 

enemmän keskenään, sillä useat ilmiöt leikkaavat molempien alojen peruskäsitteitä. 

Esimerkiksi, jos halutaan tutkia kotiseudun kokemusta, tarvitaan sekä maantiedettä että 

historiaa. Niiden avulla voidaan tarkastella sekä maisemia että muistoja, jotka 

molemmat liittyvät kotiseudun kokemukseen (Riukulehto 2013: 24). 

Kotiseutua voidaan tarkastella erilaisina tasoina. Maisemat ja muistot ovat 

nimittäin aina sekoittuneina toisiinsa kotiseutukokemuksissa. Kotiseutukokemuksesta 

voidaan erottaa seuraavat kolme kerrosta: henkinen ympäristö, rakennettu ympäristö 

sekä luonnonympäristö. Jokaisella meistä on useita erilaisia ympäristöjä näistä 

jokaisesta kerroksesta. Kokemuksia kertyy myös heille, jotka eivät koe itse olevansa 

mistään kotoisin. Aina jokin paikka tai tapahtuma on ihmiselle henkilökohtaisesti toisia 

tärkeämpi, ja sen merkitys korostuu. Näistä paikoista ja tapahtumista muodostuu 

kotiseudun avainkohteita, joiden tulkintoja ihminen kuljettaa tiedostamattaan mukanaan 

osana omaa identiteettiä ja sen rakennusprosessia (Riukulehto 2013: 24–27). 
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Kotiseutu ei välttämättä tämän näkökulman mukaan ole ihmisen synnyinpaikka 

tai asuinpaikka. Usein muuttaneella ihmisellä voi olla myös vahva paikallisuuden tunne. 

Tällaisessa tilanteessa kotiseutu ei aina ole yhdessä ainoassa paikassa, vaan se voi 

koostua useammista paikoista ja niiden välisistä poluista tai se voi olla kokonaan 

pirstaleinen. Tällöin puhutaan monipaikkaisesta kotiseudusta. Tärkeä kotiseutusuhde 

voi syntyä toiminnallisesti, jolloin kotiseuduksi voidaan määritellä vaikkapa mökki tai 

muu kauempana sijaitseva henkilökohtaisesti tärkeä paikka. Myös sosiaaliset suhteet 

ovat tärkeitä kotiseututunteen syntymisessä. Yksinkertaisimmillaan kotiseutu on paikka 

tai paikat, joissa ihmiselle itselle on tapahtunut jotain merkittävää. Vaikka ihmisellä ei 

olisi kotia, tämän näkökulman perusteella ei ole mahdotonta, että hänellä voi silti olla 

olemassa omanlainen kotiseutunsa moni- tai yksipaikkaisena (Riukulehto 2013: 27). 

Ihminen voi tuntea olevansa kuin kotonaan omalla kotiseudullaan. Tällöin 

ympäröivä alue tunnetaan henkilökohtaisesti läheiseksi ja kotoisaksi. Ympäristö on osa 

ihmistä, on se sitten luonnonympäristöä, rakennuksia tai muuta ihmisen rakentamaa, 

ääntä tai vaikkapa käytösnormeja ja tapoja. Omassa ympäristössä toimitaan omien 

tapojen mukaisesti. Samalla on mahdollista tuntea vahvasti kuuluvansa paikkaan ja 

maisemaan. Näitä tulkintoja muodostavat kaikki ihmiset, vaikka kyseessä olisi koditon 

tai maailmanmatkaaja. Yksipaikkainen kotiseudun käsite on perintöä 

maatalousvaltaisesta elämäntavasta, jolloin ihmisillä oli yksi keskeinen asuinpaikka, 

johon kiinnityttiin asumaan. Tällainen elämäntapa on synnyttänyt vahvan ja kestävän 

kotiseututunteen. Yksipaikkainen kotiseutu voi myös muuttua elämän aikana ja se voi 

olla rajoiltaan ja ulottuvuudeltaan hyvin monentyyppinen. Kotiseutu voi olla kooltaan 

hyvin vaihteleva riippuen ihmisestä. Toisaalta taas monipaikkainen kotiseutu 

muodostuu elämäntilanteiden muuttuessa ja elinympäristön vaihtuessa tiheämpään 

tahtiin. Tällöin tärkeitä paikkoja voi muodostua laajemmalle ja hyvinkin kauas 

toisistaan, jolloin kotiseudusta tulee monipaikkainen yhden tietyn tarkan paikan sijaan. 

Merkityksellinen kotiseututunne voi syntyä myös muihin paikkoihin, kuin 

synnyinpaikkaan tai omaan asuinpaikkaan. Merkittävät muistot ja tapahtumat voivat 

luoda tärkeän suhteen paikkaan, jossa aikaa ei välttämättä edes olla vietetty pitkään. 

Kotiseututunne voi siis syntyä monella eri tavalla merkityksellisten kokemusten myötä 

(Riukulehto & Suutari 2012: 14–20). 
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Nykyisessä globalisoituneessa maailmassa on saatettu ajatella, että kotiseutu on 

alkanut menettää täysin merkityksensä ja tehonsa. Ihmisten elintavat muuttuvat 

jatkuvasti ja paikkaan sitoutuminen saa uusia piirteitä. Kotiseudun käsite voidaan 

kuitenkin nähdä aina uutena ja tuoreena. Suomalaisessa kontekstissa käsite on 

ajankohtainen myös siinä mielessä, että ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia oman 

lähiympäristönsä tulevaisuudesta. Tämä näkyy erityisesti kuntarakenteen uudistamiseen 

liittyvässä julkisessa keskustelussa (Riukulehto & Suutari 2012: 7–8). 

Käsitteenä kotiseutu liittyy alueellisen identiteetin ja paikallisen omaehtoisuuden 

tutkimusperinteeseen, jossa perusajatus liittyy nimenomaan siihen, että paikkaan 

juurtuminen ja kiinnittyminen saavat aikaan halun osallistua ja toimia oman 

lähiympäristön parhaaksi. Toki kotiseudun käsite on varmasti saanut uusia puolia ja 

näkemyksiä vuosien saatossa. Aiemmin sen kokemuksessa korostuivat pysyvyys ja 

säilyvyys, mutta nykyisin mukaan ovat tulleet myös aktiivisuus ja kokemusperäisyys. 

Uudet tutkimukset liittyen paikallisuuden tunteeseen perustuvat ajatukseen siitä, että 

paikallisuuden kokemus syntyy, kehittyy ja elää samastumisen ja aktiivisen toiminnan 

tuloksena. Tunne kuulumisesta jonnekin rakentuu pikku hiljaa jatkuvan prosessin myötä 

ja samalla kun ihminen ottaa paikan omakseen, hän myös omalla tavallaan muokkaa sitä 

ja tarpeen tullen on valmis taistelemaan sen puolesta (Riukulehto & Suutari 2012: 8–9). 

Paikallisuuden ytimessä kotiseutu on tärkeä käsite (Paasi 1986a: 224). 

Paikallisuuden näkyvimpiä muotoja onkin nimenomaan kotiseututunne, joka on 

rakentunut paikkaan kuuluvuuden tunteen myötä. Kokemuksellisen kotiseudun 

käsitteen mukaan siis jokaisella on oma kotiseutukuvansa, joka voi olla aiemman 

elämänvaiheen jokin tärkeä ympäristö, johon voidaan kaivata, mutta joka ei välttämättä 

ole enää edes olemassa sellaisena kuin se muistetaan. Kotiseutu on laajemmassa 

mittakaavassa ihmisen koko elämänhistorian ajan rakentuva kokonaisuus, johon 

lisääntyy ja kerrostuu aina uusia eri paikkoihin liitettyjä tapahtumia. Kotiseutusuhde on 

siis pitkälti jatkuvassa kehityksessä oleva, eikä välttämättä aina jonkin tietyn tarkan 

alueen tai tilan määrittämä muuttumaton kokonaisuus (Riukulehto & Suutari 2012: 9–

10). 

Kotiseutu voidaan nähdä eräänä merkittävimmistä suomen kieleen liittyvistä 

alueellisen järjestäytymisen termeistä, jossa on mukana ihmisen ja yhteiskunnan välinen 

suhde. Käsitteen merkitykset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä, kuten edellä on tullut 
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jo todettua. Ihmisen kotiseutukäsitykseen voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan 

esimerkiksi luomalla tietynlaisia mielikuvia tai imagoja paikoille. Niin kutsuttu 

regionalistinen kirjallisuus on esimerkki siitä, miten kirjailijat ovat pyrkineet 

tavoittamaan ihmisten persoonallisia paikkakokemuksia ja suhteita kotiseutuun (Paasi 

1986b: 164). Samalla he voivat vaikuttaa ihmisten kotiseutukäsityksiin tahtomattaan. 

Suomen kielessä kotiseutu hahmottuu melko yksilökeskeisenä kategoriana. Tämä pitää 

paikkansa siitäkin huolimatta, että esimerkiksi kotiseutuaktivistien tuottamassa 

kirjallisuudessa käsitteeseen on aina pyritty liittämään kollektiivinen ulottuvuus 

yhtenevyyden tunteesta. Suomalaisten kotiseutukäsitys nähdään kuitenkin melko 

yksilökeskeisenä, sillä se syntyy yksilön jokapäiväisen elämän ja oman elämänhistorian 

perusteella omien kokemusten kautta (Paasi 1986b: 169–170). 

Käsittelen vielä hyvin lyhyesti kaksi käsitettä, jotka liittyvät läheisesti kotiseudun 

käsitteeseen ollen osa sen kokemusta. Ne ovat mielikuva ja ympäristö. Mielikuvan on 

määritellyt muun muassa Kevin Lynch kirjassaan The Image of The City (1960). 

Kirjassa hän keskittyy mielikuvien muodostumiseen kaupungeissa ja kaupunkimaisissa 

ympäristöissä. Hän kirjoittaa, että mielikuvien muodostuminen on kaksipuolinen 

prosessi. Havainnoitsija tekee havaintoja kohteesta ja tulkitsee niitä ulkoisen kuoren 

perusteella. Havainnoitsijan tapa käsitellä tietoja vaikuttaa sitten taas siihen, mitä hän 

voi nähdä. Eri ihmiset tekevät siis erilaisia havaintoja maailmasta, joten heidän 

mielikuvansa ovat erilaisia (Lynch 1960: 6). Mielikuvien ollessa erilaisia eri ihmisillä 

he myös katsovat ympäristöään eri tavoin, jolloin maisema saa loputtoman määrän 

erilaisia tulkintoja. Ihmisellä on kyky värittää aistimansa ja kuvittelemansa maisema 

monille eri mielikuvilla ja arvostuksilla, jotka tekevätkin maisemasta merkityksellisen 

kokijalleen (Vuori 1993: 97). Nämä ajatukset voidaan suoraan liittää kokemuksellisen 

kotiseudun käsityksiin. 

Ympäristölle Nykysuomen sanakirja 6 (1992: 734) antaa määritteen ”..ympäröivä 

seutu, tienoo, lähistö..”. Humanistisen maantieteen piirissä Pauli Tapani Karjalainen on 

antanut ympäristölle omat määrityksensä. Hänen ajatustensa mukaan ympäristö kiertyy 

ympärillemme ja piirittää meitä. Ympäristö on siis alue, joka on lähellä meitä. Ihmisellä 

on tarve nimetä ja antaa merkityksiä kaikelle ympäröivälle. Täten ympäristön tulkinta 

lähtee ihmisestä itsestään, ihmisen tietoisuus herättää ympäristön elämään. Kaikki 

olemassa oleva saa merkityksen ihmisen itsensä toimesta. Vaikka asiat ovatkin 
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olemassa ilman meidän tietoisuuttamme niistä, voidaan sanoa niiden olevan mielettömiä 

ilman ihmistä (Karjalainen 1987: 7–9). Tämä pätee myös kotiseutuun ja sen 

merkityksellisyyteen. Kokemuksellisen kotiseudun käsityksissä maisemat ovat tärkeä 

osa kotiseutua. Ilman ihmistä maisema on faktuaalista, mutta ihmisen välityksellä siitä 

tulee artefaktuaalista. Paikat ja maisemat ihmisen todistamana ovat aina tekotuote, sillä 

jokainen meistä näkee ne omanlaisinaan.  Ihmisen läsnäolo maailmassa on siis tavallaan 

eksistoimista eli esiin nousemista faktuaalisen todellisuuden materiaalisuudesta. 

Eksistenssissä eli ollessaan olemassa ihminen jättää etäisyyttä itsensä ja ympäristön 

välille tietoisuutensa kautta. Tämä etäisyys on kaiken inhimillisen merkityksenannon 

ontologinen perusta (Karjalainen 1987: 10). Ihminen kykenee eksistenssissä luomaan 

oman, henkilökohtaisen suhteensa ympäristöön. Täten voidaan todeta, että koko ajan 

ihminen hahmottaa, arvottaa ja tulkitsee ympäristöään. Vain hahmottamisen, 

arvottamisen ja tulkitsemisen kautta ympäristö on ihmiselle olemassa (Karjalainen 

1986: 27–29). Tämän kaiken kautta ihmiselle muotoutuu kotiseutu, joka on jokaiselle 

henkilökohtainen ja oma kokemus. 

Kodin ja kotoisuuden tunteet liittyvät myös läheisesti kotiseututunteeseen. Kotia 

ja kotoisuuden tunnetta voi kuvailla lukuisilla eri tavoilla riippuen eri ihmisistä. Joku 

saattaa puhua fyysisen asumuksen rakenteesta ja järjestyksestä ja toinen ehkä 

arkielämän sosiaalisista ja henkisistä yhteyksistä tilassa ja ajassa. Tunteet kotia kohtaan 

voivat olla negatiivisia tai positiivisia, mutta kaikilla näitä tunteita löytyy kuitenkin 

jonkinlaisia. Kodin ja kotoisuuden tunne liittyy usein etenkin lapsuuteen ja lapsuuden 

kokemuksiin, joissa ensimmäisten tunteiden ja ajatusten pohjalta on muodostunut tietty 

käsitys siitä, mikä on koti ja mikä on kotoisaa kenenkin mielestä. Samalla kodin 

tunteeseen vaikuttavat myös tämänhetkiset kokemukset sekä luonnollisesti myös 

tulevaisuuden haaveet ja odotukset (Blunt & Dowling 2006: 1). Joka tapauksessa 

nämäkin tuntemukset ovat henkilökohtaisia ja jokainen meistä kokee kodin ja 

kotoisuuden tunteet omalla tavallaan. 

Edellä on käyty läpi käsityksiä kotiseudusta ja sen muotoutumisesta. Näitä 

ajatuksia tukevia tuloksia kotiseutukäsityksistä on saatu myös muutamissa 

tutkimuksissa. Suomalaisessa kontekstissa tehdyt tutkimukset keskittyvät nuoriin ja 

kotiseututunteen muotoutumiseen heidän elämässään. Sirkka Niskanen (2001) on 

tutkinut kotiseutua tutkimuksessaan Kotiseutu koettuna paikkana – Kotiseudun merkitys 
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kotiseututietoiselle opiskelijalle. Hänen mukaansa kotiseutu merkitsee lapsuudessa ja 

nuoruudessa alkaneita kokemuksia tärkeistä ihmisistä ja kokonaisvaltaisesta 

ympäristöstä. Hän lisää vielä, että kotiseudun kokemisessa tärkeässä roolissa ovat 

perinteet, kulttuuri ja esimerkiksi murre. Tutkimuksessa kerrotaan, että opiskelijasta on 

tärkeää kertoa uusille tapaamilleen ihmisille se mistäpäin Suomea on kotoisin. 

Kotiseutu on siis tärkeä osa omaa itseä ja identiteettiä. Kotiseutu on jotain, mikä kertoo 

jotain ihmisestä itsestään. Merja Sinkkonen-Tolppi (2005) on tehnyt tutkimuksen 

liittyen kotiseutuun ja erityisesti nuorten käsityksiin siitä. Maailma kutsuu, katkeavatko 

juuret? – Nuorten kotiseudulle kiinnittyminen ja sen yhteys nuorten sosiaaliseen 

pääomaan käsittelee tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten kotiseudulle kiinnittymiseen. 

Työn tarkoituksena on myös saada selville nuorten sosiaalisen pääoman ulottuvuudet ja 

niiden suhde kotiseudulle kiinnittymiseen (Sinkkonen-Tolppi 2005: 12–13). 

Tutkimuksessa perhe ja juuret osoittautuvat tärkeimmiksi asioiksi kotiseudulle 

kiinnittymisessä. Kotiseutu on tutkimuksen tulosten mukaan jotain sellaista, minne omat 

juuret ovat kasvaneet kiintymyksen ja muiden tunteiden kautta (Sinkkonen-Tolppi 

2005: 98). 

3.2 Alueellisesta identiteetistä kotiseutuidentiteettiin  

3.2.1 Identiteetin ominaisuuksia 

Identiteetin käsitettä käytetään hyvin monella eri tapaa. Identiteetin käsite on nykyisin 

sekä tieteellisen että populaarin julkisuuden keskeistä sanastoa. Monissa yhteyksissä 

identiteetin käsite toimii kuitenkin nykyisin itsestään selvänä terminä ja eräänlaisena 

nimilappuna maailmassa sellaisenaan ilmeneville asioille (Ruuska 2013: 96, 99). Eri 

kulttuureista tulevat ihmiset voivat olla ja usein ovatkin hyvin erilaisia. Kahden eri 

kulttuurin välillä eroja voi olla lukuisissa asioissa, kuten tavoissa, perinteissä, 

maailmankuvissa, oikean ja väärän käsityksissä sekä uskonnollisissa käsityksissä. Nämä 

erot ovat syntyneet, koska tiettyyn kulttuuriin kuuluvat ihmiset ovat eläneet 

vuosisatojen tai jopa vuosituhanten ajan selkeästi erillisenä joukkona muista 

ihmisryhmistä. Kulttuuri ja identiteetti ovat kiinteästi yhdistyneenä toisiinsa (Liebkind 

1994b: 21). 
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Identiteetillä voidaan nähdä olevan läheinen yhteys myös imagoon (Jukarainen & 

Tuhkunen 2004: 100). Identiteetti ei ole vakio, vaan se muotoutuu yhteydessä yksilön 

elämänkaaren tapahtumien kanssa. Identiteetit siis muuttuvat ajan myötä. Identiteetti on 

itse asiassa jotain sellaista, mikä ajan myötä muotoutuu tiedostamattomissa 

prosesseissa. Harvoin yksilö tietoisesti muokkaa identiteettiään, vaikka sekin on 

periaatteessa mahdollista (Hall 1999: 39) Yksilö ei myöskään voi luoda itse identiteettiä 

itselleen, vaan ympäristö on aina prosessissa yhtenä osatekijänä. Toisaalta pelkästään 

ympäristö ei voi sanella yksilölle identiteettiä. Nuoren elämässä voi olla samaan aikaan 

monta identiteettiä yhtäaikaisesti. Usein oman identiteetin lisäksi vaikuttavia ovat myös 

nuorisoidentiteetti, kotiseutuidentiteetti sekä opiskelijan identiteetti. Näiden 

yhtäaikaisuus selittää muun muassa sen, miksi nuori toisaalta tuntee vahvaa yhteyttä 

lapsuuden kotiseutuunsa, mutta samaan aikaan on valmis muuttamaan kauaskin pois 

opiskeluiden takia. Nuori voi kertoa olevansa kotoisin jostakin ja olevansa ylpeä koti-

seudustaan, mutta silti tällä ei ole välttämättä mitään yhteyttä nuoren tulevaisuuden 

suunnitelmiin tai tavoitteisiin (Jukarainen & Tuhkunen 2004: 100). 

Identiteetin ja imagon rakentuminen ei ole yksinkertaista. Prosesseihin vaikuttavat 

aina useat erilaiset seikat. Identiteetti ja imago ovat subjektiivisten kokemusten 

aikaansaamia mielikuvia, jotka ovat jokaisella ihmisellä omanlaisensa. Tietyn alueen 

identiteettiin voi kuitenkin yrittää vaikuttaa esimerkiksi tutkimusten antamien tulosten 

tai median kautta. Nykyisin median merkitys on suuri. Alueelliset mielikuvat voivat olla 

vääristyneitä, jolloin niihin puuttuminen on tärkeää. On myös mahdollista, että nuorten 

kautta voisi pyrkiä vaikuttamaan tulevaisuuden mielikuviin ja imagoihin. Aluekehitys 

voisi hyödyntää nuoria ja heidän ajatuksiaan enemmän kaikenlaisessa suunnittelutyössä 

(Jukarainen & Tuhkunen 2004: 102–103). Myös Kaj Zimmerbauer on artikkelissaan 

(2011) käsitellyt sitä, miten alueita rakennetaan ja muokataan ulkoapäin luomalla 

paikasta tietynlaisia mielikuvia. Alueen ihmiset toki itse luovat käsityksensä omasta 

alueestaan, mutta aina mukana on myös kuva, joka alueesta on luotu osittain 

keinotekoisesti. Kuitenkin nämä kaksi ovat yhteydessä toisiinsa, sillä sekä kuva että 

alueen identiteetti muokkautuvat samanaikaisesti vaikuttaen toinen toisiinsa. 

Identiteettiryhmänä voidaan pitää ihmisjoukkoa, jonka käsitykset todellisuudesta 

ovat jokseenkin samanlaisia. Identiteetti perustuu tällöin tietyn ryhmän yhteisyyteen. 

Yhteishenki saa aikaan yhä suuremman yhteisöllisyyden tunteen (Paasi 1984: 88). 
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Stuart Hall käsittelee kirjassaan Identiteetti (1999) sekä ihmisen omaa että kulttuurista 

identiteettiä. Yksilön identiteetti koostuu ja rakentuu useista kerroksista, jotka ovat 

identiteetin erilaisia tasoja eli osia. Itse näkemämme kuva itsestämme muotoutuu 

pitkälti sen mukaan, mihin ryhmiin koemme kuuluvamme. Myös se, kuinka tärkeinä 

itse pidämme näitä ryhmiä, vaikuttaa omakuvaamme. Käsitystä itsestämme muokkaavat 

myös muun muassa saamamme koulutus, ammatti, ikäryhmä, sukupuoli, siviilisääty, 

uskonto, kieli, rotu, etninen tausta, yhdyskuntatausta, asuinalue ja kansallisuus. 

Identiteetti muotoutuu useista kerroksista luoden yksilölle tietyn käsityksen itsestään 

(Oinonen ym. 2005: 8). Näistä identiteetin kerroksista yksi on kotiseutuidentiteetti. 

Kulttuuriseen identiteettiin liitetään usein jokin ympäristö, näkymä tai paikka. 

Identiteetille annetaan täten niin sanottu tausta, jotta sitä olisi helpompi ymmärtää. 

Kulttuurinen identiteetti ja sen yhdistäminen tiettyyn ympäristöön auttaa 

vakiinnuttamaan assosiaation kodin ja kulttuurin välillä. Kulttuurimme on meille kuin 

koti. Yksilön elinehto on kuulua johonkin ryhmään, jossa mukanaolo tuntuu kodikkaalta 

tai kotoisalta, jolloin samalla syntyy tunteita kodista. Koti on paikka, jossa meillä on 

hyvä ja kotoisa olo. Kulttuurinen identiteetti antaa meille tunteen yhteenkuuluvuudesta, 

tuttuudesta ja turvallisuudesta (Hall 1999: 45; Hall 2003: 93–94). Maisemasta tai 

paikoista voi siis toisaalta nähdä kyseisen kulttuurin erityispiirteitä. Paikat kertovat 

kulttuurin sisäisestä arvomaailmasta eli kaikesta siitä, mitä kyseisessä kulttuurissa 

arvostetaan ja vaalitaan ja toisaalta mitä taas ei (Darby 2000: 9). 

 

3.2.2 Alueellinen identiteetti 

Kotiseutuidentiteetin käsitettä on järkevää lähteä lähestymään maantieteessä 

paljon käytetyn alueellisen identiteetin käsitteen kautta. Kotiseutuidentiteettiä voidaan 

pitää yhdenlaisena alueellisena identiteettinä. Alueellinen identiteetti on jo 

vuosikymmenten ajan ollut tärkeä tutkimuskohde maantieteessä (Paasi 2013: 1207). 

Tämä näkyy nykyisin myös suomalaisessa koulumaailmassa siten, että jo lukion 

maantieteen oppikirjat nostavat käsitteen esiin. Eräs tällainen oppikirja (Anttila-Muilu 

ym. 2011: 128) määrittelee alueellisen identiteetin tunteeksi siitä, että ihminen kuuluu 

tietylle alueelle ja kokee tämän alueen omakseen. 

Alueet ja alueellinen identiteetti ovat olleet tärkeä tutkimuskohde maantieteen 

lisäksi myös monilla muilla tieteenaloilla. Alue ja paikka käsitteinä tarjoavat valtavat 
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mahdollisuudet tutkia erilaisia asioita monenlaisista näkökulmista. Aivan viimeaikaisin 

kirjallisuus todistaa tämän (ks. esim. Hart 2009, Paasi 2009, Jonas 2012, Agnew 2013). 

Alueet ja alueellinen identiteetti ovat mielenkiintoinen näkökulma aiheeseen kuin 

aiheeseen. Tuanin (2003) ajatusten mukaan tiloista tulee paikkoja, kun opimme 

tuntemaan ne ja annamme niille erilaisia merkityksiä. Paikat voivat olla merkityksellisiä 

ja tärkeitä ihmisille sekä henkilökohtaisella että kollektiivisella tavalla. Nämäkin 

ajatukset voidaan liittää kiinteästi alueellisen identiteetin käsitteeseen. 

Alueellisen identiteetin perustana voidaan nähdä olevan aluetietoisuuden, joka on 

yksi kollektiivitajunnan spatiaalisen ulottuvuuden leimaama muoto. Kollektiiviseen 

tajuntaan kuuluu sekä yhteiskunnallinen tajunta että yleiset mielipiteet. 

Aluetietoisuudessa heijastuu samaan aikaan alueen historiallinen kehitys, sen 

erityispiirteet sekä suhde muuhun yhteiskunnan kehitykseen. Aluetietoisuuden 

luomisessa ovat keskeisellä sijalla mekanismit ja toimijat, jotka luovat alueellista 

itsetajuntaa ja samalla luovat asukkaille alueellista identiteettiä ja määrittävät tämän 

identiteetin perustan (Paasi 1984: 45–46, 59). 

Alueellinen identiteetti on käsitteenä kuitenkin melko monimerkityksinen. Se voi 

olla ihmisen henkilökohtainen mielikuva tai tietoisuus, joka on liitetty yhteiskunnan 

spatiaaliseen rakenteeseen. Sitä voidaan vahvistaa, muuttaa tai uusintaa monien 

käytäntöjen kautta.  Alueellinen identiteetti on kollektiivinen kertomus ”meistä” ja 

”alueestamme” (Paasi 1996: 222). Alueellinen identiteetti voidaan jakaa alueiden 

identiteetiksi ja ihmisten alueelliseksi identiteetiksi (Paasi 1984). Yksinkertaistettuna 

alueellisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisten aluetietoisuutta (Kaivola & Rikkinen 

2003: 137). Alueellinen identiteetti on historian myötä tapahtuneen kehityksen tulos. 

Sen osaset ja kerrostumat ovat syntyneet alueellisen kehityksen erilaisissa vaiheissa, ja 

ne ovat jääneet elämään osana paikallisyhteisöä (Riikonen 1997: 180). 

Alueiden identiteetillä tarkoitetaan siis sitä, että jokin alue poikkeaa muista 

tiettyjen ominaisuuksiensa puolesta. Alueen identiteetti usein määritellään jotain tiettyä 

tarkoitusta varten. Täten alueen identiteetti lähestyykin käsitteenä ihmisten alueellista 

identiteettiä. Siitä puhutaan silloin, kun kyseessä on tietyn alueen asukkaiden 

tunneperäinen tai muu sellainen sitoutuminen alueeseensa (Paasi 1984: 66–67). 

Alueen identiteetti ja ihmisten alueellinen identiteetti siis muodostavat yhdessä 

kokonaisuuden, joka kuvaa tietyn paikan monia ominaisuuksia. Lehtonen (1997: 24) 
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kirjoittaa, että jokainen ihminen kuuluu johonkin ryhmään. Tunne ryhmään 

kuulumisesta on tärkeää oman identiteetin kannalta. Paasi (1984: 65–66) pohtii 

kirjoituksessaan sitä, milloin ihmisestä voidaan sanoa, että hän on esimerkiksi 

joensuulainen. Onko tähän olemassa minkäänlaista määritelmää? Tuleeko ihmisen asua 

paikkakunnalla jokin tietty aika, että hänestä tulee paikkakuntalainen. Paasin mukaan 

alueelliseen identiteettiin liittyy monia ongelmallisia ja haastavia asioita. Yleisesti 

ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että alueellinen identiteetti perustuu pohjimmiltaan 

tietoisuuteen siitä, että asutaan tietyllä alueella ja tälle tietylle alueelle on annettu myös 

oma nimensä. Toisaalta se voi myös perustua käsitykseen siitä, että samalla alueella 

elävät ihmiset jakavat samanlaiset elämäntavat, käyttäytymisen ja elämänmuodot. Tämä 

voi toki olla niin todellista kuin kuviteltuakin. Myös kieli ja murre ovat tärkeitä asioita 

liittyen alueelliseen identiteettiin. Tärkeää on myös tietoisuus siitä, että ”me” eroamme 

ratkaisevalla tavalla ”muista”, jotka elävät jossain muualla, ehkä jopa ympäröivillä 

alueilla. Pienten alueiden, kuten pienen paikkakunnan, alueellinen identiteetti 

muotoutuu usein kuitenkin eri tavalla kuin vaikkapa kokonaisen kansakunnan. Pienellä 

alueella tärkeä tekijä on usein sosiaalinen vuorovaikutus, jonka myötä syntyy 

yhtenäisyyden tunne (Paasi 1984: 71–73). 

Ihmisen alueellisen identiteetin perustana voivat olla siis hyvin monenlaiset asiat 

ja tekijät. Joka tapauksessa aina alueellinen identiteetti vaatii perusedellytyksekseen 

tietoisuuden oman olemisen alueellisuudesta jokapäiväisessä elinympäristössä 

tapahtuvan arkielämän toiminnan lisäksi. Oman alueellisuuden lisäksi tarvitaan myös 

tietoisuus muista alueista ja siitä, että muut alueet ja niiden ihmiset eroavat jollakin 

tapaa itsestä, omasta yhteisöstä ja oman yhteisön olemisesta. Täten myös alueellisen 

identiteetin kannalta ovat tärkeitä ne tekijät, jotka aikaansaavat aluetietoisuuden (Paasi 

1984: 72). Oleellista on myös pohtia sitä, miten identiteetti muotoutuu eri aluetasoilla. 

Ihmisen identifioituminen kokonaiseen kansakuntaan tapahtuu eri tavoin kuin 

identifioituminen omaan kylään tai kotikuntaan. Mitä suuremmasta alueyksiköstä on 

kyse, sitä abstraktimmaksi muuttuu siihe identifioituminen. Pieneen kylään 

identifioitumisen perustana voi hyvinkin olla ihmisten välinen sosiaalinen 

vuorovaikutus, mutta kansakunnan kohdalla tämä tuskin on mahdollista (Paasi 1984: 

72–73). 
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Alueellisen identiteetin rinnalla käytetään myös muita nimityksiä, jotka ovat 

perusmerkitykseltään lähes samanlaisia. Jotkut lähteet käyttävät käsitettä paikallinen 

identiteetti (esim. Mustonen 1997: 155–116). Se määräytyy yleensä sen yhteisön 

mukaisesti, missä lapsuus ja nuoruus on vietetty. Ihmiset, jotka ovat muuttaneet 

kehityksen vuosinaan useasti paikkakunnalta toiselle, eivät välttämättä tunne 

kuuluvansa minnekään. He voivat tuntea olevansa kateellisia ihmisille, joiden 

identiteetin taustalla on lapsuuden rakkaiden maisemien kautta syntynyt yhteisötunne. 

Myös kollektiivisen identiteetin käsite liittyy osaltaan niin alueelliseen 

identiteettiin kuin kotiseutuidentiteettiinkin. Kollektiiviseen identiteettiin liittyy 

ratkaisevana tekijänä kulttuuri. Yksikään kulttuuriin kuuluva henkilö ei ole yksin oman 

kulttuurinsa kanssa, vaan mukana on aina useampia ihmisiä. Kollektiiviset identiteetit 

ovat kulttuuri-ilmiöinä luonteeltaan intersubjektiivisia, joten ne edellyttävät suuremman 

ihmisjoukon yhteistä käsitystä asiantiloista (Kaunismaa 1997: 41). Kollektiiviset 

identiteetit koostuvat symbolisista koodeista, joita voidaan kutsua myyteiksi. 

Symboliset koodit ovat kulttuurisia merkitysmalleja, joiden avulla voidaan tulkita 

todellisuutta. Myyteiksi niitä voidaan kutsua, koska ne ovat pieniä ja suuria 

kertomuksia, symbolisia merkkejä ja ilmaisutapoja. Myyteillä ei tarkoiteta vääränlaisia 

uskomuksia, vaan ne ovat pikemminkin yksittäisiä kuvia jostakin suuremmasta 

kokonaisuudesta (Kaunismaa 1997: 41–42). Kansallista identiteettiä voidaankin pitää 

modernien yhteiskuntien kollektiivisten identiteettien yhtenä muotona (Kaunismaa 

1997: 51). Kollektiivisen identiteetin lisäksi myös identifioituminen tulee pitää 

mielessä. Identifioituminen eli samastuminen yhteisöön kuvaa sitä, missä määrin yksilö 

pyrkii määrittelemään itseään samalla tavoin kuin toiset, joiden hän itse uskoo kuvaavan 

eniten yhteisöä ja sen toimintatapoja (Lehtonen 1997: 26). 

 

3.2.3 Kotiseutuidentiteetti 

Kotiseutuidentiteetin käsite voidaan siis vetää yhteen edellä läpikäytyjen käsitysten ja 

näkökulmien pohjalta. Siinä yhdistyvät kokemuksellisen kotiseudun ajatus, kotiseudun 

kokemuksen aikaansaama yhteisöllisyys sekä alueellisen identiteetin ominaisuudet. 

Näin ollen tässä tutkimuksessa kotiseutuidentiteetti on yksilön oma ja subjektiivinen 

näkemys omasta kotiseudustaan ja suhteestaan siihen. Samalla yhteisöllisyyden ja 

yhtenevyyden tunteet omalla kotiseudulla kuitenkin entisestään vahvistavat tätä 
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kotiseututunnetta. Identiteetin osana kotiseutuidentiteetti on yksi yksilön identiteetin 

kerros, joka voi olla omalta osaltaan tärkeä pala ihmisen minuutta ja omaa identiteettiä. 

Sirkka Niskanen (2001: 53–55) määrittelee tutkimuksessaan kotiseutuidentiteetin 

käsitteen ja liittää sen paikkaan ja paikkakokemukseen. Hän korostaa erityisesti sitä, että 

identiteetti on aina jollain tavalla subjektiivinen kokemus, mutta silti 

kotiseutuidentiteetin kohdalla yhtenevyyden tunteen luominen yhteisössä on tärkeää. 

Kotiseutuidentiteetti kuuluu osana yksilön omaan identiteettiin. Näiden kahden välinen 

suhde riippuu kotiseutuidentiteetin tunteen voimakkuudesta. Yksilön samastuessa 

voimakkaasti kotiseutuunsa myös kotiseudulla on suuri merkitys itseyden kokemuksen 

kannalta.  

Katri Sarmavuorikin (1991) käsittelee kyseistä aihetta tutkimuksessaan Nuorten 

kotiseututuntemus ja kotiseutuidentiteetti. Hän perehtyy etenkin lukiolaisten 

kotiseututuntemukseen ja sitä kautta myös kotiseutuidentiteettiin.  Kirjoittaja kertoo, 

että työn idea syntyi kotiseutupäivien aikana nousseista ajatuksista ja halusta lähentää 

koulua, ympäristöä ja nuoria toisiinsa. Lisääntyvä globalisaatio tarvitsee rinnalleen 

oman kotiseudun tuntemusta sekä omien perinteiden ja kulttuurin tuntemista ja 

kehittämistä. Tutkimuksessa kotiseutu määritellään alueeksi, jonka yksilö tuntee 

tavallista paremmin ja jonka hän kokee henkilökohtaisesti läheiseksi itselleen. 

Kotiseutuidentiteetti taas on tiettyyn asuinpaikkaan juurtumista ja kiintymistä. Yksilö 

tuntee siis oman paikkakuntansa olosuhteita, ilmiöitä, tapahtumia ja väestöä. Hänellä on 

siellä tavallisesti tuttavia, ja usein myös perhe ja sukulaisia. Tutkimuksessa kuitenkin 

todetaan, että kotiseutuidentiteetin tutkiminen voi olla hankalaa, sillä suoraa vastausta 

kysymykseen ”Millainen on kotiseutuidentiteettisi?” on vaikea antaa. Siksi tutkimus 

onkin toteutettu haastatteluiden ja kyselylomakkeen avulla (Sarmavuori 1991: 7, 67). 

Tutkimuksessa todetaan vielä, että nuorten kotiseutuidentiteettiä voi vahvistaa monella 

tavalla. Koulussa esimerkiksi äidinkielen tehtävät voivat liittyä omaan paikkakuntaan. 

Myös maantiedon tunnit sopivat aiheeseen erinomaisesti. Lehtien, muun kirjallisuuden 

tai vaikkapa radiolähetysten hyväksikäyttäminen on hyödyllistä. Oman paikkakunnan 

ilmiöistä tehdyt ryhmätyöt vahvistavat jokaisen oppilaan kotiseututuntemusta ja sitä 

kautta kotiseutuidentiteettiä. Oppilaiden tekemät työt omasta paikkakunnasta palvelevat 

koko kuntaa ja niitä voi hyödyntää parhaaksi koetulla tavalla (Sarmavuori 1991: 68). 
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3.3 Kotoutuminen 

Kotoutumisella tarkoitetaan uuteen maahan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan asettumista ja 

uusien toimintatapojen omaksumista. Uuteen paikkaan asettuminen vie aina oman 

aikansa, riippuen ihmisen omista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Saman perheen 

jäsenetkin usein kotoutuvat uuteen kotipaikkaan eri tahtiin (Kotoutuminen 2013). 

Kotoutuminen on siis maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan. Samalla hän omaksuu uusia taitoja, tietoja ja toimintatapoja, joiden 

avulla hänen on helpompi osallistua aktiivisesti uuden kotimaan elämään. Toiset 

kotoutuvat erittäin helposti ja toiset tarvitsevat siihen enemmän aikaa ja monenlaisia 

tukipalveluita. Näitä kutsutaan kotouttamistoimiksi. Kotoutumisen edellytyksiä ovat 

riittävä kielitaito joko suomen tai ruotsin kielessä sekä riittävä tieto suomalaisesta 

yhteiskunnasta kaikkine käytänteineen ja normeineen. Kotouttaminen taas on 

viranomaisten työtä ja toimintaa kunnissa tai valtiolla. Viranomaisten 

kotouttamistoimien tavoite on, että Suomeen muuttanut henkilö tietää ja tuntee 

velvollisuutensa ja oikeutensa sekä tuntee itsensä tervetulleeksi suomalaiseen 

yhteiskuntaan (Kotoutuminen 2013). Ensisijaisesti kotouttamispalveluita järjestetään 

osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja 

(Kotouttamispalvelut 2013). 

Maahanmuuttajat saavat siis ennen kaikkea perustietoa suomalaisesta 

yhteiskunnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista saada tukea omaan kotoutumiseen. 

Maahanmuuttaneiden perheiden vanhemmille annetaan tietoa ja neuvontaa liittyen 

erityisesti perhepalveluihin sekä suomalaiseen lainsäädäntöön, joka koskee perhe-

elämän käytänteitä. Tärkeimmät perheille suunnatut palvelut ovat neuvolapalvelut, 

oppilashuoltopalvelut, varhaiskasvatus sekä perusopetus. Aikuiset maahanmuuttajat 

saavat kotoutumiskoulutuksena kielen opetusta joko suomen tai ruotsin kielestä sekä 

tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Myös muuta opetusta järjestetään 

tavoitteena edistää maahanmuuttajan yhteiskunnallista, kulttuurista ja elämänhallintaan 

liittyvää valmiutta sekä pääsyä työelämään tai jatkokoulutukseen. On myös mahdollista 

sisällyttää kotoutumiskoulutukseen aiemman koulutuksen antamien taitojen ja 

osaamisen tunnistamista tai kokonaisen tutkinnon tunnustamista. Myös ammatillinen 

suunnittelu ja uraohjaus ovat mahdollisia palveluita. Työllisyyttä voidaan vielä edistää 
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julkisilla yritys- ja työvoimapalveluilla. Maahanmuuttaneita henkilöitä motivoidaan ja 

ohjataan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja opiskeluun, jota voidaan tukea 

esimerkiksi työttömyysetuudella tai kotoutumistuella. Maahanmuuttajia myös 

kannustetaan yritystoimintaan ja heille tarjotaan erityisasiantuntemusta seudullisten 

yrityspalveluiden kautta (Kotouttamispalvelut 2013). 

3.4 Venäläisten kotiseutukäsitys  

Kotiseutu-käsitteellä on hieman erilaiset merkityksensä eri kielissä ja kulttuureissa. 

Saksan Heimat, ruotsin hembyggd ja suomen kotiseutu ovat merkitykseltään suunnilleen 

samanlaiset. Toisaalta taas puolan, espanjan ja ranskan kielistä termi löytyy 

ennemminkin merkityksellä ”pieni isänmaa” (Riukulehto & Suutari 2012: 7). Englannin 

kielestä ei suoraa käännöstä kotiseutu-termille löydy ollenkaan. Joitakin sanoja 

kuitenkin saatetaan joissain yhteyksissä käyttää sen synonyymeinä, kuten home region 

tai home area. Venäjän kielestä löytyy sana rodina, joka merkitykseltään ei vastaa 

täysin saksan kielen kotiseutua, muttei kuitenkaan tarkoita myöskään pientä isänmaata. 

Rodina jää ennemminkin näiden kahden väliin ollen lähempänä saksalaista käsitystä 

kotiseudusta (Blickle 2002: 2–3). Tämä helpottaa sitä, että tässä tutkimuksessa voidaan 

olettaa kulttuurisesti venäläisten maahanmuuttajien ymmärtävän kotiseutu-käsitteen 

samansuuntaisesti ja melko yhtenevästi myös suomalaisen kotiseudun kanssa. 

Koti on venäläisille tärkeä asia. Koti on paikka, jossa saa olla oma itsensä. Kodin 

sydän on lähes aina keittiö, jossa useimmiten halutaan myös vieraiden kanssa istuttavan. 

Monessa kodissa tämä on myös pakollista, sillä kodit ovat harvoin kovin tilavia. 

Venäläisissä kodeissa kaikki tila on otettu hyötykäyttöön. Venäläiset kerrostalot voivat 

rappukäytäviltään näyttää viimeistelemättömiltä ja sotkuisilta, mutta ovien takaa voi 

löytyä hyvinkin moderneja, siistejä ja erinomaisessa kunnossa olevia asuntoja. 

Asumisen yksityisyys ja yksilöllisyys jäivät neuvostoaikoina sivuseikoiksi. Maassa oli 

asunnoista pulaa ja samantyyppiset asumisen ongelmat ovat osaltaan jatkuneet myös 

Neuvostoliiton hajottua. Myös monissa venäläisissä kodeissa on sauna, joka kuitenkin 

poikkeaa venäläisten mielestä merkittävästi suomalaisesta sauna-käsityksestä. 

Suomalaisen saunan löylyt ovat kuivemmat ja kovemmat kuin perinteisen venäläisen 

saunan löylyt (Asumisesta… 2013). 
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Venäjällä kodinhoito samoin kuin lapsien hoitaminen ovat perinteisesti olleet 

täysin naisten vastuulla. Isyyslomia ei maassa tunneta ollenkaan. Lastenhoitoa on 

kuitenkin helpottanut se, että perinteisesti monta sukupolvea asuu samassa ahtaassakin 

asunnossa eläen yhdessä arkielämää. Ei ole siis välttämättä ollenkaan erikoista, että 

isoäiti olisi kasvattanut omat lapsenlapsensa vanhempien tehdessä töitä taukoamatta. 

Perheet asuvat ahtaasti pienissä asunnoissa. Keittiön koko on tärkeä tekijä asuntoa 

valittaessa, sillä suuri keittiö tarjoaa mahdollisuuksia kutsua vieraita kylään ja viettää 

mukavia hetkiä läheisten ihmisten kanssa. Venäjällä asunnon keittiössä ei yleensä ole 

valmiina muuta kuin vesipiste ja hella, joten asukas joutuu itse hankkimaan muut 

tarvitsemansa varusteet asunnon keittiöön. Ero suomalaisiin asuntoihin on vielä se, että 

asuntojen ovissa ei ole nimeä eikä postiluukkua, vaan ovesta löytyy vain pelkkä 

asunnon numero. Myös postilokeroissa on pelkät numerot ja ne löytyvät yleensä talon 

ala-aulasta (Venäläiset tavat 2013). 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Aineisto 

4.1.1 Aineiston kuvaus 

Tämä tutkimus kokonaisuudessaan, joten myös sen aineisto, on kvalitatiivinen. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asioiden laatua ja merkityksiä. Aineiston 

kvalitatiivisuuden vuoksi myös tehdyt analyysit ovat kvalitatiivisia. Tutkimuksen 

aineisto päätettiin kerätä teemahaastattelumenetelmällä. Kymmenen haastattelun myötä 

lopullinen aineisto koostuu noin 160 A4-liuskasta valmista litteroitua haastattelutekstiä. 

Kvalitatiivinen tutkimusote on erittäin hyvin soveltuva metodi esimerkiksi silloin, 

kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohdista tai tietyissä tapahtumissa 

mukana olevien yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa haastatteluiden tekeminen on enemmän tai vähemmän avointen 

kysymysten esittämistä tutkijan valitsemille ryhmille tai yksilöille. Litterointia 

käytetään kvalitatiivisessa tutkimuksessa, jotta voidaan ymmärtää, miten tutkimukseen 

osallistuneet organisoivat puheensa tai kirjoituksensa (Metsämuuronen 2006: 208). 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen peruslähtökohtana on todellisen elämän 

kuvaaminen. Kvalitatiivisen tutkimuksen päätavoite on tutkia tutkimuskohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2004: 152). 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tutkimusta, jossa 

aineisto pyritään kokoamaan todellisissa tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

suositaan ihmistä tiedon keruun välineenä, eikä niinkään jonkinlaisilla mittausvälineillä 

kerättyä tietoa. Tätä kohtaa perustellaan siten, että vain ihminen on riittävän joustava 

pystyäkseen sopeutumaan jatkuvasti vaihteleviin tilanteisiin. Laadullisessa 

tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia eli lähtökohtana ei ole teorian tai 

hypoteesien testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja erittäin yksityiskohtainen 

tarkastelu. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään laadullisia metodeja aineiston 

hankinnassa. Esimerkkejä tällaisista metodeista ovat esimerkiksi osallistuva 

havainnointi, teemahaastattelu tai ryhmähaastattelut. Laadullisessa tutkimuksessa on 

myös tavallista, että kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotannan 

menetelmää käyttäen. Tutkimussuunnitelmakin muotoutuu usein vasta tutkimuksen 
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edetessä. Kvalitatiivinen tutkimus toteutetaan usein hyvin joustavasti ja olosuhteiden 

vaikutuksesta suunnitelmiin voidaan tehdä isojakin muutoksia. Laadullisessa 

tutkimuksessa tapaukset käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa myös tulkitaan tämän 

periaatteen mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2004: 155). 

Tutkimusten kahtiajako kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin on joissain tapauksissa 

ongelmallista (Alasuutari 2001: 31–32). Tässä kyseisessä tutkimuksessa on kuitenkin 

selvää, että sekä aineisto että kaikki käytetyt metodit ovat kvalitatiivisia. Laadullisessa 

analyysissä pyritään aina ensin pelkistämään havainnot ja sitten ratkaisemaan 

arvoitukset. Käytännössä tutkimusta tehdessä nämä kaksi vaihetta nivoutuvat toisiinsa 

(Alasuutari 2001: 39). Aineistoa siis tarkastellaan jostain tietystä valitusta näkökulmasta 

ja tämän jälkeen pyritään tulkitsemaan saatuja tuloksia siten, että saadaan vastauksia 

alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin (Alasuutari 2001: 40, 44). Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tarkoitus on tuottaa käsitteellisiä välineitä, luokitteluja ja selityksiä 

erilaisille ilmiöille (Alasuutari 2001: 233). Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään 

kulttuurisesti venäläisten maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetin muodostumista ja 

heidän kototutumistaan Etelä-Pohjanmaalle. 

Tätä maahanmuuttajien käsityksiin perustuvaa tutkimusta voidaan nimittää myös 

etnografiseksi tutkimukseksi. Tavallisesti etnografinen tutkimus ymmärretään 

tutkimukseksi, jossa osallistuvan havainnoinnin keinoin halutaan ymmärtää ja kuvata 

tutkimuksen kohteena olevaa yhteisöä tai ihmisryhmää (Metsämuuronen 2006: 214). 

Etnografinen tutkimus on tutkimusstrategia, jonka tavoitteena voi olla kuitenkin 

ihmisten toiminnan kuvaamisen ja selittämisen lisäksi myös halu kuvata ja selittää 

ryhmän jäsenten tulkintoja ja käsityksiä omasta ympäristöstään ja toiminnastaan 

(Etnografinen tutkimus 2013). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kulttuurisesti 

venäläisten maahanmuuttajien omia tulkintoja ja käsityksiä entisestä ja nykyisestä 

kotiseutuidentiteetistään ja samalla myös heidän kotoutumisensa Suomeen on 

tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. 

Tutkimusta voidaan kutsua myös intensiiviseksi eli idiografiseksi. Tutkimuksessa 

on vain yksi tarkka tutkimuskohde, josta koottava tietous koskee lähinnä vain näitä 

haastateltuja yksilöityjä tapauksia (Empiirisen… 2013). Tuloksia ei siis pohjata 

oletuksiin yksilöominaisuuksien tilastollisesta yleistettävyydestä. Kuitenkin 

tutkimuksessa on pyrkimys induktioon siinä mielessä, että tulosten voidaan olettaa 



29 

 

jollain tasolla pätevän juuri kyseisellä alueella asuviin kulttuurisesti venäläisiin 

maahanmuuttajiin. Samalla saadaan suuntaviivoja siihen, miten asiaa voitaisiin tutkia 

tarkemmin suuremmassa kohdejoukossa.  

 

4.1.2 Aineiston keruu 

Aineisto koostuu 10 haastattelun kautta kerätyistä tiedoista. Haastateltavia tähän 

tutkimukseen lähdettiin etsimään useita eri reittejä. Liikkeelle lähdettiin toimittamalla 

kirjeitse haastattelupyyntölomakkeet sekä suomeksi (LIITE 1) että venäjäksi erilaisten 

yhteyshenkilöiden avulla. Alkuperäinen tarkoitus oli, että Liiveri jakaa kirjeet omien 

kontaktiensa kautta alueen kuntiin. He onnistuivatkin jakamaan kirjeitä niin, että osa 

niistä tavoitti potentiaaliset haastateltavat. Lisäksi Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan 

aluekeskuksen aluepäällikkö Markku Mattila jakoi haastattelupyyntökirjeitä eri tahoille. 

Kirjeet toimitettiin Liiverin kuntiin, jotta ne toimitettaisiin eteenpäin koulujen ja 

päiväkotien kautta. Kirjeitä lähetettiin eteenpäin myös maahanmuuttajayhdistyksen ja 

Sedun kautta. Lisäksi potentiaalisten haastateltavien yhteystietoja saatiin myös 

Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksessa työskennelleen Venäjältä kotoisin 

olevan harjoittelijan kautta. Näillä keinoilla onnistuttiin löytämään 5 haastateltavaa, 

jotka haastateltiin ensimmäisinä. Tästä eteenpäin pyrittiin hyödyntämään niin kutsuttua 

”lumipallomenetelmää”, jossa haastateltavalta kysytään, tunteeko hän mahdollisesti 

muita kyseiseen haastattelututkimukseen soveltuvia henkilöitä. Haastatellun 

mainitsemiin henkilöihin otettiin yhteyttä ja tiedusteltiin heidän kiinnostustaan 

osallistua kyseiseen haastattelututkimukseen. Jotta henkilö soveltuu haastateltavaksi, 

hänen vaadittiin olevan kotoisin kulttuurisen Venäjän alueelta, puhuvan venäjää sekä 

asuvan nykyisin Liiveri ry:n toiminta-alueella. Lopuksi saatiin vielä muutama 

yhteystieto venäläisen harjoittelijan kautta, ja nämä henkilöt suostuivat heti 

osallistumaan tutkimukseen vapaaehtoisina haastateltavina. Näin onnistuttiin löytämään 

lopullinen haastateltavien joukko. 

10 haastattelua tehtiin 15. toukokuuta 2013 – 13. kesäkuuta 2013. Niistä 

seitsemän tehtiin suomeksi ja loput kolme venäjäksi tulkin avulla. Ensimmäiset kaksi 

haastattelua tehtiin testihaastatteluina, jolloin haastateltaville kerrottiin, että heihin 

voidaan olla yhteydessä uudelleen, mikäli tutkimus näyttäisi vaativan lisää tietoa. 

Ensimmäiset haastattelut onnistuivat kuitenkin heti kerralla, joten haastatteluita ei 
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tarvinnut toistaa. Ne otettiin mukaan aineistoon sellaisenaan. Venäjän kielellä tehdyt 

haastattelut tulkki käänsi englanniksi niin, että tutkija pystyi saamaan niistä irti kaiken 

tarvitsemani informaation. Haastattelut vaihtelivat kokonaiskestoltaan noin 45 

minuutista lähes kolmeen tuntiin. Jokaisen haastattelun alussa haastattelija kertoi ja 

esitteli ensin haastateltavalle suostumuslomakkeen (LIITE 2 ja 3), johon pyysi tätä vielä 

itsenäisesti rauhassa tutustumaan ennen allekirjoittamistaan. Lomakkeessa pyydetään 

haastateltavaa antamaan lupa siihen, että hänen tulevaa haastatteluaan voidaan 

hyödyntää tutkimustarkoituksessa Siirtolaisuusinstituutin tutkimusprojekteissa. Tämän 

jälkeen vielä ennen varsinaisen haastattelun alkua haastattelija keräsi alkutiedot 

jokaiselta haastateltavalta (LIITE 4) samalla luoden luottamuksellisen suhteen 

haastateltavaansa. Alkutiedoissa kysyttiin muun muassa syntymävuotta ja sukupuolta, 

perhetaustaa, entistä kotimaata ja syntymäpaikkaa sekä kielitaitoa. Jokaiselle 

haastateltavalle kerrottiin, että tietoja ei käytetä tutkimuksessa niin, että he voisivat tulla 

niiden perusteella tunnistetuiksi henkilökohtaisesti. Alkutietojen keräämisen jälkeen 

etukäteen valmistellun haastattelurungon (LIITE 5) avulla käytiin kaikessa rauhassa 

keskustellen läpi kaikki teemat, joita haastattelija halusi saada selvitettyä haastattelujen 

avulla. Haastattelut eivät edenneet kaikki samassa järjestyksessä, vaan keskustelujen 

etenemisen myötä siirryttiin luontevasti uuteen aiheeseen kuitenkin niin, että kaikki 

haastattelurungosta löytyvät aiheet ja kysymykset käytiin läpi jokaisen haastateltavan 

kanssa. Haastattelukysymyksiä laadittaessa huomioitiin se, että kotiseutu voi olla tarkan 

alueen lisäksi myös paljon muuta. Täten vastaajan annettiin itse määritellä se, onko 

hänen kotiseutunsa jokin tarkka alue vai koostuuko se ennemminkin joistain tärkeistä 

piirteistä, jotka kuuluvat osana hänen kotiseutuunsa. 

Jokaisessa haastattelussa oli käytössä nauhuri, jonka avulla haastattelut saatiin 

tallennettua tulevaa käyttöä varten. Haastattelut äänitettiin kokonaisuudessaan ja 

äänitteiden avulla suoritettiin haastatteluiden litterointi. Litteroinnissa tutkijalla oli 

apunaan tutkimusavustajia, joten litterointi saatiin suoritettua nopealla tahdilla heti 

kaikkien haastatteluiden jälkeen. Litteroinnissa käytettiin tarkempana metodina 

sanatarkan ja yleiskielisen litteroinnin välimuotoa (Kananen 2008: 80). Tämä tarkoittaa 

sitä, että jokaista pienintä äännähdystä ei ole litteroitu ylös, mutta kieltä ei myöskään ole 

muutettu suuremmin. Täten mahdolliset murre- ja puhekielen ilmaisut ovat mukana 

haastatteluiden litteroinneissa. Litteroinnin periaatteena ei ollut se, miten haastateltava 
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asian kertoo vaan ennemminkin haastateltavan sanoman sisältö eli mitä hän todella 

tarkoittaa sanomallaan. 

 

4.1.3 Liiverin alueen maahanmuuttajat 

Liiveri ry on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen 

kuuluvat Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen kunnat. Suomesta löytyy tällaisia 

Liiverin kaltaisia paikallisia maaseudun kehittämisyhdistyksiä yhteensä 56 kappaletta. 

Koko Euroopan Unionin alueella on 2500 kehittämisyhdistystä, jotka kokonaisuutena 

yhdessä muodostavat maaseudulla asuvien ihmisten asioita ja etuja ajavan verkoston. 

Liiverin toiminta on kaikille avointa ja kuka tahansa voi liittyä mukaan maaseudun 

kehittämistyöhön usealla eri tavalla (Liiveri ry… 2013). 

Liiverin alueen kunnissa asuu yhteensä noin 94000 henkilöä Seinäjoen väkiluvun 

ollessa selvästi koko alueen suurin. Taulukossa 1 on kuvattuna Liiverin alueen 

väkimäärät, pinta-alat ja väestöntiheydet kunnittain.  Lukujen perusteella on tehtävä 

huomio siitä, että Seinäjoki on toki hallitsevana kaikkien lukujen kohdalla kaupungin 

ollessa väkimäärältään suurempi kuin muiden kuntien väkiluvut yhteensä. 

Väkiluvultaan pienimmäksi jää maaseutumainen kunta Jalasjärvi. Pinta-alaltaan 

kuitenkin Ilmajoki on tutkimukseen kuuluvista kunnista pienin. Väestöntiheys on 

suurinta Seinäjoen kunnan alueella ja pienintä Jalasjärven maaseutumaisessa kunnassa 

(Väestörakennetilastoja 2013). Tilastokeskuksen määritelmien mukaan Seinäjoki on 

tutkimuskunnista ainoa kaupunkimainen kunta. Ilmajoki ja Kurikka luetaan taajaan 

asutuiksi kunniksi Jalasjärven ollessa ainoa maaseutumaiseksi luokiteltu tutkimuskunta 

(Tilastollinen… 2013). 

 

Taulukko 1. Liiverin alueen kuntien väkiluku, pinta-ala ja väestöntiheys vuonna 2012 

(Väestörakennetilastoja 2013). 

 Väkiluku Pinta-ala (km
2
) Väestöntiheys 

Seinäjoki 59 556 1431,64 41,6 

Kurikka 14 395 905,62 15,9 

Ilmajoki 12 022 576,79 20,84 

Jalasjärvi 8 071 818,7 9,86 

Yhteensä 94 044 3732,75 25,19 
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Liiveri ry:n toiminta-alueeseen kuuluvissa kunnissa muun kuin suomea puhuvan 

väestön osuus on 1,78 % koko väkiluvusta. Seinäjoella muita kuin suomenkielisiä on 

2,01 %, Kurikassa 1,80 %, Ilmajoella 1,14 % ja Jalasjärvellä 1,03 %. Vieraskielisten 

osuus on suhteellisen pieni verrattuna koko Suomen tilanteeseen; vieraskielisiä on koko 

maassa noin 10,32 % väestöstä. Näissä luvuissa myös ruotsin- ja saamenkieliset on 

laskettu mukaan vieraiden kielten puhujiin (Väestörakennetilastoja 2013). 

Etelä-Pohjanmaa on maahanmuuttajien määrässä mitattuna yksi vähiten 

kansainvälistyneitä maakuntia Suomessa. Etenkin kuntakohtaiset alkuperämaan 

mukaiset maahanmuuttaja-asukkaiden määrät ovat todella pieniä. Kuvassa 1 on Liiverin 

alueen kuntien suurimpien vieraskielisten ryhmien asukasmäärät. Seinäjoella asuu 

eniten venäjänkielisiä (206 kpl), toiseksi eniten vironkielisiä (170 kpl) ja kolmanneksi 

eniten ruotsinkielisiä (104 kpl). Vastaavat luvut ovat Kurikassa, Ilmajoella ja 

Jalasjärvellä huomattavasti pienempiä. Suuruusjärjestyksessä on myös eroja. Kurikassa, 

Ilmajoella ja Jalasjärvellä suurin kieliryhmä ovat vironkieliset, toiseksi suurin 

ruotsinkieliset ja kolmanneksi suurin venäjänkieliset. Ryhmään ”muu” kuuluvat sitten 

kaikki muut vieraita kieliä puhuvat ryhmät, jotka ovat hyvin pieniä 

(Väestörakennetilastoja 2013). 

Kuvassa 2 on kuvattu Liiverin kuntien alueen koko maahanmuutto vuonna 2012. 

Tulokset on vielä eritelty sukupuolittain. Kuvan tietojen mukaan miehiä on muuttanut 

hieman enemmän kuin naisia Liiverin alueelle vuonna 2012. Erot sukupuolten välillä 

eivät ole suuria, mutta kunnittain tarkastellen erot ovatkin selkeämpiä. Erityisesti 

Seinäjoelle on kyseisenä vuonna muuttanut melko suuri määrä uusia maahanmuuttajia. 

Jalasjärven ja Ilmajoen luvut jäävät erittäin alhaisiksi (Väestörakennetilastoja 2013). 

Kyseisten tietojen perusteella herää kysymyksiä ainakin siitä, miksi erot kuntien 

välillä ovat niin suuria. Seinäjoella alueen suurimpana kaupunkina asuu selvästi 

enemmän maahanmuuttajia kuin muissa alueen kunnissa. Kuitenkin se, että Kurikka 

erottuu tässä asiassa edukseen verrattuna vaikkapa Ilmajokeen on ehkä hieman yllättävä 

asia. Ilmajoen kunta on Seinäjoen rajanaapuri, josta etäisyys Seinäjoen kaupungin 

hyviin palveluihin on lyhin näistä Liiverin alueen kunnista. Oletuksenani tällöin olisi 

ollut, että nimenomaan Ilmajoelle hakeutuisi näin ollen myös suuri määrä 

maahanmuuttajia. Kuitenkin näihin asioihin liittyy niin paljon erilaisia poliittisia ja 

yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, että syyt ovat varmasti moninaiset. 
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Kuva 1. Liiverin alueen suurimmat vieraskielisten ryhmien puhujat kunnittain vuonna 2012 

(Väestörakennetilastoja 2013). 

 

 

Kuva 2. Liiverin alueen kokonaismaahanmuutto kunnittain vuonna 2012 

(Väestörakennetilastoja 2013). 
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Tutkimukseni tutkimusalue on siis Seinäjoen seutukunta lukuun ottamatta Lapuan ja 

Kauhavan kuntiia. Aiheeseen liittyviä tietoja selatessa tulee huomioida myös sellainen 

asia, että alueella on syntynyt muutamien vuosien aikana erilaisia kuntaliitoksia, joiden 

myötä etenkin Seinäjoen kaupunki on kasvanut niin väkiluvultaan kuin pinta-

alaltaankin. Tämä saattaa myös joltain osin vääristää tietoja, joita on ilmoitettu liittyen 

kunnan maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien määriin. Alueella on tehty viimeisen 

kymmenen vuoden ajan kuluessa muutamia kuntaliitoksia. Vuonna 2005 Peräseinäjoen 

kunta liittyi Seinäjokeen ja vuonna 2009 Nurmo ja Ylistaro seurasivat perässä. Näin 

Seinäjoen kaupunki kasvoi nopeasti niin pinta-alaltaan kuin asukasluvultaankin. 

Vuonna 2009 Jurvan kunta liittyi Kurikkaan kasvattaen kaupunkia etenkin pinta-

alaltaan (Toteutuneet… 2010). Seuraavista kuntaliitoksista ei ole vielä varmuutta, mutta 

tutkimukseen kuuluvista kunnista ainakin Jalasjärvi on julkisen keskustelun perusteella 

melko suurella todennäköisyydellä liittymässä tulevaisuudessa joko Kurikan tai 

Seinäjoen kaupunkeihin. 

 Etelä-Pohjanmaan liitto on vuonna 2009 valmistellut ensimmäistä kertaa Etelä-

Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelman. Liiton mukaan ohjelman laadinta 

on ollut merkittävä askel kohti maakunnan kansainvälistymistä. Toimintaohjelman 

esipuheessa kerrotaan, että vuoden 2013 jälkeen tullaan kohtaamaan aivan uusia 

haasteita, kun aluekehityspolitiikan välineet, rahoitusresurssit sekä tukikriteerit kokevat 

suuria muutoksia. Tulossa oleva työvoimantarve tulee muuttamaan myös maakunnan 

kansainvälistymistä merkittävästi. Ohjelmassa on kansainväliseen koulutukseen, 

tutkimukseen ja projektitoimintaan liittyen asetettu tavoite lisätä opiskelijoiden määrää 

ja luoda kansainvälinen koulutusketju aina päiväkodista korkeakouluasteelle asti. 

Maahanmuutto- ja kotouttamistyöryhmä asetti tavoitteeksi lisätä merkittävästi 

maahanmuuttoa alueelle työvoimatarve huomioon ottaen. Kansainväliseen 

liiketoimintaan liittyvät tavoitteet ovat nostaa viennin osuutta kahteen prosenttiin ja 

lisätä ulkomaankaupan piirissä olevien yritysten määrää. Matkailun määrää pyritään 

myös lisäämään. Nämä kaikki kohdat osaltaan tulevat lisäämään maakunnan 

kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta (Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen… 

2009). 
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4.1.4 Haastateltavat 

Tutkimuksen haastateltavat muodostavat näytteen, jonka avulla on tavoitteena 

luonnehtia maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetin muotoutumista Etelä-Pohjanmaalla 

intensiivitutkimuksen keinoin. Tutkimuksen 10 haastateltavan sukupuolijakauma 

muodostui sellaiseksi, että naisia lähti mukaan kahdeksan ja miehiä kaksi. Kaikki 

haastateltavat asuvat siis kesällä 2013 Etelä-Pohjanmaalla ja tarkemmin ottaen 

Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan tai Jalasjärven kuntien alueella. Edellisessä luvussa 

kerroin Liiveri ry:n alueella asuvista maahanmuuttajista yleistä tietoa. Nyt onkin syytä 

tehdä muutama huomio samalla liittäen näitä tietoja yhteen. Ensinnäkin esimerkiksi 

Jalasjärvellä asuu venäjänkielisiä henkilöitä yhteensä 10 kappaletta, joista onnistuin 

saamaan haastateltaviksi kaksi henkilöä. Kurikan 32 venäjänkielisestä onnistuin 

saamaan vain yhden haastateltavan ja Ilmajoen 19 venäjänkielisestä samalla tavoin vain 

yhden haastateltavan. Loput kuusi haastateltavaa olivat Seinäjoelta, jossa 

venäjänkielisiä kokonaisuudessaan asuu 206 henkilöä. Kymmenen haastattelun jälkeen 

kaikki alussa kerätyt ja haastatelluilta saadut potentiaalisten haastateltavien yhteystiedot 

oli käytetty, joten haastattelut päätettiin jättää tähän kymmeneen kappaleeseen. 

Haastatteluissa oli myös alkanut nousta esiin samoja teemoja, jotka toistuivat miltei 

jokaisen haastattelun aikana. Täten päätettiin, että kymmenen haastattelua tarjoavat 

tietomäärän, jonka avulla tämän tutkimuksen toteutus on mahdollista. 

Myös se, mistä haastateltavat olivat kotoisin, vaihteli jonkin verran. Kaikki olivat 

kotoisin Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta. Kaksi haastateltavista tuli 

Ukrainasta, yksi Petroskoista, yksi kertoi tulevansa Leningradin alueelta, kaksi 

Pietarista, yksi Viron Tallinnasta, yksi Georgiasta, yksi Moldovasta ja vielä yksi 

Moskovasta. Suurin osa haastateltavista oli siis asunut aiemmin isossa kaupungissa. 

Tämän tutkimuksen maahanmuuttajat ovat muuttaneet Suomeen aikavälillä 1989–

2012. Yksi henkilö oli muuttanut kunakin seuraavista vuosista Suomeen: 1989, 1995, 

1998, 2006, 2008 ja 2010. Lisäksi haastateltavista neljä oli muuttanut Suomeen vasta 

vuonna 2012, joten heillä oli vielä varsin vähän kokemusta Suomessa asumisesta. 

Kielitaidossa haastateltavia yhdisti se, että he puhuivat venäjää äidinkielenään ja 

suomea ainakin jonkin verran. Suomen kielen osaamisen tasossa oli valtavat erot eri 

haastateltavien välillä. Jotkut eivät vielä osanneet puhua kuin muutamia lyhyitä lauseita, 

mutta ymmärsivät kuitenkin suunnilleen kuulemansa ja toiset taas puhuivat suomea 
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erinomaisesti lähes yhtä hyvin kuin omaa äidinkieltään. Muita puhuttuja kieliä olivat 

ukraina, ranska, englanti, viro, saksa ja georgia. 

Tämän tutkimuksen maahanmuuttajista suurin osa oli muuttanut Suomeen 

”rakkauden perässä” eli löytänyt puolison, mennyt naimisiin ja tämän jälkeen muuttanut 

puolison perässä maahan. Jotkut olivat myös tulleet paremman elämän ja työpaikan 

perässä, tarkoituksenaan elää maassa jonkin aikaa tienaten rahaa ja lähteä sitten pois. 

Elämä Suomessa oli kuitenkin ollut niin miellyttävää ja onnellista, että maahan oli jääty 

asumaan pysyvästi. Ryhmään mahtuu myös yksi paluumuuttajan statuksella maahan 

tullut, joka ei siis itse ole asunut Suomessa, vaan hänen isovanhempansa ovat olleet 

suomalaisia ja hän itse on inkerinsuomalainen. 

Suurimmalla osalla haastateltavista on lapsia, jotka pääasiassa asuvat yhä 

vanhempiensa kanssa uudessa kotimaassa, Suomessa. Joillakin lapset olivat jo aikuisia 

ja asuivat nykyisin entisessä kotimaassa omillaan. Ammatiltaan maahanmuuttojoukko 

oli hyvin monipuolinen, mukana on muun muassa opetustöitä tekeviä, taiteilijoita, 

lääketieteen ammattilaisia, tietotekniikan ammattilaisia, sihteeri, lehden taittaja, kemisti 

sekä asioimistulkki. Osa oli hankkinut koulutuksen entisessä kotimaassaan, mutta lähes 

jokainen oli joutunut jollain tapaa jatko-opiskelemaan Suomessa päästäkseen tekemään 

täällä mieluisia töitä. 

Haastateltavat olivat luonteeltaan kaikki avoimia ja ulospäin suuntautuneita. 

Heistä kaikista huokui päällepäin onnellisuus ja nykyisen elämän arvostus, vaikkakin 

muutamat kaipasivat kotiin edelliseen kotimaahansa. Suomi koettiin kuitenkin hyvänä 

paikkana elää ja asua, etenkin lasten kohdalla.  

4.2 Menetelmät 

4.2.1 Haastattelu 

Haastattelu on aineistonkeruumenetelmänä mielekäs tähän tutkimukseen, sillä sen 

avulla saadaan yksilöllistä tietoa eri haastateltavilta heidän henkilökohtaisista 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Haastatteluiden tulosten perusteella voidaan pohtia, 

voidaanko tuloksia yleistää jollain tasolla tai onko eri haastateltavien vastauksissa jotain 

tiettyjä samankaltaisuuksia tai toisaalta eroja. Tässä tutkimuksessa nämä asiat pyritään 

tuomaan esiin teemoittelun ja sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa käytettiin 



37 

 

teemahaastattelumenetelmää, joten jo ennen haastatteluita tutkija oli muodostanut 

haastattelurungon, jota hyödynnettiin jokaisessa tehdyssä haastattelussa. Runko ohjaa ja 

varmistaa sen, että kaikki ennalta suunnitellut osa-alueet tulevat mukaan jokaiseen 

haastatteluun. Toisaalta haastattelurungon käyttäminen saattaa vähentää 

haastattelutilanteen aitoutta, varsinkin jos haastattelussa pidättäydytään johonkin 

tiettyyn järjestykseen, jossa asiat käydään läpi (Kananen 2008: 79). 

Haastattelukehykseen liittyvät asiat tulee ottaa alusta asti huomioon tehtäessä 

tämäntyyppistä tutkimusta. Tutkijan tulisi kyetä tekemään vuorovaikutustilanteessa 

päätelmiä siitä, miten eri osapuolet ovat tulkinneet erilaisia tilanteitat. Jokaisella 

ihmisellä on aina jokin käsitys siitä, mitä tilanteessa tapahtuu. Yksilö miettii 

haastattelussa vastatessaan sitä, mitä kysytyllä kysymyksellä halutaan selvittää. Samalla 

hän pohtii, mitä kyseinen tutkimus käsittelee ja täten mitkä asiat ovat oleellisia liittyen 

kyseiseen tutkimusaiheeseen (Alasuutari 2001: 149). Vastaaja saattaa siis tiedostaen tai 

tiedostamattaan muokata vastaustaan niin, että se ”miellyttäisi” haastattelijaa tai 

tutkimuksen tuloksia. Tutkijan tulisi osata haastattelutilanteessa ymmärtää oikein se, 

miten vastaaja on tulkinnut keskusteltavat asiat ja sen perusteella osata esittää 

oikeanlaiset lisäkysymykset liittyen aiheeseen. 

Haastattelu on Suomessa yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa. Haastattelun 

avulla voidaan kerätä myös kvantitatiivista aineistoa, mutta yleisimmin se kuuluu 

kvalitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiin. Haastatteluissa tavoitteena on 

saada selville, mitä haastateltavalla on mielessään. Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa 

keskustelun molemmat osapuolet tiedostaen tai tiedostamatta vaikuttavat toinen 

toisiinsa. Haastattelu voidaan nähdä osana normaalia elämää, joten tilanteena siihen 

vaikuttavat normaalit fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaatioon liittyvät seikat (Eskola & 

Suoranta 2008: 85). 

Teemahaastattelusta puhutaan silloin, kun haastattelun kaikki osa-alueet eli teemat 

on etukäteen määritelty. Haastattelijan tehtävänä on pitää huoli siitä, että kaikki ennalta 

valitut teemat tulee käytyä läpi haastattelun aikana. Teemojen järjestys ja laajuus voivat 

kuitenkin vaihdella suuresti eri haastattelujen välillä. Teemahaastattelun nykypäivän 

suosio saattaa johtua siitä, että se on muodoltaan niin avoin, että vastaaja pääsee 

kertomaan ajatuksensa vapaasti. Tällöin kerätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan 

vastaajan puhetta itsessään. Teemat helpottavat myös litteroidun aineiston lähestymistä 
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(Eskola & Suoranta 2008: 86–87). Teemahaastattelun runko kannattaa testata 

ennakkoon, jotta jälkeenpäin ei tarvitse jättää yhtäkään haastattelua pois aineistosta 

tietojen vajavaisuuden vuoksi. Haastateltavan kanssa tulee sopia etukäteen haastattelun 

nauhoittamisesta, jottei tilanne tule henkilölle yllätyksenä, jolloin siihen suhtautuminen 

voi olla hankalaa. Tämä saattaa vääristää haastattelua ja sen tuloksia monella eri tavalla. 

On myös tärkeää, että haastattelijan ja haastateltavan välillä säilyy luottamus ja 

yhteisymmärrys koko keskustelun läpi (Eskola & Suoranta 2008: 88–89). 

Haastattelujen purkamiselle ja litteroinnille on jätettävä tarpeeksi aikaa. Hyvän 

haastattelun tulokset voi onnistua pilaamaan liian hätäisellä aineiston työstämisellä tai 

epätarkalla litteroinnilla. Tutkimuksesta riippuen nämäkin asiat kannattaa suunnitella 

etukäteen (Eskola & Suoranta 2008: 94). Haastattelijan ja haastateltavan väliset 

kulttuurierot tulee ottaa huomioon haastattelua suunniteltaessa, mutta sen lisäksi myös 

koko tutkimusprosessia analysoitaessa. Tutkijan tehdessä kulttuurierot itselleen 

näkyviksi, hän voi estää siitä muodostuvaa ongelmaa syntymästä alkuunkaan (Rastas 

2005: 94). 

Haastatteluja tehdessä tulee hyväksyä myös se, että välttämättä aina haastattelu ei 

ole onnistunut. Epäonnistuminen voi johtua monesta eri asiasta. Usein ensimmäisillä 

kerroilla voi olla kyseessä vain aloittelijan virhe. Virheitä sattuu usein 

kysymystekniikassa. Joskus haastattelijan ahdistuneisuus tilanteessa voi olla 

kommunikaation esteenä. Toisaalta myös haastateltava voi olla omalta osaltaan 

kommunikaation esteenä. Ulkoiset häiriötekijät ovat yksi mahdollinen 

epäonnistumiseen johtava asia. Virheistä tulee osata ottaa opikseen ja korjata ne 

seuraavalla kerralla. Suurin virhe on, jos antaa edellisen haastattelun virheiden vaikuttaa 

myös seuraavaan, jolloin haastattelu toisensa jälkeen lähtee epäonnistumaan eikä 

aineistonkeruusta tule yhtään mitään. Virheistä tulee päästä nopeasti yli ja jatkaa 

eteenpäin edellisestä viisastuneena (Hirsjärvi & Hurme 1980: 117–121). 

 

4.2.2 Sisällönanalyysi ja teemoittelu tässä tutkimuksessa 

Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tavoin tekstinanalyysitapa, jonka avulla voidaan 

tarkastella ja tulkita valmiita tekstimuotoisia tai sellaisiksi muunnettuja aineistoja, kuten 

haastattelujen litterointeja. Tulkittava teksti voi olla käytännössä mitä tahansa aina 

kirjoista, haastatteluista, keskusteluista ja puheista päiväkirjoihin. Sisällönanalyysissä 
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aineiston tarkastelu tapahtuu eritellen ja samalla yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja 

tiivistäen. Analyysin avulla pyritään muodostamaan tiivistetty kuva tutkittavasta 

ilmiöstä siten, että samalla tulokset voidaan kytkeä laajempaan kontekstiin ja aihetta 

koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Sisällönanalyysi on siis nimenomaan tekstin 

sisällön sanallista kuvailua. Kun tekstistä aletaan esimerkiksi laskea tiettyjen sanojen 

esiintymistiheyttä tai muita vastaavia asioita, puhutaan silloin mieluummin sisällön 

erittelystä (Tuomi & Sarajärvi 2002: 105–108). 

Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teorialähteisesti tai 

teoriaohjaavasti. Näissä erot ovat siis siinä, perustuuko analyysi ja luokittelu aineistoon 

vai valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi 2002: 109–116). Tässä 

tutkimuksessa analyysi aloitetaan aineistosta käsin, eli aineistolähtöistä näkökulmaa 

hyödyntäen. Analyysi tehdään siis täysin sen perusteella, mitä aineistosta tulee esiin. 

Tässä tutkimuksessa analyysi aloitetaan teemoittelulla. Teemoittelu tässä 

tarkoittaa sitä, että litteroiduista haastatteluaineistoista etsitään teemoja, jotka on 

haastatteluissa todettu sellaisiksi, että niistä on keskusteltu useampia kertoja. Teemat, 

joista lähdettiin liikkeelle, olivat kieli, uskonto, läheiset ihmiset, perhe, työ, koulutus, 

yhteiskunta, kyläyhteisö, perinteet ja harrastukset. Kaikki haastattelut käytiin läpi 

samalla tavoin ja teemoittelun tuloksena esiin nousi edellä mainituista viisi eniten 

keskusteltua teemaa, jotka vielä yhdisteltiin kolmeksi isommaksi kokonaisuudeksi. 

Nämä teemat olivat rivimääriltään selvästi eniten keskusteltuja aiheita. Näin jäi jäljelle 

kolme tärkeää asiakokonaisuutta, jotka olivat kieli, työ ja koulutus sekä perhe ja läheiset 

ihmiset. 

Teemoittelun jälkeen oli mahdollista lähteä toteuttamaan sisällönanalyysiä 

aineistolle. Nyt haastatteluteksteistä lähdettiin etsimään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, jotka oli asetettu jo ennen haastatteluiden tekemistä. Jokainen 

tutkimuskysymys käytiin läpi erikseen etsien haastatteluista siihen liittyviä vastauksia ja 

tulkintoja. Samalla teksteistä poimittiin kohtia, jotka kuvasivat parhaiten esiin tulleita 

tuloksia. Näitä käytetään tulosten yhteydessä suorina lainauksina haastattelujen 

litteroinneista havainnollistamaan saatuja tuloksia. Haastatteluista pyrittiin löytämään 

sekä erot että yhtäläisyydet, joita oli haastateltavien välillä. Analyysia tehdessä samalla 

tutkaillaan, miten ne limittyvät aikaisempiin tai vastaaviin tutkimuksiin, joita 

samantyyppisistä aiheista on tehty jo ennemmin. Analyysi on kokonaisuudessaan yhden 
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tutkijan tekemä, mikä lisääkin tulosten varmuutta siinä mielessä, että vain yksi ihminen 

on tulkinnut haastatteluita muodostaen niistä tuloksia. Toki tutkija itsessään jo lukee ja 

katsoo aineistoa tietystä näkökulmasta, vaikkakin tavoitteena on olla mahdollisimman 

objektiivinen ja unohtaa omat ennakkokäsitykset ja uskomukset aiheeseen liittyen. 
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5. VENÄLÄISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTISEUTUTUNNE 

Haastatteluiden tulokset ovat litteroitua tekstiä, jossa tulee selvästi ilmi haastateltavan ja 

haastatellun välinen vuoropuhelu ja kontakti toisiinsa. Seuraavissa kappaleissa tuodaan 

erilaisten havainnoivien näytteiden avulla ilmi tuloksia, joita olen saanut selvitettyä 

tutkimuksessani. Lainauksissa haastattelijaa kuvataan kirjaimella H ja haastateltavaa 

kirjaimella V. Lainauksia on otettu kaikista haastatteluista, eikä niitä erotella 

seuraavassa toisistaan. Haastateltavien persoonallisuudet ja kaikki henkilökohtaisiin 

tietoihin viittaava on häivytetty pois niin, että haastateltavien anonymiteetti säilyy. 

5.1 Kotiseutuidentiteetti ennen Suomeen muuttoa  

Kulttuurisesti venäläisten maahanmuuttajien kotiseututunne ennen Suomeen muuttoa on 

haastatteluiden tulosten perusteella ollut yksinkertaisimmillaan sellainen, että suurin osa 

on tuntenut kiinnittyneensä kotikaupunkiinsa, jossa on silloin asunut. Haastateltavista 

iso osa asui aiemmin suurkaupungissa, joten elämä siellä oli ollut hyvin erilaista 

verrattuna nykyelämään. Nykyinen kotipaikka on entiseen verrattuna hiljaista 

maaseutua, jossa elämä on leppoisaa ja rauhallista. Tärkeimmiksi asioiksi entisessä 

kotipaikassa todettiin erityisesti perhe ja ystävät, joiden kanssa elämää oli eletty 

onnellisina. Sosiaalisten suhteiden merkitys korostui entisen kotiseutuidentiteetin 

kohdalla. 

Haastateltavat kertoivat kokeneensa tärkeäksi asiaksi työpaikan, jossa olivat 

suurimman osan ajastaan viettäneet. Työpaikka koettiin tärkeäksi sekä fyysisenä että 

sosiaalisena ympäristönä. Etenkin jo kauan Suomessa eläneiden oli vaikea erotella 

mitään erityisempiä asioita entisestä kotiseudusta, vaan he totesivat yleisemmin koko 

elämän olleen hyvää ja elämisen arvoista. Tärkeä huomio on kuitenkin tehtävä tässä 

kohtaa siitä, että kaikki haastateltavien kertomat asiat entisestä kotiseudustaan ovat 

heidän muistojensa varassa. Seuraavat muutamat lainaukset kuvaavat yleisiä asioita, 

joita entisestä kotiseudusta muistettiin ja haluttiin tuoda ilmi: 

 

H: Eli jos muistelet sitä aikaa, kun asuit vielä Venäjällä, missä tunsit olosi 

kotoisaksi tai missä olo oli kotoisa? 

V: Se oli just se Petroskoin kaupunki, kotona äitin ja iskän kanssa ja siskon 

kanssa. Se oli koti. 
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H: Kaupunki kokonaisuudessaan? 

V: Joo, siellä opiskelin ja päiväkoti, koulu ja yliopisto. Kyllä sieltä tuntui siltä ja 

sitten kun muut puhui, että pitäisi johonkin isompaan kaupunkiin muuttaa, niin ei 

mulla ollut koskaan tällaista niin kun johonkin Pietariin tai Moskovaan. Kun on 

käyty siellä ja katsottu, että kuinka ihmiset siellä elää, niin ei ollut niin kuin että 

olisin vaihtanut siihen. 

 

H: Mitkä asiat oli tärkeitä Tallinnassa, että oli sellainen hyvä ja kotoisa olo? 

V: Totta kai vanhemmat, kaverit eli se on aina tärkeä ja jos taas, että jos 

kulttuurieroista, meillähän on ne kaverit, sukulaiset nehän on, me olemme paljon 

tiiviimmin heidän kanssaan kuin täällä esimerkiksi, niin eli nää asiat mitkä ovat 

tärkeät ja tärkeät edelleen. 

H: Aivan. 

V: Silloin lapsia ei vielä ollut ettei voi vielä sanoa, mutta kyllä vanhemmat, 

sukulaiset ja kaverit, ne ovat ykkösasiat ja silloin, minähän olen muuttanut 

Suomeen, minä olin kakskaks eli kyllä se ikä vielä sellainen, että kaverit ovat aika 

tärkeät. 

 

V: Ja kaksi vuotta sitten minä tapasin mun mies, hän on suomalainen ja sitten, 

vuosi sitten minä muutin Seinäjoelle, suoraan Seinäjoelle tyttäreni kanssa. Ja mun 

koti oli ja on Moskova. No Seinäjoki, en ole varma, että se on mun koti, koska 

olen tottunut erilaiseen elämään ja erilaiseen paikkaan. Mutta ei Seinäjoella. 

Seinäjoki oli alusta saakka pieni kylä minulle. … ... Moskova on mun kaupunki, 

missä olen syntynyt ja mitä minä teen. Tiedän tai tunnen kaiken Moskovasta. 

 

V: No... no kotimaassa on niin kuin paikka, jossa on... niin kuin... tutut maisemat, 

missä vanhemmat asuvat, missä kaikki ystävät, missä niin kuin äidinkielellä 

uutiset, kulttuuritapahtumat. 

 

Suurimmalla osalla vastaajista kokemukset entisestä elämästä olivat pääasiassa hyviä. 

Lapsuus ja nuoruus, päiväkodit ja koulut oli käyty ja koettu siellä, ja muistot olivat 

lämpimiä ja hyviä. Myös muistot opiskeluajoista olivat vastaajista useimmilla tärkeitä ja 

hyvin positiivisia. Myös ensirakastumiset ja hyvässä työpaikassa työnteko olivat olleet 

joillekin vastaajista erityisen tärkeitä asioita. 

Joillakin vastaajilla oli myös negatiivisia ajatuksia liittyen entiseen kotiseutuun. 

He kertoivat haastattelun aikana edelleen rakastavansa entistä kotiseutuaan, mutta eivät 

välttämättä kaivanneet sitä tai mitään erityisiä asioita sieltä enää nykyisessä elämässään. 

Näiden henkilöiden kohdalla elämä entisessä kotimaassa oli ollut huonompaa ehkä 

taloudellisten tai muiden vaikeiden asioiden vuoksi. Myös korruptio ja sen määrä tulivat 

esiin negatiivisina asioina useammankin eri haastattelun kohdalla.  
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V: Minun on parempi asua täällä Suomessa kuin Ukrainassa, voi johtua siitä että 

olen asunut todella pitkään Ukrainassa. Sinne jäivät minun kaksi poikaani, jotka 

eivät halua muuttaa Suomeen. Ukrainassa heillä on omasta mielestään parempi 

olla, enemmän ystäviä ja muuta, mutta minulle ei ole paras elämä Ukrainassa. 

Minulla oli hyvä ammatti ja kaikki oli ok, mutta minä en voi ansaita riittävästi 

rahaa ja minä olen rehellinen ihminen ja minä en voi ottaa lahjoja, minä en voi 

asua yhteiskunnassa, jossa on paljon korruptiota ja liian paljon byrokratiaa. 

 

H: Let´s remember time before moving to Finland. Where was your home? Can 

you call it your home back in Russia? 

V: No, I really cannot say so. Here I feel myself freer person. In Russia there is 

always some tension. I was quite determined to immigrate though earlier I did not 

think about my roots at all. My grand grandparents were Finnish. I could feel that 

I have been always different from my friends, but could not explain it. 

 

Vaikka haastatteluissa ilmeni myös negatiivisia ajatuksia entistä kotiseutua kohtaan, 

jokaisen haastateltavan lopullinen ajatus oli kuitenkin positiivisen suuntainen. 

Haastateltavat kokivat, että juuret ovat tärkeät ja että nykyistä elämää osaa arvostaa sen 

vuoksi oikealla tavalla, että aina asiat eivät ole olleet yhtä hyvällä mallilla. Entinen 

kotiseutu oli kuitenkin jotain sellaista, minne vain osa haastateltavista kaipasi niin 

suuresti, että haluaisi muuttaa vielä takaisin. 

 Suurimmat erot liittyen entiseen kotiseutuun tulivat esiin, kun haastateltavat 

pohtivat sen merkitystä nykyisin, tämän hetkisessä elämäntilanteessa. Joku totesi, että 

hänellä on nykyisin kaksi isänmaata. Toisille entisellä kotiseudulla ei ollut enää 

minkäänlaista merkitystä, vaan uusi kotimaa oli vienyt sen paikan aivan täysin. Jotkut 

kertoivat, että juurilla on edelleen suuri merkitys ja että entinen kotiseutu on yhä osa 

omaa identiteettiä ja minuutta, vaikkakin muuten se on jäänyt jo aikoja sitten taakse 

fyysisenä ympäristönä. Jotkut haastateltavista kaipasivat edelleen valtavasti entistä 

kotiseutuaan toivoen vielä joskus palaavansa sinne. 

 

V: Ai onko entinen kotipaikka minulle henkilökohtaisesti tärkeä? Sinne jäi minun 

vanhempieni talo. Joskus näen unia nukkuessani kauniista, hyvästä talosta, hyvä 

piha ja paljon erilaisia puita. Olkaa hyvä, aprikooseja! Olkaa hyvä, rypäleitä! 

Olkaa hyvä, päärynöitä, omenoita! Nyt minä ostan niitä täällä kaupasta. 

Ukrainassa on minun äitini ja isäni hauta. Esimerkiksi maanantaina Ukrainassa 

oli päivä, jolloin me muistamme vanhempiamme ja sukulaisia, jotka eivät ole 

enää meidän kanssamme ja ovat lähteneet ja nukkuvat. Tämä on ikävä asia! 

Ukrainassa on pieni pojanpoika, 5 kuukautta. Vain tätä on ikävä, mutta elämä 

täällä on ansiokasta ja minä olen kiitollinen Suomessa, että voin asua 

arvokkuuden kanssa Suomessa. 
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V: Se ensimmäinen vuosi, kun mä olin muuttanut, se oli tosi rankka, että niin kuin 

koko ajan teki mieli, että mä haluan kotiin. Kaipasin kotiin. Sitten kun työt alkoi ja 

sitten tuli raskaaksi ja sitten kun lapsi syntyi, se vähän niin kuin koko ajan tuli 

kauemmaksi ja kauemmaksi se koti. Mä nytkin, kun ensimmäiset vuodet mä olin, 

että joo pitäisi kuukausi olla Venäjällä ja nyt mä oon niin kuin että viikko riittää. 

Emmä kauempaa halua siellä olla! Ja kyllä taas äiti ja sisko tulee käymään pari 

kertaa vuodessa, että emmä niin kuin… Tietenkin ikävä niin kuin vanhempia ja 

perhettä, mutta ei niin kuin kaupunkia! Että se on mennyt nyt, mun kotikaupunki, 

se on nyt Seinäjoki. 

 

V: Hmm, nyt ehkä se vähän alkaa haihtua. Siinä on myös syy, kun vanhemmat, 

siitä on jo noin seitsemän vuotta sitten, ne ovat muuttaneet sieltä, missä minä olen 

kasvanut, kaupungin toiselle puolelle. Silloin kun se tapahtui, se oli mullekin, kun 

minä olin vanhempien luona kylässä, mä en ollut kotona enää. Se on sama kuin 

jos on omakotitalo ja vanhemmat muuttavat toiseen paikkaan, se ei ole sama 

enää, silloin ei tule omaan kotiin missä on kasvanut, eli silloin se alkoi. Se 

muuttui, että se ei ollut enää lapsuuden koti, se on eri paikka, mutta merkitys silti. 

Minäkään en kovin usein, olisinko kerran tai kaksi kertaa vuodessa Tallinnassa, 

mutta aina kun menen vanhaan kaupunkiin tai vaikka kävelen niillä kaduilla, 

missä mä olin joskus nuorena, kyllä nostalginen olo tulee. 

 

V: No, merkitys se, että… en mä tiedä. En mä tiedä mikä merkitys on, no totta kai 

se on ne juuret niin kuin mä sanoin. Mutta merkitys se, että se on niin ihana kun 

se on olemassa, että aina voi mennä sinne. Siellä on ihana ilmapiiri, ihana ilma. 

Luonto on kaunis… --- Merkitys, niin. En tiedä mikä merkitys on. Se, että minä, no 

periaatteessa se Georgiassakin, että kun minä en oo georgialainen. 

 

V: Mutta, isänmaa on isänmaa, vaikka mulla on kaksi. 

 

Entisestä kotiseudusta muistettiin ja haluttiin kertoa kuitenkin suhteessa paljon 

vähemmän kuin nykyisestä kotiseudusta. Jotkut haastateltavista tuntuivat muistavan 

hyvin vähän entisestä elämästään, mikä on varsin ymmärrettävää, sillä 

haastatteluhetkellä he olivat asuneet Suomessa jo useiden vuosien ajan. Aika ajoin 

huomasin myös sen, että joidenkin asioiden muistelu ei ollut mieluisaa, minkä vuoksi ne 

sivuutettiin haastateltavan toimesta melko nopeasti vaihtamalla puheenaihetta 

seuraavaan. 

Suurin osa haastattelemistani venäläisistä maahanmuuttajista kertoi siis 

kiinnittyneensä kotikaupunkiinsa, jossa on asunut suurimman osan elämästään ennen 

Suomeen muuttoa. Siellä perhe, ystävät ja työpaikka olivat niitä asioita, joita pidettiin 

tärkeimpinä. Elämään oltiin tyytyväisiä ehkä siksikin, ettei ollut olemassa tietoa muusta 

tai paremmasta. Negatiiviset ja positiiviset ajatukset muodostavat kuitenkin tasapuolisen 
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kuvan siitä, millaisena entinen elämä nähdään nykyhetkestä käsin. Yksinkertaistaen 

kuva on lämmin ja kaihoisa, mutta samalla menneen ajan ongelmat ja vaikeudet 

tunnistava. 

5.2 Kotiseutuidentiteetti nykyisin 

Haastateltavista suurin osa koki nykyisin omaksi tai kotoisaksi jonkin pienemmän 

alueen, jonka ympärillä elämä pyörii etenkin arkisin. Oman kokemuksen ja omien 

toimintojen kautta tietty alue muodostuu siis tärkeäksi ja rakkaaksi. Näin ollen alue 

alkaa tuntua omalta ja kotoisalta, ja siinä on hyvä elää omaa elämää siten kuin itse 

kokee parhaaksi. Suurin osa vastaajista koki olevansa nykyisin kiinnittynyt jollain 

tavalla omaan kotikuntaansa. Alueina eniten mainintoja saivat mittakaavaltaan 

pienimmät aluetasot, kuten kaupunginosat tai kylät. Kotipaikaksi lähes jokainen 

haastateltava mainitsi asuinkuntansa nimellä, mutta kotoisuudesta ja kodin tunteesta 

puhuttaessa alue tarkentui pienemmäksi ja tarkemmaksi kokonaisuudeksi. Etenkin 

erittäin maaseutumaisessa ympäristössä asuvat vastaajat kertoivat oman kylän 

rauhallisuuden, hiljaisuuden ja luonnon läheisyyden olevan parasta tämän hetkisessä 

elämässä. Omaa kotia ympäröivä lähialue koettiin luonnollisesti tärkeimmäksi ja itselle 

kotoisimmaksi alueeksi koko kotikunnassa. Myös naapureiden merkitys korostui 

suuresti, sopivat naapurit parantavat kotoisuutta ja päinvastaiset naapurit taas 

vähentävät alueen hyvää kotoisuuden tunnetta. Kyläyhteisötoiminta oli kuitenkin lähes 

jokaiselle haastateltavalle täysin vieras asia. 

 

H: Minkä alueen sä tunnet nykyisin omaksesi tai kodiksesi? 

V: Niin kuin Seinäjoen kaupungissa vai? 

H: Esimerkiksi, tai mikä sulle on oma alue. 

V: No, se Seinäjoen keskus sinne Prismaan päin ja nyt vielä tuli se Törnävän alue. 

Mutta tietenki se Pohja, tai enemmän se voi olla Tanelinranta ja Kertunlaakso, 

että nekin niin kuin yhtyy siihen. Ainakin tutut alueet, sitten kun mennään justiin 

tuonne Törnävä ja mikä Kärki, se on ihan niin kuin vieras. Ilmajoki, mikä 

Ahonkylä. 

H: Eli koko kaupunki sinänsä ei oo mitenkää.. 

V: Ei. Ei koko kaupunki. Tietenkin jos siellä käy, niin ne tulee hetkeksi muistiin, 

mutta jos lähdetään johonkin tuonne suuntaan niin… Varmasti se missä on Sedu, 

sinne loppuu mun... Mä oon sielläki käyny vuoden ajan opiskelemassa. ja nyt se 

Törnävä. Ehkä se Tikkuvuoren päiväkoti, sinne on niin kuin, laajentunut mun 

Seinäjoen kaupunki. 
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V: Mä tykkään, siinä kun kaikki on lähellä. Silloin nimenomaan, kun olen 

polkupyöräillyt, oli päiväkoti, keskusta, ammattikorkeakoulu, sitten minun 

työpaikka oli lähellä ja kaikki. Kun olen kuitenkin sosiaalinen, minulla oli siellä 

naapurustossa sosiaalinen verkosto, kun en tuntenut ketään. Vähän niin kun 

pikkuhiljaa eli se Seinäjoki on se, mikä on mun alue, missä tunnen itseni 

kotoisaksi.  Taas mun avopuoliso, kun hän on kasvanut Kärjessä ja mun takiani 

hän asuu siinä Pohjassa. Nyt on tottunut, ei sano mitään, mutta kyllä hänellä se 

Kärki on se.  Hänen vanhemmat asuvat siellä edelleen, heillä käydessämme 

huomaa, että hän on just omalla alueellaan. Hän aina sanoo, että tuolla mä olen 

leikkinyt ja tuolla mä olen tehnyt jotain muuta. Hänen omaa aluettaan. Kun olen 

muualta muuttanut tänne, on mulle nykyaikana Pohja täällä edelleen mun paikka. 

 

Nykyisin tärkeimmiksi asioiksi kotoisuuden tunteeseen haastattelemani venäläiset 

maahanmuuttajat liittävät perheen ja läheisten ihmisten lisäksi työ- tai opiskelupaikan 

sekä sosiaalisessa ympäristössä toimeen tulemisen. Suurimmalle osalle riitti hyvään 

oloon se, että perhe ja läheiset ihmiset ovat mukana. Heidän mielestään jo silloin paikan 

kuin paikan voi tuntea kodikseen. Sinänsä jonkin tietyn paikan merkitys ei loppujen 

lopuksi korostunut haastatteluissa, vaikka haastateltavat ensi alkuun kuvailivatkin 

tiettyjä alueita kodikseen. Mainintoja löytyy runsaasti siitä, miten omaa aluetta ja sillä 

asuvia ihmisiä rakastetaan ja heistä välitetään suuresti. Muutamat vastauksista olivat 

myös hyvin erilaisia, kuten tässä seuraavassa esille tuleva esimerkki, jossa haastateltava 

kertoo, että hänen kodin tunteeseensa liittyvä tärkein asia on kylpyamme. Materiakin 

voi olla joskus hyvin tärkeää. 

 

V: Onko se sitten, voisko se olla että niinku mun perhe. Että jos mun perhe ei oo 

mukana. Elikkä mun lapsi ja mies. Ne on niinku mun koti ja perhe. 

H: Ne on tärkeimmät? 

V: Joo, niin on.. 

H: Eli koti on siellä missä perhe on? 

V: Niin, sitten voi ollakin että tietenkin Seinäjoki on mun kotikaupunki, mutta 

tietenkin mä vielä Petroskoinkin siksi lasken siihen, että tietenkin jos sisko 

muuttaa ja iskä ja äiti … Niin ei sekään sitten enää varmasti mulle niin kuin enää 

oo niin tärkeä. Että se justiin Petroskoikin tekee, että se on mun kotikaupunki, 

koska siellä on mun perhe. 

 

H: No mitä vähintään pitää olla, että sä tunnet jonkun paikan kodiksesi? Mitä sä 

tarttet siihen, että paikka on sulle koti? 

V: Kylpyamme. Haha. Se on mulle tärkeä. 

H: Joo. 

V: Ja kala. Haha. Oma marinadi kala. Haha. Ja vihreä tee. 
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H: Niin elikkä ne on ne mitä sä tarttet? 

V: Kyllä. 

 

H: No mitä sulla sitten vähintään täytyy olla, että sä voit tuntea jonkun paikan 

kodiksi tai kodikkaaksi? Osaatko sanoa, mitä sä vähintään tarvitset siihen, että 

sun olo voi olla kotoisa? 

V: En mä tiedä, mitä se voisi olla. Rauhallinen, melko rauhallinen. Turvallinen, 

kaunis, siisti. Vihreä. No mitä muuta tässä, ei mitään muuta. Ei muuta kuin 

läheinen lähellä. 

 

Lähes jokainen on kuljettanut mukanaan myös erilaisia tavaroita tai esineitä sekä 

perinteitä tai tapoja. Haastattelukeskusteluissa puhuttiin erilaisista juhlista ja niiden 

merkityksestä hyvinkin paljon. Joulu ja uusi vuosi sekä pääsiäinen olivat useimmin 

mainittuja juhlia, joihin liittyviä asioita edelleen oli mukana entisen kotimaan 

perinteistä. Myös syntymäpäiväjuhlista puhuttiin paljon. Venäläisen perinteen mukaan 

jokainen syntymäpäivä on suuri merkkipäivä, jolloin vietetään isoja juhlia tarjoillen 

mitä mahtavimpia illallisia ja herkkuja. Useimmat näistä mainituista perinteistä liittyivät 

myös uskontoon, sillä suurin osa haastateltavista oli kasvanut ortodoksiseen 

uskonperinteeseen ja näin ollen oli oppinut elämään sen mukaisesti. 

 Useita muitakin perinteitä, tapoja ja esineitä mainittiin yksittäisesti. Niistä 

yleisimmät liittyivät jollain tapaa ruokaan tai ruuanlaittoon. Myös sisustukseen, 

taiteeseen ja musiikkiin liittyviä asioita mainittiin useissa eri haastatteluissa. 

Sisutukseen liittyvissä keskusteluissa tuotiin esille useasti se, että suomalainen 

sisustaminen on synkkää ja tylsää, kun venäläiset ovat tykästyneet kirkkaampiin ja 

värikkäämpiin kuoseihin ja kankaisiin. Taiteesta puhuttaessa tärkeimmät teokset olivat 

sellaisia, joissa oli kuvattuna jokin tärkeä maisema entisestä kotiseudusta tai joku tärkeä 

henkilö, joka nyt on jossain kaukana. Useimmat totesivat kuitenkin lopussa, että 

mitkään näistä asioista eivät ole ratkaisevan tärkeitä liittyen kotoisuuden tunteeseen tai 

siihen, että jokin paikka voisi olla heille koti. Ilmankin näitä asioita voi elää täysin 

ongelmitta. Niiden merkitys ilmeneekin enemmän asioina, jotka rikastuttavat ja 

parantavat elämänlaatua. 

 

V: No itse asiassa on jotakin, elikkä mun taulut, mulla on kaikki sieltä. Sitten 

tällaisia, pitäisiköhän tuoda teille tänne muutama, näitä maatuskoja. 

 

V: Joo. Tietysti vaatteet. Mutta se kulunut jo vähän. Eli vielä pari vuotta ja 

varmaan kuitenkin sitten ei mulla ole ukrainalaista vaatetta, mutta en minä usko 
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kuitenkaan, koska... Ukrainassa ja Suomessa myös eri tyyli vähän. Eli minä yritän 

kuitenkin Ukrainassa myös ostaa vaatteita joka tapauksessa. Koska täällä on 

vähän niin kuin enemmän urheilutyyli, niin kuin käytännöllinen. Vaatteet, jota 

mukava käyttää päivittäin. Ja Ukrainassa on enemmän vaatteita myös, jotka on 

vähän kauniita. 

H: Niin, näyttää paremmilta. 

V: Ja sitten mitä vielä. Me aina ostamme Ukrainan suklaata. Konvehteja. 

Ukrainassa on hienot kakut, mutta kakkuja ei mahdollista toimittaa Suomeen. 

Sitten, mitä me yritämme vielä ostaa? Niin kuin ruoasta se, mikä on halvempi. 

Vaikka periaatteessa Ukrainassa on niin kuin samat hinnat, samantasoiset hinnat 

kuin Suomessa. Sitten erilaisia puruja, jota ei ole Suomessa. Tai ne ovat 

olemassa, mutta vähän kalliimpia. Hyvin kalliimpia. 

 

V: Hmm. Niin, no mä aattelen. Georgia on hyvin perinteinen maa ja Georgiassa 

on ”supra” erittäin tärkeä. Supra, se tarkoittaa juhlaa. Haha. Ihmiset rakastaa 

juhlia ja juhlissa istutaan pöydän ääressä. Niin ruokaa ja sitten tehdään, ja niitä 

maljoja nostetaan. 

 

V: No se vois olla, jos juhlia ajatellaan, justiinsa se uuden vuoden juhla. Sitä 

Venäjällä juhlitaan niin, että se on pääjuhla. Kun sitten on ensin joulu, sitten uusi 

vuosi ja sitäkin pitäisi juhlia, ja kyllä mä annan lapsille lahjoja silloinkin. 

Justiinsa pääsiäinen sitten nyt, viime vuonna se oli niin kuin samaan aikaan. 

Tämä vuosi se oli niin kuin eri, melkein kuukausi eri aikaan. Kyllä juhlittiin, 

vietettiin Suomen tapaan ja Venäjän, äitikin lähetti näitä kaikenlaisia, että kuinka 

näitä pääsiäismunia pitäisi maalata. … … No nyt äiti lähetti mulle mummon 

vanhan ikonin, niin kuin kirkossa tuollainen pikkuinen. kyllä näitä Suomestakin 

varmasti löytyy jonkunlaisia. Mitäs muuta? Kaikenlaista kuule ruokaa ne lähettää 

vielä mulle. 

 

Nykyisessä kotiseudussa tärkeimmät asiat liittyvät siis ihmisiin ja sosiaalisiin 

verkostoihin, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa arkielämässä päivittäin. Täten 

myös kielen hallitseminen ja kielellisesti arkipäivässä toimeen tuleminen nousevat 

tärkeiksi asioiksi nykyelämässä ja siinä, että olon voi tuntea hyväksi ja kotoisaksi. Myös 

se, että itsellä on jotain mielekästä tekemistä, on hyvin tärkeää maahanmuuttajien 

kotoisuuden tunteessa Suomessa. Näin ollen työpaikka tai opiskelu nousevat esille 

tärkeinä nykyhetken kodin ja kotoisuuden tunteen tekijöinä. Nyt kiinnittyminen ja 

kotoisuuden tunne on liitetty pienempään aluekokonaisuuteen. Usein on tarkemmin 

mainittu jokin kaupunginosa tai asuinalue, joka koetaan todella kodiksi. 
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5.3 Kotiseututunteen muutokset 

Suurin ero entisen ja nykyisen kotiseuduidentiteetin kohdalla on näkemykseni mukaan 

siinä, minkä kokoiselle alueelle haastateltavat ovat kokeneet kiinnittyneensä tai minkä 

kokoisen alueen he tuntevat kotoisaksi tai kodikseen. Aiemmasta kotiseudusta 

kerrottaessa alue oli pinta-alaltaan suurempi ja laajempi, mutta nyt Suomessa oma alue 

on tiiviimpi ja pienempi kokonaisuus. Se kattaa melkein jokaisen haastateltavan 

mielestä oman kodin ympäristön ja sen lisäksi joitain paikkoja, joissa arkielämässä 

käydään usein. Esimerkiksi työpaikka tai sen ympäristö ovat yksi esimerkki. 

Eroa on luonnollisesti myös siinä, että uudella kotiseudulla kieleen liittyvät 

vaikeudet korostuvat. Jo entisellä kotiseudulla koettiin sosiaaliset suhteet tärkeäksi ja 

olennaiseksi osaksi kodin ja kotoisuuden tunnetta. Nyt uudella kotiseudulla tämä todella 

korostuu, kun kielen takia voi tulla ongelmia vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa 

kanssakäymisessä joissakin tilanteissa. Myös työ- tai opiskelupaikan merkitys korostuu 

uuden kotiseudun kohdalla, sillä niiden kautta sosiaaliset suhteet kehittyvät ja kielenkin 

oppiminen helpottuu jatkuvasti. On siis tärkeää, että maahanmuuttaja ei jämähdä yksin 

kotiin neljän seinän sisälle, vaan lähtee rohkeasti etsimään töitä tai hankkimaan 

jonkinlaista koulutusta kielimuurista huolimatta. 

Eräs huomionarvoinen seikka on myös se, että haastateltavat olivat pääasiassa 

kotoisin suurkaupungista, josta olivat nyt sitten muuttaneet maaseutumaiselle alueelle 

Etelä-Pohjanmaalle. Tältä osin tutkimusta olisi voinut jatkaa tutkimalla 

perusteellisemmin kaupunki-maaseutu-suhdetta. Tämä asia selvisi vasta haastatteluiden 

loppuvaiheessa, joten teeman tutkiminen olisi vaatinut uuden haastattelukierroksen.  

Kotiseututunne entistä ja nykyistä kotiseutua kohtaan perustuu hyvin 

samankaltaisiin asioihin. Molemmissa perhe, ystävät ja muut läheiset ihmiset koetaan 

tärkeimmiksi siinä, että oma olo voi olla hyvä ja kotoisa. Tällöin paikasta kuin paikasta 

voi tehdä itselleen kodin. 

Maahanmuuttajien kotoutumista ja paikkaan kuuluvuuden tunteen syntyä on 

tutkittu myös Saksassa. Esin Bozkurt (2009) on tutkinut turkkilaisten maahanmuuttajien 

koti-tunnetta ja paikkaan kuuluvuutta uudessa kotimaassaan. Tutkimuksessa on otettu 

myös omalta osaltaan huomioon sukupuolten väliset erot ja asiaa on tutkittu myös eri 

sukupolvea olevien maahanmuuttajien kohdalla. Turkkilaiset ovat suuri 
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maahanmuuttajaryhmä Saksassa, joten julkista keskustelua heidän olemassaolostaan 

löytyy valtion sisällä paljon. Turkkilaisten elämää on tutkittu sosiaalisten, kulttuuristen, 

historiallisten ja institutionaalisten vaikutusten kautta. Paikkaan kuuluvuuteen ja 

kulttuuriseen identiteettiin katsotaan kuuluvan juuret ja polut. Juuret liittyvät 

alkuperäiseen sijaintiin eli synnyinpaikkaan ja polut taas maahanmuuttoon ja sen 

mukanaan tuomiin uusiin paikkoihin (Bozkurt 2009: 12, 15). 

Myös saksalaisessa tutkimuksessa kotoisuuden ja kodin tunteet syntyivät monien 

erilaisten asioiden kautta. Tunnetta on voinut syntyä uudessa paikassa etnisen yhteisön 

kokoontumisessa tuttujen hajujen, makujen tai äänien kautta, visuaalisten maisemien 

kautta tai vaikkapa musiikin tai muiden kulttuuristen asioiden, kuten perinteiden tai 

rituaalien, kautta. Myös suulliset kertomukset ovat osaltaan voineet auttaa asiassa. 

Näiden kautta maahanmuuttajat ovat voineet fyysisestä etäisyydestä huolimatta luoda 

kodin tunteita uuteen, outoon paikkaan. Myös uskonnollisilla asioilla on voitu vaikuttaa 

asiaan (Bozkurt 2009: 39). 

5.4 Kodin ja kotoisuuden merkitys 

Kodin ja kotoisuuden tunteen merkityksestä keskusteltaessa useat haastateltavat 

totesivat, että näitä tunteita on vaikea pukea sanoiksi. Kodin merkitys todettiin suureksi. 

Koti on siis hyvin tärkeä paikka, etenkin siksi, että siellä saa olla oma itsensä, omassa 

rauhassa ja turvallisessa ympäristössä. Kotona on hyvä olla ja siellä ei tarvitse miettiä 

mitenkä tulee käyttäytyä tai olla. Kotona on oma rauha. 

 

V: No se on justiin, jos mä ymmärsin oikein, niin kuin se oma koti. Että mä teen 

sitä niin, että perheellä ja mulla olisi kotona hyvä olla, että saa kotona nauttia. 

Että se on sen merkitys. Varmasti se. 

H: Kotona saa olla oma itsensä? 

V: Joo, joo… Saa olla rauhassa. Työt loppuu siihen, kun mennään pihalle talosta. 

Sitäkin mä aina kun ajattelen töitä, että mä haluan justiin tällaisen työn, että se 

loppuu justiin siihen, että se ei jatku niin kuin kotona, että mä siellä tietokoneella 

jotakin tai mietin koko ajan. Että seki että mä oon niin kuin perheen kanssa. 

 

Kodista kerrottiin myös, että siellä saa pitää yllä omia perinteitään ja kunnioittaa niitä 

tapoja ja asioita, joita itse haluaa kunnioittaa. Muuten uudessa yhteiskunnassa tulee 

toimia ja käyttäytyä sen normien mukaisesti. Koti on henkilökohtaista tilaa, jossa näitä 

normeja ei aina tarvitse noudattaa vaan asiat saa tehdä omalla tavallaan. Kotona saa olla 
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rauhassa perheen kanssa. Myös ulkonäköpaineet tulivat esiin monen haastateltavan 

kanssa keskusteltaessa. Venäläisillä naisilla on suuret paineet näyttää aina hyvältä. 

Suomessa ei tällaista samanlaista asiaa ole olemassa ainakaan yleisenä ilmiönä, vaan 

nainen saa olla sen näköinen kuin on. Venäläiset naiset kokivat, että koti on ainakin se 

paikka, jossa saa olla sen näköisenä kuin on, eikä tarvitse olla laittamassa itseään 

jatkuvasti. Kodin merkitys todetaan monessa haastattelussa suureksi etenkin henkisenä 

voimavarana. 

 

V: Minulle kodin merkitys on suuri, koti merkitsee paljon. Mutta voi olla että 

minä en ymmärtänyt, haluatko tietää jotain ukrainalaisesta perinteestä perheessä 

tai kodissa, vai minkälaista kodin merkitystä tarkoitat? 

H: Kyllä, voit kertoa ihan omista kokemuksista, millaiset asiat ovat olleet sinulle 

tärkeitä kodissa. 

V: Meidän perhe, isä ja äiti, aina joka päivä asuivat ukrainalaisesti, Ukrainan 

perinnön kanssa. Esimerkiksi Venäjällä ei joulu ole aina juhlava, ei paljon 

ihmisiä. He luulevat, että joulu ei ole suuri juhla, koska Neuvostoliiton aikana oli 

tapana, että ei ole jumalaa eikä ole uskoa. He tietävät, että uusi vuosi on juhla, 

mutta joulu ei ole juhla. Ukrainassa me olemme koko ajan viettäneet kaikkia 

juhlia, kaikki kansalliset juhlat ja kansalliset perinteet kodissa ja perheessä. 

H: Eli ne ovat olleet tärkeitä kodissa ja perheessä? 

V: Kyllä. Minä muistan ja haluaisin suojata tätä meidän Ukrainan perinnettä 

täällä. Mutta minä en voi enää muistaa kaikkea! Me haluamme asua täällä 

Suomen tapojen mukaan, haluamme viettää kaikkia suomalaisia juhlia. En tiedä 

olenko käyttänyt oikeita sanoja. Kodin merkitys on minulle merkittävä. 

Ukrainassa on kansallisia perinteitä ja ukrainalaisia perintöjä. 

 

V: Joo, erittäin tärkeä. Erittäin tärkeä. No se on se mun koti Seinäjoella. Mun 

asunto, jota mä sisustan koko ajan. Haha. Aina jotain teen.  Rakastan katsoa 

elokuvia. Emmä tiedä, tai kun mä tiedän, että mun poika on terve, niin kuin 

sellaista normaalia elämää. Se on mulle erittäin tärkeää, että mulla on koti, missä 

mä viihdyn ja mä teen kaikki, siis näitä sisustusjuttuja, mulle erittäin tärkeä 

mukavuus. Et kun mä tuun kotiin, mä tiedän, että tässä on järjestyksessä näin ja 

näin. Ja se on helppo käyttää kaikkea, että ei vaikeuksia. Se mulle erittäin tärkeä! 

Erittäin tärkeä, että yhtäkkiä mä päätän, että mä haluan mennä kylpyyn ja mulla 

on kaikki siellä niin kuin puhdasta ja valmista ja… Se on, mä rakastan sitä, ja 

sitten mulla on vaatehuone, missä on kaikki, ON järjestyksessä ja mitä kengät ja 

niin rakastan niitä. Mulla on niitä varmaan yli 150, korkkarit. 

H: Oikein unelma! 

V: Elikkä se on, ja totta kai niin, että mun mies, että se… niin kuin mun perhe. Se 

on niin ihana tulla kotiin ja… Mun koira, joo. Se on niin ihana. Vaikka mä tuun 

kotiin ja ei se niin kuin heti pysty vaihtamaan kanavaa, niin mutta, mutta ajatukset 

on toki vielä töissä, kun työtä on 24 tuntia. 

H: Niinpä. Se ei oo työ, jonka voi vain jättää töihin ja lähteä kotiin. 
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V: Niin. Mutta mä rakastan tulla kotiin, missä mä viihdyn. Mä teen kaikkea, että 

mä viihdyn. Paitsi sitten, kun mulla on tosi kiire ja kotona on sotku, mä ohitan 

sotkut. Mä suljen silmät siltä, että on sotkua. Ja keskityn töihin. Koska se on 

ykkönen. En mä voi kahteen asiaan keskittyä. Joo se on rauhallisempi mulle ja 

sitten mä odotan hetki, että mulla on rennompaa, vähän vähemmän töitä niin 

esimerkiksi nyt, mä pystyn sitten pikku hiljaa järjestämään. Aina muutan 

huonekaluja paikasta toiseen. Aina pitää tehdä muutokset, että se on mulle 

tärkeää. 

 

V: No, jos mies mukana, sitten jokaisessa ja niin kuin hyvät suhteet. Sitten 

varmaan jokaisessa paikassa. Mutta tietysti ilmasto pitää olla. En minä voi 

kuvitella, että jossakin kuumassa maassa minä voin hyvin pitkään viihtyä. En 

minä usko. Ei kai niin kuin kovin kylmässä maassa. No, Suomi vähän kylmä, 

mutta että... 

H: Talvella... 

V: ... tietysti ei se Siperia.  

H: Niinpä. 

V: Sitten koti tietysti. Ruoka. Eli... no, periaatteessa kuitenkin Suomessa on 

samanlainen ruoka. Että syödään kuin keitettyä banaania, ei...  

H: Aivan. Aivan. Että kuitenkin samantyyppistä. 

V: Joo. Perunaa, lihaa. Ihan niin kuin samanlainen maa... niin kuin maito, ruoka 

ja sellainen. Sitten... pitää olla siisti. Ja pitää olla vapaa. Vapaus. Vapaus naiselle 

myös. Onneksi Suomessa on. Siinä mielessä on... naisella ei ole mikään ongelma. 

Ja sitten... kotoisuus... no niin kuin... hyvät suhteet ihmisten kanssa.   

H: Niin. Aivan. Ettei tunne... Tuntee itsensä, että kuuluu siihen joukkoon, tai...  

V: Joo. Joo. Kyllä. Että kuitenkin kuuluu. Kuitenkin... Voidaan puhua. Ja 

vierailla. 

 

Kodin ja kotoisuuden tunteeseen liittyvät ajatukset olivat jokaisella haastateltavalla 

lämpimiä ja positiivisia. Jokainen kertoi omasta kodistaan tavoilla, joista välittyi tunne 

kodin tärkeydestä ja merkittävyydestä henkilökohtaisena paikkana, jota halutaan jopa 

suojella ulkoisilta tekijöiltä. Edellä olevissa lainauksissa tuli esiin myös joukkoon 

kuuluvuuden tunne, jonka jotkut haastateltavista kokivat tärkeäksi kotoisuuden tunteen 

muodostumisessa. Jotta oma olo voi olla kotoisa, täytyy tuntea jonkinlaista 

yhteenkuuluvuutta kanssaihmisten kanssa. Tämä piirre liittyykin hyvin läheisesti 

kotiseutuidentiteettiin, jonka olennainen osa on nimenomaan yhteisöllisyyden tunne. 

Kodin tunteet liittyvät usein lapsuuden kokemuksiin ja ajatuksiin, jotka ovat syntyneet 

omasta kodista. Ne voivat olla yhtä lailla positiivisia kuin negatiivisia, mutta jokaiselle 

ne ovat henkilökohtaisia. Koti on yhtälailla fyysinen paikka kuin joukko suuria ja 

tärkeitä tunteita, jotka kaikki liittyvät kotoisuuden kokemukseen (Blunt & Dowling 

2006: 1, 22). 
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5.5 Tulevaisuusnäkökulmia 

Haastatteluissa keskusteltiin ensin edelliseen kotiseutuun liittyvistä asioista ja 

muisteltiin elämää ennen Suomeen muuttamista. Tämän jälkeen siirryttiin puhumaan 

nykyelämästä ja kotoutumisesta Suomeen. Kunkin haastattelun lopussa kävimme läpi 

myös tulevaisuuteen liittyviä odotuksia ja ajatuksia siitä, millaisena venäläiset 

maahanmuuttajat näkevät oman tulevaisuutensa. 

 Lähes jokaista haastateltavaa kiinnosti tulevaisuus Suomessa, sillä vastaajien 

mielestä etenkin yhteiskunnalliset asiat ovat täällä kunnossa ja Suomi on lapsille erittäin 

hyvä ja turvallinen paikka elää. Suurin osa kyllä tunnusti kaipaavansa entistä kotiaan ja 

joitain tiettyjä asioita siellä. Kuitenkin kysyttäessä paluusuunnitelmista suurin osa totesi, 

ettei kuitenkaan haluaisi koskaan enää palata entiselle kotiseudulleen. Ne 

maahanmuuttajat, jotka eniten kaipasivat entistä kotiaan, olivat sellaisia, joille tärkeitä 

läheisiä tai sukulaisia oli jäänyt vielä asumaan vanhalle kotiseudulle. Tämän vuoksi he 

kaipasivat sinne suuresti. Osa totesi, että tulevaisuudesta on vielä vaikea sanoa, mitä 

tulee tapahtumaan. Tulevaisuus Suomessa on hyvin todennäköinen, mutta he eivät 

myöskään halunneet sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jonain päivänä palaisivat vielä 

entiselle kotiseudulleen. Nämä vastaajat olivat kuitenkin sellaisia, joiden aiempi elämä 

oli koettu hyväksi ja he olivat pärjänneet niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin 

erinomaisesti edellisessä kotimaassaan. 

 

H: Että aiot asua jatkossakin? 

V: Kyllä, varmasti. No, toisaalta, että kun mä joskus alussa kun mä tulin tänne ja 

mä aattelin, että mieheni ei missään nimessä voisi lähteä pois Suomesta. Mutta 

kyllä hän nyt sanoo, että kyllä hän voisi joskus vaikka lähteä Venäjälle asumaan. 

Mutta mä en tiedä, voimmeko vai ei. Mutta mä en voi sanoa, että mä en koskaan 

lähde Suomesta. 

H: Niin niin, että eihän sitä voi koskaan… 

V: Joo, kun nyt mulla on, ja kun me vähän enemmän matkustellut. Myös sekin. 

H: Kaipaaksä vielä sitä entistä kotiseutua? 

V: En, ei. Ehkä joskus kun mä sanon, että joskus just tällaisia, tuttuja, ystäviä, 

juhlia, jotakin. Tai yhteisiä tapahtumia, näin. Se on kyllä, mutta kato kun se on 

Pietari on niin iso kaupunki ja tietenkin missä mä asun, missä mullon asunto, 

siellä on puistoja ja hirveen kaunista. Mutta sitten jos keskustassa tai jotakin, niin 

täältä pitää lähteä jos metsään… Että melkein pari tuntia. Joo,haha. Ja takaisin, 

että. Mä kun tulin Seinäjoella, mä hirveen pettynyt, kun Seinäjoen keskustassa ei 

ollut mitään. Että mikä tämä on, ei mitään, ei mitään kauniita tällaisia, no jotakin 
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se voisi varmasti hoitaa paremmin. Mä kohta 25 vuotta olen, ja se on sama 

sitten… 

H: Joo, aivan. Haluaisiksä joskus palata sinne Pietariin? 

V: Voin. Nyt voi sanoa, että voin. 

 

Haastateltavilta kysyttiin siis ensin, tuntevatko he jonkinlaisen tunnesiteen Suomeen ja 

aikovatko jatkossakin asua Suomessa. Tämän jälkeen kysyttiin vielä kerran, kaipaako 

vastaaja yhä entiselle kotiseudulleen tai haluaako hän joskus palata sinne. Viimeisenä 

vielä tiedusteltiin, missä haastateltava näkee itsensä kymmenen vuoden kuluttua ja 

millaista elämä silloin tulee olemaan. Suurin osa kertoi, että side Suomeen oli jo 

syntynyt ja muutama kertoi, että tuntee jo juurtuneensa Suomeen. Kymmenen vuoden 

päähän sijoittuvat haaveet olivat hyvin moninaisia, mutta ne osoittivat haastateltavien 

olevan yhtäältä realistisia, mutta toisaalta toiveikkaita omaa tulevaisuuttaan kohtaan. 

 

H: Joo. Aivan. Hyvä ajatus. No sä oot nyt asunut melkein kolme vuotta Suomessa, 

niin onko sulla syntynyt minkäänlaista tunnesidettä Suomea kohtaan? Tai 

tunnetko juurtuneesi Suomeen yhtään?  

V: No joo, tietysti. Osin, ei kokonaan vielä, mutta eli kuitenkin tulee nyt vielä 

ajatuksia, että kyllä minä voin palata kotimaahan. Mutta uskon, jos minä saisin 

työpaikan, sitten varmaan mieli muuttuu. Koska nyt mulla on ihan vähän stressi 

siitä, että olen työtön. Mutta muuten kaikki on hyvä. Mitä vielä tarvitaan? On 

ruokaa, on mahdollisuus käydä erilaisissa paikoissa. No ei kaikissa, mutta 

kuitenkin. 

H: Että aiot, ainakin tällä tietoa, jatkossakin asua Suomessa. 

V: Joo. 

H: Mutta kaipaat kuitenkin vielä...  

V: Joo, kaipaan ja minä toivon ja yritän löytää toimintaa Suomen ja Ukrainan 

välillä. Että mulla olisi mahdollisuus päästä myös usein Ukrainaan. Ja niin kuin 

tehdä jotakin Suomelle ja Ukrainalle.  

H: Käyttekö te muuten usein Ukrainassa? 

V: Minä useimmin kuin mies. Koska mulla on vielä koti-ikävä ja mun vanhemmat 

ikävöivät. Eli paljonko? No, uudenvuoden aikana ja kesällä, mutta olin myös 

kolme kertaa. Mutta periaatteessa kaksi kertaa vuodessa, mikä on kuitenkin se... 

H: Niin. Mutta sä et tosiaan vielä tiedä, että aiotko sinne palata joskus, vai...? 

V: En tiedä. 

H: Eihän sitä koskaan tiedä. 

V: Joo. Ei.  

H: Mutta missä sä näet itsesi kymmenen vuoden päästä? Suurimmissa haaveissa, 

niin missä olet kymmenen vuoden päästä? 

V: No se on kuitenkin niin kuin... Suomessa. Mutta niin kuin Suomen ja Ukrainan 

välillä. Työssä, jossa pitää tehdä kahdella kielellä, kahdelle maalle. 

 

H: Do you plan to try to live in some other country at some day? 
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V: We will stay here so far, in Finland. No other plans so far. 

H: Are you happy here? 

V: Now I can say that I am happy. I get used somehow to this country. At the 

beginning I missed severely home, it was few months ago. Several times per day I 

wanted just to get in plane or train and go back home. Especially difficult were 

long winter months which I basically spent alone at home. Now I am ok more or 

less. Language school cheered me up: I met here friends and life changed to a 

better direction after that. Also spring and summer came, which affected my mood 

immediately. 

 

H: Että aiotko palata sinne koskaan? 

V: On, kyllä mä uskon, mä luulen… Ei sitä  niinku ikinä tiedä, miten varsinkin 

minä. Siis mulla on niin kuin päivässä miljoona ajatusta, mä yhtäkkiä voin myydä 

tämä huomenna ja muuttaa pois vaikka Islantiin. Siis ei ikinä, mä oon aivan hullu 

tässä. Ajatuksia on koko ajan, vaikka minkälaisia, mutta nyt emmä… mutta nyt on, 

ikä on varmaan, että ei enää tee heti, kun joku idea tulee. Aikaisemmin oli niin, 

että ajatus – heti teko. Nyt se on ajatus – miettiminen – sitten teko. Ja miettiminen 

miljoona kertaa, siis mä mietin nyt tosi paljon, ennen kuin mä teen jotain. 

H: Joo! Niin eli, sä jo periaattees sanoitkin, että missä sä näet itses kymmenen 

vuoden kuluttua elikkä sä haluat olla täällä vielä… 

V: No, täällä vielä. Rutiini mä haluan nyt. Kymmenen vuotta oli rakentaminen ja 

nyt mä oon rakentanut talo. Ja nyt mä haluan asua siellä. 

H: Joo, joo. Elää tätä… 

V: Elää, niin. 

 

Kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat näkivät tulevaisuutensa Suomessa 

todennäköisenä ja parhaana vaihtoehtona. Perhesuhteet ja oma puoliso osoittautuivat 

tässäkin kohdassa tärkeäksi taustaksi. Perheen mukana muutto voisi olla mahdollinen, 

mutta Suomessa asuminen olisi paras vaihtoehto, jos oma perhekin tulee jäämään tänne.  
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6. KOTISEUTUIDENTITEETTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

6.1 Tärkeimmiksi valikoituneet tekijät  

Haastatteluissa käytiin nykyisen elämän ja elämäntilanteen kohdalla läpi sitä, miten 

kukin maahanmuuttaja kokee kotiutuneensa Suomeen. Tämän keskustelun jälkeen 

pohdittiin, mitkä asiat ovat saaneet kunkin henkilön kotiutumaan Suomeen. 

Keskustelussa haastattelija antoi aina ensin vaihtoehdon, josta sitten keskusteltiin 

monipuolisesti samalla pohtien sitä, onko sillä suuri merkitys liittyen omaan 

kotiutumiseen. Lopuksi, kun koko lista oli käyty läpi, haastattelija kysyi vielä, mikä 

näistä edellä läpikäydyistä kohdista on tärkein omalle kotiseututunteelle ja 

kotiutumiselle. Käydyt aiheet olivat seuraavat: ihmiset/perhe/ystävät, työ/koulutus, 

luonto/maisemat, uskonto, yhteisö/yhteiskunta, harrastukset ja oman kulttuurin 

säilyttäminen. 

 Jokainen aihealue synnytti keskustelua ja ajatuksia. Ne olivat selvästi tärkeitä 

aiheita haastateltaville. Tärkeimpiä tekijöitä tiedusteltaessa nousi esiin selkeästi kaksi 

asiaa eli läheiset ihmiset, ystävät ja perhe sekä työ ja koulutus. Teemoittelun avulla esiin 

nousi vielä kolmas tärkeä tekijä, kieli. Kielen merkitys kotiutumiseen ja 

kotiseututunteen muodostumiseen korostui samalla lailla kuin ihmisten, työn ja 

koulutuksen vaikutus. 

 Seuraavassa keskitytään kolmeen tärkeimpään tekijään, eli työhön ja 

koulutukseen, perheeseen ja läheisiin ihmisiin sekä kieleen. Haastattelunäytteiden 

avulla tuodaan esiin ajatuksia, joita nuo kyseiset aiheet herättivät tutkimukseen 

osallistuneissa maahanmuuttajissa. Joka tapauksessa seuraavassa esiteltävät asiat ovat 

sellaisia, joiden avulla maahanmuuttajien itsensä mukaan kotiutuminen ja 

kotiseututunteen muodostuminen on nopeaa, joten niihin tulisi panostaa erityisen paljon 

kaikessa maahanmuuttotyössä. 

Myös Pihla Siim käsittelee artikkelissaan Paikkasuhteet maahanmuuttajien 

kertomuksissa (2006) entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttaneiden ihmisten 

suhdetta sekä entiseen että nykyiseen koti- ja asuinpaikkaan sekä näiden ihmisten niihin 

liittämiä tunteita ja merkityksiä. Hän tuo artikkelissaan esiin tekijöitä, jotka tekevät 

paikoista ihmisille omia ja toisaalta tekijöitä, jotka saavat toiset paikat jäämään ihmisille 
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vieraiksi. Hän kertoo olevansa erityisen kiinnostunut paikan emotionaalisesta ja 

sosiaalisesta puolesta. Ihmisen henkilökohtainen suhde tiettyyn asuinpaikkaan on usein 

arkisessa elämässä huomaamaton asia. Paikan merkitys nousee ehkä esiin vasta pois 

muutettaessa. Maahanmuuttajilla on erityisen suuri tarve onnistua luomaan uuteen 

paikkaan läheinen suhde, jotta siitä tulisi uusi kotipaikka. Siimin artikkelissa esiin 

nousee tärkeinä tekijöinä uuteen paikkaan kotiutumisessa läheiset ihmiset, kotitalo, 

mökki, puutarhapalsta, luonto, työ, kieli sekä oma kulttuuri. Myös uskonto voi jossain 

tilanteessa olla tärkeä paikkaan sitova tekijä, varsinkin jos muut tekijät eivät ole sillä 

hetkellä apuna (Siim 2006: 93–97). Siimin saamat tulokset ovat siis melko tavalla 

samansuuntaiset kuin käsillä olevassa venäläisten maahanmuuttajien 

kotiseutuidentiteettiä koskevassa tutkimuksessa. 

6.2 Työ ja koulutus 

Työ ja koulutus todettiin tärkeiksi ennen kaikkea siitä syystä, että niiden avulla päästään 

heti alusta alkaen luomaan tärkeitä sosiaalisia suhteita uudella kotiseudulla ja 

tutustumaan toisiin samanhenkisiin ihmisiin. Samalla myös uuden kielen oppiminen 

helpottuu ja uusilta tuttavilta voi saada sellaista tukea ja apua, mitä ei aikaisemmin ole 

muualta saanut. Työ ja koulutus osoittautuivat myös siltä kannalta tärkeiksi, että kun 

ihmisellä on tarpeeksi tekemistä, hän pystyy helpommin olemaan onnellinen ja 

löytämään asioista positiivisia puolia. Yksinäisyys voi johtaa helposti masennukseen tai 

muihin mielenterveydellisiin ongelmiin. Ihmisen identiteetin kannalta on tärkeää, että 

hänellä on ammatti, jonka hän kokee hallitsevansa. Ammatin kautta hän voi kuulua 

useisiin erilaisiin ihmisryhmiin, jotka lujittavat osaltaan hänen identiteettiään. Työllä on 

siis monenlaisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. Työ ja ammatti antavat ihmisen 

minuuden lisäksi myös hänelle tietynlaisen imagon, jonka mukaan muut häntä katsovat. 

Tällaisen imagon luominen voi joillekin olla hyvin tärkeä ja merkittävä osa omaa itseä. 

 

H: Tuntuuko, että se, että sä oot ollu töissä ja sä oot saanu koulutusta, niin onko 

nekin auttaneet sua vielä enemmän tänne Suomeen juurtumaan? 

V: Kyllä, ne on auttaneet lujaa. Että, jos mä olisin vain kotona, ei se olisi… Ei se 

oikein… Sitten kun sä käyt töissä, näet ihmisiä ja sä niin kuin niiden kanssa 

jotenkin, jonkun verran toimit tai niin kuin keskustelet ja… kyllä ne tekee niin kuin 

justiin työkokemus tai jotakin niin kuin… ja mä aina niin kuin katson, että joo, 

että jos mä niin kuin eteenpäin ja eteenpäin, kyllä mulla vielä aikaa ennen. Haha. 
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V: Mutta täällä on parempi sen takia, että jos minä haluaisin ja jos minulla on 

määrä, toive, minä voin joka päivä lukea ja opiskella. Minä uskon, että minä vielä 

työskentelen Suomessa vaikka eläinlääkärinä, mutta haluaisin tutkijana tai muuta. 

H: Olet niin korkeasti koulutettu, että varmasti haluaisit. 

V: Nyt me harjoittelemme. Minä olen ollut myös eläinklinikalla harjoittelussa, 

mutta nyt minulla on kielellinen harjoittelu, ammattikielen harjoittelua. 

 

V: Sitte niin kuin vähän itsestä ylpeä, että tulin, että mä aloitin niin kuin 

siivoajana. Nyt tietenkin mä teen myös niitä siivoustöitä, mutta se on 

päiväkotihuoltaja, mä ainakin lasken, että se on vähä korkeampi. Mä oon 

lastenkin kanssa ja on se helpompi työkin ja justiin ammattitutkintokin suoritettu. 

Vähän tuntuu, että hyvin ja kyllä ihmisetkin, ne auttaa ja niin kuin aina, että jos 

jotakin justiin niin kuin koulussakin, että meitä oli niin kuin, että mä kävin ihan 

suomalaisien kanssa koulua, että ei siellä ollut niin kuin justiin venäläisillekin 

omaa. Että suomalaisia siellä oli ja venäläisiä, virolaisia. Mutta ei paljon. Niin 

niin, että ihan hyvin. 

 

H: Did you have a chance to work in Finland or try a job practice? 

V: Not yet. I have heard a lot from classmates about job practice, but it is still 

ahead.  

H: What others say about it? 

V: They have mainly negative experience with it, because of language, of course. 

 

V: Mulle on ainut, mikä ei oo ihan sama, että mitä ne ajattelee mun työstä, mun 

opetuksesta. Siitä mulla on tärkeä ja siihen mä oon ollut niin täysillä, täysillä 

panostanut. Siihen, että nostaa mun yritys ja nostaa mun toiminta ja se on, se 

tehnyt musta kyllä itsekkään. Mutta, niin… Mut se oli niin tärkeä mulle, että tämä 

mä tein näin. Koska mä tykkään siitä tehdä. Ja varsinkin sitä, että mitä mä teen, 

se on hyväksi toiselle. Että en mä vahingoita ketään. Mä vahingoitan vaan mun 

kilpailijat. 

H: Aivan. 

V: Mutta se on… Bisneselämä on sellaista. 

H: Niin, se on sellaista! 

V: Sitten mä opiskelin, mä sain… nytkin mä oon saanut, mä oon koulussa 

puolitoista vuotta vielä, mä opiskelen, se on erikoisammattitutkinto. Että mä 

haluan niin kuin tietää enemmän yrityksistä, miten hoitaa kirjanpito, miten… ja 

periaatteessa ne kaikki asiat, jotka koulussa käyn, ne on kaikki kantapään kautta 

mennyt. 

 

Eräs negatiiviseksi koettu asia oli se, että Suomessa ei ole hyväksytty aiemman 

koulutuksen kautta saatua ammattia sellaisenaan, vaan töiden saanti edellytti 

jonkinlaista uudelleen kouluttautumista alalle. Esimerkiksi opettajan koulutuksen 

Venäjällä saanut henkilö ei ollut saanut tehdä päivääkään opettajan töitä Suomessa, 

joten hän oli kouluttautunut uudelleen eri ammattiin saadakseen tehdä edes jotain työtä 
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uudessa kotimaassaan. Opettajan työtä tehdäkseen hänen olisi täytynyt kertomansa 

mukaan opiskella ammattiin miltei alusta asti uudelleen, jotta tutkinto olisi hyväksytty 

myös Suomessa. Uuden ammatin hankkiminen oli kuitenkin ollut tässä tapauksessa 

hyvä asia, sillä kyseinen henkilö oli löytänyt unelmatyön aivan kuin vahingossa tätä 

kautta. 

Etenkin kielen opiskeleminen koettiin tärkeäksi asiaksi kotoutumisprosessissa ja 

kotiseututunteen muodostumisessa. Haastateltavista jokainen oli käynyt Suomeen 

muuton jälkeen jonkunlaisen kurssin, jossa suomen kieltä opiskeltiin. Joillakin kurssin 

järjesti kansalaisopisto, mutta suurin osa oli käynyt Koulutuskeskus Sedun järjestämän 

kurssin. Kielikurssien lisäksi monenlaiset ammatilliset kurssit ja koulutukset sekä 

kokonaiset ammattiin johtavat opintokokonaisuudet on myös koettu tärkeiksi asioiksi 

Suomeen kotoutumisessa. Muutamat haastateltavista olivat opiskelleet uuden ammatin 

itselleen Suomessa aikuiskoulutuksessa ja haastatteluhetkellä olivat päässeet tekemään 

uuden ammatin mukaisia töitä. 

Yksi haastateltavista koki Suomessa työn tekemisen suurena etuoikeutena. Hän 

työskentelee yksityisyrittäjänä ja oman kokemuksensa mukaisesti suomalainen 

yhteiskunta auttaa yrittäjää pärjäämään vaikeammassakin taloudellisessa tilanteessa. 

Omasta mielestään entisessä kotimaassaan hän ei olisi mitenkään voinut pärjätä 

yrittäjänä, sillä tavoin kun hän nyt Suomessa on onnistunut toiminnassaan. 

 

V: Nii-in. Koska vaikka jos mä haluan nyt perustaa oma yritys, perustaa oma 

koulu siellä. Ei kukaan niistä opettajista varmaan antaisi mulle mahdollisuutta. 

Sitten poliitikot varmasti tulisivat mukaan, koska heillä on suhteita, että ei ne 

pysty nyt vaan mulle pitämään omaa yritystä… Mä luulen, en tiedä, en tiedä, 

vaikka mulla on niin vahva se sisu, että mä tiedän, että mä varmasti kokeilisin. Ja 

tekisin. Ja menisin parlamenttiin ja huutaisin siellä. Ja todistaisin, että hei nyt se 

on mun aika ja mulla on oikeus siihen ja tähän. Mutta olisi paljon vaikeampaa, 

paljon vaikeampaa. Voi olla, että mä joutuisin vankilaankin. Ihan hyvin voi olla, 

jotta jos mä vaadin sitten näin… Kato siellä on niin paljon näitä korruptioita. Yksi 

pieni pilkku menee toiseen yhteyteen, ne yhteydet. Varmasti joku tulisi sanomaan, 

että kuule jos et sä halua sun perheelle ongelmia, lopettakaa tämä juttu ja sitten 

mitä tehdä. Siinä vaiheessakin taas muuttaa pois. Haha. 

 

V: Haha… koska minä luulin, että työharjoittelu on vaikea ja tylsä alusta saakka. 

Mutta se oli tosi hyvä minulle, että minä tutustuin kahdeksaan naiseen, jotka 

asuneet Suomessa pitempään kuin minä. Ja he kertoivat omia kokemuksia ja nyt 

minä ymmärrän, enemmän, paremmin mitä tehdä Suomessa tai mitä ei saa tehdä. 
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Ja se oli tosi tärkeä, ja se oli paras, että tapahtui. Koska Sedun koulussa ei oo 

sellainen sama kokemus. 

 

Työ ja koulutus koettiin siis tärkeiksi tekijöiksi liittyen kotiseututunteen 

muodostumiseen uudessa kotimaassa. Niiden avulla uusi paikka ja alue tulevat 

tutummiksi, kun samalla tutustuu myös uusiin ihmisiin. Harvoilla maahanmuuttajista oli 

työ- tai opiskelupaikkaa valmiina Suomeen saapuessaan. Nämä löydettiin sitten joko 

puolison, ystävien tai Työ- ja elinkeinotoimistojen avustamina. Harvoissa työyhteisöissä 

oli ollut erityisempää perehdytystä tai apua erityisesti maahanmuuttajia varten, mutta 

haastateltavat kokivat saaneensa apua kuitenkin aina, kun olivat sitä itse tarvitessaan 

pyytäneet. Myös muissa tutkimuksissa on todettu työpaikan suuri merkitys 

maahanmuuttajan kotoutumisessa. (ks. Martin ym. 2013: 77). 

6.3 Perhe, ystävät ja läheiset ihmiset  

Perhe ja läheiset ihmiset nousivat kaikissa haastatteluissa esiin merkityksellisinä. 

Läheisten ihmisten läsnäolo saa paikan kuin paikan tuntumaan kodilta ja kotoisalta. 

Samaan ryhmään teemoiteltiin myös ystävät, jotka koettiin tärkeäksi osaksi elämää. 

Suurin osa haastateltavista kertoi, ettei tuntenut Suomesta ihmisiä ennen 

maahanmuuttoaan. Tästä ovat poikkeuksena tietysti puolisot, joiden perässä Suomeen 

nimenomaan ollaan muutettu. Suurimmalla osalla oma perhe ja suku olivat jääneet 

entiseen kotimaahan, joten Suomessa oli vain nykyinen uusi perhe, joka yleensä 

tarkoitti puolisoa ja lapsia. 

 

V: No ei venäläisistä, mutta ainakin tuota suomalaisista tietenkin ja tuota mieheni 

kautta. Ja kyllä tuota mulla oli hyvä ystävä koulutuksen kautta. Elikkä aika paljon 

sain noita tietoja, kun hän on asunut pitempään kuin minä ja sitten tuota no hän 

tuntenut hyvin. Mutta hänen kautta ja sitten tuttujen kautta, mutta ei ole ehkä ollut 

paljon venäläisiä. Elikkä päinvastoin sitten ollut myöhemmin. Näin. 

H: Okei. No onko sulla tänä päivänä niin kuin pääasiassa suomalaisia ystäviä 

vai… 

V: Joo, suomalaisia tai ulkomaalaisia. 

H: Tunnetko kuitenkin paljon venäläisiä, jotka asuu täällä? 

V: Joo. 

H: Tunnet… 

V: Työn kautta, joo työn kautta. Mutta meillä kuitenkin tällaisia tuttavia, kuin 

perhetuttavia. Itse asiassa kun nyt mulla, mä voisin sanoa, että perheystäviä, 
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tuttavia. Tai ystäviä, mä voisin sanoa. Vaikka he eivät ole suomalaisia tai 

venäläisiä, mutta sekä että. 

 

V: Hmm… Kaikki ystävät ovat venäläisiä, ei ole paljon suomalaisia. 

Ompelukoulussa esimerkiksi on kahdeksan tyttöä. Minä olen venäläinen ja kaikki 

muut ovat suomalaisia, mutta ne eivät ole ystäviä. Vain koulussa, vain 

keskustellaan, mutta esimerkiksi ei kukaan kysy puhelinnumeroa tai tiedä mitään 

minusta. Joo. Tai, joo he ovat venäläisiä. Tai no jos työharjoittelussa voi käydä, 

saada ystävä, mutta hän ei ole ystävä hän on esimies. Hän on suomalainen ja 

totta kai ei… Miehen ystävät, eivät ole minun ystäviä… Ja heidän vaimot, eivät… 

Joo ei, minulla on kaksi ystävää Venäjältä. Yksi Venäjällä ja yksi Israelissa. 

Israelissa hän muutti samana aikana kuin minä ja tämä on paljon tuttuja juttuja. 

Ja vain yksi ystävä on Venäjältä. Skypessä tai… on helppo. Minulle se riittää. 

Koska minulla on perhe, mies on paras ystävä, hän on suomalainen. Ja tyttö. 

H: Niin, mikäs siinä. 

V: Joo, se on hyvä. Koska, ei ole, esimerkiksi, ei ole aikaa nyt viettää aikaa 

ystävän kanssa. Jos on lapsi kotona, aika on tosi erilainen. Nyt me käymme 

shoppailemassa, sitten leikkipaikkaan, sitten pitää syömään, sitten nukkumaan ja 

sitten uudestaan kaikki. 

 

Ystävien saanti on ollut helppoa, mutta vaihtelua esiintyy siinä, ovatko ystävät 

kantaväestöstä, muista maahanmuuttajista vai kenties muista venäläisistä 

maahanmuuttajista. Suomalaisiin tutustuminen koettiin vaihtelevasti joko helpoksi tai 

vaikeaksi, ehkä riippuen eniten henkilön omasta persoonasta ja luonteenpiirteistä. 

Muutamat totesivat, että elämän kiireellisyyden vuoksi ei ole ehtinyt tutustua omasta 

mielestään tarpeeksi ihmisiin, vaikkakin se olisi ollut täysin mahdollista muutoin. 

 

V: No, en minä voi... Tai no, en minä voi sanoa, että ystäviä... niin kuin tovereita, 

kavereita, mutta ei ystäviä.  

H: Joo. 

V: Joo, kyllä paljon. Niitä on paljon. 

H: Mutta sukua teillä ei oo? Tai perhettä ei ole muita Suomessa? 

V: Mmm-mm. 

H: Ei oo myöskään sun miehen puolelta ketään? 

V: On. On veli. 

H: Joo, okei. 

V: Ja ne niin kuin... hänen kanssa myös olemme tekemisissä, että niin kuin... se on 

niin kuin pyhä... 

H: Aivan. 

V: Joo, se on hyvä. Mutta toisaalta tietysti huono. Mutta no... se on luonnollisesti, 

että jos tietysti vaikka jollakin olisi vaimo tai mies suomalainen. Mutta kaikki ovat 

venäläisiä ja ukrainalaisia.  

 

H: Niin, tunsiksä valmiiksi joitain ihmisiä kun muutit? Tai ketä tunsit? 
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V: Vähän mä, niin kuin miehen kavereita nähnyt, mutta ei oikein niin kuin, että 

mulla olis joku tuttu kaveri tai tuttu ihminen. Ei ollut. Mutta vuoden kuluessa, 

kyllä ne tulee, justiin virolaisia, venäläisiä ja kyllä tässä on justiin Venäjältä ja 

Virosta tosi paljon. 

H: Onko ihmisiin tutustuminen ollut helppoa täällä Suomessa? 

V: Oli, jos suomalaisen kanssa. Suomalaisten kanssa tosi helppo, siis justiin 

tällaisia rentoja, niin kuin ei yhtään… tietenkin kaikki ihmiset erilaisia, että 

jonkun kanssa tulee heti toimeen. 

 

Tärkeiden ja läheisten ihmisten läsnäolo on merkittävä tekijä kotiseututunteen 

muodostumisessa uudessa kotimaassa venäläisten maahanmuuttajien näkemysten 

mukaan. Perheestä ja läheisistä ihmisistä keskusteltiin haastatteluissa jotakuinkin saman 

verran kuin työhön ja koulutukseen liittyvistä asioista. Nämä kaksi voidaan siis todeta 

kaikkein tärkeimmiksi tekijöiksi kotiseutuidentiteetin muodostumisessa. Myös kieli ja 

siihen liittyvät asiat olivat vahvasti läsnä kaikissa haastatteluissa, joten se nostetaan 

esiin kolmantena merkittävänä tekijänä. 

6.4 Kieli 

Kieliasiat ovat tärkeä osa maahanmuuttajan kotoutumisprosessia ja kodin tunteen 

muodostamista uudella asuinpaikalla. Kieltä on opiskeltu niin itsenäisesti, 

kielikursseilla kuin työnkin kautta. Kuten edellä todettiin, kaikki haastateltavat olivat 

käyneet jonkin kielikurssin Suomeen saapumisensa jälkeen. Kielikurssit koettiin erittäin 

tärkeiksi ja niiden kautta useimmat totesivat oman kotoutumisprosessinsa todella vasta 

lähteneen liikkeelle. Kansalaisopistojen ja Koulutuskeskus Sedun lisäksi yksi 

haastateltava kertoi myös Finn-tandem-ohjelmasta, jossa hän oli ollut mukana. Hän 

totesi tämän olleen hyvin tärkeä asia hänelle itselleen henkilökohtaisesti niin kielen 

oppimisen kuin sosiaalisten suhteiden luomisen kannalta. 

 

V: Joo, minä olen osallistunut täällä ohjelmaan Finn-tandem. Tässä ohjelmassa 

kaksi ihmistä tapaavat. Yksi ihminen opiskelee, esimerkiksi kuin minä, Suomen 

kieltä ja toinen ihminen opiskelee esimerkiksi Venäjän kieltä. Ensimmäinen tunti 

puhumme suomeksi ja sitten tunti venäjäksi. Ja sen takia minä puhun vähän 

paremmin kuin vuosi sitten. 

 

V: Mutta minulla on pääongelmana minun huono suomen kieli. Jos minä 

opiskelen suomen kieltä ja osaan puhua riittävän hyvin, luulen että voin asua 

tässä yhteiskunnassa paremmin. Koska nyt on vähän vaikeaa ja luulen, että sinä 
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voit ymmärtää, että minä olen dosentti ja täällä Suomessa minä en voi 

työskennellä dosenttina. 

H: Miksi? Kielen takia? 

V: Koska minun suomen kieli on huono, minä en voi mennä ja pitää luentoa niin 

kuin kotona Ukrainassa. Mutta tämä on todella ongelma, kieli. 

H: Kielen kanssa vaikeaa.. 

V: Koska minä puhuin, koska minä haluaisin lukea kirjaa, katsoa tv, katsoa 

teatteriesityksiä, puhua sujuvasti. Mutta nyt minä voin ymmärtää paremmin, jos 

minun ystävällä on hyvä koulutus. Jos ihminen puhuu selvästi, voin ymmärtää 

melkein kaikki, mutta minä en voi puhua oikeasti ja nopeasti. Minä luulen, että 

vain kieli on ongelma. 

 

V: Niin kuin mutta kyllä se justiin se puhuminen, se tekee. Että jos niin kuin 

pelkäät tai niin kuin, että mä en ymmärrä tai niin kuin, että mä en halua niin kuin 

ymmärtää justiin tai mä pelkään sanoa väärin. Mä kuulin monesta niin kuin, että 

mä pelkään sanoa, mä pelkään puhua, koska mä pelkään, että mä sanon väärin. 

Mä sanoin, ihan sama voi kuule. Mä sanoin, että mulla on vielä tällainen 

anoppikin, joka… Justiin mä sanon näitä, pitäis olla niin kuin kaksi U, uuni ja 

uni. Siis mulle on nää uuni on sama, uni ja uunikala on unikala tai unikana. Kuule 

se sitten nauraa siellä lujaa hahahahaa ja sitten mä vaan, että mitä nyt. Niin kun 

itse ei ymmärrä, että mitä mä sanoin väärin. Ja sitte mä aloin, että jaa pitikö se 

uuuuuuuuni vai uuuuni vai unessa vai unissa ja… Justiin tällaisia pikkuisia niin 

kuin sanakäänteitä ja sitten niin kuin heti eri tarkoitus ja se kuulee ja nauraa. 

 

Kielioppi ja fraasit ovat niitä, jotka on koettu vaikeimmiksi asioiksi suomen kielessä. 

Toki ihmisten välillä on eroja, joten joku koki taas puheen ymmärtämisen ja itse 

puhumisen vaikeimmiksi asioiksi. Omalla asenteella ja itsevarmuudella on 

maahanmuuttajien mukaan vaikutus siihen, miten nopeasti kielen pystyy ottamaan 

hallintaansa. Toki ”hyvällä kielipäällä” on myös oma osuutensa, mutta ahkeruudella ja 

kovalla työllä voi korvata myös luonnollisen lahjakkuuden puuttumista. Useassa 

haastattelussa nousi esiin myös se, mitä kieltä puhuu kotona puolison ja perheen kanssa. 

Maahanmuuttajat, joilla on suomea puhuva puoliso, kokivat puhumisen ja 

ymmärtämisen helppoina asioina. Toisaalta henkilöt, joiden puoliso oli venäjänkielinen, 

kokivat, että puheen ja ymmärtämisen sisäistäminen on hidas ja pitkä prosessi. On 

selvää, että joka päivä käytettynä kieli tarttuu ja alkaa sujua nopeammin ja helpommin 

kuin jos kieltä vain opiskelee kurssilla muutamia kertoja viikossa. 

 

V: Language is difficult, but for example for me it is not grammar that is most 

difficult, as to my classmates. Speaking is difficult and understanding when other 

ones speak. I have noticed that others understand better from hearing but struggle 
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with grammar. Especially if family member is Finnish, they get used to speaking 

faster. 

 

V: Menin suomenkielen kurssille kun lapseni oli seitsemän kuukautta. Menin 

kansalaisopiston kielikurssille, tunnin jälkeen opettaja sanoi: ’Jos sä haluat tulla 

että tervetuloa, mutta uutta sä et enää opi’. Mun taso oli eri, toki mulla on ollut 

vironkieli taustalla, se helpottaa paljon. Toki jollakin on kielipää, jollakulla ei oo, 

minulla kävi tuuri sen suhteen, että kielipää on ollut. Seuraava kerta kun menin 

suomenkielen kurssille, siitä on kolmisen vuotta tai neljä, kun olen jäänyt 

työttömäksi taantuman aikana, niin ajattelin että nyt luen edes kielioppia, silti 

mun taso oli korkeampi kuin siellä. Mä opin kielen erilailla, olen kirjoittanut suht 

hyvin, mutta jos sanotaan että kirjoita lause tommosessa muodossa, se ei sano 

mitään. Mutta esimerkiksi annetaan lause ja sen muotoisena toistetaan, ei mitään 

ongelmaa. Mutta ne kieliopin termit ja kaikki, ne ovat mulle vieraita, mä vain 

tiedän kuinka kirjoitetaan, kirjoitan kuinka kuulostaa paremmalta mun korvaani. 

H: Sulta löytyy sitten sellaista kielikorvaa, pystyt sen kuulemaan. 

V: Mutta se on erilailla, lauserakenteiden muodoista en niinkään tiedä, monet 

venäjänkieliset kaverit, kun he ovat käyneet kielikurssit tietävät paremmin. Niin 

mutta, kielikurssilla he tutustuvat keskenään ja sitten pitävät yhteyttä. 

 

H: How you cope in everyday life without yet language knowledge? 

V: I have a translator at Neuvola where I go regularly now during pregnancy. 

With some of doctors we go in Finnish language, slowly. So far I managed to 

make those visits and understand all. Sometimes we can go with English or 

pictures, or even gestures.  It works all the time.  

 

Maahanmuuttajat korostavat kielen merkitystä kaikessa kotiutumisessa, mutta kuten 

etenkin viimeinen esimerkki osoittaa, myös ilman kieltä voi selvitä hyvin haastavistakin 

tilanteista. Neuvolakäynnit raskauden aikana ovat elintärkeitä äidin ja lapsen 

molempien kannalta, joten on tärkeää, että kaikki asiat tulevat ymmärretyiksi oikealla 

tavalla. Yhteisen kielen puuttuessa vuorovaikutus voidaan suorittaa kuvien ja eleiden 

avulla, vaikkakin olisi suotavaa, että näin tärkeisiin tapauksiin saataisiin paikalle tulkki 

pitämään huolen siitä, että asiat on ymmärretty oikein puolin ja toisin. 

 

V: Ja sitten se, mitä mua auttoi todella paljon, että minä en oo ujo puhumaan. 

Vaikka mä puhun väärin. Et se auttanut myös oppia suomea nopeammin. Jotkut 

suomalaiset on sellaisia, että ne haluaa puhua niin, että sinä et ymmärrä. Ne 

tekee niin kuin tarkoituksella, tahallaan niin, että ne puhuu tällaisella… Silloin ku 

mä muistan, nyt kyllä kun ne puhuu näin, kyllä mä osaan myös sekin. Ei nyt, se ei 

niinku, mulla se ei ole ongelma ollenkaan, mutta silloin aluksi oli, kun ei osannut 

kieltä. Tuntuu, että sä olet lapsi, joka on vasta aloittanut puhumaan. 

H: Joo. 

V: Ja sitten toinen puhuu NIIN tahallaan kieltä, ettet sä ymmärrä, vaan näyttää 

sulle, että sä oot täällä tällainen, jopa ei-tervetullut. 
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Jotkut venäläisistä maahanmuuttajista kokivat kielen myös eräänlaisena valtakeinona, 

jota tietynlaiset ihmiset saattoivat yrittää käyttää maahanmuuttajia vastaan. Puhumalla 

vaikealla murteella tai muuten nopeasti tai epäselvästi voidaan yrittää lannistaa 

maahanmuuttaja ajattelemaan, ettei hänellä ole mahdollisuutta koskaan oppia suomen 

kieltä oikeasti. Tällaiset ihmiset ovat kuitenkin haastateltavien mukaan harvassa, joten 

asia ei ole suuri ongelma. Kuitenkin esimerkiksi eteläpohjanmaan murre koettiin 

toisinaan hankalaksi ymmärtää. Sen oppimisen todettiin kuitenkin olevan helppoa ja 

nopeaa, kunhan vain itse asennoituu asiaan oikealla tavalla. 

6.5 Muita kotiseutuidentiteettiin vaikuttavia tekijöitä 

Tässä viimeisessä kohdassa nostetaan vielä esiin muutamia haastattelunäytteitä, joissa 

kerrotaan muista kotiseutuidentiteettiin vaikuttavista tekijöistä. Näytteiden avulla on 

tarkoitus tuoda esiin se, että vaikka edellä mainitut kolme asiaa nousivat tärkeimmiksi 

tekijöiksi, niin todellisuudessa kotiseututunteen muodostumiseen vaikuttavat myös 

lukuisat muut asiat. 

 

H: Niin tai ihan ylipäätään, että onko jotkut harrastukset ollut tärkeitä, että kun 

oot saanu niitä täällä tehdä niin… 

V: No en mä tiedä onko se harrastuksesta teatterit ja lukeminen. 

H: Niin, onhan ne. 

V: Joo, mutta ennen, joitakin vuosia me kävimme teatterissa, Seinäjoen 

teatterissa. Se olikin hyviä näyttelijöitä ja, mutta viime aikoina jotakin, koska me 

olemme, olemmeko viime vuonna olleet viimeksi. Kun yleensä aika usein. Mieheni 

kanssa. Tänä vuonna emme kertaakaan. Joo täytyy käydä! 

H: Joo niinpä, täytyy käydä. 

V: Harrastuksia tietenkin mitä, ei mulla paljon harrastuksia. Elikkä lukeminen 

tietenkin ja ja… teatteri voi olla. No tietenkin jos tällaiset, tuota, onko tämä 

harrastus vai ei. Jos tällaisia näyttelyitä tulee. Helsingissä. Suomalaisia 

taiteilijoita, niin me aina käymme. Silloin kun oli 150 vuotta, juhlavuosi, tuo 

Albert Edelfelt. No sitten viime vuonna oli tuota, Helene Schjerfbeck. Joo se oli 

viime lokakuussa, koska mä yhtäkkiä olin, että hetkinen, huomenna vipa päivä. Ja 

se oli lauantai-ilta. Yöllä tilasin hotellin, Helsingistä, viideltä heräsimme sitten 

lähdimme tuota katsomaan. Haha. 

 

H: No, onko jotain harrastuksia, jotka ois sulle ollu tärkeitä siinä, että sä oot nyt 

tänne kotiutunut?  

V: Joo. Täällä on hieno lasketella tietysti. Se on hieno mahdollisuus, koska 

Ukrainassa on myös hiihtokeskus iso siellä Länsi-Ukrainassa. Mun mielestä siellä 
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on jopa korkeammat vuoret kuin... tai tunturit kuin Lapissa. Mutta täällä saa niin 

kuin vaikka Simpsiölle. Tiedätkö? Tai tänä vuonna me olimme Himoksella 

esimerkiksi. Ja joskus tietysti haluamme päästä jollekin kauemmalle. Lappiin. 

Sitten nyt... juuri nyt kesätauko, mutta käyn tanssimassa. Tankotanssimassa.  

 

Harrastukset ovat olleet joillekin maahanmuuttajille tärkeä asia. Tärkeät harrastukset 

ovat voineet olla joko sellaisia, joita on harrastettu jo entisessä kotimaassa tai sitten ne 

ovat aivan uusia, joihin on törmätty vasta Suomessa asuessa. Haastatteluissa mainitut 

harrastukset ovat pääasiassa olleet urheiluun tai kulttuurielämään liittyviä. 

 Uskontoon liittyvät asiat olivat myös joillekin haastateltaville tärkeitä. Suurin osa 

haastateltavista kertoi olevansa ortodokseja. Etelä-Pohjanmaalla löytyy ainoastaan 

Vaasan ortodoksinen seurakunta, joten uskonnon harjoittaminen vaatii pienen 

välimatkan kulkemista. Muutama kertoo myös kääntyneensä evankelis-luterilaiseen 

uskoon tunteakseen itsensä vielä enemmän suomalaiseksi. 

 

V: No uskonnosta täytyy sanoa nyt niin, että kun mä oon ortodoksi alkuperin. 

Mutta oisko se pari vuotta sitten, mä oon muuttanut siihen luterilaisuuteen. 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon mä kuulun, Seinäjoen evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon. Ja sitä mä tehnyt, koska mulla on ollut vaalit, kokoomus, mulla on se 

puolue, että siihen kirkkovaalit ja sitten tota kuntavaalit. Sen varten mä oon 

muuttanut. Ja sitten muuten aattelin, että mä asun Suomessa, mä oon Suomen 

kansalainen ja mä sain aika… Mä tykkään, siis käyn kirkossa ja olen uskovainen. 

Ja ortodoksikirkkoa ei Seinäjoella olemassa. Jotenkin niin kuin tuntunut, että mä 

haluan muuttaa. Mutta silti, ne juuret on siellä ortodoksisuudessa. Mä kokenut 

sen, että Jumala on yksi, ihmiset on se, joka keksinyt uskonnot. Religion, niin. 

Ihmiset on, siis Jumala on yksi, ja ihmiset vain sen takia, kun ne ajattelee eri 

tavalla, ne on mennyt siihen suuntaan, miten ne ajattelee ja sitten se alkaa 

olemaan ryhmä. Että aha, mulla on nyt vaihtoehto, haluanko mä olla evankelis-

luterilainen tai haluanko mä olla ortodoksi. Sitten se riippuu tietenkin, missä 

maassa sä oot. Niin… mutta… ja sitten sä liityt siihen, missä susta tuntuu, että sä 

oot… se on sun oma. Mutta Jumala on yksi. Sen takia kun mä muutin, musta 

tuntui kyllä, että niin kuin teinkö mä oikein, että kun mä oon ortodoksi ja yhtäkkiä 

näin. Mutta en mä muuttunut muslimiin. 

 

V: No, mä olin aina niin kuin, tai ei mun vanhemmat oli niin kuin ihan rauhalliset 

justiin sen uskonnon kanssa. Että kyllä me kirkossa käytiin ja ollaan niin kuin 

kastettu, joo kastettu. Niin kuin mun sisko ja mä. Ja sitten tietenkin mun pojan 

suhteen, että niin kuin mun pojan kanssa, että mitä… Niin mä sanoin, että kyllä se 

saa olla niin kuin teidän uskonto, että ei mulla oo niin kuin mitään hätää. Että 

kun, sitten kun se oli, ja ei se pappikaan mitään, että mä oon niin kuin… Se 

ortodoksi, niin ei se sitäkään mitään haitannu. Ja mun siskokin tuli niin kuin, 

kummiksi, kummitäti. Että ei tässä niin kuin Suomessa mitään sellaista, että joo 
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nyt kuule sun täytyy tuohon liittyä ja lukea tämä biblia tai mikä se onkin… ei 

siitäkään oo mulle ollut mitään negatiivista. 

H: Niin, ei oo ollut niin kuin missään vaiheessa. 

V: Ei, itselle ei. Voi olla kun mä itse sen kanssa, tai sen uskonnon kanssa niin 

kuin, ihan rauhallinen. 

 

Myös yhteisö ja suomalainen yhteiskunta nostettiin esiin monessa kohdassa 

positiivisena asiana. Suomen demokratia koetaan toimivaksi ja valtiovallan katsotaan 

tekevän päätöksiä ilman lahjontaa ja korruptiota. Ihmisten rehellisyys ja luotettavuus 

ovat asioita, joita myös arvostetaan suuresti. Suomalainen yhteiskunta nähdään 

toimivana kokonaisuutena, jossa ihmisen on helppo olla onnellinen. Syrjäytyminen 

koetaan miltei mahdottomaksi, sillä suomalainen yhteiskunta ei maahanmuuttajien 

mielipiteen mukaan anna ihmisen syrjäytyä. Ihmisestä pidetään hyvää huolta ja apua saa 

aina, kun sen osaa ottaa vastaan. Myös omasta äänioikeudesta ollaan ylpeitä ja siksi 

vaaleissa halutaan aina äänestää. 

 

H: Että onko se hyvä asia Suomessa tai? 

V: Se toimii! Jos justiin verrataan Venäjän kans, niin siellä on aivan kuinka 

sattuu kaikki, tässä on varmasti viisaita ihmisiä, kun justiin jo tuollaista, niin kuin 

rahaa, palkkaeroa. On tietenkin jonkun verran, mutta ei niin lujaa, kun niin kuin 

Venäjällä justiin. Et kyllä ne päättää asioita ihan hyvin. 

H: Eli oot niin kuin tyytyväinen siihen? 

V: Mä oon tyytyväinen. Joo, että ei mulla mitää… Justiin, kun näitäkin 

lomautuksia tulee, ne yrittää jotenkin säästää jossakin, että mutta, ei niin kuin 

lomauteta. Justiin tämä vuosikin, se oli justiin niin kuin puhe, että nyt 

lomautetaan. Mutta eikö Seinäjokikin jotain keksi, joo ratkaisuja ettei tartte olla 

kuin kaksi viikkoa ilman palkkaa. 

 

V: No ei… Kyllä se täytyy sanoa, että demokratiaa on Suomessa, verrattuna 

Georgiaan. Vaikka kyllä… en kyllä, en osaa, en voi sanoa, että Suomessa ei oo 

demokratiaa, valehtelen jos sanoisin, että ei oo demokratiaa. Minä en törmännyt, 

no totta kai suhteet toimii, suhteet aina. Suhteilla mennään aina, rahalla mennään 

myös aina. Mutta täällä mennään myös demokratialla. Että jos sä todistat, että sä 

oot oikeassa, niin kyllä sua kuunnellaan. Jokaisella on äänioikeus. Jos sä puhut 

asiaa, ja jos sä oot hyvin loukkaantunut ja sä puhut asiaa, kyllä sua kuunnellaan. 

Ei sua lähetetä vankilaan. Haha. 

H: Niin jokaisella on se sananvapaus ja… niin näin on. 

V: Niin on. 

H: Ja sähän sanoit, että sä oon Suomen kansalainen, elikkä sä oot äänioikeutettu. 

V: Joo kyllä. 
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Oman kulttuurin säilyttäminen tai joidenkin sen piirteiden säilyttäminen oli joillekin 

maahanmuuttajille tärkeä asia. Osa toki koki asian niin, että jokaisessa maassa tulee elää 

kyseisen maan tavoilla, joten entiset perinteet ovat saaneet jäädä taustalle. Omille 

lapsille kuitenkin toivottiin jäävän nykyisen suomalaisen kulttuurin rinnalle muistoja ja 

perinteitä myös omasta aiemmasta kulttuurista. Oman kulttuurin säilyttämisen lisäksi 

keskusteltiin vielä jonkin verran suomalaisesta luonnosta ja maisemista. Suomen 

luonnon parhaita puolia nostettiin esiin monissa eri haastatteluissa. Luonto ja sen 

läheisyys koettiin yleisesti ottaen melko tärkeäksi asiaksi. Myös Outi-Kristiina 

Hännikäinen on omassa tutkimuksessaan (Hännikäinen 2010) todennut, että maisema 

vaikuttaa identiteetin syntyyn ja ylläpitoon, eli maisemat luovat identiteettiä omalta 

osaltaan. Saman totesivat myös haastatellut venäläiset maahanmuuttajat omissa 

päätelmissään. 

 

H: No onko sulle ollut tärkeetä, että oot saanu jotain säilyttää sun omasta 

kulttuurista? 

V: Minulle rehellisesti se ei oo tosi tärkeä, koska no ehkä taas… minä luen paljon 

tai uutisia… 

H: Niin ja sä kerroitkin ettei sulla oo mitää tapoja… 

V: Lapselle! Lapselle pitää säilyttää kaikki! Ja en tiedä millä tavalla. Koska minä 

näen, että hän kääntyy suomalaiseksi. Tosi nopeasti. Ja taas, minä en ole 

uskonnollinen. Esimerkiksi pääsiäinen, hän tietää nyt mikä on pääsiäinen 

Suomessa, mutta ei mikä on Venäjällä. Venäjällä on tosi erilainen, ja päivä on 

eri. Mutta minä en tiedä, miten pääsiäistä… en voi näyttää hänelle, mikä se on. Se 

on, minä oon huono esimerkki säilyttää kulttuuria ja tapoja. Ehkä minä toivon, 

että hänen isä tai minun vanhemmat auttavat. Siksi minä haluan, että joka kesä, 

jos mahdollista joka kesä, hän viettää Venäjällä vanhempien kanssa… Joo.. Ehkä 

he näyttävät, mikä on kirkko, mikä on ensimmäinen kirje, kirjoittaa ja lukea 

paljon… Ja tämä on ihan pieni kylä, turvallinen paikka. Ja paljon venäläinen 

elämä. Tosi hyvä. Ja isä voi näyttää Moskova, koska hän asuu Moskovassa, hän 

asuu aina Moskovassa. Hän tietää paljon Moskovasta, hän tykkää kaupungista. 

Ja ehkä hän näyttää minulle, se ei enää tärkeä. En ole kiinnostunut. Ehkä minä 

tykkään kaikista uusista asioista. Nyt on Suomessa, nyt yritän sopeutua tänne. 

 

H: Aivan, kyllä. No miten tämä suomalainen luonto ja suomalaiset maisemat, 

pidätkö niistä? 

V: Luonto? Luonto on todella, todella hyvä. Ukrainalaiset, ukrainalaisten pitäisi 

opiskella suojelemaan. Sääntö suojata luontoa. Täällä on, aina voimme tavata 

fasaani. Menee tien yli ja kaikki pysähtyy odottamaan. Voi hyvä juttu. Ja paljon 

jäniksiä, paljon lintuja. Me pidämme matkustelemisesta ja kuvaamisesta. Suomen 

luonto on hyvä. Hyvä. Me haluaisimme vielä matkustaa pohjoiseen, mutta nyt ei, 

emme… ei ole mahdollista. Ja mitä luonto ja mitä vielä… 
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H: Maisemat. 

V: Aah… Super. Super! Mutta, vähän erilaisia. Ukrainassa pelto keskimäärin 

viisikymmentä hehtaaria. Vehnää, vehnää, vehnää. Haha. Täällä, minä pidän 

täällä vanhasta maatilasta, vanhoista maatiloista. Ja minä pidän tavata vanhojen 

maanviljelijöiden kanssa, keskustella, koska he ovat maalta. Maan sielu. 

 

H: No, mites sitten suomalainen luonto tai suomalaiset maisemat? Onko ne sulle 

tärkeitä tai onko ne saaneet sua tänne juurtumaan? 

V: Ne on kuule vähän erilaiset, kun mä tulen justiin Karjalasta. Voi olla se justiin, 

Suomen itä, se on niin kuin, Joensuu. Ja se, se on samanlainen. Se voi olla, että 

mä tuntisin, että joo mä oon just näitä järviä. Ja kun mä tänne tuun, niin ei oo niin 

kuin järviä, ja mä oon asunut järven rannalla, sen Äänis-järven. Et se oli niin 

kuin ja sielläkin keskusta, kun mennään keskustaan niin siellä on järvenranta, 

siellä on pitkä kävelytie niin kuin tehty, tai niin kuin että… Että siellä niin kuin 

hienoa kesällä tai talvellakin. Että mihin täällä mennä. Niin kuin, että mä olin 

vähän niin kuin, että tässä on vain kaupunki. Että tässä ei ole niin kuin oikein… se 

vähän oli… Mutta kyllä tässä Suomessa niin kuin ihanaa justiin näitä, että niin 

kuin puut ja paljon sitä vihreää. 

H: Niin, että kaupungissakin on. 

V: Joo, niin mä tykkään, että kaupungissakin. Joo… Kyllä mä sitä järveäkin 

vähän unohdin. Joskus vain pitäis Vaasas käydä katsomassa, mikä lahti vai mikä 

meri siellä onkin. 

 

Venäläisten maahanmuuttajien kotiseututunteeseen näyttäisi siis liittyvän monipuolinen 

kirjo erilaisia tekijöitä, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat kotiseudun muotoutumiseen ja 

kodin tunteeseen. Ihmisen on ehkä itse vaikea määrittää todellista tilannetta siitä, mitkä 

asioista ovat tärkeämpiä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Kuitenkin merkittävimmät tekijät 

tämän tutkimuksen tulosten pohjalta ovat perhe ja läheiset ihmiset, työ ja koulutus sekä 

kieli. 
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7. VENÄLÄISTEN KOTOUTUMINEN ETELÄ-POHJANMAALLE 

7.1 Kotoutumista edistävät toimet suomalaisessa yhteiskunnassa 

Maahanmuuttajien kotouttamiseksi on Suomessa tehty laajamittaista työtä jo useiden 

vuosien ajan. Etelä-Pohjanmaalla asiat ovat kuitenkin olleet jossain määrin myöhässä 

muuhun maahan verrattuna. Etelä-Pohjanmaalle valmisteltiin ensimmäinen 

kansainvälistymisen toimintaohjelma vuonna 2009, jonka jälkeen asiat ovat vasta 

lähteneet liikkeelle tehokkaammin. Toimintaohjelman laatiminen oli merkittävä askel 

kohti maakunnan kansainvälistymistä. 

 Maahanmuuttajien kotoutumista ohjaa Laki kotoutumisen edistämisestä. Lain 

tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja samalla lisätä maahanmuuttajan 

mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Samalla 

laki edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lisää myönteistä vuorovaikutusta 

erilaisten väestöryhmien välillä. Lain mukaan kotoutumista edistävät toimenpiteet ja 

palvelut järjestetään kunnallisten peruspalveluiden sekä työ- ja elinkeinohallinnon 

palveluiden osana, mutta myös muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. 

Maahanmuuttajalle tulee antaa tietoa hänen omista velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Tietoa annetaan myös palvelujärjestelmästä. 

Alkukartoituksen myötä arvioidaan se, tarvitseeko maahanmuuttaja henkilökohtaisen 

kotoutumissuunnitelman, joka on yksilöllinen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja 

palveluista, joiden avulla maahanmuuttaja kykenee hankkimaan perustaidot 

pystyäkseen elämään suomalaisessa yhteiskunnassa sen yhdenvertaisena jäsenenä (Laki 

kotoutumisen… 2010). 

 Maakunnassa on ollut jo pitemmän aikaa myös muita toimijoita, joiden tekemän 

työn tavoite on nimenomaan maahanmuuttajien kotoutuminen ja hyvinvointi alueella. 

Etelä-Pohjanmaan maahanmuuttajat ry perustettiin vuonna 2007 maahanmuuttajien 

äänitorveksi. Yhdistys on vuosittain järjestänyt enemmän ja vähemmän intensiivisesti 

tapahtumia tai kokoontumisia, joiden tarkoituksena on ollut koota maahanmuuttajia 

yhteen jakamaan kokemuksiaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Lisäksi Seinäjoella 

toimii Maahanmuuttajakeskus aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Keskuksen 

tarkoitus on toimia maahanmuuttajien kohtaamispaikkana sekä tarjota monenlaista 
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ohjausta ja neuvontaa. Maahanmuuttajakeskus antaa muun muassa tietoa Suomen 

yhteiskunnasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista ja oikeuksista, tulkkipalveluista 

sekä erilaisista kotouttamispalveluista. Lisäksi keskus tarjoaa erilaista ryhmätoimintaa 

ja pyrkii tukemaan maahanmuuttajayhdistysten omaa toimintaa (Seinäjoen seudun… 

2009). 

 Myös kunnat ja työpaikat ovat voineet omalta osaltaan auttaa maahanmuuttajia 

sopeutumaan ja kotiutumaan Suomeen. Esimerkiksi Seinäjoen kaupunki on teetättänyt 

maahanmuuttajille oppaan, jossa kerrotaan pääpiirteittäin tärkeimpiä yhteystietoja ja 

paikkoja, joista apua kannattaa lähteä ensimmäisenä hakemaan (Seinäjoen seudun… 

2009). Mainintoja näistä kuntien tai työpaikkojen tarjoamista palveluista ei tullut 

kuitenkaan haastatteluissa ollenkaan. Myöskään asuinaluetta, kylää, ei sinällään 

mainittu kotoutumisen edistäjänä tai estäjänä, mutta jokainen haastateltava koki omaa 

kotia ympäröivän lähialueen tärkeimpänä ja itselle kotoisimpana alueena 

kotikunnassaan. Naapurien merkitys korostui usean eri haastateltavan kertomuksissa. 

Naapureilta saaduilla neuvoilla ja avulla oli ollut suuri merkitys etenkin aivan 

alkuaikoina, kun kaikki asiat olivat uusia ja vieraita. Pari haastateltavista totesi asuvansa 

asuinalueella, jonka muut asukkaat ovat liian erilaisia tai eroavat ratkaisevasti 

elämäntilanteensa perusteella heidän omasta elämästään, ettei heidän kanssaan päässyt 

läheiseksi tai heistä ei ollut apua missään vaiheessa kotoutumisprosessia. Jonkinlainen 

tukihenkilö tai vaikkapa kokonainen perhe voisikin olla yksi hyvä tapa tarjota 

maahanmuuttajalle lisäapua kotoutumiseen. Tällaisen henkilökohtaisemman suhteen 

kautta maahanmuuttaja voisi kokea muutkin ihmiset turvallisempina ja tutustuminen 

heihin voisi helpottua huomattavasti oman asenteen muutoksen myötä. 

 Seinäjoella toimiva Koulutuskeskus Sedu tarjoaa maahanmuuttajille 

aikuisopetuksen puolella kielikursseja, mutta myös muuta ammatillista koulutusta 

kielivaatimusten täytyttyä. Sedun lisäksi alueella toimivat kansalaisopistot ovat olleet 

apuna kielikurssien järjestämisessä ja ovat auttaneet maahanmuuttajia heidän 

kotoutumisessaan. Yksi haastatteluissa esille tullut maakunnassa tarjolla oleva 

kurssikokonaisuus on Maakari-ohjelma, jonka opetuksesta vastaa Ilmajoella toimiva 

Etelä-Pohjanmaan Opisto. Maakari-ohjelma pitää sisällään Suomen kielen ja kulttuurin 

opetusta maahanmuuttajille. Kokonaisuus koostuu kahdesta erilaisesta kotoutumisen 

koulutuskokonaisuudesta, joissa painotetaan hieman erilaisia asioita kummassakin. 
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Maakari-ohjelman kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat, jotka haluavat oppia 

kommunikoimaan arkipäivän tilanteissa suomeksi. Koulutus lähtee liikkeelle kielen 

alkeista ja loppupuolella keskitytään taitoihin, joita tarvitaan haluttaessa tehdä töitä tai 

opiskella Suomessa (Maakari… 2013). Vastaavat toimet ja niiden lisääminen voivat 

entisestään helpottaa uusien maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen ja suomalaisen 

yhteiskunnan toimintamalleihin. 

7.2 Oma aktiivisuus ratkaisee vaikeuksien keskellä 

Haastatellut maahanmuuttajat totesivat, että nykyisin Suomessa saa aina apua, kunhan 

vain osaa pyytää sitä. Halutessaan voi myös jäädä avun ulkopuolelle, jos itse tekee 

tämän tahtonsa selväksi omalla toiminnallaan. Kotiutuminen on siis paljon myös itsestä 

ja omasta aktiivisuudesta kiinni, vaikka tarjolla oleva apu voikin helpottaa vaikeita 

prosesseja etenkin maahanmuuton alkuvaiheessa. Maahanmuuttajan oman aktiivisuuden 

merkitys on korostunut myös muissa tutkimuksissa (ks. Martin ym. 2013: 77). 

Maahanmuuttajan ei siis tulisi jäädä yksin kotiin, vaan hänen tulisi aktiivisesti pyrkiä 

osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan luomalla kontakteja ja verkostoja. 

Pidemmän aikaa Suomessa asuneiden saapuessa maahan ei vielä ole ollut 

olemassa kotouttamisohjelmia, jollaisia nykyisin löytyy joka puolelta. Nykyhetken 

tilanne näyttäisi olevan maahanmuuttajien mielestä sellainen, että Suomessa 

huolehditaan erittäin hyvin maahanmuuttajista, heidän perheistään ja hyvinvoinnistaan. 

Yhteiskunnan lisäksi myös suomalaiset ihmiset auttavat ja tukevat lähimmäisiään, ja 

suurin osa haastateltavista onkin kokenut saaneensa valtavasti apua nimenomaan 

naapureilta tai muilta ihmisiltä, joihin on ystävystytty heti maahanmuuton jälkeen. 

Vaikeimmiksi koetut asiat Suomeen kotoutumisessa ovat liittyneet ennen kaikkea 

kieleen ja sen ymmärtämiseen. Etenkin fraasit ja niiden käyttö oikeissa tilanteissa on 

ollut vaikeaa. Toki myös suomen kielen kielioppi on teettänyt monille vaikeuksia. 

Haastateltavista löytyi kuitenkin myös muutama sellainen, joilla ei ole ollut suurempia 

kieliongelmia, sillä he ovat päässeet heti kielikursseille ja nopeina oppijina ovat äkkiä 

ottaneet kielen vaikeatkin piirteet haltuunsa. Vaikeaksi koettu asia on ollut myös se, että 

miten voi ymmärtää ja sisäistää kulttuuriin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi sen, miten 

Suomessa tulee toimia ja käyttäytyä tietynlaisissa tilanteissa ja paikoissa. Kulttuurierot 
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ovat niitä, joiden kanssa jokainen maahanmuuttaja joutuu painiskelemaan ja löytämään 

oikeanlaisen tasapainon entisten ja nykyisten elämäntapojen ja normien välille. Suuri 

ongelma on myös töiden saanti. Aiemmin hankitun oman koulutuksen kelpaamattomuus 

uudessa kotimaassa saa aikaan masennuksen ja riittämättömyyden tunteita.  

 

V: Täällä Suomessa? Kuin kotona! Mutta minulla on pääongelmana minun huono 

suomen kieli. Jos minä opiskelen suomen kieltä ja osaan puhua riittävän hyvin, 

luulen että voin asua tässä yhteiskunnassa paremmin. Koska nyt on vähän vaikeaa 

ja luulen, että sinä voit ymmärtää, että minä olen dosentti ja täällä Suomessa 

minä en voi työskennellä dosenttina. 

H: Miksi? Kielen takia? 

V: Koska minun suomen kieli on huono, minä en voi mennä ja pitää luentoa niin 

kuin kotona Ukrainassa. Mutta tämä on todella ongelma, kieli. 

 

V: Mutta se on ihan normaali, joka maassa on ihan sama, että mutta onneksi, 

onneksi tai emmä tiä onko se onneksi, tai no mulla ei ollut paljon tällaisia ihmisiä, 

että jotka antanut mulle ymmärtää, että sä oot vieras tässä ikuisesti. Tietenkin se 

on ku oma suhtautuminen myös, että mistä sinä puhut, että miten sä suhtaudut 

Suomeen, sitten se vaikuttaa tietenkin suomalaiselle kenen kanssa sä puhut. Jos sä 

haukut koko ajan, että suomalaiset on sellaiset ja tällaiset niin sitten toinen totta 

kai, hei mee sä nyt vain takaisin mistä sä oot tullut. Ja aika monet ulkomaalaiset 

tekee niin, että tää on näin ja noin ja näin ja… Minä ainakin, mä aina sanon näin, 

jos mä kuulen tällaista. No hei miksi sä et mee takaisin nyt, että tämä maa niille 

jotka haluaa olla täällä ja sitten sulla ei pakota kukaan niin olla täällä. Mutta 

jotkut täällä on talouden, siis varmaan monet taloudellisen rahan takia. Rahan 

takia täällä on helpompaa elämä. Niin. 

 

Suurin osa haastatelluista maahanmuuttajista kokee kotiutuneensa hyvin Suomeen. 

Yksikään ei koe kohdanneensa rasismia tai syrjintää Etelä-Pohjanmaalla, mutta 

muutama esimerkki tällaisista kokemuksista tuli esiin muualta Suomesta. Useimmat 

olivat sitä mieltä, että ihmisillä ei ole mitään erityistä asennetta tai suhtautumista 

venäläisiä maahanmuuttajia kohtaan, vaan heitä kohdellaan tasavertaisina Suomen 

kansalaisina. Eteläpohjalaiset ihmiset koetaan ystävällisiksi ja mukaviksi, vaikkakin 

hitaasti lämpiäviksi. Muutama kertoi kuitenkin, että maahanmuuttajiin suhtaudutaan 

jollain tavalla eri tavoin. Heidän mukaansa asia on täysin luonnollinen, ja sama asia 

tapahtuu joka puolella maapalloa. Maahanmuuttaja on heidän mukaansa aina 

ulkopuolinen, vaikka olisi miten hyvin kotiutunut uuteen asuinpaikkaansa. 

Syrjintä määritellään ihmisten välisiä eroja korostavaksi toiminnaksi ja 

erotteluksi, joka saa aikaan ihmisten joutumisen eriarvoiseen asemaan ilman 
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hyväksyttyä perustetta. Jos erottelu perustuu sellaisiin ominaisuuksiin, joihin ihminen ei 

itse pysty vaikuttamaan – kuten sukupuoli, ihon väri, ikä, vammaisuus tai seksuaalinen 

suuntautuneisuus – voidaan puhua syrjivästä toiminnasta. Syrjintä voi olla suoraa tai 

epäsuoraa, jolloin toiminta on joko suoraan syrjivää tai toisaalta näennäisesti tasa-

arvoista, mutta ihmisten erilaisuuden vuoksi toiminta voikin johtaa syrjiviin 

vaikutuksiin (Scheinin 1996: 9, 11, Makkonen 2003: 11). Rasismille taas ei ole 

käsitteenä olemassa yhtä ja ainoaa määritelmää. Se on kuitenkin yleisesti toimintaa, 

jolla saatetaan eri ryhmiin kuuluvat ihmiset epätasa-arvoiseen asemaan ja samalla 

osoitetaan heidän alempiarvoisuutensa (Puuronen 2011: 62). Tässä tutkimuksessa 

rasismi ymmärretään kaikenlaiseksi syrjiväksi toiminnaksi, joka perustuu siihen, että 

ihminen kuuluu tiettyyn ihmisryhmään. Toiminnan tarkoitus on nimenomaan saattaa 

henkilö syrjittyyn asemaan tiettyyn ihmisryhmään kuulumisensa vuoksi. 

Rasismille annetaan määritelmiä myös lainsäädännön kautta. Tämä on tehty siksi, 

että on luotu keinot puuttua erityisen vahingollisiin rasismin ilmenemismuotoihin. 

Nämä määritelmät näyttäisivät hallitsevan myös yleisen keskustelun käsityksiä 

rasismista. Kaikenlaista rasismia ei kuitenkaan mitenkään pystytä estämään 

lainsäädännön keinoin. Rasistiseksi toiminnaksi määritetään yleensä kaikki sellainen 

toiminta, jossa joku on tietoisesti toiminut rasistisesti ja on loukannut tai vahingoittanut 

yksilöä tai vähemmistöä. Määritelmä unohtaa kokonaan institutionaalisen eli 

yhteiskunnan rakenteissa vaikuttavan rasismin (Rastas 2009: 50–51). Rasismia voi 

kuitenkin olla myös toiminta, jota ei tietoisesti ole tarkoitettu rasistiseksi. Edelleen tämä 

kaikki osoittaa yhä selvemmin sen, miksi rasismille on vaikea antaa yhtä ja ainoaa 

määritelmää. Joka tapauksessa rasismissa on kyse erojen osoittamisesta ja tuottamisesta, 

mutta ennen kaikkea myös erojen arvottamisesta ja merkityksellistämisestä sekä näiden 

erojen aikaansaamasta eriarvoisuudesta (Rastas 2009: 53–54). Usein on niin, että etniset 

vähemmistöt eli yleensä maahanmuuttajaryhmät ovat epäedullisessa asemassa 

yhteiskunnassa, jossa elävät. Tämän vuoksi vähemmistöt kokevat syrjintää ja sosiaalista 

eriarvoisuutta. Suomessa näkyy selvästi se, että valta- ja statuseroihin liittyy myös se, 

että alempiarvoisiin ryhmiin kohdistetaan kielteisiä stereotypioita ja asenteita (Liebkind 

ym. 2004: 104). 

 

H: Kyllä. Ootko ikinä kohdannut mitää syrjintää tai rasismia minkään näköistä? 
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V: Ei ikinä. Paitsi kerran, kerran Joensuu. Öö, vuonna 2000 mä perustin 

balettiryhmän. Se koostunut … niistä, tanssijat on ollut pitkään harrastaneita. Ja 

mä oon tehnyt koreografioita ja me kiersimme sen ympäri Suomea. Elikkä mä 

vain katsonut teattereita netistä, soitin teatterin managereilla ja sanonut, että nyt 

meillä on tässä tällainen ryhmä ja paljonko vuokra maksaa, että me halutaan 

tulla esiintymään Joensuussa, sanotaan nyt niin. Ja sitten se oliko se sihteeri, se 

joku oli, ei johtaja, niin asioin hänen kanssaan. No, minun suomen kielellä, se ei 

silloin ollut niin vahva kuin nyt. Sitten jossain vaiheessa se puhunut aika 

erikoinen, kun mä järjestin näitä asioita. Että miten, missä pukuhuoneet, no kaikki 

asiat liittyvät siihen, että kun me tullaan ryhmän kanssa. Ja sitten jossain 

vaiheessa se puhunut mun sihteerin kanssa, joka on tanssija, mutta siis 

suomalainen tyttö. Ja sitten se sanoi hänelle, että miten tuolla ulkomaalaisella on 

oikeus puhua meidän johtajan kanssa. Kun hän on ulkomaalainen. Joo. Tämä oli 

se ainut kerta. Mutta mä en suoraan saanut sitä, että se on… ei mulle, tai oliko se 

niin kuin sen mullekin antanut ymmärtää, että hei sä oot ulkomaalainen, että et sä 

voi puhua johtajan kanssa. Joku niin kuin sellainen juttu. 

 

H: Mutta et oo ikinä mitään syrjintää tai rasismia kohdannut Suomessa? 

V: Hmm… Joo baarissa oli, se oli… onko se oli Tampereella tai Helsingissä en 

mä muista, mutta se oli joku humalassa kuka aloitti sanoa, että tämä on 

matrjoshka tai jotakin, koska kasvot on venäläinen. Mutta hän oli humalassa, se 

on vaikea sanoa, jos on… jos on totta tai hän halusi tai hän oli vain humalassa. 

Mutta minä huomaan kaupassa tai esimerkiksi kirjastossa tai koulussa, että 

ihmiset näkevät, että tämä on venäläinen. Nyt on venäläinen täällä! Ja että tämä 

on, jotakin tapahtuu, jotain tapahtuu… Mutta en tiedä, mikä se on, onko se huono 

onko se paha tai onko se vain, hän on utelias. Esimerkiksi, mies tai nainen. Tai 

esimerkiksi koulu, ompelukoulussa oli joku kommentti tai jotakin, kun minä 

sanoin, että mun mies se on suomalainen, ja sitten on joku kommentti, että jaa nyt 

on kaikki venäläiset tulivat ja ottavat meidän miehet. 

 

V: Mutta minä huomasin esimerkiksi, jos ihmiset ajattelevat että minä olen 

opiskelija, että minä tullut Suomeen opiskelemaan, niillä on hieno suhtautuminen. 

Mutta sitten jos minä kerron, että "ei, minä asun täällä", niin kuin "olen asunut 

täällä miehen takia ihan maahanmuuttajana", sitten heti jollakin tavalla... no, ei 

kaikilta, mutta että... 

H: Jollain, joku muutos... 

V: Joo, ”mitä varten tulit tänne". Joo, mutta en tiedä... no joo... onko se 

erikoisuus täällä.    

H: Mutta et oo kohdannut minkäänlaista syrjintää tai rasismia? 

V: Rasismia... ei. Mun mielestäni ihmiset itse keksivät enemmän... 

maahanmuuttajat keksivät enemmän siitä kuin todellisuudessa on. Mutta toisaalta 

tietysti se on hyvin näkyvää työllistymisessä. Eli kun nyt esimerkiksi minä kerroin, 

että opiskelin sihteeriksi, kaikki ajattelevat automaattisesti, että se oli sihteeri 

maahanmuuttajana. Eli mun pitää selittää, että "ei, minä opiskelin 

suomalaisten...". Että se on niin tärkeää että minä opiskelin suomalaisten 

kanssa... Se myös. Ja sitten näitä ennakkoluuloja, että Ukraina on köyhä maa. 

Että siinä ei ole mitään. Ei ole yleissivistystä. 
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Vaikka negatiivisiakin ajatuksia nousi esiin haastatteluissa, yleisilmapiiri oli kuitenkin 

jokaisen haastattelun kohdalla positiivinen ja maahanmuuttajat kokivat saaneensa hyvää 

ja melko tasavertaista kohtelua Suomessa. Etelä-Pohjanmaa nähtiin hyvänä ja 

turvallisena maakuntana, jonka maaseutumaisuus jakoi näkemykset hyvin selvästi. Osan 

mielestä hiljaisuus ja rauhallisuus ovat maakunnan valttikortteja ja toiset taas kaipasivat 

ihmisiä, vilkkaampaa kulttuurielämää ja tapahtumia. 

 

H: How about Etelä-Pohjanmaa? 

V: If next summer is as hot as this one, we will move to North! Just kidding. 

Speaking seriously, I like Finland, Etelä-Pohjanmaa, and Jokipii. For several 

reasons I would like to stay here. Transport is a problem, but it is only existing 

problem now. Let’s see what is next. A lot depends on work place, of course or 

studying. It is very difficult to say now, as we have lived here not so long yet.  

 

H: Onko tässä Etelä-Pohjanmaassa jotain sellaista erityisen hyvää, jotain 

mainittavaa? 

V: Murre. Haha. Joka en mä ikinä ymmärrä, enkä aio ymmärtää. 

H: Aivan, vaikea murre. 

V: Niin. Ja sitten se, se on varmaan taas mun suhtautuminen, että jos mä olisin 

Turussa, mä näkisin suomalaiset samalla tavalla kun mä asun Seinäjoella. Se on 

mun vika. Murre on ainut, joka niin kuin… 

H: Erottaa jotenkin? 

V: Erottaa! Mutta en mä voi niin kuin erottaa, miten toi Turussa, miten, 

minkälainen Turussa on murre ja niitä, ihmiset, onko ne ajattelee eri tavalla… 

Onko sitten Häme on erilainen ja Etelä-Pohjanmaa on erilainen, että… Kumpi on 

parempi ja kumpi on avoimempi ja… tiedän, että eiks se Etelä-Pohjanmaan 

ihmiset vähän enemmän kateelliset kuin muut? Mä kuulin sen vaan, en mä tiedä 

onko se näin. Onko? Haha. En mä tiedä. Mutta mun suhtautuminen suomalaiseen 

on ihan sama, kuin se olisi Lapissa tai Etelä-Pohjanmaa tai sitten Helsinki. Että 

ihan sama. Voi olla, että ne pääkaupunkilaiset tuntee itsensä vähän 

parempilaatuisiksi kuin muut. Voi olla, mutta mulle ihan sama. Haha. Mulle ihan 

sama. 

 

H: Onko Etelä-Pohjanmaassa jotain erityisen hyvää sun mielestä? Jotain mitä 

täällä on tosi mahtavaa? 

V: Varmasti ne miehet! Ylihärmästä! Haha. Ne varmaan, kun ne kaikki sanookin, 

justiin ne helsinkiläisetkin, että ku joku tulee niin kuin Pohjanmaalta, niin kuin 

Etelä-Pohjanmaalta, heti niin kuin näkyy ihmisestä, että jaa se on justiin tuolta 

Ylihärmästä. Että niiden luonne, se voi olla aika hyväkin, että mä pääsin tänne, 

kun mä itsekin oon vähän tällainen… 

H: Niin, aivan. 

V: Että sitten jos olis joku vähä hiljaisempi tai… 

H: Tai sisäänpäin kääntyneempi enemmän… 
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V: Niin, niin, että kyllä tässäkin ihmiset on aika niin kuin avoimia, että ihania. 

Että aika hyvä on onnistunut. Tällaista. 

 

Myös Aini Pehkonen on tutkimuksessaan Maahanmuuttajan kotikunta (2006) 

selvittänyt maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyviä haasteita. Työnsaantia edisti 

kielen osaaminen sekä todistusten avulla osoitettu koulutus ja työkokemus. Sosiaaliset 

verkostot korostuivat työnsaannissa, sillä iso osa työpaikoista jaettiin suomalaisten 

ystävien tai toisten maahanmuuttajatuttavien kautta. Työllistymistä taas estivät kielen 

puutteellisuus, opiskelu- tai työtodistusten vaillinaisuus, uskonnolliseen vakaumukseen 

liittyvät asenteet sekä epäily löysästä työkulttuurista. Eurooppalaisten todettiin olevan 

helpointa asua Suomessa samalla kun venäläiset ja kolmansista maista muuttaneet 

törmäsivät varautuneempaan kohteluun. Suomalaisten naisten koettiin suhtautuvan 

miehiä ystävällisemmin maahanmuuttajiin. Kuitenkin suurin haaste kotoutumisessa oli 

sosiaalisen pääoman puuttuminen. Sen avulla maahanmuuttaja pystyy ottamaan 

aktiivisen roolin suomalaisessa yhteiskunnassa ja onnistuu kotoutumaan Suomeen 

(Pehkonen 2006: 9–11). 

7.3 Kehittämisehdotuksia tulevaisuutta ajatellen 

Haastatellut maahanmuuttajat olivat pääasiassa tyytyväisiä nykytilanteeseen, eivätkä 

kokeneet tarvitsevansa tulevaisuudessa mitään suurempia apuja yhteiskunnalta tai 

muilta ihmisiltä. Kuitenkin kehitysehdotuksia tuli esiin jonkin verran. Ne liittyivät 

siihen, millaista toimintaa ja apua tulisi järjestää heti maahanmuuton jälkeen. Yhteiset 

tapaamiset samanhenkisten ja samaa kieltä puhuvien kanssa olivat yksi toive. Niitä 

tulisi järjestää etenkin heti maahanmuuton jälkeisinä kuukausina, kun oleskelulupaa 

odottaessa ei saa tehdä käytännössä mitään ylimääräistä, koska sekä työnteko että 

matkustelu ovat kiellettyjä. 

 

V: Minä en voi neuvoa. Minä neuvon, että Suomen valtio tekee riittävän paljon 

maahanmuuttajan eteen. Minä voisin sanoa vain, minun omasta ryhmästä, tämä 

on korkeakoulutetut maahanmuuttajat. Joka pitää omasta ammatistaan ja haluaa 

opiskella Suomen kieltä. Ja järjestää esimerkiksi menetelmiä kuin Finn-tandem. 

Tehdä olosuhteet sellaisiksi, että maahanmuuttaja voisi helpommin tavata 

kollegan kanssa tai suomalaisen miehen kanssa. Esimerkiksi suomalainen mies, 

joka opiskelee eri kieltä, englannin kieltä, jotain vierasta kieltä. Minä huomasin, 

että suomalaiset, jotka opiskelevat kieltä, he ovat todella avoimia ja haluavat 
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tietää meidän maasta, meidän kieltä. Minä luulen, että vain tämä voisi olla 

parannusehdotus. 

 

V: Joo tai ainakin Internetissä joku että, ei sua niin kuin pakoteta siihen, ei tuu 

niin kuin jotakin että saat itse niin kuin rauhas katsoa ja tutustua, että tässä on 

tällaisia ryhmiä jotka kokoontuu, siellä käy niin kuin venäläiset ja tuolla käy niin 

kuin virolaisia. Tai tässä käy ne, jotka puhuu venäjää ja sitten niin kuin… kerran 

viikossa niin ihmiset saa, jos jotakin tuli niin yhteistä, että puhelinta tai numeroa 

vaihtaa. 

H: Aivan, että sais ees vähä jotain kontakteja. 

V: Niin, joo tai jos toisella voi ollakki niin kuin monen vuoden, niin kuin ei mitään 

kavereita, että kyllä nekin saa niin kuin siihen mennä kattoa just tällaista niin kuin 

infoa. 

H: Niin, että paremmin ehkä tiedotettais tällaisista jos on jotain. 

V: Niin, niin… Kyllä mä tiedän, että Seinäjoellakin on joku niin kuin, justiin ne 

maahanmuuttajien illat, ja kyllä mä kerran siellä kävin. Mutta ei sinnekään kaikki 

tuu, niin kuin justiin, että kyllä mäkin tiedän, että munkin kaveri, jonka kans mä 

sitten sen virolaisen, sekin kävi, mutta ei sitä silloin ollut, kun mä oon käynyt. 

Sitten kun siellä oli naisia ja mä olin, että ne ei oo mun iän mukaan, ei tee, heillä 

on niin kuin eri, heillä on perhe ja lapsia ja kaikkia… Ja mulla on sitten niin kuin 

ihan eri elämäntilanne. 

 

V: Jos ajatellaan maahanmuuttajan kannalta, se nimenomaan se perehdyttäminen 

ja mielestäni ei missään lue, missään oppaassa, se kulttuuriero suomalaisen ja 

maahanmuuttajan välillä, se että sun pitää tehdä ensimmäinen askel. Missään ei 

lue siitä eli se olisi hyvä selittää, etteivät suomalaiset ole kylmiä että vaan 

kokeilee jutella heille. Yrittää, jos ei ensimmäisen kanssa onnistu menee 

seuraavan kanssa, mutta se juuri, että pitäisi olla itse aktiivinen. Sellaista olisi 

minun mielestä paperilla hyvä lukea. Jos ei itse tunne itseään maahanmuuttajana 

eli mitä ennakkoluuloja on maahanmuuttajiin, että pitäisi asettaa itsensä tasa–

arvoiseksi. Sen vuoksi maahanmuuttajan on tiedettävä omia oikeuksia. Tulee EU–

maahan, on saanut oleskeluluvan, se tarkoittaa että on samanarvoinen ihminen. 

Minä luulen, että maahanmuuttajat voivat tuntea itsensä kakkosluokan 

kansalaiseksi ja se on väärin. Jos ihminen asettuu kakkosluokan kansalaiseksi, 

hänet otetaan vastaan kuin kakkoskansalainen.  

H: Kun itse tuntee sellaiseksi, niin muutkin kohtelevat samalla tavalla… 

V: Onneksi olemme kuitenkin eurooppalaisia ja olemme vaaleita. Jos on 

tummempi iho, kyllä täällä on sellaista ennakkoluuloa turkkilaisia, irakilaisia ja 

afganistanilaisia jne. kohtaan. Ihon väri jos on hieman poikkeava, niin luulen, 

että heihin kohdistuu ehkä enemmän. Me olemme kuitenkin  suht’ samanlaisia, se 

helpottaa meitä. Jos on mahdollista ja resursseja, kunnalla ja/tai valtiolla, ehkä 

on olemassa jo sellainen opas, missä… Jos venäläisistä puhutaan, se pitäisi olla 

venäjänkielellä. Selittää näitä perusasioita, mikä lähes kaikki tieto on jo 

maahanmuuttotoimistoissa, mutta se ei lue missään. Perehdyttämisopas, sellainen 

olisi hyvä olla. 

H: Kerrottaisiin oikeasti suomalaisuudesta… 
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V: Suomalaisuudesta se, että rehellisesti sanottaisiin, että meitä luullaan kylmiksi, 

mutta me emme ole. Selittää miksi meitä luullaan, sen selittäminen 

maahanmuuttajille, sitten he tietävät. 

 

Kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat olivat siis tyytyväisiä toimiin, joita Suomessa 

tehdään maahanmuuttajien kotoutumisen eteen. Parannusehdotuksia tuli kuitenkin 

joitain esiin liittyen etenkin alkuaikoihin uudessa kotimaassa. Tuolle alkuajalle 

toivottiin yhteisiä aktiviteetteja, joissa pääsisi jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan 

muiden samaa kieltä ja kansallisuutta olevien maahanmuuttajien kanssa. Useissa 

haastatteluissa tuli esiin myös toive paremmasta ohjekirjallisuudesta, joka tulisi myös 

olla olemassa useammalla kielellä. Venäläiset maahanmuuttajat eivät olleet tällaista 

saaneet missään vaiheessa kotoutumisprosessiaan. Kielikurssit ja niiden kautta tehtävät 

työharjoittelut koettiin kaikkein tärkeimmiksi käännekohdiksi monen maahanmuuttajan 

kotiutumisessa. Keskusteltaessa todettiinkin, että ne tulee säilyttää aina 

kotouttamisohjelmissa mukana ja mieluummin vielä lisätä vastaavanlaisia palveluita 

maahanmuuttajille. Joku maahanmuuttajista toivoi keskusteluryhmää, mutta toiset 

kokivat tämäntyyppiset asiat ahdistaviksi tai epäkiinnostaviksi. Kuitenkin yleinen 

käsitys oli, että etenkin alkuajan apu on korvaamatonta ja sitä ei voi koskaan olla liikaa. 

Haastateltavien ennakkokäsitykset Etelä-Pohjanmaasta olivat vähäisiä ja jopa 

olemattomia. Ilman ennakkoluuloja paikkaan muuttaminen on voinut osaltaan olla hyvä 

asia, sillä silloin on saanut itse muodostaa omat käsityksensä uudesta kotiseudustaan. 

Ennakkokäsityksiä toki löytyi Suomeen liittyen, mutta nekin olivat osoittautuneet melko 

vääriksi maahanmuuton jälkeen. Tutkimuksen maahanmuuttajien näkemykset Etelä-

Pohjanmaasta olivat pääasiassa positiivisia ja osasta huokui läpi lämpö ja kiintymys. 

Seuraavassa muutamia suoria lainauksia heidän omin sanoin muodostamistaan 

kuvailuista Etelä-Pohjanmaan parhaista puolista. 

 

H: Onko Etelä-Pohjanmaassa sinun mielestäsi jotain erityisen hyvää, jotain mitä 

voisit kehua? 

V: Pitää miettiä oikein. Aina on Suomen tasolla puhuttu. Se mistä mä tykkään, 

kun olen koko ajan Seinäjoella asunut, kun kaikki on lähellä, etäisyydet. 

Ensimmäinen kerran kun tulin Seinäjoelle, se puhtaus. Oli toukokuun alku, kukkia 

ja sää oli hyvä, mutta täällä on niin puhdasta, ei ole näitä kerrostaloja vaan. Toki 

nyt ovat asiat muuttuneet, mutta silloin viisitoista vuotta sitten. Se mihin ihastuin, 

kun oli korkeintaan neljä kerrostaloa ja pienkerrostaloja. Mutta pienet, 

keskikokoiset kaupungit ovat lähes kaikki sellaisia. En osaa sanoa, mutta täällä 
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on, mikä minua viehättää. Ehkä nämä ihmiset, vaikka niitä muut sanovat 

suorasukaisiksi, en tiedä. Nämä eteläpohjalaiset. On täällä toki eroa. Niin kuin 

sanoin, täällä on eteläpohjalainen mies, perusmies, kun sanoo kerran ’rakastan 

sinua’ ja se on siinä. Saa odottaa seuraavan kertaa, kun jotain vakavaa tapahtuu 

tai kun ei enää rakasta. ’Ilmoitan sitten kun asiat muuttuvat’, että tällä mielellä. 

Toisaalta se on myös omalaatuinen. En tiedä onko se koko Suomen, mutta tämä 

rehellisyys, riippumatta siitä onko pomo tai ei, ovat samalla tasolla kuitenkin ja 

työympäristö, se yrittäjyys on korkealla tasolla. En ole yrittäjähenkinen itse, 

luulen näin edelleen. En tiedä ryhdynkö, pitäisikö joskus kokeilla yrittäjyyttä. 

Sekin on tullut täältä, se tarttui täällä. Se, että ihmiset haluavat säilyttää oman 

itsenäisyytensä ja ryhtyvät yrittäjiksi, ovat rohkeita kokeilemaan uusia asioita. 

Siellä mistä minä tulen, ei sitä niin ole, sanoisin näin, joo. 

 

V: Minä en tiedä, tämä on hyvä alue, missä on emäntä. Kaikki on siistiä, kaikki 

tiet on hyviä ja kunnossa… Hyvä alue. 

 

V: No, minä ihastuin, että ihmiset arvostavat heidän tapoja ja murteita ja niin 

kuin kaikkea. Ja mun mielestäni täällä tehdään paljon sitä varten, että kehittää 

sitä aluetta. Ja en minä tiedä, miten toimii kaikissa muissa alueissa, mutta mun 

mielestä tehdään niin kuin jotenkin rakennetaan, kehitetään... … …Tiedän vain, 

että ne mainostavat ja niin kuin arvostavat niitä murteita ja kaikkea. "Komia". 

Siinä kaikki. 
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8. TULOSTEN KOONTI JA POHDINTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on kulttuurisesti venäläisten Etelä-

Pohjanmaalla asuvien maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja miten se on 

muotoutunut heidän uudessa kotimaassaan Suomessa. Tutkimuksen perusteella 

venäläiset maahanmuuttajat kiinnittyvät johonkin alueeseen, joka yleensä koostuu 

heidän arkielämän paikoistaan. Kotiseudun koko vaihtelee, mutta useimmilla se 

keskittyy lähelle omaa fyysistä kotia. Tarkan alueen lisäksi kodin ja kotoisuuden tunteet 

vaativat yleensä myös oman perheen ja läheisten ihmisten läsnäolon ja asumisen 

samalla kotiseudulla. Myös työllä ja koulutuksella sekä kaikenlaisilla sosiaalisilla 

suhteilla ja kanssakäymisellä on tärkeä merkityksensä kotiseututunteen 

muodostumisessa. 

Kotiseututunne entistä kotiseutua kohtaan vaihteli jonkin verran, mutta suurin osa 

koki kiinnittyneensä kotikaupunkiinsa, jossa oli asunut ennen Suomeen muuttoa 

suurimman osan elämästään. Entisen kotiseudun tapauksessa myös perhe, sukulaiset ja 

ystävät olivat tärkeitä asioita. Myös hyvä työpaikka ja opiskeluelämä olivat olleet 

tärkeitä asioita. Entisen kotiseudun nykyinen merkitys vaihteli hieman eri 

haastateltavien välillä. Toiset kokivat sen yhä tärkeäksi ja kaipasivat sinne, toisilla oli 

”kaksi kotimaata” ja jotkut olivat jo unohtaneet entisen kotiseudun, eivätkä kaivanneet 

sinne enää. 

Maahanmuuttajat olivat pääasiassa tyytyväisiä toimiin, joita Suomessa toteutetaan 

heidän kotoutumisensa eteen. Joitain parannusehdotuksia kuitenkin nousi esiin. Niistä 

suurin osa liittyi ennen kaikkea alkuaikoihin uudessa kotimaassa. Tapaamiset muiden 

maahanmuuttajien kanssa tai keskusteluryhmien järjestäminen olivat esille tulleita 

ehdotuksia. Toivomus paremmasta ohjekirjallisuudesta oli myös muutamassa 

haastattelussa mainittu parannusehdotus. Ohjeet tulisi julkaista useammalla eri kielellä, 

ettei kieli muodostaisi heti alkuun ylitsepääsemätöntä ongelmaa kotoutumisprosessin 

alkamisen esteenä. Haastatteluista saadut tulokset osoittavat, että yhteisöllisyys todella 

on tärkeä osa kotiseututunnetta ja sen muodostumista. Se, että ympärillä olevien ja 

asuvien ihmisten kanssa voi olla sosiaalisessa kanssakäymisessä, on tärkeä osa paikkaan 

kiinnittymistä ja kotoutumista. 
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Me suomalaiset olemme asuneet jo vuosisatojen ajan venäläisten naapureina. 

Monien muiden seikkojen lisäksi myös suomen kielestä löytyvät lukuisat lainasanat 

kertovat tästä läheisestä suhteesta. Suomessa on hyvin monenlaista suhtautumista 

venäläisiin ja venäjän kieleen. Eräs tapa jakaa suomalaiset suhtautumistavan mukaan on 

puhua entusiasteista, vihaajista, välinpitämättömistä sekä realisteista. Entusiastit ovat 

suoraan sanottuna ”hurahtaneet” Venäjään ja venäläiseen kulttuuriin. Heille kaikki 

venäläiseen kulttuuriin liittyvä on ehdottoman tärkeää ja erinomaisen hienoa. Vihaajat 

näkevät Venäjän edelleen vihollisena ja heillä on ehkä päällimmäisenä mielessään sota-

aikojen vääryydet ja vihanpito. Vihaajien mielestä Venäjään ja venäläisiin ei voi luottaa 

missään tilanteessa. Välinpitämättömille Venäjää ei ole olemassakaan, ja he pyrkivät 

unohtamaan, että Venäjä on Suomen naapuri. Yhä suurempi osa suomalaisista kuuluu 

viimeiseen ryhmään eli realisteihin. Heidän näkemyksensä mukaan venäjän kielen 

opettelu on tärkeää etenkin talouselämän vuoksi. Tähän ryhmään kuuluvatkin lähes 

kaikki suomalaiset talouselämän edustajat. Venäjä on heidän mielestään tärkeä 

liikekumppani, jota ei saa eikä kannata jättää huomioimatta. Kuitenkin tilanne 

Suomessa on edelleen se, että venäjän kieltä opiskellaan ja puhutaan hyvin vähän. 

Talouselämän lisäksi myös venäläisen maahanmuuton tai toisaalta Venäjälle 

suuntautuvan maastamuuton vuoksi olisi tärkeää, että Suomessa osattaisiin kieltä 

paremmin, jolloin kielivaikeudet eivät olisi estämässä tehokasta vuorovaikutusta 

naapurivaltion edustajien kanssa (Mustajoki 2012: 218–221). Lisäämällä tietoutta 

Venäjän kulttuurista ja nykytilasta on mahdollista poistaa turhia ennakkoluuloja ja 

vääristyneitä ajatuksia, jotka ovat syntyneet historian saatossa tapahtumien ja 

kertomusten kautta. 

Venäläiset ovat ja todennäköisesti tulevakin aina olemaan Suomessa ”toisia”. 

Tämä toiseus korostuu joidenkin henkilöiden kohdalla, kun taas toiset osaavat sopeutua 

joukkoon ja luovat itselleen identiteetin, jonka kanssa sulautuvat uuden kotimaan 

väestöön. Toiseus ei ole välttämättä negatiivinen asia, sillä osa ihmisistä haluaa 

nimenomaan erottua muista omalla henkilökohtaisella tavallaan. Toiseus muodostuu 

ongelmaksi silloin, jos ihminen kokee syrjintää tai jopa rasismia sen vuoksi, että on 

valtaväestöstä jollain tavalla poikkeava. Tällaisista näkemyksistä pitäisi päästä eroon ja 

ymmärtää, että monikulttuurisuus luo ennen kaikkea positiivisia asioita ja 

parhaimmillaan se rikastuttaa kulttuuria entisestään. Asennemuutoksella voidaan saada 
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aikaan jo monia hyviä asioita. Tämä ”toiseus” tai ”vieraus” eivät kuitenkaan 

todellisuudessa ole mikään maahanmuuttajien sisäänrakennettu ominaisuus, vaan se on 

kulttuurisesti muodostettu käytäntö, jonka avulla toisiksi määritellyt ihmiset pyritään 

etäännyttämään yhteisöstä, johon he haluavat päästä sisään. Täten ”vieraudella” ja 

”toiseudella” rakennetaan yhä suurempaa eroa kahden ryhmän välille (Wrede ym. 2010: 

280). 

Monikulttuurisuus on yksi nykyajan avainsanoista, vaikkakin sinänsä se ei ole 

mikään uusia asia. Suurin osa kulttuureista on syntynyt vuorovaikutuksessa toisten 

kulttuurien kanssa. Tästä näkökulmasta katsottuna kaikki kulttuurit ovat omalta osaltaan 

monikulttuurisia (Lehtonen & Löytty 2003: 7). Kuitenkin monikulttuurisuus-käsite 

sisältää muiden lisäksi ajatuksen siitä, että me olemme jollain tavalla erilaisia kuin 

kaikki muut. Erilaisuudella voidaan siis kuvailla ja luonnehtia meitä kaikkia, sillä kaikki 

kulttuurit ja jokainen ihminen on omalla tavallaan erilainen verrattuna muihin ympärillä 

oleviin. Monikulttuurisuus ei koske vain pelkkää toiseuden käsitettä, vaan mukana 

olemme aina myös me ja meidän erilaisuutemme (Lehtonen & Löytty 2003: 13). 

Erilaisuus tulisi ottaa positiivisena ja kulttuuria rikastuttavana ominaisuutena eikä 

suinkaan negatiivisia seurauksia aikaansaavana ilmiönä. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ja ylipäätään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen 

liittyy aina monenlaisia haasteita ja ongelmia, jotka tulee ottaa huomioon 

tutkimusprosessin alusta asti. Yksi tässä tutkimuksessa huomioon otettava asia on 

kulttuurierot haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelun keskustelijoiden 

tullessa erilaisista kulttuurimaailmoista täytyy muistaa, että tietyt asiat ja ilmiöt voidaan 

ymmärtää jo lähtökohtaisestikin hyvin eri tavalla. Tämä asia on otettu huomioon 

tutkimuksessa heti suunnitteluvaiheesta lähtien. Samoin etenkin tuloksia tulkittaessa on 

pyritty pitämään koko ajan mielessä se, että kysymykset ja vastaukset voidaan 

mahdollisesti tulkita eri tavalla riippuen siitä, millaisista lähtökohdista asioita 

katsellaan. Itselleni heräsi haastatteluita tehdessä seuraavia ajatuksia. Huomioonotettava 

seikka on se, että verrattaessa suomalaista ja venäläistä tilakäsitystä, voidaan olettaa 

näissä olevan eroja. Venäläisten spatiaalinen eli tilallinen näkemys saattaa erota suuresti 

suomalaisesta, sillä Venäjä valtiona ja kokonaisuutena on niin valtava ja 

monimutkainen, että pieni Suomi sen rinnalla näyttää kovin pieneltä ja heikolta. On 

huomioitava se, että venäläiset maahanmuuttajat ovat tottuneet muun muassa eritavalla 
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määriteltyihin kaupunkeihin, joten suomalainen ”suurkaupunki” voi heidän silmissään 

näyttää joltain aivan muulta. Tällöin toisaalta suomalainen maaseutu saattaa näyttäytyä 

erämaana, niin kuin eräs haastateltavista totesikin haastattelun aikana. 

Toisaalta haastattelututkimuksessa on myös aina se ongelma mukana, että 

haastateltavien tietäessä tutkimusaiheen ja tutkimuksen tarkoituksen, he voivat 

tiedostamattaankin vastata kysymyksiin siten, kuin he ajattelevat tutkijan olettavan tai 

odottavan heidän vastaavan. Tätä tutkimusta tehdessä asia otettiin huomioon jo heti 

suunnitteluvaiheessa, ja kaikessa vuorovaikutuksessa pyrittiin toimimaan niin, ettei 

haastateltaville ole missään vaiheessa tuotu esiin minkäänlaisia odotuksia, 

ennakkokäsityksiä tai toiveita tutkimuksen tuloksiin liittyen. Haastateltavien tulisi 

päästä itse kertomaan henkilökohtaiset käsityksensä asioista ilman ennakolta annettuja 

tavoitteita. 

Haastattelututkimusta tehdessä tulee muistaa kiinnittää huomio myös siihen, 

miten laadukas aineisto on onnistuttu keräämään. Laadukkuuden tavoittelussa auttaa jo 

se, että ennen haastatteluita on tehty hyvä ja perusteellinen haastattelurunko. Ennalta 

voidaan myös miettiä lisäkysymyksiä tai tarkentavia lisäyksiä, joilla vaikeista tilanteista 

voidaan päästä eteenpäin. Luonnollisesti kaikkeen ei kuitenkaan voida varautua 

etukäteen, joten itse haastattelutilanne on kuitenkin ratkaisevin. Teknisen välineistön 

tulee olla kunnossa, jotta haastatteluiden nauhoittamisessa ei tule ongelmia. Litterointi 

tulee suorittaa siten, että kaikki haastattelut on litteroitu saman periaatteen mukaisesti 

(Hirsjärvi & Hurme 2001: 184–185). Kaikki tarkkuus ja johdonmukaisuus tutkimuksen 

alusta loppuun asti auttavat siinä, että aineistoa voidaan kutsua luotettavaksi ja sen 

kautta saaduista tuloksista voidaan tehdä jonkinlaisia päätelmiä. 

Maahanmuuttajiin liittyvän tutkimuksen tekeminen oli hyvin mielenkiintoista ja 

ajatuksia herättävää. Tutkimusaiheeni voidaan nähdä olevan aina ajankohtainen, mutta 

koko ajan lisääntyvän maahanmuuttokeskustelun myötä aihe on erityisen ajankohtainen 

tällä hetkellä. Toisaalta myös kotiseutututkimus ja kotiseutuasiat ylipäätään ovat 

nykyään ajankohtaisia. Kuntaliitosasiat ovat tehneet näkyväksi sen, että ihmiset ovat 

yhä kiinnostuneempia omasta lähiympäristöstään ja sen tulevaisuudesta (Riukulehto & 

Suutari 2012: 8). 

Kiinnostus kotiseutuasioita kohtaan on jatkuvasti lisääntymässä myös tieteessä. 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Sulevi Riukulehdon mukaan kotiseutuun 
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liittyvät opinnäytetyöt sekä väitöskirjat ovat koko ajan lisääntymässä ja kiinnostus niitä 

kohtaan kasvaa jatkuvasti (Riukulehto keskustelu 2013). Aihe kiinnosti minua myös 

erityisesti henkilökohtaisesti, sillä olen aina kokenut kotiseudun ja kotiseutuidentiteetin 

tärkeiksi osiksi omaa itseäni. Aivan tavallisissakin arkipäivän tilanteissa, joissa 

kohtaamme uusia ihmisiä, on tavallista kertoa tai kysyä uudelta tuttavalta sitä, mistä hän 

on kotoisin. Ihmiselle on tärkeää, että juuret ja menneisyys sijoittuvat johonkin 

merkittävään paikkaan, joka on osa omaa identiteettiä ja minuutta. Oli mielenkiintoista 

pyrkiä yhdistämään tässä tutkimuksessa kaksi erilaista teemaa toisiinsa ja tutkia 

kotiseutuidentiteettiin liittyviä asioita maahanmuuttajateeman kannalta. 

Tutkimuksen edetessä esiin nousi myös useita lisätutkimusaiheita, joita olisi 

erittäin mielenkiintoista lähteä jalostamaan eteenpäin. Etenkin maaseutu-kaupunki-

näkökulman tutkiminen tarkemmin olisi hyvin mielenkiintoista kotiseutuasioissa. Jo 

tässä tutkimuksessa syntyi tällainen asetelma, sillä haastateltavat olivat kaikki 

muuttaneet Suomeen suuresta kaupungista ja päätyneet Etelä-Pohjanmaalle 

maaseutumaiseen ympäristöön. Tätä asiaa olisi ollut mielenkiintoista tutkia jo tässä 

tutkimuksessa tarkemmin, jos asetelma olisi ollut selvillä jo ennen haastattelutulosten 

valmistumista. Kotiseutuidentiteettiä olisi ollut mielenkiintoista tutkia myös laajemmin 

siten, että venäläisten maahanmuuttajien lisäksi tutkimukseen olisi otettu mukaan myös 

muista valtioista kotoisin olevia Etelä-Pohjanmaalla eläviä maahanmuuttajia, jolloin 

oltaisiin päästy tekemään ehkä joitain vertailuja eri ryhmien välillä. 

Maahanmuuton, etenkin työperäisen maahanmuuton, määrää tullaan 

todennäköisesti lisäämään maassamme monilla eri keinoilla. Vuoden 2006 

maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa pääpaino siirtyi pakolaispoliittisista 

kysymyksistä nimenomaan työperäisen maahanmuuton edistämiseen. Suurten 

ikäluokkien eläköityessä Suomea uhkaa pula työvoimasta, joka täytyy korvata jollain 

tavalla. Paras ja ehkä jopa ainut mahdollisuus tähän on lisätä maahanmuuttajien määrää 

työelämässä (Jaakkola 2009: 11). Maahanmuuttajien työllisyystilanne on kuitenkin vielä 

selvästi heikompi kuin mikä tilanne on kantaväestön kohdalla (Jaakkola 2009: 18). 

Toimia ja asenteita on siis muutettava, jotta Suomi pystyy pärjäämään kasvavassa 

kilpailussa osaavasta työvoimasta. 

Itse henkilökohtaisesti ihmettelen sitä, että Etelä-Pohjanmaa on vähiten 

kansainvälistynyt maakunta maahanmuuttajien määrissä ja monilla muillakin mittareilla 
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mitattuna. Alueella olisi kuitenkin tilaa ja tarvetta työikäiselle väestölle, jonka avulla 

talous- ja kulttuurielämää päästäisiin entisestään kehittämään ja rikastuttamaan. 

Maakunnasta löytyy kuitenkin paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia eri kulttuureista 

kotoisin oleville ihmisille. 
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Migrationsinstitutet, Österbottens Regioncenter 
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Osoite / Address                    Puh. (Suomi)                                         Tel. (international) 

Keskuskatu 32, I-rappu           Puh. 044–2592 446                                 Tel.   +358–44–2592 446 
FI-60100 Seinäjoki   
FINLAND                                 Email: siirtolaisuusinstituutti@netikka.fi    Internet: www.migrationinstitute.fi 

 

Hyvä Vastaanottaja 

 

Olen Emilia Packalén ja työskentelen Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksessa 

(http://www.migrationinstitute.fi/sipa/sipa.php). Parhaillaan teen venäjänkielisten 

maahanmuuttajien haastatteluihin perustuvaa tutkimusta heidän kotiseutuidentiteetistään 

nykyisessä asuinmaassaan (Suomessa). 

 

Haastattelututkimuksessa selvitetään venäjänkielisten maahanmuuttajien osalta 

seuraavankaltaisia seikkoja: 1) miten kotiseutu ja kotiseututunne uudessa asuinmaassa 

muodostuu; 2) millainen kotiseutukäsitys ja -tunne uudessa asuinmaassa on; 3) sen suhde 

vanhaan asuinpaikkaa kohdistuneeseen (mahdollisesti yhä kohdistuvaan) 

kotiseututunteeseen. Haastattelut toteutetaan toukokuussa haastateltavien kanssa 

myöhemmin sovittuna aikana ja paikassa. Haastatteluja ei valitettavasti pystytä tekemään 

venäjäksi, vaan ne tehdään suomeksi tai englanniksi.. 

 

Haastateltavaksi etsimme vapaaehtoisia Ilmajoen, Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen 

alueelta. Jos olet halukas osallistumaan tutkimukseen ja tulemaan haastatelluksi, 

ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen 

  

siirtolaisuusinstituutti@netikka.fi 

 

Kerro yhteystietosi (puhelin, sähköposti), kotimaasi ennen Suomeen muuttoa, koska muutit 

Suomeen ja nykyinen osoitteesi sekä osaamasi kielet (suomi, englanti etc.). Haastateltavat 

valitaan ilmoittautuneiden joukosta. Ilmoita halukkuudestasi viimeistään tiistaina 

30.4.2013 

 

Haastattelututkimuksen tuloksena kirjoitetaan artikkeli (ja mahdollisesti yliopistollinen 

maisterinlopputyö, pro gradu) jossa käsitellään haastattelussa kyseltyjä asioita. Artikkelissa 

haastateltujen henkilötietoja ei mainita ja persoonallisuus häivytetään. Haastateltavia ei 

artikkelista voi tunnistaa. Kaikkia haastattelussa esiin tulleita tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti. Tutkimukseni vastuullinen johtaja on Siirtolaisuusinstituutin 

Pohjanmaan aluekeskuksen aluepäällikkö, dosentti FT Markku Mattila 

(markku.mattila@utu.fi), 044 2592 447). 

 

Terveisin 

 

Emilia Packalén 

siirtolaisuusinstituutti@netikka.fi 
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Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus 

Migrationsinstitutet, Österbottens Regioncenter 

Institute of Migration, Ostrobothnia Regional Centre 

   

 

 

HAASTATTELUN SUOSTUMUSLOMAKE 

 

 

Olen vapaaehtoisesti lupautunut tulemaan haastatelluksi Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan 

aluekeskuksen venäläisiä maahanmuuttajia koskevaan tutkimukseen.  

 

Haastattelu nauhoitetaan ja litteroidaan. Haastatteluani saa hyödyntää tutkimuskäytössä ja se 

voidaan tallettaa Siirtolaisuusinstituutin Pohjanmaan aluekeskuksen arkistoon. Haastattelua 

käytettäessä tutkimusmateriaalina haastateltavien persoona häivytetään niin, ettei yksilöitä voida 

valmiista tutkimuksesta tunnistaa.  

 

 

_________________________ ____.____.2013 

paikka   aika 

 

_____________________________________ 

allekirjoitus 

_____________________________________ 

nimenselvennys 
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СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ 

 

 

Я подтверждаю, что мое участие в интервью, которое проводится в рамках исследования 

образа жизни русскоязычных мигрантов Региональным центром Похьянмаа Института 

миграции, является добровольным.  

 

Меня проинформировали о следующем. Данное интервью будет записано и расшифровано. 

Интервью будет использовано в исследовательских целях, а также будет храниться в архиве 

Регионального центра Похьянмаа Института миграции. Вся полученная во время интервью 

личная информация будет изменена или скрыта таким образом, чтобы в дальнейшем из 

материалов исследования личность интервьюируемого не могла быть установлена.  

 

 

_________________________ ____.____.2013 

место   дата 

 

_____________________________________ 

подпись 

_____________________________________ 

расшифровка подписи  
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Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen 

- tarkastelussa venäjänkieliset kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat 

 

Sukupuoli?   ____ mies ____ nainen 

Syntymävuosi?  _____________ 

Siviilisääty?  ____ parisuhteessa ____ eronnut ____ leski 

 

Onko lapsia?  ____ kyllä ____ ei 

Minkä ikäisiä lapsia? _____________________________________________________________ 

Asuvatko lapset samassa taloudessa? __________________________________________________ 

 

Mistä kotoisin?  _____________________________________________________________ 

Missä syntynyt?  _____________________________________________________________ 

Missä elänyt suurimman osan elämästä ennen Suomeen muuttoa? ___________________________ 

    _____________________________________________________________ 

 

Nykyinen kotikunta/kylä? __________________________________________________________ 

 

Milloin muuttanut Suomeen? ________________________________________________________ 

Maahanmuuton syy?  ____________________________________________________________ 

Missä asunut Suomessa? ___________________________________________________________ 

 

Ammatti?   _____________________________________________________________ 

Minkälaisen koulutuksen saanut? _____________________________________________________ 

Minkälaista työtä tehnyt Suomessa? __________________________________________________ 

 

Äidinkieli?   _____________________________________________________________ 

Suomen kielen osaamisen taso? ______________________________________________________ 

Muu kielitaito?  _____________________________________________________________ 

 

 

HAASTATELTAVAN TUNNUS: _____________  Päivämäärä ________________
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HAASTATTELURUNKO 
 

Nyt meidän olisit tarkoitus keskustella sinun kanssasi siitä, mitä koti ja kotiseutu sinulle 

merkitsevät ja miten olet kotiutunut tänne Suomeen. 

 

1. ELÄMÄ ENNEN SUOMEEN MUUTTAMISTA 

 

Jos muistelee aikaa, ennen Suomeen muuttoa, niin missä tuntenut olevansa kuin kotonaan? Minne 

on kiinnittynyt? (Mitkä asiat olivat siellä tärkeitä? Miksi kiinnityit sinne?) 

Elämä lähtömaassa? (Minkälaista oli?) 

Kotiseutu lähtömaassa? Mikä on ollut aiempi kiinnittymisen kohde/koti ja mikä on sen merkitys 

nykyisin? Mikä on kodin ja kotoisuuden merkitys? 

(Haluaisitko kertoa vielä jotain elämästä ennen Suomeen muuttoa?) 

 

2. NYKYINEN ELÄMÄ JA ELÄMÄNTILANNE 

 

Nykyinen kotiseutu, minkä alueen tuntee nykyisin omakseen/kotoisaksi? Missä tuntee olonsa 

kotoisaksi? 

- Laajempi kokonaisuus?  

- Kunta? 

- Kylä? 

- Vielä pienempi? 

- Ei mikään tietty alue? 

Mitkä esineet/rakennukset/tavat/perinteet/tottumukset kulkevat mukana? Mitkä näistä ovat tärkeitä 

liittyen siihen, että tuntee olonsa kotoisaksi? Mitä vähintään tulee olla, että tuntee paikan 

kodiksi/kodikkaaksi/omaksi? Mitä vähintään tarvitaan, että tuntee olonsa kotoisaksi? 

Miten on kotiutunut? 

- Onko jotenkin kotiutettu? 

- Onko asuinkunta järjestänyt kotoutumispalveluita? Millaisia? 

- Miten on otettu vastaan nykyiseen asuinpaikkaan? 

- Oliko joitain ennakkokäsityksiä kyseisestä alueesta? Ovatko ennakkokäsitykset pitäneet 

paikkansa? 

- Tunsiko jo valmiiksi joitain ihmisiä muuttaessaan tänne? 

- Onko ihmisiin tutustuminen ollut helppoa? 

- Millaista on olla maahanmuuttaja Etelä-Pohjanmaalla? Onko helppo sopeutua/sulautua 

joukkoon? Tunnistaako massasta toisen venäläisen maahanmuuttajan? 

- Onko kaivannut joitain toimia, jotta olisi kotoutunut helpommin? 

Mikä on saanut kotiutumaan?  KYSY LOPUKSI MIKÄ NÄISTÄ ASIOISTA TÄRKEIN! 

- Ihmiset? 

o Onko saanut ystäviä kantaväestöstä/muista maahanmuuttajista/muista venäläisistä? 

(Onko perhettä/sukua Suomessa?) 

- Työ tai koulutus? 
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o Onko saanut töitä tai koulutusta? Oliko työpaikka valmiina tullessasi Suomeen? 

Miten työyhteisö/työnantaja suhtautuvat maahanmuuttajaan? Onko työyhteisössä 

jotain erityistä maahanmuuttajia varten, esim. perehdytetäänkö maahanmuuttajia 

jotenkin enemmän kuin muita? Onko työyhteisössä yhteistä harrastus- tai muuta 

vastaavaa toimintaa? Millaista koulutusta on saanut Suomessa? 

- Luonto tai maisemat? 

- Uskonto? 

- Yhteisö/yhteiskunta? 

o Osallistuuko kyläyhteisön tapahtumiin? Onko kannustettu mukaan kyläyhteisön 

toimintaan? Miten suhtautuu demokratiaan? Onko äänioikeutettu (Siis onko Suomen 

kansalainen)? Tietääkö olevansa äänioikeutettu? 

- Harrastukset? 

- Oman kulttuurin säilyttäminen? 

o Onko pystynyt säilyttämään piirteitä tai tapoja omasta kulttuurista Suomeen 

muutettuaan? 

Onko paikallisilla lähialueen ihmisillä jokin tietty suhtautuminen maahanmuuttajiin? Näkyykö se 

jotenkin arjessa? 

- Onko kohdannut syrjintää, uhkaa tai rasismia? (Millaisissa tilanteissa? Töissä? Vapaa-

ajalla?) 

(Olisiko vielä jotain, mitä tahtoisit kertoa tämänhetkisestä elämästäsi?) 

 

3. TULEVAISUUS 

 

Minkälaisia toimia toivoisi tulevaisuudessa? 

- Onko jotain konkreettisia toimia mitä paikallinen väestö (tai kunnat tai kyläyhteisöt) 

voisivat tehdä edistääkseen kotiutumista alueelle? 

- Voitaisiinko uusien maahanmuuttajien kohdalla toimia jotenkin toisin, jotta heidän 

kotoutumisensa nopeutuisi tai helpottuisi? 

Tunteeko siteen Suomeen? (Oletko yhtään juurtunut Suomeen?) Aikooko asua jatkossakin? 

Kaipaako entistä kotiseutua? Aikooko joskus palata sinne? Missä näkee itsensä kymmenen vuoden 

kuluttua tästä hetkestä? 

Onko Etelä-Pohjanmaassa jotain erityisen hyvää? 

 


