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1 JOHDANTO 

Loppukesällä 2015 Euroopan turvapaikanhakijatilanne muuttui ennennäkemättömällä 

vauhdilla ja volyymilla. Useista eri konflikteista aiheutunut turvattomuus ajoi 

satojatuhansia ihmisiä kodeistaan, ja heidän ainoaksi toivokseen jäi etsiä turvaa muualta. 

Vaikka turvapaikanhakijat eivät ole uusi ilmiö Euroopassa, oli vuoden 2015 aikana 

saapunut 30 000 turvapaikanhakijan määrä ennennäkemätön Suomessa 

(Maahanmuuttovirasto, 2016). Sopeutuminen uuteen tilanteeseen vaatii sekä yksilö- että 

yhteisötason muutoksia. Tämä pro gradu -tutkielma sai innoituksensa tästä 

yhteiskunnallisesta muutoksesta. 

Tutkielman keskiössä on Oulussa sijaitsevalle vastaanottokeskukselle luotu 

turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely. Projekti toteutettiin 

vastaanottokeskuksen ja Oulun yliopiston yhteistyössä, jossa kaksi kasvatustieteellisen 

tiedekunnan opiskelijaa loi kyselyn vastaanottokeskuksen tarpeisiin. Tutkielmaa ohjaavat 

tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää kotoutumista? 

2. Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti kertoo toimivista 

käytännöistä? 

Tutkielman kyselyprojekti ajoittuu pakolaisuuden toiseen vaiheeseen eli välitilaan, jossa 

turvapaikanhakijoille yhteistä on epätietoisuus ja turvattomuus. Tarkoituksena on 

mahdollistaa pakolaisuuden kolmas vaihe eli liittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan. 

(Pentikäinen, 2005) Kyselyprojekti tähtää turvapaikanhakijoiden sosiaalisen aseman 

parantamiseen kartoittamalla heidän taustaansa, jotta heille voitaisiin myöhemmin tarjota 

sopivaa tekemistä. Turvapaikanhakijan osallistaminen lisää tunnetta itsenäisyydestä ja 

pätevyydestä, mikä puolestaan voi lisätä halua kotoutua yhteiskuntaan (Kaplan & Assor, 

2012).  

Turvapaikanhakijan kotoutuminen on tämän pro gradu -tutkielman tutkittava ilmiö ja 

kyselyprojekti on ilmiön tutkimisen väline. Tutkielman pääkäsitteet liittyvät 

kotoutumiseen, turvapaikanhakijan uuden identiteetin muodostumiseen sekä 

itsemääräytymiseen. Kotoutumiseen liittyvät pääkäsitteet ovat turvapaikka, 

kotouttamispolitiikka, pakotettu maahanmuutto ja pakolaisuuden välitila. Uuden 
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identiteetin pääkäsitteitä ovat identifioituminen, etninen ja kansallinen identiteetti, 

kaksiulotteinen identiteetti ja sosiaalinen rooli. Itsemääräytymisen käsitteitä ovat 

puolestaan autonomia, osallistaminen, kehittämistoimet ja sisäinen viitekehys.  

Tämä pro gradu -tutkielma on käytännöntutkimus. Käytännöntutkimukselle ominainen 

käytännön ja teorian vuoropuhelu esittelee ilmiötä eli kotoutumista käsittelevien teorioiden 

soveltamista kyselyprojektissa (Heikkinen, 2015). Kyselyprojekti on seurannut 

käytännöntutkimukselle ominaista kaavaa, jossa ensin jäljitetään käytännön 

monimutkainen rakenne ongelmakohtineen ja seuraavaksi uudistetaan käytäntö. Lopuksi 

vallitsevia tehottomia järjestelyjä muutetaan uutta käytäntöä tukeviksi. (Kemmis, 

Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer & Bristol, 2014)  

Kyselyprojekti tapahtui syyskuun 2015 ja alkutalven 2016 välisenä aikana. 

Vastaanottokeskuksen käytännön monimutkainen rakenne ongelmakohtineen jäljitettiin 

syyskuussa 2015, ja ymmärrettiin vastaanottokeskuksessa aiemmin käytössä olleen 

turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittavan paperilomakkeen vievän liikaa resursseja. 

Ongelma ratkaistiin luomalla sähköinen kysely yhteistyössä vastaanottokeskuksen 

turvapaikanhakijoiden kanssa. Keväällä 2016 käynnistyi projektin viimeinen vaihe, jossa 

vastaanottokeskuksen tietoturvajärjestelyjä muutettiin uutta käytäntöä mahdollistaviksi. 

Pitkä ja vaativa projekti opetti kärsivällisyyttä, järjestelmällisyyttä ja vastuunkantoa.  

Tämän pro gradu -tutkielman empiirinen aineisto on kolmiosainen: kaksi informaalia 

teemahaastattelua sekä kyselyprojektin ja oman työpanoksen reflektointi. Puolestaan 

kotoutumista, uuden identiteetin muodostumista ja itsemääräytymistä käsitteleviä teorioita 

peilataan empiiriseen aineistoon. Tutkielmaa varten haastatellut kaksi henkilöä ovat 

vastaanottokeskuksen työntekijä ja toinen projektissa mukana ollut opiskelija. Oman 

työpanoksen reflektointi on puolestaan onnistunut muistiinpanojen avulla. Kirjallisuus 

lisäsi ymmärrystä kyselyn rakenteesta sekä sen yksilöllisestä että yhteiskunnallisesta 

merkityksestä. 

Projekti on siinä suhteessa ainutlaatuinen, että käytännön työtä seurasi teoreettinen 

analyysi. Toisaalta erikoisesta kronologiasta on hyötyä, sillä kyselystä olisi voinut tulla 

vajavainen, jos sen rakentaminen olisi perustettu vain kirjallisuuteen. Se on myös asettanut 

tutkielmalle haasteita, joita tavanomaista kronologiaa seuraava tutkija ei olisi kohdannut. 

Vaikka turvapaikanhakijoiden kotoutumista on tutkittu niin Suomessa kuin ulkomaillakin 

vuosikymmenten ajan, on kyselyprojektin tyyppisille käytännöille edelleen suuri tarve. 
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2 KOTOUTUMISEN MONET KASVOT 

Turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely luotiin syksyllä 2015 oululaisen 

vastaanottokeskuksen havaittua vuoden 2015 aikana merkittävästi kasvaneen 

turvapaikanhakijamäärän vaativan uudistuvia kotouttamistoimia. Tavoitteena oli luoda 

tarkempaakin yhteiskunnallista tarkastelua kestävä kysely, joka helpottaisi 

vastaanottokeskuksen henkilökuntaa keräämään, säilyttämään ja analysoimaan 

turvapaikanhakijoiden osaamista käsittelevää tietoa. Tässä luvussa käsitellään 

kyselyprojektia keinona tarttua tutkittavaan ilmiöön eli turvapaikanhakijoiden 

kotoutumisen edistämiseen Suomessa. 

Lisäksi luvussa määritellään kotoutumiseen liittyviä pääkäsitteitä, ja tarkastellaan niitä eri 

konteksteissa. Tutkielman kotoutumiseen liittyvät pääkäsitteet ovat kotoutuminen, 

kotouttamispolitiikka, turvapaikanhakija, pakolainen, pakolaisuuden välitila, turvapaikka ja 

pakotettu maahanmuutto. Kaikki käsitteet selitetään tämän luvun kappaleissa 2.1 Suomen 

kotouttamispolitiikka tuuliajolla ja 2.2 Turvapaikanhakijan kotoutuminen Suomeen. 

2.1 Suomen kotouttamispolitiikka tuuliajolla 

Kun turvapaikanhakijan osaamista kartoittavaa kyselyä ja sen laajempaa yhteiskunnallista 

merkitystä tarkastellaan, tulee keskusteluun liittää suomalainen ja välillisesti myös 

eurooppalainen kotouttamispolitiikkakin. Suomen kotouttamispolitiikka on luonnollisesti 

saanut vaikutteita eurooppalaisesta maahanmuuttoajattelusta, jonka vaikutusta ei Suomessa 

voida väheksyä. Suomen kotouttamispolitiikka luo arvopohjan kaikelle 

turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävälle työlle, ja se ohjaa esimerkiksi 

vastaanottokeskusten käytännön kotouttamistoimia. Yhteiskunnan arvopohjaan on 

kyselyprojektin näkökulmasta tärkeää tutustua, koska on hyödyllistä tietää ne ideologioihin 

ja lakeihin liittyvät raamit, jotka Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden kotoutumista 

ohjailevat. 

Arvopohjan ymmärtämisen lisäksi kotoutumiseen tutustuminen liittyy olennaisesti 

valittuun käytännönteoreettiseen pragmatismiin. Koska tutkielma on käytännöntutkimus, 

jonka on tarkoitus luoda yhteiskunnallisesti kestävää tietoa (Rantanen & Toikko, 2006), on 

kotouttamispolitiikkaan tutustuminen tutkielman teoreettisena lähtökohtana perusteltua. 

Kun tarkastellaan kyselyn yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia edistää 
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turvapaikanhakijoiden kotoutumista, on kotoutumista ymmärrettävä pintaa syvemmältä. 

Kotoutuminen ja sen edistäminen ovat yhteiskunnallisia aiheita, joiden tarkempi tarkastelu 

vaatii syvempää tuntemusta kuin vain käsitteiden määrittely. 

Euroopasta on viime vuosikymmenten aikana tullut etnisesti ja kulttuurisesti aikaisempaa 

monimuotoisempi, ja monikulttuurisuus tulee lisääntymään myös tulevaisuudessa. 

Eurooppa on muuttunut nopeasti lähtömaanosasta maahanmuuttajia vastaanottavaksi 

alueeksi. Maahanmuuttajien kotouttamista edistäviin poliittisiin toimiin ryhdyttiin 

Euroopassa viiveellä, koska toisen maailmansodan jälkeisen maahanmuuton ajateltiin 

olevan tilapäistä. Viimeistään 1970-luvulla maahanmuutto osoittautui peruuttamattomaksi, 

vaikka osa eurooppalaisista muuttajista palasikin kotimaihinsa. (Saukkonen, 2007) Nyt 

ollaan uudenlaisen maahanmuuttokysymyksen edessä, kun turvapaikanhakijoita saapuu 

vallitsevan epävarmuuden seurauksena merkittävän paljon myös Suomeen. 

Vaikka maahanmuutto on ollut arkipäivää Euroopassa jo usean vuosikymmenen ajan, on 

Euroopan valtioiden maahanmuuttopolitiikkojen välillä kuitenkin suurta vaihtelua. Siinä 

missä esimerkiksi Ruotsissa siirtotyöläisiin suhtauduttiin alusta lähtien mahdollisina 

tulevina kansalaisina, on Suomessa vielä paljon parannettavaa esimerkiksi 

turvapaikanhakijan työllistämisen helpottamiseksi. (Saukkonen, 2013) Euroopan maiden 

väliset erot kertovat erilaisista arvoista ja määritelmistä, jotka luovat luonnollisesti myös 

toisistaan merkittävästi poikkeavia käytäntöjä. 

Erimielisyyksistä huolimatta Euroopassa vaikuttaa kuitenkin vallitsevan yhteisymmärrys 

kahdesta maahanmuuttoon liittyvästä perimmäisestä kysymyksestä. Ihmisten erilaisuuden 

lisäksi ymmärretään se, että yhteiskunnat ovat luonnostaan monikulttuurisia, koska niissä 

elää erilaisia ihmisiä. Lisäksi yhteiskunnan jäsenet hyväksytään yhdenvertaisina yksilöinä, 

joilla on tasa-arvoinen mahdollisuus elää yhteiskunnan lakien sallimissa rajoissa. 

Ymmärrys vallitsee myös Suomessa, jonka homogeeninen väestö on nyt uudenlaisen 

sopeutumistehtävän edessä turvapaikanhakijamäärien noustua. (Malik, 2016)  

Yhteisymmärrys ja perimmäinen arvopohja Euroopassa ei ole vähemmistö- ja 

kotouttamispolitiikan päätepiste, vaan vasta lähtökohta keskustelulle. Valtioiden 

kansalliset intressit ovat usein kuitenkin niin pahasti ristiriidassa, että yhteisymmärrystä on 

haastavaa, usein lähes mahdotonta, saavuttaa. Toivottavaa olisi, että alkuasetelmasta 

päästäisiin yhteisiin johtopäätöksiin ja samantyyppisiin käytännönsovelluksiin. Kysely voi 
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toimia yhteisten käytännönsovellusten suunnannäyttäjänä ainakin kansallisella tasolla 

Suomessa. 

Malikin ajatusta Suomessa vallitsevasta ymmärryksestä voi kuitenkin kritisoida syksyn 

2015 tapahtumien valossa. Valtaväestön sopeutumisen tarpeen uuteen tilanteeseen 

konkretisoi Suomen mediaa vahvasti hallinnut vilkas ja verrattain pelottavankin kärkäs 

julkinen turvapaikanhakijakeskustelu, joka alkoi viiveellä turvapaikanhakijoiden määrän jo 

noustua merkittävästi. Jotta tasa-arvoinen mahdollisuus menestyä yhteiskunnassa 

toteutuisi, tulisi turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen ja esimerkiksi uudelleen 

kouluttamiseen panostaa jo varhaisessa vaiheessa. Kysely vastaa tähän aikaisen 

puuttumisen tarpeeseen. 

Maahanmuuttokeskustelussa vastuu yhteiselon sujumisesta on jaettu maahanmuuttajien ja 

kantaväestön kesken. Maahanmuuttajan henkilökohtaista vastuuta yhteiskuntaan 

sopeutumisesta korostetaan. Vastuuseen kuuluu lisäksi velvollisuus samaistua uuteen 

asuinmaahan ja sen kulttuuriin. Kantaväestö on puolestaan vastuussa yhdenvertaisuuden ja 

erilaisuuden kunnioittamisesta. (Saukkonen, 2013) Maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 

vuorovaikutteinen kehitys on myös Suomen kotoutumispolitiikan keskiössä (Laki 

kotoutumisen edistämisestä, 2010).  

Suomalaisia olisi hyvä muistuttaa vastuun jakautumisesta, sillä tasapaino kantaväestön ja 

maahanmuuttajien välillä on avain sujuvaan yhteiseloon tulevaisuudessa. Kuitenkin liian 

usein ajatellaan esimerkiksi yksinomaan vastaanottokeskuksen olevan vastuussa 

turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta. Kyselyprojekti voi mahdollistaa turvapaikanhakijan 

kotoutumista edistävää vahvistuvaa yhteiseloa osallistamalla kantaväestöä 

kotouttamistoimiin. Käytännössä kyselyn avulla samoista asioista kiinnostuneet 

turvapaikanhakijat ja kantaväestön edustajat voisivat oppia toisiltaan joko työn tai 

harrastuksen parissa. 

Suomessa päätettiin 1990-luvulla maahanmuuton lainsäätämisen yhteydessä kääntää termi 

integraatio kotoutumiseksi ja integraatiopolitiikka kotouttamiseksi. Käännös tehtiin 

välttämään integraatio-termiin liitettyjä mielikuvia sulautumisesta ja oman identiteetin 

menettämisestä. Suomenkielinen termi tarvittiin, koska integraatio-käsite oli jo liitetty 

Euroopan valtioiden yhdentymisprosessiin. (Saukkonen, 2013)  
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Kotouttamislain uudistamispaineet kasvoivat, kun maahanmuutto Suomeen lisääntyi 2000-

luvulla (Saukkonen, 2013). Vuonna 2010 säädettiin Laki kotoutumisen edistämisestä, jonka 

tavoitteena oli mahdollistaa maahanmuuttajien pääsy kotouttamistoimenpiteisiin- ja 

palveluihin. Pähkinänkuoressa lain tarkoituksena on maahanmuuttajan kotoutumisen 

tukeminen ja edistäminen, jotta hän voisi osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan 

toimintaan. Samalla lain tarkoituksena on edistää väestöryhmien välistä tasa-arvoa, 

yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta. (Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010)  

Vuoden 2003 Kielilain mukaan vain suomi, ruotsi ja saamen kieli ovat Suomessa 

tunnustettuja kieliä. Turvapaikanhakija voi halutessaan kuitenkin vaatia tulkkausta, jonka 

tarve arvioidaan yhdessä viranomaisen kanssa (Kielilaki, 2003). Tulkkauspalvelu voi olla 

elintärkeä esimerkiksi turvapaikanhakijan haastattelussa, jossa pienikin asiavirhe voi johtaa 

virheeseen turvapaikkapäätöstä tehdessä. Kielilaissa määriteltyä oikeutta tulkkaukseen 

sovellettiin kyselyprojektissa siirtämällä ammattitulkeille vastuu kyselyn tulkkaamisesta 

vastaanottokeskuksen tärkeimmille kielille. 

 

Kuvio 1. Vastaanottotoiminnan tilastot Maahanmuuttoviraston mukaan (2016). 

Kuvion 1 havainnollistama Eurooppaa vuonna 2015 kohdannut turvapaikanhakijoiden 

eksponentiaalinen kasvu vaati Euroopan valtioilta ennen näkemättömiä sopeutumistoimia. 

Turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa lähes kymmenkertaistui vuodessa, ja alle 

kolmekymmentä vastaanottoyksikköä vaihtui yli kahteensataan. Kuvion 1 kuvaama 

muutos toimi merkittävimpänä kyselyprojektin motivaattorina, kun yhteiskunnallisen 

muutoksen kanssa painivan vastaanottokeskuksen käytännön tarpeeseen oli löydettävä 

perusteltu ratkaisu. Luomamme turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely on 
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esimerkki käytännöllisesti pyrkimyksestä helpottaa turvapaikanhakijoiden kotoutumista jo 

vastaanottokeskuksessa.  

Suomi ei voi enää sulkea silmiään vastaavanlaiselta muutokselta, vaan maalla on oltava 

pitkän aikavälin kotouttamispolitiikka. Suomea kritisoidaan kunnollisen 

maahanmuuttopolitiikan puuttumisesta täysin aiheesta. Siinä missä Euroopan vastaava 

politiikka kuvataan neuvottomana, leimaa Suomen politiikkaa puolestaan lyhytnäköinen 

reagointi muuttuviin tilanteisiin. (Saukkonen, 2013) Niin yhteisen eurooppalaisen kuin 

kansallisenkin poliittisen linjan puuttuessa tuloksena on Suomen syksyn 2015 kaltainen 

kaaos, jossa mielipiteet polarisoivat kansaa. Pitkän aikavälin valmistautuminen muuttuviin 

tilanteisiin helpottaisi vastaavassa tilanteessa toimimista jatkossa. 

Vaikka Suomen laissa selkeästi vaaditaankin aikaisia kotouttamistoimia, on kyselyprojekti 

vastaus käytännön kotouttamistoimien tehottomuudelle. Oululaisessa 

vastaanottokeskuksessa turhauduttiin loppukesällä 2015, kun turvapaikanhakijoiden 

osaamista ja mielenkiinnonkohteiden kartoittaminen vanhalla paperiversiolla oli 

mahdotonta toteuttaa olemassa olevilla resursseilla. Vastaanottokeskuksessa ymmärrettiin 

tiedon merkitys, jotta turvapaikanhakijalle voitaisiin tarjota hänen taustalleen parhaiten 

soveltuvaa tekemistä, joko työtä tai muuta vapaa-ajan aktiviteettia. Näin päästäisiin heti 

turvapaikanhakijan Suomessa oleskelun alkuvaiheessa parantamaan kotoutumisen 

onnistumisen mahdollisuuksia. 

2.2 Turvapaikanhakijan kotoutuminen Suomeen 

Edellisessä luvussa käsitelty kotouttamispolitiikka rakentaa turvapaikanhakijoiden 

kotouttamiselle teoreettiset raamit, joita oululainen vastaanottokeskus käytännössä 

toteuttaa. Se, miten hyvin turvapaikanhakija sopeutuu Suomeen, on yhteiskunnallisten ja 

yksilöllisten tekijöiden summa. Siinä missä edellinen kappale käsitteli turvapaikanhakijan 

kotoutumista yhteiskunnallisesta ja kansainvälisestäkin näkökulmasta, tässä kappaleessa 

tutkitaan turvapaikanhakijan kotoutumista yksilöllisemmästä näkökulmasta. 

Ensinnäkin Ulkomaalaislaki (2004) määrittelee ulkomaalaiseksi henkilöksi ihmisen, joka 

ei ole Suomen kansalainen. Laissa määritellään yksityiskohtaisesti esimerkiksi 

ulkomaalaisen henkilön maahantulon, maassa oleskelun ja maasta poistamisen edellytysten 

selvittäminen. Puolestaan pakolaiseksi määritellään ulkomaalainen ihminen, jolle on 
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myönnetty pakolaissopimuksen mukainen pakolaisasema. (Ulkomaalaislaki, 2004) Lain 

näkökulmasta on huomionarvoista painottaa, että turvapaikanhakijasta tulee pakolainen 

vasta hänen saatua laillisesti myönnetty turvapaikka Suomesta.  

Turvapaikka määritellään puolestaan oleskelulupana, joka turvapaikanhakijalle voidaan 

myöntää laillisessa turvapaikkamenettelyssä. Sen ehtona ovat turvapaikanhakijan 

perustellut syyt pelätä vainoa alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, yhteiskunnallisen 

aseman tai poliittisen mielipiteen johdosta. (Ulkomaalaislaki, 2004) Kyselyprojektilla ei 

ole vaikutusta turvapaikanhakijoiden lailliseen asemaan Suomessa, vaan sen ainut tarkoitus 

on kartoittaa osaamista ja mielenkiinnonkohteita täysin viranomaisten työstä erillisenä. 

Tietojen luottamuksellisuutta painotetaan myös kyselyn ohjesivuilla ennen niiden 

luovuttamista. 

Myös Suomen lain mukaan kotoutuminen on vuorovaikutteista kehitystä 

turvapaikanhakijan ja yhteiskunnan välillä. Samanaikaisesti, kun turvapaikanhakijalle 

annetaan tarvittavia tietoja ja taitoja Suomesta, hänen oman kielensä ja kulttuurinsa 

ylläpitämistä tuetaan. Lain mukaan kotoutumisen onnistuminen edellyttää monialaista 

yhteistyötä eri viranomaisten välillä. (Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010) 

Kyselyprojekti on käytännön esimerkki monialaisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on 

edistää turvapaikanhakijan ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutteista kehitystä. 

Turvapaikanhakijan kotoutuminen vaatii toimia kaikissa yhteiskunnan järjestelmissä. Niin 

oikeudellisissa, poliittisissa, taloudellisissa, sosiaalisissa kuin kulttuurisissakin 

järjestelmissä on toimittava kotoutumisen edistämiseksi (Saukkonen, 2013). 

Kansalaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät toimet edesauttavat turvapaikanhakijan 

kotoutumista Suomen oikeudelliseen järjestelmään. Kyselyprojektin avulla tuetaan 

koulutusta, sosiaalisia suhteita ja työtä osana taloudellista ja sosiaalista kotoutumista. 

Kulttuuriseen järjestelmään kotoutuminen näkyy kyselyssä puolestaan yhteiskunnan 

valtakielen, arvojen, tapojen ja käyttäytymismallien korostamisena.  

Vaikka maahanmuuttoon liittyvät oikeudelliset, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja 

kulttuuriset toimet yhteiskunnan järjestelmissä ovat käytännön kannalta tärkeitä, ei 

luottamuksen merkitystä kotoutumisen onnistumisen kannalta voi unohtaa. Tutkijat Sallah 

ja Houson (2009) esittävät ajatuksen luottamuksen vallankumouksesta, jota tarvittaisiin 

ohjaamaan eurooppalaista maahanmuuttokeskustelua. Jotta turvapaikanhakija voisi tuntea 
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olonsa turvalliseksi uudessa kotimaassaan, on hänen pystyttävä luottamaan niin 

viranomaisiin kuin kaikkiin kanssaihmisiinkin. 

Luottamuksen vallankumouksen edellytyksenä on ymmärrys luottamuksen 

kaksisuuntaisuudesta (Sallah & Houson, 2009). Siinä missä turvapaikanhakijoiden tulee 

pystyä luottamaan suomalaiseen yhteiskuntaan, tulee suomalaisen valtaväestön 

vastavuoroisesti luottaa turvapaikanhakijoiden kykyyn ja tahtoon sopeutua uuteen 

yhteiskuntaan, sen sääntöihin ja normeihin.  

Epävarmuus, pelko ja tiedottomuus ovat yhteisiä tekijöitä kaikille turvapaikanhakijoille, ja 

ne asettavat turvapaikanhakijan prekaariin asemaan, joka ilmaisee epävakaisuuden, 

liikkuvuuden, muuttuvuuden, väliaikaisuuden, hetkellisyyden ja peruutettavissa olevuuden 

merkityksiä. (Himanen & Könönen, 2010). Prekaarissa elämäntilanteessa olevan 

turvapaikanhakijan kotoutumisen kannalta olisi merkittävää, että hänet kohdattaisiin 

kokevana, ajattelevana ja toimivana monipuolisena kokonaisuutena (Puukari & Korhonen, 

2013). Tiedottomuudesta syntyvän turhautumisen ehkäiseminen on yksi kyselyprojektin 

tavoitteista, ja siksi se on luotu kattamaan turvapaikanhakijan monipuoliset piirteet 

koulutuksesta ja työkokemuksesta vapaa-ajan taitoihin ja mielenkiinnonkohteisiin. 

Lisäksi on tärkeää erottaa turvapaikanhakijat muista maahanmuuttajista. Perinteisesti 

maahanmuuttajat on jaettu kahteen ryhmään: pakolaiset ja siirtolaiset. Lähtökohtaisesti 

pakolaiset muuttavat maahan humanitaarisista syistä, kun taas siirtolaiset ovat työperäisiä 

maahanmuuttajia. Pakolaisten kohdalla puhutaan pakotetusta maahanmuutosta siinä missä 

siirtolaiset muuttavat omasta tahdostaan. (Bartram, 2014) Turvapaikanhakijat määritellään 

turvapaikan saatuaan pakolaisiksi (Chirkov, Vansteenkiste, Tao & Lynch, 2006), ja he ovat 

tämän tutkielman keskiössä.  

Vaikka jakoa erityyppisten maahanmuuttajien kesken on kritisoitu leimaavaksi ja 

kategorisoivaksi (Söderling, 2013), on se tarpeellinen esimerkiksi kotoutumista 

tarkastellessa. Työpaikan perässä muuttaneen siirtolaisen ja väkivaltaa paenneen 

pakolaisen välillä voi olla suuria eroja kotoutumismotivaation ja -kyvyn suhteen. 

Tutkielmassa keskitytään ainoastaan Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden 

kotoutumiseen rajaten siirtolaiset ja muut pakolaiset tutkielman viitekehyksen 

ulkopuolelle. 
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On selvää, että Suomesta turvapaikkaa hakevat ovat varsin heterogeeninen ryhmä, sillä he 

poikkeavat toisistaan koulutuksen, kielitaidon, ammattitaidon ja perhetilanteen suhteen. 

Myös paon syitä on erilaisia, sillä siinä missä joitakin on vainottu uskontonsa tai 

etnisyytensä vuoksi, joutuvat toiset pakenemaan henkilökohtaisen toimintansa tai 

vähemmistöasemansa vuoksi. (Himanen & Könönen, 2010) Turvapaikanhakijoiden 

heterogeenisyys on huomioitu tutkielman kyselyssä monipuolisilla kysymyksillä. 

Heterogeenisyyden ymmärtäminen ja hyväksyminen olisi myös yhteiskunnallisesti erittäin 

tärkeää kotoutumisen kannalta. 

Turvapaikanhakijoiden erilaisuus on sidoksissa alempaan hierarkiseen asemaan 

yhteiskunnassa (Bartram, 2014), mikä hidastaa turvapaikanhakijoiden kotoutumista. 

Erityisesti kouluttamattomat, ja mahdollisesti luku- tai kirjoitustaidottomat, ovat heikossa 

asemassa suomalaisessa korkeasti koulutetussa yhteiskunnassa. Kyselyprojektin 

alkuperäinen tavoite myös luku- ja kirjoitustaidottomien turvapaikanhakijoiden osaamisen 

kartoittamisesta ei valitettavasti onnistunut, ja siitä luovuttiinkin jo aikaisessa vaiheessa. 

Turvapaikanhakijoiden haavoittuvuuden ja heterogeenisyyden lisäksi on tärkeää ymmärtää 

heidän elämäntilannettaan laajemmassa mittakaavassa. Sen nähdään koostuvan neljästä 

vaiheesta: irtaantuminen, välitila, liittyminen ja asettuminen (Pentikäinen, 2005). Kuvion 2 

vaiheet kuvaavat turvapaikanhakijan siirtymää kotimaastaan uuteen yhteiskunnalliseen 

asemaan vastaanottavassa maassa. Tutkielman kyselyprojekti ajoittuu pakolaisuuden 

toiseen vaiheeseen eli välitilaan, ja sen tarkoituksena on edesauttaa siirtymistä kolmanteen 

vaiheeseen eli liittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumista kuvataan 

tapahtumasarjana, jonka avulla ihminen saavuttaa sosiaalista jäsenyyttä ja kehittää kykyään 

osallistua keskeisten laitosten toimintaan kohdemaassa (Bartram, 2014). Kotoutumisen 

tapahtumasarja asettuu Kuvion 2 vaiheisiin välitila, liittyminen ja asettuminen. 

1. Irtaantuminen 2. Välitila 3. Liittyminen 4. Asettuminen 

Kuvio 2. Pakolaisuuden neljä vaihetta (Pentikäinen, 2005, 231). 

Pakolaisuuden ensimmäinen vaihe eli irtaantuminen tarkoittaa fyysistä irtautumista tutusta 

ympäristöstä. Lähtö, pakomatka ja odotus kuuluvat tähän vaiheeseen. Lähtö kotimaasta 

merkitsee pakolaisuuden pitkän tapahtumaketjun alkua. Irtaantumisvaiheessa 

turvapaikanhakijan sisäinen elämänhallinta horjuu, ja hänellä voi olla suuriakin vaikeuksia 

sopeutua uuteen ympäristöön. Myös tulevaisuuden optimistinen tarkastelu ja 
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toimintakyvyn säilyttäminen suurista muutoksista huolimatta ovat uhattuina. (Pentikäinen, 

2005)  

Epäluulo, pelko ja kaaos leimaavat irtaantumisvaihetta. Irtaantumisvaiheesta on monia 

tuoreita surullisia esimerkkejä. Sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin levinnyt 

valokuva Turkin rannikolla hukkuneesta pienestä syyrialaispojasta nousi verrattain 

kyseenalaiseksi pakolaiskriisin symboliksi syyskuussa 2015 (YLE Uutiset, 3.9.2015). Kun 

irtaantumiselle kotimaasta ei ole vaihtoehtoja, on se tehtävä hengenvaarallisesti.  

Turvapaikanhakijat ovat pakolaisryhmä, jossa traumaattiset kokemukset 

irtaantumisvaiheessa ovat yleisimpiä. He ovat monesti joutuneet keskelle sotaa tai 

kokeneet väkivallan eri muotoja. Kokemukset jättävät ihmiseen pitkäaikaisia jälkiä, 

eivätkä ne helpota sopeutumista ja uudelleen asettumista. (Schubert, 2013) Kotoutumisen 

ensimmäinen tehtävä onkin saattaa turvapaikanhakija turvalliseen asemaan uudessa 

kotimaassa, ja vasta sen jälkeen tutkielman kyselyprojektin tyyppiselle käytännölle on 

tilaa. 

Pakolaisuuden toista vaihetta kutsutaan osuvasti välitilaksi, koska tässä vaiheessa ei 

tapahdu pitkään aikaan mitään erityistä (Pentikäinen, 2005). Irtaantumisvaiheen määränpää 

on saavutettu, ja matka jatkuu kohdemaassa, useimmiten esimerkiksi pakolaisleirillä tai 

vastaanottokeskuksessa. Välitila-vaihetta määrittää turvapaikanhakijan asema sosiaalisten 

järjestysten ja normien ulkopuolella sekä hänen kohtaaminen ilman sosiaalista ja 

yhteiskunnallista asemaa. Vaikka vaihe on kaikille turvapaikanhakijoille ainutlaatuinen ja 

erilainen, yhteistä ovat hämmennys ja turvattomuus. Yhteisöllisyys ja uskonto auttavat 

turvapaikanhakijoita kuitenkin sietämään vaikeuksia. (Seukwa, 2013)  

Myös syyllisyys ja nöyryytys voivat olla läsnä välitilassa. Miksi minä sain paeta 

kotimaastani? Miksi muut joutuivat jäämään hädän keskelle? Huoli esimerkiksi oman 

perheen tai suvun pärjäämisestä aiheuttaa syyllisyyttä, ja saa turvapaikanhakijan pohtimaan 

oman valintansa oikeudenmukaisuutta. Pakolaisuus onkin maahanmuuton vaikein muoto, 

ja monissa tutkimuksissa on esitetty näyttöä pakolaisten heikommasta mielenterveydestä 

verrattuna muihin maahanmuuttajiin ja valtaväestöön (Schubert, 2013). Asia ei kuitenkaan 

ole niin yksiselitteinen, koska turvapaikanhakijat ovat suuri heterogeeninen joukko erilaisia 

ihmisiä. 
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Välitilassa turvapaikanhakija odottaa hänen tulevaisuutensa määrittävää 

turvapaikkapäätöstä. Vastausta saattaa joutua odottamaan useita kuukausia, eikä 

turvapaikanhakija voi itse vaikuttaa vastausnopeuteen. Epävarmuudesta johtuva 

turhautuminen on läsnä monen turvapaikanhakijan arjessa, eivätkä yhteiskunnan epäilevät 

asenteet helpota tilannetta. Välitilan aikana tehtävä turvapaikanhakijoiden osaamista 

kartoittavan kyselyn tarkoituksena on aktivoida heitä rohkeasti suunnittelemaan 

tulevaisuuttaan kohdemaassa. Lisäksi tarkoituksena on kannustaa turvapaikanhakijoita 

kotoutumaan uuteen yhteiskuntaan heti alusta lähtien. Esimerkiksi valtakielen opiskelu jo 

ennen turvapaikanhakupäätöstä helpottaa alkuvaiheen kotoutumista. 

Pakolaisuuden prosessimallin kolmas ja neljäs vaihe ovat kotoutumisen seurauksia, joiden 

mahdollisimman onnistuneeseen toteutumiseen kysely tähtää. Kolmannelle vaiheelle eli 

liittymiselle on olennaista pakolaisuuden muuttuminen turvapaikanhakijan subjektiivisesta 

ajattelutavasta yhteiskunnan objektiiviseksi käsitykseksi (Pentikäinen, 2005). Käytännössä 

tässä vaiheessa turvapaikanhakija saa joko myönteisen tai kielteisen päätöksen 

turvapaikasta. Kyselyprojekti tähtää myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden 

kotoutumisen nopeuttamiseen, koska tiedot heidän osaamisestaan on jo olemassa. 

Arvot, ennakkoluulot ja stereotypiat voivat olla tiellä turvapaikanhakijan yrittäessä 

kotoutua uuteen yhteiskuntaan. Erilaiset vastakkainasettelut, kuten suomalaiset-pakolaiset, 

enemmistö-vähemmistö tai elämäntilanteiden vertailu, voivat lisätä turvapaikanhakijan 

alemmuuden tunnetta. Oman identiteetin epäselvyys kuormittaa liittymisvaiheessa olevan 

ihmisen mieltä. Maarit Marjetan teos (1998) Kotimaassa tiedettiin kuka minä olen tiivistää 

jo nimessään turvapaikanhakijan mahdollisen itsearvostuksen muuttumisesta 

pakolaisprosessin aikana.  

Asettumisen vaiheet riippuvat turvapaikanhakijan iästä ja elämäntilanteesta. Yleisesti 

ajateltuna voidaan todeta, että mitä nuorempi turvapaikanhakija on kyseessä, sitä 

nopeammin hän sopeutuu uuteen ympäristöön. Asettumisen vaihe on kuitenkin paljon 

haastavampi esimerkiksi jo työelämässä toimineelle aikuiselle. Kun yhteistä kieltä 

valtaväestön kanssa ei löydy, voi kotimaata vastaavan työn löytäminen osoittautua todella 

haastavaksi. Tutkielma keskittyy lasten ja nuorten sijasta nuorten aikuisten ja aikuisten 

turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittamiseen. Kysely on luotu aikuisten tai 

aikuisuuden kynnyksellä olevien turvapaikanhakijoiden elämäntilanne mielessä pitäen. 
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On kuitenkin tärkeää muistaa jokaisen turvapaikanhakijan kotoutumisen noudattavan omaa 

polkuaan. Prosessi irtaantumisesta asettumiseen ei tuskin koskaan ole yhtä lineaarinen tai 

selkeä kuin kuviossa 2 on esitetty. Pakolaisuuden käsittely vaiheittain voi tuntua 

keinotekoiselta, eivätkä raja-aidat vaiheiden välillä ole näin selkeitä. Ympäristö, 

aikaisemmat kokemukset sekä turvapaikanhakijan sopeutumiskyky vaikuttavat 

kotoutumisen onnistumiseen. Jokainen turvapaikanhakija on ainutlaatuinen. Tutkielman 

kannalta on kuitenkin hyödyllistä hahmottaa pakolaisuuden prosessi kokonaisuudessaan ja 

määritellä turvapaikanhakijan asema siinä. 

Turvapaikanhakijan kotoutumista tarkastellessa on perusteltua esitellä myös perinteinen 

akkulturaatiostrategiateoria (Kuvio 3), jolla kuvataan kulttuurista muutos- ja 

sopeutumisprosessia tarkemmin (Marjeta, 1998). Siinä missä Pentikäisen mallissa (Kuvio 

2) nähdään koko turvapaikanhakijan kulkema matka lineaarisena tapahtumasarjana, 

keskittyy Berryn malli (Kuvio 3) Pentikäisen mallin liittymisen ja asettumisen vaiheisiin. 

Berryn malli antaa turvapaikanhakijalle neljä tapaa asettua uuteen ympäristöön. 

 

Kuvio 3. Akkulturaatiostrategiat (John Berry, 1980).  

Akkulturaation ehdotetaan jakaantuvan neljään osaan: integraatio, assimilaatio, separaatio 

ja marginalisaatio. Integraatio viittaa kotoutumiseen ja assimilaatio puolestaan 

sulautumiseen. Siinä missä separaatiolla tarkoitetaan eristäytymistä, viittaa marginalisaatio 

syrjäytymiseen. (Berry, 1980)  

Tutkielman kontekstissa turvapaikanhakijat ja suomalaiset ovat toisensa kohtaavat ryhmät. 

Suomalaiset nähdään kuvion 3 vasemman sarakkeen valtaväestönä, kun taas 

turvapaikanhakijan oma kulttuuri asettuu kuvion yläriville. Integraatio eli kotoutuminen on 

tutkielman kannalta merkittävä käsite, ja sen helpottaminen on kyselyprojektin ensisijainen 

tavoite. Tutkielman kannalta on olennaista hahmottaa kyselyn tavoite 

akkulturaatiostrategian kontekstissa takertumatta kuitenkaan liikaa teorian yksityiskohtiin 

tai siihen kohdistuvaan kritiikkiin. Suomessa on jo pitkään harjoitettu 

 Toive säilyttää oma kulttuuri Ei toivetta säilyttää omaa 

kulttuuria 

Toive olla yhteydessä 

valtaväestöön 
Integraatio Assimilaatio 

Ei toivetta olla yhteydessä 

valtaväestöön 

Separaatio Marginalisaatio 
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kotouttamispolitiikkaa, jossa maahantulijan omaa kulttuuri-identiteettiä pyritään tukemaan 

samalla kannustaen häntä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin (Saukkonen, 2013). Näin 

ollen on ainoastaan luonnollista pitää integraatiota eli kotoutumista tutkittavana ilmiönä, 

johon kysely on tutkimusväline. 

Kyselyprojektin tarkoituksena on aikaisessa vaiheessa jo vastaanottokeskuksessa ehkäistä 

separaation eli eristäytymisen sekä marginalisaation eli syrjäytymisen riskejä. Separaation 

eli eristäytymisen ongelma on turvapaikanhakijan välttävä asenne valtakulttuuria kohtaan. 

Se hidastaa tai tekee jopa mahdottomaksi kielitaidon kehittämisen, joka puolestaan 

kotoutumisen kannalta on elintärkeää (Seukwa, 2013). Puolestaan marginalisaatio on 

strategioista valitettavin, koska silloin turvapaikanhakija sekä luopuu kokonaan omasta 

kulttuuristaan että välttää valtakulttuuria. Myös marginalisaation ehkäiseminen on 

kyselyprojektin tavoite. 

Maahanmuutto, pakolaisuus ja turvapaikanhakijoiden todellisuus ovat varmasti muuttuneet 

kolmen vuosikymmenen aikana. Koska Berryn akkulturaatiostrategiat ovat peräisin 1980-

luvulta, tulee niihin suhtautua erityisen lähdekriittisesti. Vanhemmasta julkaisuvuodesta 

huolimatta Berryn luokittelu on äärimmäisen käytetty kotoutumista käsittelevässä 

tutkimuksessa, ja uskon lähdekriittisen näkökulman kautta tapahtuvan tarkastelun 

mahdollistavan kotoutumisen laaja-alaisen ymmärtämisen Berryn strategioiden avulla. 

Jälleen on kuitenkin muistettava jokaisen turvapaikanhakijan olevan yksilö ja raja-aitojen 

olevan liikkuvia. Ihmisiä ei voi sijoittaa kuvion 3 mukaisesti neljään kategoriaan, vaan 

jokainen on ainutlaatuinen kokeva yksilö.  
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3 TURVAPAIKANHAKIJAN UUSI IDENTITEETTI 

Turvapaikanhakija on Suomeen saavuttuaan ylittänyt elämänsä kannalta tärkeimmän, 

hengissä pysymisen rajan. Matkallaan hän on saattanut ylittää valtakunnan rajojen lisäksi 

useita kulttuuri-, uskonto- ja kielirajoja. Kuten edellisen luvun kappaleessa 2.2 

Turvapaikanhakijan kotoutuminen Suomeen todetaan, kyselyprojektin kohteena olevat 

vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat ovat pakolaisuuden ensimmäisen vaiheen eli 

irtaantumisen jälkeisessä välitilassa, joka on tila kahden rajan välissä. (Pentikäinen, 2005)  

Tässä luvussa määritellään turvapaikanhakijan uuden identiteetin ja itsemääräytymisen 

vahvistamisen pääkäsitteet. Käsitteitä tarkastellaan tutkielman tutkimuskysymysten 

näkökulmista. Kappaleessa 3.1 Identiteetin muutokset kotoutumisessa määritellään 

identiteetin muutokseen ja kotoutumiseen liittyvät käsitteet identifioituminen, etninen ja 

kansallinen identiteetti, kaksiulotteinen identiteetti ja sosiaalinen rooli. Kappaleessa 3.2 

Itsemääräytyminen kotoutumisen edellytyksenä puolestaan tarkastellaan itsemääräytymisen 

käsitteitä autonomia, osallistaminen, kehittämistoimet ja sisäinen viitekehys.  

Kuvion 4 sopeutumisen ulottuvuudet havainnollistavat kolmen tärkeimmän kotoutumiseen 

liitettävän ulottuvuuden väliset suhteet. Siinä missä kieli, arvot ja identiteetti ovat kaikki 

osaltaan merkittäviä kotoutumisen kannalta, yhdistyvät kieli ja arvot identiteetin osina. 

Arvomerkitykset kuuluvat henkilökohtaiseen eli persoonalliseen identiteettiin, kun taas 

kieli kuuluu sosiaaliseen identiteettiin. (Kosonen, 2008) Koska sopeutumisen ulottuvuudet 

kulminoituvat identiteetissä, on sen tarkempi tarkastelu tutkielmassa paikallaan. 

 

Kuvio 4. Akkulturaatiodimensiot eli sopeutumisen ulottuvuudet (Kosonen, 2008). 
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Kotoutuminen ja siihen kytkeytyvät muutokset koskevat useita elämänalueita. 

Kotoutuminen edellyttääkin laaja-alaista sosiopsykologista sopeutumista, johon 

identiteetin sopeutuminen olennaisesti liittyy. Turvapaikanhakijan uutta etnistä identiteettiä 

voi lähestyä itsemäärittelyn ja ryhmän toimintaan osallistumisen näkökulmista. (Mähönen 

& Jasinskaja-Lahti, 2013) Tutkielmassa turvapaikanhakijan kotoutumisen edistämistä ja 

identiteetin mahdollista muutosta tarkastellaan sekä yksilöllisestä eli itsemäärittelyn että 

yhteiskunnallisesta eli ryhmään osallistumisen näkökulmista. 

Koska identiteettiteorioita on satoja, ei ajattelua ole perusteltua rajoittaa vain yhden teorian 

pariin. Sen sijaan identiteetin käsite tukee ymmärrystä integraatio- eli kotoutumisteorioista. 

Esimerkiksi turvapaikanhakija, jolla on vahva etninen identiteetti eli vahva subjektiivinen 

tunne omasta etnisestä ryhmästään ja vain olematon kansallinen identiteetti eli 

mielenkiinto osallistua ympäröivän yhteiskunnan toimintaan, voi Berryn 

akkulturaatiostrategian mukaisesti (1980) päätyä separaatioon eli suuntautua vain omaan 

kulttuuriinsa.  

Osaamista kartoittavaa kyselyä tarkastellaan turvapaikanhakijan uuden identiteetin 

kehittymistä kotouttamista edistävänä tekijänä. Kyselyssä lähdetään liikkeelle 

turvapaikanhakijan vallitsevasta identiteetistä kartoittaen esimerkiksi kieli-, koulutus- ja 

työtaustaa. Lopuksi kyselyssä keskitytään kohdemaassa rakentuvan identiteetin osiin 

kouluttautumisesta kiinnostuksenkohteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Tuon 

keskusteluun identiteetti- ja itsemääräytymisteorian sovelluksia käsitellen kyselyprojektin 

tarjoamia käytännön mahdollisuuksia turvapaikanhakijan identiteetin uudelleen 

rakentumiselle. Näitä mahdollisuuksia käsittelen sekä kyselyn aikana että sen jälkeen 

tapahtuvina ilmiöinä.  

Koska kyselyprojektin yksi pohjimmainen tavoite on turvapaikanhakijoiden osallistaminen 

ja aktivoiminen vastaanottokeskuksessa, on identiteetin tarkastelun lisäksi luonnollista 

nostaa esille ihmisen perustavanlaatuista autonomiaa korostava itsemääräytymisteoria. 

Teorian mukaan ihminen on luonnostaan ilmaisuvoimainen ja voimakastahtoinen. Lisäksi 

se korostaa sosiaalisen ympäristön merkitystä autonomian luojana (Skinner & Edge, 2004), 

joka tutkielman kontekstissa on vastaanottokeskus. Turvapaikanhakijan autonomiaa 

yritetään vahvistaa kartoittamalla hänen työ- ja koulutustaustaa sekä kiinnostuksen kohteita 

osallistaakseen häntä mahdollisimman tehokkaasti. 
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3.1 Identiteetin muutokset kotoutumisessa 

Tutkimukset osoittavat maahanmuuttajan arvojärjestelmän muuttuvan uudessa kulttuurissa. 

Muutos on kuitenkin verrattain hidasta, koska arvot identiteetin osana muuttuvat 

huomattavasti asenteita ja normeja hitaammin. Arvojen hitaasta muutoksesta huolimatta 

tutkimustulokset osoittavat, että uudessa kulttuurissa identiteetti muuttuu. (Rudnev, 2014) 

Identiteetin muutosnopeus on luonnollisesti yksilöllistä, ja se riippuu myös monista 

ulkoisista tekijöistä. Turvapaikanhakijoiden identiteettitaipumusten ja sosiokulttuurisen 

sopeutumisen suhdetta tutkinut Kosonen (2008) toteaa tulosten olevan ristiriitaisia. 

Turvapaikanhakijan yksilöllisten identiteettimuutosten sijaan tutkielma tarkastelee kyselyn 

mahdollisuuksia edistää kotoutumista uutta identiteettiä vahvistamalla.  

Identiteetti rakentuu syntymää edeltävän kasvuympäristön, perinnöllisen temperamentin, 

kasvukokemusten sekä persoonallisuuden ja sosialisaation summana. Se määrittelee 

ihmisen tavan nähdä itsensä sekä suhteuttaa itsensä toisiin ihmisiin. Identiteettiin kuuluu 

myös kirjo käyttäytymiseen, asenteisiin ja arvoihin liittyviä tekijöitä. (Kosonen, 2008) 

Koska identiteetti rakentuu ja muovautuu sosiaalisten vuorovaikutusten kautta, kuvaa se 

myös ihmisen tietoisuutta hänen sosiaalisesta asemastaan (Malik, 2016).  

Tutkielman kyselyprojekti on sosiaalista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa 

kotoutumista tukemalla turvapaikanhakijan uuden identiteetin kehittymistä erityisesti 

sosialisaation kautta. Myös käyttäytymiseen, asenteisiin ja arvoihin on mahdollista 

vaikuttaa kyselyn avulla osallistamista, luottamusta ja itsenäisyyttä lisäämällä. Identiteetin 

ja kotoutumisen suhteisiin perehtyminen on keskeistä ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

”Miten turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää kotoutumista?” 

kannalta. 

Pakolaisuuden välitilassa turvapaikanhakijan identiteetti etsii suuntaa (Pentikäinen, 2005). 

”Kuka minä olen?” ja ”Minne minä kuulun?” ovat itsetuntemuksen ja identiteetin 

perimmäisiä kysymyksiä, joihin epävarmassa tilanteessa oleva turvapaikanhakija etsii 

vastauksia (Kosonen, 2008). Identiteetin muutokset vaikuttavat merkittävästi 

turvapaikanhakijan myöhempään kotoutumiseen (Mähönen & Jasinskaja-Lahti, 2013). 

Siksi on perusteltua tutkia kyselyprojektin mahdollisuutta edistää turvapaikanhakijan 

kotoutumista. On kuitenkin ymmärrettävä identiteettimuutosten olevan hitaita ja aina 

yksilöllisiä. 
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Siinä missä kotoutuminen on pidemmän aikavälin laajaa muutosta kuvaava 

tapahtumasarja, on identiteetti merkittävä osa kotoutumista, koska se on ihmisen 

subjektiivisen aistimisen lähtökohta (Kosonen, 2008). Uusi ympäristö ja suuret muutokset 

muokkaavat syvästi turvapaikanhakijan identiteettiä. Kotoutumisen yhteydessä 

turvapaikanhakijan identiteetin rooli korostuu, sillä hän aistii ryhmään tai kulttuuriin 

kuulumista identiteettinsä kautta. (Bairoh & Trux, 2010) Kysely edesauttaa ryhmään eli 

ensin vastaanottokeskukseen ja myöhemmin suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistä 

kannustamalla turvapaikanhakijaa pohtimaan kouluttautumista ja työllistymistä. 

Omien arvojen ja merkitysten kyseenalaistaminen uudessa elämäntilanteessa on jatkuvaa. 

Esimerkiksi omassa kulttuurissa tavanomainen käyttäytyminen saattaa Suomessa 

näyttäytyä epäsopivana tai loukkaavana. Monikulttuurisuus asettaa ihmisten toiminnalle 

uudenlaisia haasteita, kun toisen ihmisen kulttuuria olisi ymmärrettävä paremman 

vuorovaikutuksen takia. (Bairoh & Trux, 2010) Oman identiteetin kyseenalaistaminen on 

myös varsin kuluttavaa, mikä auttaa ymmärtämään turvapaikanhakijoiden kokemaa 

stressiä. Tätä stressiä kysely voi lievittää havainnollistamalla mahdollisuuden 

uudelleenkouluttautumiselle ja -työllistymiselle mahdollisessa uudessa kotimaassa.  

Pitkien identiteettimuutosprosessien takana oleva identifioituminen eli identiteetin 

vahvistuminen on prosessi, jossa ihminen hyväksyy sosiaalisen ryhmän arvot omikseen 

niin, että ne tulevat osaksi hänen arvoja, uskomuksia ja tavoitteita (Deci & Ryan, 2004). 

Kotoutumisen taustalla on identifioituminen uuteen yhteiskuntaan (Malik, 2016). Se on 

aina subjektiivinen ja pitkä prosessi verrattuna pinnallisempien tekijöiden, kuten kielen 

omaksumiseen (Kosonen, 2008).  

Kaksiulotteiseen identiteettiin kuuluvat etninen ja kansallinen identiteetti (Kosonen, 2008). 

Siitä puhutaan osuvasti myös hybridi-identiteettinä (Mähönen & Jasinskaja-Lahti, 2013), 

mikä viittaa identiteetin rakentumiseen kahdesta tai useammasta eri osasta. Etninen 

identiteetti tarkoittaa pitäytymistä omassa kulttuurissa, kun taas kansallisen identiteetin 

tavoittelu näkyy taipumuksena mallintaa kohdemaan kulttuuria (Kosonen, 2008). 

Kaksiulotteinen identiteetti olisi suotava kotoutumisen kannalta (Berry, 1980).  

Marcian identiteettistatusmallin mukaan (1966) ihminen joko etsii identiteettiään tai on jo 

löytänyt sellaisen identiteetin, johon sitoutua. Identiteettiään etsivä ihminen tutkii arvoja, 

uskomuksia ja tavoitteita kokeillen erilaisia sosiaalisia rooleja, suunnitelmia ja 
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ideologioita. Identiteettiinsä sitoutunut ihminen on puolestaan etsinnän jälkeen päättänyt 

pitäytyä valitsemissaan arvoissa, päämäärissä ja vakaumuksissa. (Marcia, 1966)  

Turvapaikanhakija joutuu tahtomattaankin pohtimaan identiteetin muutokseen vaikuttavia 

tekijöitä muuttaessaan uuteen maahan ja erilaiseen ympäristöön. Hänen vahva 

identiteettinsä on saattanut turvapaikanhakuprosessin aikana joutua koetukselle uuden 

sosiaalisen aseman vuoksi, sillä sosiaalinen rooli voi muuttua rajusti kotimaan tutusta 

roolista. Esimerkiksi kotimaansa väkivaltaa paennut, arvostetussa virassa toiminut 

turvapaikanhakija voi kokea roolin vaihtumisen suurena järkytyksenä. Samalla myös hänen 

identiteettinsä arvoihin ja asenteisiin liittyvät tekijät joutuvat kyseenalaistetuiksi. 

Identiteetti on kuitenkin dynaaminen, ja se kehittyy koko elämän ajan vuorovaikutuksessa 

ihmisten kanssa. Identiteetti rakentuu ja muovautuu sosiaalisten vuorovaikutusten kautta 

koko ihmisen elämän ajan, mikä mahdollistaa myöhemminkin aikuisiällä tapahtuvat 

identiteettimuutokset. Marcian identiteettien mustavalkoisen jaotteluun ”valmiiden” ja 

”muokattavien” identiteettien välillä on suhtauduttava varauksella. On selvää, että 

identiteetti on harvoin vain jompaakumpaa, vaan se on usein sekoitus molempia. 1960-

luvun identiteettiajattelu on suuntaa-antava perusta identiteetin tarkastelulle, mutta sen 

varaan ei voi laskea kaikkea ajattelua.  

Myös muuton työntö- ja vetotekijät yhdessä alkuperäisen identiteetin kanssa vaikuttavat 

kotoutumiseen ja uuden identiteetin rakentumiseen. Mitä helpompi lähtöpäätös on ollut, 

sitä innokkaammin maasta toiseen muuttava yleensä sopeutuu. (Chirkov ja muut, 2006) 

Turvapaikanhakijan innokkuus rakentaa uutta identiteettiä saattaa kuitenkin olla heikko 

esimerkiksi vaikean lähtöpäätöksen takia. Turvapaikanhakijan mahdollisesti 

merkittävästikin pienempi halu kotoutua ennustaa vaikeuksia kehittää kaksiulotteista 

identiteettiä. Ihmisen on oltava sisäisesti motivoitunut kehittämään kaksiulotteista 

identiteettiä. (Chirkov ja muut, 2006) Haluttomuus kehittää etnisen identiteetin lisäksi 

kansallista identiteettiä on usein rakenteellisten ongelmien seuraus, eikä yksilön valinta. 

Rakenteelliset ongelmat konkretisoituvat esimerkiksi työllistymisen ja kieliopintojen 

hitautena. 

Jos esimerkiksi valtakulttuuria väheksytään ja vain omaa kulttuuria arvostetaan, voi 

tuloksena olla separaatio eli eristäytyminen. Turvapaikanhakijan kotoutumisen kannalta 

olisi ensiarvoisen tärkeää pyrkiä pois identiteetin määrittelyn kielteisistä seurauksista, 

koska ne eivät edesauta kotoutumista. Kysely mahdollistaa uuden identiteetin 
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rakentumisen kannalta merkittävän erilaisten suunnitelmien ja ideologien kokeilemisen 

niin ajatuksen tasolla kuin käytännössäkin. Kun turvapaikanhakija kyselyn kannustamana 

suunnittelee tulevaisuuttaan, tulee hän huomaamattaan myös määrittelemään uuden 

kaksoisidentiteettinsä suuntia. 

3.2 Itsemääräytyminen kotoutumisen edellytyksenä 

Itsemääräytymisteorian (self-determination theory) mukaan ihmisellä on luontainen 

taipumus aktiivisuuteen ja oman elämän hallitsemiseen. Kuvion 5 mukaisesti teoriaan 

kuuluvat erottamattomasti autonomia, yhdentyminen sosiaalisen ryhmän kanssa, 

potentiaalin realisoituminen sekä itsensä toteuttaminen. (Deci & Ryan, 2004) Siinä missä 

monet motivaatioteoriat korostavat yhteenkuuluvuuden ja pätevyyden merkitystä 

motivaation kehittymiselle, painottaa itsemääräytymisteoria myös autonomian merkitystä. 

Autonomian tunne on puolestaan suoraan yhteydessä motivaatioon. Tutkimusten mukaan 

autonomiaa vahvistamalla on onnistuttu lisäämään ihmisen motivaatiota. (Kaplan & Assor, 

2012) 

 

Kuvio 5. Itsemääräytymisen osat (Deci & Ryan, 2004). 

Epävarmassa ja vaikeasti hallittavassa elämäntilanteessa olevaa turvapaikanhakijaa tulisi 

tukea ja motivoida tehokkaasti. Itsemääräytymisteoria vahvistaa kyselyprojektin merkitystä 

tarkastelemalla sen keinoja kehittää turvapaikanhakijan kotoutumismotivaatiota 

autonomian avulla. Kyselyn mahdollistava itsemääräytymisen ja autonomian 

lisääntyminen on yhteydessä erityisesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Miten 
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turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää kotoutumista?”. Myös 

kyselyn käytännöissä on paljon yhtymäkohtia itsemääräytymisteoriaan ja toiseen 

tutkimuskysymykseen ”Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti 

kertoo toimivista käytännöistä?”. 

Itsemääräytymisteorian mukaan ihminen menestyy parhaiten ympäristössä, jossa hän voi 

yhteenkuuluvuuden lisäksi kokea olevansa itsenäinen ja pätevä. Lisäksi ihmisellä on 

luontainen taipumus kehittää ja sisäistää ympäristön mielenkiintoisia ja tärkeitä puolia. 

Ihminen pyrkii tiedostamattaan ja luonnostaan myös mukautumaan ympäristöön 

sopeuttamalla käytöstään siihen sopivaksi. (Kaplan & Assor, 2012) Juuri 

turvapaikanhakijan itsenäisyyden ja pätevyyden kokemukset ovat kyselyn kannalta 

keskeisiä käsitteitä. Turvapaikanhakijan autonomian vahvistaminen vaatii huomattavasti 

pienempiä ponnisteluja kuin esimerkiksi arvojen muokkaaminen. Arvojen 

muokkaantuminen on hidas ja suuri muutos, joka vaatii aikaa (Rudnev, 2014). 

Kyselyn avulla turvapaikanhakijan tunnetta itsenäisyydestä ja pätevyydestä vahvistetaan 

antamalla hänelle mahdollisuus kertoa taidoistaan ja tiedoistaan. Lisäksi kysely kartoittaa 

turvapaikanhakijan mielenkiinnonkohteita, jotta hänelle voitaisiin tarjota 

yhteenkuuluvuudentunnetta vahvistavia vapaa-ajan aktiviteetteja. Kyselyssä voi myös 

ilmaista halunsa ympäristön mielenkiintoisten puolien kuten esimerkiksi 

vastaanottokeskuksen toiminnan kehittämiseen.  

Tutkielman kannalta mielenkiintoisinta on tarkastella itsemääräytymisteorian toteutumista 

ja merkitystä käytännössä. Se auttaa vastaamaan tutkimuskysymykseen toimivista 

käytännöistä. Ihmisen autonomiaa, yhdentymistä sekä hänen potentiaalinsa realisoitumista 

ja itsensä toteuttamista voidaan teorian mukaan tukea käytännössä usein tavoin (Kaplan & 

Assor, 2012): 

1. Vaihtoehtojen antaminen 

2. Oma-aloitteisuuden tukeminen 

3. Hallitsemisen vähentäminen  

4. Odotetun käyttäytymisen perusteleminen  

5. Kritiikin hyväksyminen 

6. Itsenäisiin mielipiteisiin kannustaminen 

7. Toisen sisäisen viitekehyksen ymmärtäminen 
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Odotetun käyttäytymisen perusteleminen lisää ihmisen tietoisuutta ympäristöstään, ja 

tietoisuus puolestaan edesauttaa mielenkiintoa liittyä ympäristöön (Hodgins & Knee, 

2004). Toisin sanoen tutustuminen ympäristöön ja sen sääntöihin madaltaa kynnystä 

sopeutua siihen. Eli mitä helpompi ihmisen on ymmärtää ympäristöä, sitä innokkaammin 

hän haluaa liittyä siihen. Jos turvapaikanhakijalle annettavia ohjeita ei perustella, on niihin 

vaikea sitoutua. Koska tietämättömyys lisää välinpitämättömyyttä, olisi turvapaikanhakijan 

itsemääräytymisen tehostamiseksi tärkeää perustella odotettu käyttäytyminen.  

Liiallinen hallitseminen on tutkimusten mukaan yhteydessä puolestaan epärehellisyyteen, 

sulkeutuneisuuteen, heikkoon itsetuntoon ja epämiellyttävään vuorovaikutukseen (Hodgins 

& Knee, 2004). Samalla hallinta vähentää itsemääräytymiselle olennaista autonomian 

tunnetta ja itsensä toteuttamisen mahdollisuutta. Hallitsemista vähentämällä voidaan lisätä 

itsemääräytymistä ja motivaatiota. Mielestäni ei ole yllättävää, että suomalainen arki 

saattaa näyttäytyä ainoastaan hallittavana olemisen kokemuksena, koska on vastattava niin 

maahanmuuttoviranomaisten kuin vastaanottokeskuksenkin odotuksiin. Olisi kuitenkin 

tärkeää tukea turvapaikanhakijan oma-aloitteisuutta ja mielipiteiden ilmaisua. 

Mitä tulee toisen ihmisen sisäisen viitekehyksen ymmärtämiseen, on ihmisen 

ymmärrettävä muiden käsityksiä motivaatiosta ennen oman motivaatiokäsityksen luomista. 

Toisin sanoen ihmisellä on taipumus mallintaa käyttäytymistään ympäristöön sopivaksi. 

Käytännössä tämä näkyy ihmisen luonnollisena pyrkimyksenä ymmärtää muita 

muodostaakseen käsityksen itsestään. (Wild & Enzle, 2004) Puolestaan turvapaikanhakijan 

kontekstissa toisen eli suomalaisen sisäinen viitekehys voi olla niin erilainen omaan 

verrattuna, että siihen sopeutuminen ei käy käden käänteessä. Kysely viestii suomalaisia 

arvoja koulutuksen, työn ja perhe-elämän tärkeyden lisäksi rehellisyydestä ja 

luottamuksesta.   

Vaikka itsemääräytymisteoria painottuu yksilöllisen näkökulman tarkasteluun, on sillä 

myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Kyselyn tavoitteena on saada yksilön voimavarat ja 

yhteiskunnan tarpeet kohtaamaan. Hyvä esimerkki yhteiskunnallisesti merkittävästä 

käytännön kehittämistoimesta on keväällä 2016 turvapaikanhakijoiden järjestämä 

vapaaehtoisprojekti, jossa autoalan ammattilaiset vaihtoivat ilmaiseksi oululaisten 

autonrenkaita. Lisäksi turvapaikanhakijat olivat mukana pop up -ravintolaprojektissa, jossa 

he laittoivat perinteisiä ruokiaan suomalaisille. Kohtaamiset valtaväestön kanssa lisäävät 

paitsi turvapaikanhakijan autonomian tunnetta, mutta myös yhdentymistä valtaväestön 
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kanssa. Kuvion 5 mukaisesti vastaavat yhteiskunnallisesti merkittävät projektit edistävät 

myös turvapaikanhakijoiden potentiaalin realisoitumista ja itsensä toteuttamista. 

Kaiken kaikkiaan itsemääräytymisteoriassa on kyse ihmisen halusta saavuttaa tavoitteita 

kohdistamalla ja järjestämällä käyttäytymistään sisäisesti ilman ulkopuolista hallintaa. 

Vaikka tutkielman kysely näyttäytyykin ulkoisena voimana, ei sen tarkoitus ole hallita 

turvapaikanhakijaa, vaan mahdollistaa oma-aloitteinen ajattelu. Itsenäinen ja pätevä 

turvapaikanhakija oli sekä yksilöllisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta paras 

vaihtoehto.  
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4 METODOLOGISET JA TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

Laadullinen tutkimussuuntaus oli luonnollinen valinta, koska se auttaa parhaiten 

vastaamaan tutkielman tutkimuskysymykseen, jossa ensikäden ymmärrys ilmiöstä on 

tärkeää. Lisäksi laadullinen tutkimus on helposti muotoutuva mahdollistaen inhimillisten 

kokemusten ja näkemysten tutkimisen tilastollisten keinojen ollessa riittämättömiä. 

(Creswell, 2007) Koska käytettävissä ei ollut tilastollisia ohjeita kyselyn luomiseksi, 

päätimme luottaa omiin ja vastaanottokeskuksen näkemyksiin asiasta. Kysely luotiin 

nimenomaan inhimillisten kokemusten perusteella tehtyjen valintojen pohjalta. Myös 

laadulliselle tutkimukselle ominainen lähestymistapa tarkastella yksityiskohtia uusien 

puolien löytämiseksi (Tuomi & Sarajärvi, 2004) toteutuu tutkielmassa esimerkiksi 

haastattelun sisällönanalyysissa ja kyselyn yksityiskohtaisessa tarkastelussa. 

Yleisesti laadullisessa tutkimuksessa tutkija luo ensimmäisenä aiheestaan teoreettisen 

viitekehyksen, jossa luetellaan toimenpiteet ennen varsinaisen aineiston keruuta. Myös 

ongelmanasettelu ja tieteenfilosofiset valinnat tapahtuvat usein jo ennen käytännön 

toimintaa. On tavallista, että vasta teoreettisen pohdinnan jälkeen siirrytään käytäntöön 

testaamaan teoriaa. (Hirsjärvi ja muut, 2013) Näin ei kuitenkaan tapahtunut tässä 

tutkielmassa, vaan kronologia oli suorastaan päinvastainen. 

Tutkielma osoittaa sen, että tieteellisen tutkimuksen päämäärä teorian aikaansaamisesta voi 

toteutua edellä mainitusta kronologiasta poiketen. Poikkeava kronologia tekeekin tästä 

tutkielmasta ainutlaatuisen. Tutkielma lähti liikkeelle käytännön tuotteesta eli kyselystä, ja 

vasta kyselyn valmistumisen jälkeen ilmiö liitettiin laajempaan teoreettiseen 

viitekehykseen. Laadullisen tutkimuksen yleisperiaatteen vastainen kronologia aiheuttaa 

haasteita sekä käytännön että teorian vaiheissa. Haasteita loi esimerkiksi käytäntöä tukevan 

teorian löytäminen ja sen soveltaminen. Toisaalta haaste oli myös käänteinen, koska 

käytäntöä eli kyselyä oli haastavaa rakentaa ilman selkeää teoriapohjaa. 

Koska kyselyn luominen oli haasteellista kantavan teoriapohjan puuttuessa, vaati tilanne 

heittäytymistä tuntemattomaan. Vaikka epävarmuus ja -tietoisuus leimasivat kyselyn 

luomista, pääsimme melko pian yhteisymmärrykseen kyselyn suurista linjoista ja sen 

perimmäisestä käyttötarkoituksesta. Lisäksi saimme hyödyllisiä käytännön neuvoja niin 

vastaanottokeskukselta kuin yliopistoltakin. Heittäytyminen, enakkoluuloton asenne ja 

rohkeus ovat käytännöntutkimuksen kannalta oleellisia piirteitä (Nicolini, 2012), joita 
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onnistuimme kiireestä ja tutkimukselle epätyypillisestä kronologiasta johtuvasta 

epätietoisuudesta huolimatta soveltamaan.  

Laadullista ja määrällistä tutkimusta on tavallista käyttää rinnakkain, koska ne täydentävät 

toisiaan keskinäisen kilpailun sijaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013). Määrällistä, 

turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittavaa aineistoa oli tarkoitus kerätä tutkielmaa 

varten vastaanottokeskuksessa, mutta kyselyä ei kuitenkaan saatu käyttöön riittävän 

nopeasti. Se teki kahden tutkimussuuntauksen yhdistämisestä mahdotonta. Näin ollen 

tutkielmassa on käytetty ainoastaan laadullista aineistoa. Määrälliselle tutkimukselle 

tyypillinen aineiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon (Hirsjärvi ja muut, 

2013) oli kuitenkin yksi kyselyprojektin toteutuneista tavoitteista. 

Paradigma on tieteenalan yleisesti hyväksytty ajattelutapa, joka ohjaa tieteellisen 

toiminnan ajatuskulkua ja tietoteoreettisia näkökulmia. Tutkielman paradigma on 

käytännöntutkimukselle ominainen pragmatismi. Pragmatismin taustalla on ajatus siitä, 

ettei ilmiölle voida antaa merkitystä ennen sen tapahtumista. Näin ollen pragmatistiselle 

tutkimukselle on ominaista tapahtumien seurausten ja merkitysten tarkastelu vasta 

jälkikäteen. (Morgan, 2014) Tutkielma toteuttaa pragmatistista kronologiaa tutkimalla 

kyselyprojektissa vallinneita uskomuksia ja tapahtumia. Uskomukset ja teot yhdistyivät 

projektissa uudeksi kokemukseksi eli kyselyksi. Käytännöntutkimukselle ja pragmatismille 

ominaisella tavalla tutkielma tarkastelee ilmiön merkityksiä vasta sen tapahtumisen 

jälkeen. Käänteinen kronologia on asettanut haasteita erityisesti teorian ja käytännön 

yhteensovittamiselle. 

Pragmatismin perimmäisenä tarkoituksena on siirtää tutkimuksen kohde abstrakteista 

aiheista inhimillisiin kokemuksiin, jotka rakentuvat uskomusten ja tekojen merkitysten 

varaan (Morgan, 2014). Tutkielman kohteena oleva kyselyprojekti täyttää inhimillisen 

kokemuksen tuntomerkit, koska se on luotu vuorovaikutuksessa opiskelijoiden, 

vastaanottokeskuksen henkilökunnan ja turvapaikanhakijoiden kanssa. 

Pragmatismille olennaista on tiedustella, kysellä ja tutkia (inquire). Sen vastakohtana ovat 

tapa ja tottumus, jotka puoli-automaattinen päätöksenteko mahdollistaa. (Morgan, 2014) 

Kyselyprojektissa ei haluttu juuttua vanhaan tapaan kartoittaa turvapaikanhakijoiden 

osaamista aikaisemmin käytössä olleella paperisella lomakkeella, vaan luoda uusi ja 

toimivampi kokonaisuus. Kyselevä ja tutkiva asenne oli ehdottoman tärkeä projektissa, 

jossa kyseenalaistaminen, vaihtoehtojen pohdiskelu ja rohkea asenne mahdollistivat 
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onnistumisen. Myöntämällä virheet ja oppimalla niistä kehitimme kyselyä. Kapeakatseinen 

asenne olisi hidastanut ja heikentänyt yhteistyötämme. 

Lisäksi pragmatismi painottaa ihmisen luonnollista taipumusta olla sosiaalinen. Siinä missä 

kaikki ihmisen uskomukset ja toiminnot ovat sosiaalisia, sitä ovat myös ihmisen 

kokemukset. Myös tunteet vaikuttavat kaikkiin ihmisen kokemuksiin, ja ne tarjoavat 

tärkeän yhteyden uskomusten ja toiminnan välille. (Morgan, 2014) Tutkielman 

kyselyprojekti tähtää turvapaikanhakijoiden sosiaalisen aseman parantamiseen 

kartoittamalla heidän koulutus- ja työtaustaa, jotta heille voitaisiin myöhemmin tarjota 

riittävän haastavia tehtäviä. Vastaanottokeskus olettaa turvapaikanhakijoiden ottavan osaa 

kyselyyn ihmisen luonnollisen sosiaalisen taipumuksen perusteella. 

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kehittäminen on kautta historian onnistunut 

pragmatistisen tutkimuksen avulla, koska paradigma painottaa avoimuutta, 

oikeudenmukaisuutta ja vapautta sorrosta (Morgan, 2014). Juuri nämä arvot ohjasivat 

kyselyprojektia työskennellessämme suojattomassa tilanteessa elävien 

turvapaikanhakijoiden kanssa. Kyselyprojektissa avoimuus näkyi tehokkaana viestintänä 

opiskelijoiden, vastaanottokeskuksen ja turvapaikanhakijoiden välillä. Avoimuus, rentous 

ja tasa-arvo leimasivat myös keskusteluja turvapaikanhakijoiden kanssa. 

Oikeudenmukaisuus ilmeni puolestaan kyselyn tavoitteena palvella mahdollisimman suurta 

joukkoa koulutus- ja työtaustasta riippumatta. Projektissa ei myöskään sorrettu ketään, 

vaan kaikki osapuolet olivat sosiaalisesti tasa-arvoisia. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymys on tutkielman selvä, ymmärrettävä ja kiinnostava johtoajatus (Hirsjärvi 

ja muut, 2013). Tutkimuskysymykset ovat ohjanneet tutkielmaan liittyviä valintoja, 

ajattelua ja päättelyä auttamalla keskittymään olennaisiin ilmiöihin. Tutkielmaa ohjaavat 

kaksi tutkimuskysymystä ovat: 

1. Miten turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää 

kotoutumista? 

2. Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti kertoo toimivista 

käytännöistä? 
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Tutkimuskysymykset mahdollistavat ilmiön tarkastelun eri näkökulmista. Ensimmäinen 

kysymys tarkastelee kyselyprojektin vaikutusta kotoutumiseen niin yksilön eli 

turvapaikanhakijan kuin yhteisön eli yhteiskunnankin kannalta. Kyselyn vaikutuksia 

yksilön kotoutumiseen tarkastellaan identiteetti- ja itsemääräytymisteorioiden valossa. 

Tutkielma ottaa kantaa yhteiskunnalliseen kotoutumiskeskusteluun tarkastellen kyselyn 

mahdollisuuksia edistää kotoutumista. Jälkimmäinen kysymys puolestaan kartoittaa 

projektin rakentumista käytännössä, ja siihen vastauksia nousee niin oman työpanoksen 

reflektoinnista, haastatteluista kuin koko projektin tarkastelustakin. Tutkimuskysymyksen 

kaksiosaisuus vaatii käytännöntutkimuksellisen otteen, jossa kotoutuminen on tutkittava 

ilmiö ja kyselyprojekti on ilmiön tutkimiseen käytettävä väline. 

Projektissa mukana olleiden osapuolten kokemusten, käsitysten, oletusten ja toiveiden 

ymmärtämisen lisäksi tutustuminen kotoutumista ja identiteetin muokkautumista 

laajemmin käsittelevään kirjallisuuteen mahdollistavat projektin kokonaisvaltaisen 

hahmottamisen. Pähkinänkuoressa tutkielman tarkoituksena on selvittää kyselyprojektin 

taustaa ja sen rakentumista käytännössä. Erityisesti Suomessa vuoden 2015 aikana 

muuttunut turvapaikanhakijatilanne antoi kyselyprojektille yhteiskunnallisen tilauksen. 

Tutkimuskysymys muotoutuu henkilökohtaisesta suhteesta tutkittavaan ilmiöön (Lichtman, 

2013). Sekä henkilökohtainen mielenkiintoni että Suomessa maahanmuuttotilanteen 

muutoksen seurauksena syksyllä 2015 vallinnut yleinen ilmapiiri vahvistivat 

henkilökohtaista suhdettani ilmiöön. Yhtäältä suhde syntyi halusta vaikuttaa 

turvapaikanhakijoiden kotoutumiseen konkreettisesti. Toisaalta Suomen muuttunut 

maahanmuuttotilanne ja sitä ympäröivä, vahvasti polarisoitunut keskustelu olivat 

tehokkaita henkilökohtaista suhdetta vahvistavia ulkoisia motivaattoreita. Niin 

henkilökohtaisesti kuin yhteiskunnallisestikin merkittävä tutkimuskysymys on 

mahdollistanut merkityksellisen ilmiön käsittelyn. 

4.2 Käytännöntutkimus 

Tutkielmaan valikoitui käytettäväksi käytännönteoreettinen pragmatismi, joka keskittyy 

tutkimuksen käytännön eli kotoutumisen ja sen edistämiseksi tehtyjen toimien tarkasteluun 

(Kemmis ja muut, 2014). Turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely on 

kotoutumiskäytännön kehittämiseen tähtäävä työkalu, joka luotiin käytännöntutkimukselle 

ominaisen uuden tiedontuotannon avulla (Rantanen & Toikko, 2006). 
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Tässä tutkielmassa on ainoastaan luonnollista soveltaa käytännönteoriaksi määriteltävää 

pragmatismia, koska tutkielman tavoite on ymmärtää turvapaikanhakijoiden kotoutumista 

ilmiönä ja tapahtumasarjana. Kaksiosainen tutkimuskysymys pyrkii ymmärtämään samaa 

ilmiötä eri näkökulmista. Siinä missä ensimmäinen tutkimuskysymys tarkastelee 

kotoutumista laajemmassa kansallisessa ja jopa kansainvälisessä kontekstissa, käsittelee 

toinen tutkimuskysymys pienemmän mittaluokan ilmiötä kyselyn rakentumisesta. Vaikka 

tutkielman ei ole tarkoitus selvittää tai ymmärtää kotoutumista maailmanlaajuisena 

ilmiönä, on laajemman kontekstin ymmärryksestä hyötyä, jotta ymmärtäisi paremmin 

yksityiskohtia. 

Oppiminen uusia käytäntöjä innoittavana tekijänä on käytännöntutkimuksen perusajatus. 

Ajatus perustuu siihen, että ilman uutta tietoa ja uusia taitoja ei voida luoda uusia 

käytäntöjä. Elääksemme onnistuneessa maailmassa on huonosti toimivia käytäntöjä 

uskallettava muokata. (Kemmis ja muut, 2014) Se tekee käytännöntutkimuksesta 

ainutlaatuisen ja erityisen tärkeän lähestymistavan tieteeseen. Innovatiivinen 

ajattelumaailma on tutkielman kantava teema, ja projektin tuloksena syntynyt kysely 

konkreettinen esimerkki rohkeudesta kehittää jotain uutta. 

Pragmaattisen tutkimuksen tavoitteet ovat perusluonteeltaan laadullisen tutkimuksen 

kaltaisia. Laadullisten tutkimustavoitteiden keskeisimpiä piirteitä ovat ymmärtämisen ja 

merkitysten luomisen lisäksi tutkijan rooli aineiston ensisijaisena kerääjänä ja analysoijana. 

Kenttätyön lisäksi olennaista on myös induktiivisen aineistoanalyysin runsaasti kuvailevat 

tulokset. Vaikka pragmatismi yhtenä käytännönteorioista tähtääkin näihin samoihin 

tavoitteisiin, ei se yleisestä laadullisesta tutkimuksesta poiketen kuitenkaan keskity tiiviisti 

yhteen tutkittavaan yksikköön tai rajattuun järjestelmään. Sen sijaan pragmaattinen 

tutkimus pyrkii löytämään ja ymmärtämään ilmiöitä sekä niiden taustalla olevia 

tapahtumasarjoja. (Lichtman, 2013) Myös tutkimuksessa mukana olevien ihmisten erilaiset 

näkökulmat ja maailmankuvat kiinnostavat tutkijaa. Siksi tutkielmaa varten on haastateltu 

sekä toista opiskelijaa että vastaanottokeskuksen työntekijää. 

Tutkimuskirjallisuudessa on tunnustettu, että maailman jatkuva muutos edellyttää myös 

käytäntöjen muokkautumista. Käytäntö nähdään ennen kaikkea vuorovaikutteisena 

yhteisöjä ja yksilöjä käsittävänä toimintana. (Kemmis ja muut, 2014).  

Käytännöntutkimukselle, johon viitataan suomen kielessä myös termillä käytäntötutkimus, 

ei kuitenkaan löydy yksiselitteistä määritelmää. Tähän tutkielmaan valikoitunutta termiä 
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käytännöntutkimus kutsutaan myös englanninkielisin termein practice research, 

practitioner research sekä practice-based research (Heikkinen, de Jong & Vanderlinde, 

2016).  

Käytännöntutkimus nojaa lähtökohtaan, jossa niin sanottu uusi tiedontuotanto on 

vaihtoehto perinteiselle tieteenalaperustaiselle tiedontuotannolle. Uudessa 

tiedontuotannossa tieto syntyy juuri siellä, missä itse toiminta tapahtuu. Tällaista tietoa 

kutsutaan toimintayhteyksissä syntyväksi tiedoksi. (Rantanen & Toikko, 2006) Käytännön 

ominaisuus suhdetyönä tekee siitä kuitenkin moniselitteisen tiedontuottajan (Walls, 2013). 

Juuri tiedon moniselitteisyyden aiheuttamiin haasteisiin törmäsin esimerkiksi 

analysoidessani haastatteluaineistoa. Käytännössä syntyneen tiedon ja muiden tutkielman 

luotettavuuteen vaikuttavien tekijöiden merkitystä käsittelen tarkemmin luvussa 6 

Johtopäätökset.  

Tutkielma on esimerkki uudesta tiedontuotannosta, jossa tietoa syntyy toimintayhteyksien 

eli kyselyprojektin eri vaiheissa. Kyselyn luominen tieteenalaperustaisen tiedontuotannon 

tavoin olisi merkinnyt aikaisempien kyselyjen mallintamista ja käytännön kokemusten vain 

vähäistä tai jopa olematonta hyödyntämistä. Käytimme kuitenkin hyväksemme 

toimintayhteyksissä eli turvapaikanhakijoiden ja projektin sidosryhmien tapaamisissa 

syntynyttä tietoa kyselyä luodessamme. Ennakkoluuloton asenne ja selkeä motivaatio 

mahdollistivat täysin uuden kyselyn rakentamisen. Käytännöntutkimuksen käsitys tieteestä 

onkin sekoitus rohkeutta ja kovaa työtä (Nicolini, 2012). 

Lähtökohtaisesti käytännöntutkimuksen tiedonmuodostusprosessi on kauttaaltaan erilainen 

kuin esimerkiksi teknisen tiedon tuottaminen. Tutkijan valmius hakea, analysoida ja tulkita 

käytännön tietoa mahdollistaa refleksiivisen työotteen, joka vahvistaa reagointi- ja 

kuuntelukykyä muuttuvissa tilanteissa (Walls, 2013). Refleksiivinen työote on 

käytännöntutkimukselle ominaista ja välttämätöntä. Kyselyprojektissa työote näkyi oma-

aloitteisuutena niin tiedonhaussa, projektin suunnittelussa kuin sen viimeistelyssäkin. 

Esimerkiksi tapaamisissa turvapaikanhakijoiden kanssa kuuntelin, havainnoin ja analysoin 

kokemaani tarkkaavaisesti. Lopullisessa kyselyssä refleksiivinen työote näkyy kysymysten 

monipuolisuutena, aihepiirien laajuutena ja huolellisena ulkoasuna. 

Sen lisäksi, että uusi tieto on luonteeltaan tieteenalojen raja-aidat ylittävää eli 

transdisiplinaarista, on se myös teorian ja käytännön rajat ylittävää tiedonmuodostusta 

(Rantanen & Toikko, 2006). Kyselyprojektissa uutta tietoa syntyi toimintayhteyksissä 
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ilman ongelman siirtämistä erillisiin laboratorioihin. Toisin sanoen käytännön kohtaamiset 

opiskelijoiden, turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskuksen työntekijän välillä riittivät 

synnyttämään uutta tietoa. Siinä missä kyselyprojektissa mukana olleet turvapaikanhakijat 

oppivat suomalaisesta koulutuksesta ja työjärjestelmästä, me opiskelijat opimme 

esimerkiksi turvapaikanhakijoiden tavasta ymmärtää meille yksinkertaisia käsitteitä kuten 

vapaa-aika, kotiäiteys tai metsästys. Toimintayhteyksissä syntynyt tieto on nyt 

tehostamassa vastaanottokeskuksen käytäntöjä.  

Käytännöntutkimuksen tavoite käyttökelpoisen ja yhteiskunnallisesti kestävän tiedon 

luomisesta (Rantanen & Toikko, 2006) toteutuu tutkielmassa. Teorian ja käytännön 

vuoropuhelu on ollut elinehto yhteiskunnallisesti kestävän tiedon luomiselle. Lisäksi 

tulevaisuuden visiointi on ollut paikallaan, kun tarkoituksena on luoda mahdollisimman 

pitkään vastaanottokeskusta palveleva kysely. Koska kyselyn tulee kestää myös laajempaa 

yhteiskunnallista tarkastelua muiden suomalaisten vastaanottokeskusten ottaessa kyselyn 

mahdollisesti käyttöön, se on tehty alusta loppuun erityisen huolella. 

Vastaanottokeskus on kyselyprojektin yhteisö, siinä missä turvapaikanhakijat määritellään 

projektin kohteeksi. Käytäntö on aina yhteydessä tutkittavaan kohteeseen eli esimerkiksi 

yksilöön, yhteisöön tai asiakkaaksi luokiteltuun kanssaihmiseen. Ihmisten väliset suhteet 

ovat kuitenkin kulttuurisia ja emotionaalisia kokemuksia, joissa tietoa sovelletaan ja 

kehitetään tieteen ehdoista piittaamatta. (Walls, 2013) Erityisesti kulttuuriset kokemukset 

olivat kyselyprojektissa vahvasti läsnä tuottaen moniselitteistä tietoa kyselystä. 

Pragmaattiselle tutkimukselle ominaiset erilaiset näkökulmat ja maailmankuvat ovat 

tutkimuksen keskiössä. Turvapaikanhakijoiden osaamista ja kiinnostuksenkohteita 

kartoittaessa on oletusarvoista kohdata erilaisia näkökulmia ja maailmankuvia niin kielen, 

kulttuurin kuin uskonnonkin saralla (Pentikäinen, 2005). Asiakkaiden kommenttien 

huomioiminen, asiakkaiden osallistaminen ja eritaustaisten asiakkaiden mukaan ottaminen 

projektiin ovat esimerkkejä erilaisten näkökulmien huomioimisesta. 

Pragmaattista tutkimustraditiota tutkineen Gert Biestan mukaan (2010) tutkimuksen 

lähtökohtana ei tule olla tietty filosofinen oletus, vaan tutkimusmetodi tulee valita 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Juuri näin tapahtui 

tutkielmassani, jossa käytännöntutkimus valikoitui tutkimusmetodiksi vasta 

tutkimuskysymysten määrittelyn ja aineistonkeruun jälkeen. Tällainen kronologinen 

etenemistapa mahdollistaa tutkimuskysymysten johtavan tutkielman kulkua aikaisemmin 
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valitun teorian pakonomaisen soveltamisen sijaan (Biesta, 2010). Näin ollen 

käytännöntutkimus valikoitui luonnollisesti tutkielman lähtökohdaksi.  

Vaikka teorian merkitystä laadulliselle tutkimukselle ei voida vähätellä, tulisi sen 

soveltamisen ajoitusta puntaroida monipuolisesti ja kriittisesti. Jos kyselyyn olisi luotu 

tarkka teoreettinen viitekehys, olisi käytännön toteutus voinut olla hyvinkin epäsopiva 

vastaanottokeskuksen kontekstiin asetettuna. Yhteistyö asiakkaiden eli 

turvapaikanhakijoiden kanssa syvensi ymmärrystämme heidän todellisuudestaan sekä alun 

perin projektin aluilleen saaneesta vastaanottokeskuksen tarpeesta. Ilman käytännössä 

saatuja tietoja emme tuskin olisi pystyneet saavuttamaan yhtä onnistunutta kyselyä. 

Käytännön työkaluja, kuten tätä kyselyä, luodessa, tulee aina pitää mielessä sen 

perimmäinen tarkoitus. Teoria käytännön toiminnasta ei ole koskaan täysin paikkaansa 

pitävä, koska kentällä voi tapahtua mitä vain. Jos olisimme luoneet kyselyn puhtaasti 

teoreettisesta näkökulmasta, olisi lopputuloksena varmasti erilainen tuotos. Uskallan 

väittää, että lopputulos olisi siinä tapauksessa vajavaisempi kuin tämänhetkinen käytäntöä 

peilaava kysely. Toisaalta tutkielman totutusta poikkeava kronologia on asettanut 

haasteensa teoreettiselle pohdinnalle. Tutustuminen niin aikaisemmin kehitettyihin 

kyselylyihin kuin aiheeseen kantaaottaviin asiakirjoihinkin toki auttaa kyselyn rakenteen 

hahmottamisessa, mutta jatkuva kosketus käytäntöön muokkaa kyselyn tehokkaasti juuri 

sen tarkoitusperiä vastaavaksi. 

Sen sijaan, että olemassa oleva teoria yritettäisiin välttämättä soveltaa käytäntöön, 

käytännöntutkimuksen lähtökohta on päinvastainen. Käytännöntutkimus ei kuitenkaan 

poissulje teoreettisen ymmärryksen merkitystä. Tutkimussuuntauksen mukaan oppimisen 

lähtökohta on ympäröivään maailmaan kytkeytyminen ja siihen heittäytyminen. Samalla 

tutkija ottaa riskin, että hänen näkemyksiään ja edellytyksiään voidaan kritisoida. 

(Nicolini, 2012) Riskien otto ja epäonnistumisen mahdollisuus ovatkin merkittävä osa 

projektiamme. Vaikka emme voineet olla varmoja, mikä toimisi käytännössä ja mikä ei, 

uskalsimme kuitenkin heittäytyä tuntemattomaan tilanteeseen, ja oppia erehdyksien kautta. 

Rohkeus, sisukkuus ja kova työ olivat työtämme ohjaavia ja kannustavia tekijöitä. 

Käytännöntutkimuksessa tutkijan on lisäksi ymmärrettävä, että hänen suhtautumisensa 

tutkittavaan ilmiöön on aina omalla tavallaan sotkeutunut ja muokkautunut (Nicolini, 

2012). Suhtautumiseni kyselyprojektiin on luonnollisesti mielipiteiden värittämä, koska 

olin projektissa niin isossa roolissa. Toisaalta läheinen suhde projektiin mahdollistaa sen 
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täysimuotoisen tarkastelun. Projektin aikana noudatettiin käytännöntutkimuksen 

ajatusmaailmaa, koska projektin aikana syntyneistä ajatuksista keskusteltiin jatkuvasti 

opiskelijoiden, vastaanottokeskuksen ja turvapaikanhakijoiden välillä. Myös omien 

päämäärien ajaminen oli jätettävä taka-alalle, koska kyselyn tarkoitus oli palvella 

vastaanottokeskuksen tarpeita omien tarpeidemme sijaan. 

Käytännöntutkimus ei kuitenkaan ole ongelmatonta, sillä edellä mainitut tekijät asettavat 

haasteita käytännöstä saadun tiedon ymmärtämiselle. Tutkielmassa tiedon suhteellisuus ja 

kontekstisidonnaisuus huomioitiin niin kyselyä luodessa kuin aineistoa analysoidessakin. 

On kuitenkin myönnettävä, että ihmisten välisiä kulttuurisia ja emotionaalisia suhteita on 

mahdoton aukottomasti analysoida. Koen kyselyprojektin olevan käyttökelpoinen ja sen 

vastanneen käytännön tarpeeseen. Vaikka käytännöstä saatua tietoa on haastavaa ymmärtää 

aukottomasti, on tutkielmassa onnistuttu huomioimaan yhteiskunnallisen tilanteen 

vaatimuksen ja aiemman tiedon merkitys haasteista huolimatta. 

Lichtman jakaa (2013) käytännöntutkimuksen haasteet nelikenttään. Ensinnäkin tutkijan 

tulee hahmottaa asemansa tutkielmassa tiedostaakseen esimerkiksi subjektiivisen ajattelun 

vaikutukset tutkimustuloksiin. Myös metodin ja metodologian erottaminen toisistaan on 

oleellista silloin, kun tehdään käytännöntutkimuksen tyyppistä kontekstisidonnaista 

tutkimusta. Lisäksi tutkimuksen on oltava mahdollisimman täsmällistä ja tutkijan 

analyyttisten ”linssien” selkeästi tunnistettavissa. (Lichtman, 2013) Tiedostan positioni eli 

asemani tutkielmassa, enkä peitä subjektiivista näkökulmaani. Analyyttiset linssini ovat 

helposti nähtävissä esimerkiksi aineistoanalyysissa. 

Kysely voidaan nähdä uraauurtavana käytäntöä muuttavana käytäntönä (practice-changing 

practice), joka muokkaa vallitsevia rakenteita uudelle käytännölle sopiviksi (Kemmis ja 

muut, 2014). Tässä tapauksessa muokattavat rakenteet ovat mikrotasolla 

vastaanottokeskuksen ja makrotasolla Maahanmuuttoviraston verrattain jäykät rakenteet, 

joissa muutokset tulevat hitaasti käytäntöön. Muokatakseen vallitsevia rakenteita ja 

erityisesti niiden ympärille rakentuneita ajattelumalleja tulee Kemmisin ja kumppaneiden 

mukaan (2014) haastaa yleisiä tapoja ymmärtää käytäntöä.  

Seuraavaksi käsittelen käytännöntutkimukselle ja yleisesti laadulliselle tutkimukselle 

ominaisia aineistonkeruumenetelmiä, jotka auttavat vastaamaan tutkielman 

tutkimuskysymyksiin. 
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4.3 Aineistonkeruu 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi ja dokumentteihin perustuva tieto (Tuomi & Sarajärvi, 2004). Tämän 

tutkielman empiirinen aineisto koostuu laadulliselle tutkimukselle ominaisesta kolmesta 

osa-alueesta. Ne ovat haastattelut, oma reflektointi sekä itse lopputuote eli kysely. Peilaan 

keräämääni edellä mainittua empiiristä aineistoa turvapaikanhakijan kotoutumista, uuden 

identiteetin muodostumista ja itsemääräytymistä käsitteleviin teorioihin. 

Tutkielmassa toteutettu aineistotriangulaatio, eli yhden ongelman ratkaisemiseksi kerättävä 

monipuolinen tutkimusaineisto, edesauttaa ilmiön tarkastelua eri näkökulmista (Hirsjärvi ja 

muut, 2013). Lisäksi triangulaatio antaa ilmiöstä tarkemman kuvan ja auttaa säilyttämään 

puolueettoman kannan (Lichtman, 2013). Triangulaation rinnalla puhutaan myös 

kiteyttämisestä (cristallization), joka rinnastaa tutkimisen kristalliin katsomiseen. Tutkijan 

havainnot ilmiöstä ovat kuin katse kristalliin: havainnot riippuvat hänen näkökulmastaan 

katsoa kristallia. Monipuolinen tutkimusaineisto ja sen tarkastelu eri näkökulmista ovat 

lisänneet ymmärrystä kotoutumisesta yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

 

Kuvio 6. Tutkielman empiirinen aineisto. 

Kuviossa 6 esitetyt tutkielman kolme empiiristä aineistotyyppiä etsivät vastauksia 

tutkimuskysymyksiin kukin omasta näkökulmastaan. Aineistojen linkittäminen toisiinsa 

lisää myös tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ja muut, 2013) ja sen tarkkuutta 
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(Lichtman, 2013). Esimerkiksi kyselyn sisältöä voi peilata kotoutumis- ja 

identiteettiteorioihin ensimmäisen tutkimuskysymyksen ”Miten turvapaikanhakijoiden 

osaamista kartoittava kysely voi edistää kotoutumista?” näkökulmasta. Puolestaan 

kyselyprojektin tarkastelu ja sen peilaaminen kotoutumis- ja identiteettiteorioihin tuottaa 

vastauksia erityisesti toiseen tutkimuskysymykseen ”Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista 

kartoittava kyselyprojekti kertoo toimivista käytännöistä?”. Haastatteluista ja omasta 

reflektoinnista nousee vastauksia puolestaan molempiin tutkimuskysymyksiin.  

Seuraavaksi käsittelen eri aineistotyyppejä ja niiden vaiheita. Aineistolla on luonnollisesti 

erilaiset merkitykset tutkielmalle, sillä ne vastaavat ainutlaatuisilla tavoillaan 

tutkimuskysymyksiin. 

4.3.1 Haastattelut 

Laadullisen tutkimuksen haastattelun yksinkertainen lähtökohta on halu ymmärtää ihmisen 

ajattelu- ja työskentelytapoja kysymällä niitä suoraan haastateltavalta (Tuomi & Sarajärvi, 

2004). Suorasta kielellisestä vuorovaikutuksesta tutkittavan kanssa on kuitenkin sekä 

hyötyä että haittaa. Yhtäältä haastatteluaineiston kerääminen on joustavaa, ja näin 

haastateltavalle annetaan mahdollisuus tuoda esille häntä koskevia asioita. Lisäksi 

luottamuksen syntyä edesauttaa se, että haastateltava kohdataan merkityksiä luovana ja 

aktiivisena osapuolena. (Hirsjärvi ja muut, 2013) 

Toisaalta haasteena on haastateltavan pyrkimys vastata kysymyksiin ”oikein” rehellisen 

vastauksen sijasta (Hirsjärvi ja muut, 2013). Myös haastatteluun valmistautumisessa on 

haasteensa. Epäloogisuus, aiheesta rönsyily ja epäolennaisuudet voivat vaikuttaa 

haastateltavan vastauksiin merkittävästi, ja pahimmassa tapauksessa tehdä niistä 

tutkimukselle turhia. (Lichtman, 2013) Onnistuin välttämään edellä mainitut sudenkuopat 

valmistautumalla huolella ja pitämällä keskustelun suurilta osin oikeassa teemassa. Toki 

haastatteluissa nousi esiin muutamia epäolennaisia teemoja, mutta pääosin haastatteluista 

välittyi paljon tutkielmalle hyödyllistä tietoa. 

Syitä valita haastattelu yhdeksi aineistonkeruumenetelmäksi oli monia. Ensinnäkin 

tutkielmassa on kysymys vähän kartoitetusta ja melko tuntemattomasta alueesta, joten 

vastausten suuntia oli vaikea tietää etukäteen. Tutkielmaa varten haastateltaviksi 

valikoituivat vastaanottokeskuksen työntekijä sekä projektissa mukana ollut toinen 
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opiskelija heidän aktiivisen roolinsa ja kyselyyn liittyvän laajan tietämyksensä vuoksi. 

Halusin sijoittaa haastateltavat henkilöt esimerkiksi lomakehaastattelua laajempaan 

kontekstiin mahdollistaakseni aidon vuorovaikutuksen.  

Myös vastausten selventäminen ja syventäminen onnistuu parhaiten haastattelussa, koska 

se mahdollistaa esimerkiksi lisäkysymysten esittämisen epäselvissä tilanteissa. Toisaalta 

myös arat ja vaikeatkin asiat ovat kerrottavissa haastattelussa, jossa vuorovaikutteisesta 

yhteydestä haastattelijan ja haastateltavan välillä syntyy luottamus. (Hirsjärvi ja muut, 

2013) Luottamuksen luominen haastatteluissa oli vaivatonta, koska olimme toisillemme 

tuttuja jo kyselyprojektista. 

Vastaanottokeskuksen työntekijän ja projektissa mukana olleen toisen opiskelijan erilliset 

haastattelut tuntuivat luonnolliselta valinnalta, koska halusin monitahoisesti selvittää 

mielipiteitä kyselyprojektin onnistumisesta. Haastattelut ovatkin yksi tutkielman 

tärkeimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Ne luovat kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä 

yhdessä teorian, oman reflektoinnin ja kyselyn tarkastelun kanssa. Tutkielman tarkoitusta 

parhaiten vastaamaan valikoitui informaali teemahaastattelu, joka tuottaa suullisia 

vastauksia. Tämäntyyppisessä haastattelussa haastattelijan rooli on merkittävä: hän voi 

esimerkiksi vaikuttaa haastattelun kulkuun sopeuttamalla kysymyksiä tilanteeseen. 

(Hirsjärvi ja muut, 2013) 

Vaikka vastaanottokeskuksen työntekijän ja toisen opiskelijan haastattelut tehtiin erillisinä, 

ohjasivat niitä samat haastattelukysymykset. Kokonaisuudessaan aineistonkeruussa 

käytetty haastattelurunkolomake löytyy liitteestä 2. Aineisto kerättiin seuraavien 

haastattelukysymysten avulla: 

1. Mikä projektissa onnistui? 

2. Mitä projektissa olisi voitu tehdä paremmin? 

3. Mikä projektissa yllätti? 

4. Mitä projektista voidaan oppia? 

5. Muita mahdollisia kysymyksiä 

6. Yleistä keskustelua  

Koska kyseessä on informaali teemahaastattelu, ei tarkasti haastattelua ohjaaville 

kysymyksille ollut tarvetta (Hirsjärvi ja muut, 2013). Sen sijaan yleiset suuntaa-antavat 

haastattelukysymykset riittivät pitämään keskustelun oikeilla raiteilla. Koska 

haastattelukysymykset käsittelevät yhteen nivoutuvia teemoja, kertasimme haastatteluissa 
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samoja teemoja. Toisaalta kertaaminen ei ollut haitaksi, koska se vain auttoi priorisoimaan 

teemoja niiden merkityksen perusteella. 

Tutkielman haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja haastattelutilanteet rauhallisia. 

Havaintojeni perusteella haastateltavat vaikuttivat vastaavan kysymyksiin mielellään ja 

rehellisesti. Osasin kysyä selkeitä ja rajattuja kysymyksiä, joihin haastateltavien oli helppo 

vastata. Hyvin suunniteltu haastattelurunko rentoon ja luottamukselliseen ilmapiirin 

yhdistettynä loi edellytyksen haastattelun onnistumiselle. Myös se, että olemme 

haastateltavien kanssa tuttuja projektista, edesauttoi tilanteen luonnollisuutta. 

Haastattelut tapahtuivat vastaanottokeskuksessa ja minun kotonani. Erilaiset ympäristöt 

eivät mielestäni vaikuttaneet merkittävästi haastattelujen kulkuun, vaan molemmissa oli 

helppo keskittyä ja motivoitua haastatteluun. Vaikka vastaanottokeskus on luonnollisesti 

kotia virallisempi ympäristö, oli haastateltavan helppo rentoutua työpaikallaan. Koska 

ympäristö oli myös minulle entuudestaan tuttu, vaikutti se helpolta valinnalta. Puolestaan 

kotonani tehty haastattelu oli yhtä luonnollinen hetki kuin ystävän tapaaminen vapaa-

ajalla. Huolimatta rennosta asetelmasta pysyimme koko ajan aiheessa ja onnistuimme 

pitämään keskustelun ammattimaisena. Haastattelut on analysoitu tutkielman tarkoitusta 

varten sisällönanalyysillä, jota tarkastelen tarkemmin sekä teoreettisesti että käytännössä 

kappaleessa 4.4 Aineistoanalyysi. 

4.3.2 Oman roolin reflektointi 

Vaikka reflektointi mielletään yleisesti juuri toimintatutkimukselle (action research) 

ominaiseksi aineistonkeruutavaksi, on sen soveltaminen tarpeen myös tässä 

käytännöntutkimuksessa. Sitä on tarpeen soveltaa, koska reflektoidessaan tutkija pyrkii 

osallistumaan tutkimukseen aktiivisena osapuolena passiivisen sivusta seuraamisen sijaan 

(Syrjälä, 1994). Toisaalta reflektointia voidaan pitää merkittävänä myös 

käytännöntutkimuksen kannalta, koska uuden tiedontuotannon näkökulmasta myös 

reflektoinnissa syntyvä tieto on toimintayhteyksissä syntyvää uutta tietoa (Rantanen & 

Toikko, 2006).  

Koska toimintatutkimus voi olla myös tämän tutkielman tyyppistä käytännöntutkimusta 

(Kaukko & Kiilakoski, tulossa 2016), on toimintatutkimukselle tyypillisen reflektoinnin 

soveltaminen tässä tutkielmassa perusteltua. Reflektoinnin lisäksi en kuitenkaan sovella 
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muita toimintatutkimuksen oppeja, vaan pitäydyn tässä tutkielmassa 

käytännöntutkimuksen tieteellisten raamien sisällä. 

Reflektointi on yksi tutkielman kolmesta empiirisen aineiston keruumenetelmästä. 

Kyselyprojektin läpi kantanut aktiivinen roolini on näyttäytynyt suurena vastuuna aina 

projektin suunnitteluvaiheesta syksystä 2015 sen toteutumiseen alkuvuodesta 2016. 

Olemme toisen opiskelijan kanssa olleet vastuussa esimerkiksi kyselyn sisällöstä, 

testaamisesta ja aikataulusta. Näin ollen olen yksi henkilöistä, joka projektista tietää 

käytännön tasolla eniten. Sen takia on ainoastaan luonnollista valita reflektointi yhdeksi 

tutkielman aineistonkeruumenetelmäksi. 

Siinä missä haastattelut avaavat projektin osapuolten odotuksia, käsityksiä ja kokemuksia 

kyselystä, mahdollistaa reflektointi edellä mainittujen tekijöiden pohtimisen omasta 

näkökulmastani (Syrjälä, 1994). Tutkielmassa pyrin tuomaan reflektoinnin esille 

mahdollisimman läpinäkyvästi niin, että erottelu omien ajatusteni ja puolestaan 

teoreettisten määritelmien tai haastattelujen välillä on selvä. Läpinäkyvä ote subjektiivisten 

ajatusten analysoinnissa lisää myös tutkielman luotettavuutta (Hirsjärvi ja muut, 2013), 

jota käsitellään tarkemmin luvussa 6 Johtopäätökset. 

Reflektointi on auttanut vastaamaan molempiin tutkimuskysymyksiin. Reflektoinnista on 

viitteitä kaikissa aineistoanalyysin vaiheissa. Erityisesti se näkyy haastattelujen 

aineistoanalyysissä pohtiessani omaa mielipidettäni haastatteluissa nousseista teemoista. 

Esimerkiksi viestinnän tehottomuudesta olin täysin samaa mieltä toisen opiskelijan ja 

vastaanottokeskuksen työntekijän kanssa. En koe tarpeelliseksi analysoida reflektoinnin 

vaiheita tarkasti, vaan tuon sen julki yhtenä merkittävänä aineistonkeruumenetelmänä. 

Reflektointi on kaiken ajatustyön pohja analysoidessani tutkielman laajaa aineistoa. 

Tunnistan kuitenkin tutkijapositioni ja tiedostan reflektoinnin merkityksen subjektiivisen 

ajattelun taustalla. 

Reflektointia ei tapahtunut ainoastaan haastattelujen aineistoanalyysissa, vaan myös 

kyselyprojektia analysoidessani. Reflektointia ovat ohjanneet erityisesti tutkielman 

teoreettiset näkökulmat kotoutumisen, identiteetin ja kyselyprojektin suhteesta. 

Teoreettisen näkökulman ja käytännön kokemusten yhdistäminen on auttanut 

ymmärtämään sellaisia merkityssuhteita, joita kyselyprojektin käytännön vaiheessa ei ollut 

tilaisuutta pohtia. 
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4.3.3 Kyselyprojektin kuvaus 

Seuraavaksi kuvaan kyselyprojektia prosessina ja tutkielman aineistonkeruumenetelmänä. 

Kyselyprojekti ajoittui syyskuun 2015 ja tammikuun 2016 välille. Kyselyprojektin 

lähtöasetelma oli vastaanottokeskuksen ja yliopiston yhteinen intressi luoda 

turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava sähköinen työkalu eräässä 

vastaanottokeskuksessa Oulussa. Käytännössä kysely luotiin kahden kasvatustieteiden 

opiskelijan toimesta yhteistyössä vastaanottokeskuksen ja yliopiston yhteyshenkilöiden 

kanssa. Tutkimuskysymysten tavoitteiden mukaisesti tarkastelen kyselyyn vastanneiden 

turvapaikanhakijoiden vastausten sijaan kyselyn mahdollista vaikutusta kotoutumisen 

edistämiseen sekä kyselyn toteutumista käytännön kokonaisuutena. Näin ollen 

kyselyprojektin prosessin tarkastelu toimii aineistonkeruumenetelmänä. 

Kysely koki muutoksia läpi projektin, aina alkuvaiheen rakenteen hahmottelusta 

loppuvaiheen visuaalisen ilmeen viimeistelyyn. Muutokset tapahtuivat hyvässä hengessä 

kaikkia osapuolia kuunnellen, ja keskustelut vastaanottokeskuksen työntekijän kanssa 

antoivat tärkeää käytännönläheistä tukea. Kyselyprojektin tarkastelua ohjaavia kysymyksiä 

ovat miten, miksi ja milloin merkittäviä muutoksia tehtiin. Lisäksi sovellan laadullisen 

kyselytutkimuksen teoriaa käytännön keskusteluun perustellessani tekemiämme muutoksia 

kyselyyn. Kyselyn tarkastelu antaa vastauksia erityisesti tutkimuskysymykseen ”Mitä 

turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti kertoo toimivista 

käytännöistä?”.  

Yksi suurimmista muutoksista kyselyprojektin aikana oli sähköisen alustan vaihtaminen 

Google Forms -ohjelmasta Webropoliin. Aloitettuamme kyselyn suunnittelun Google 

Forms -ohjelmalla saimme tietää sen olevan vastaanottokeskuksen yhteyksien 

ulottumattomissa. Lopulta päädyimme valitsemaan tutkimus- ja tiedonkeruuohjelma 

Webropolin, joka toimii vastaanottokeskuksen verkossa. Lisäksi Webropol-ohjelma on 

helppokäyttöinen niin tiedonkeruuseen, analyysiin kuin raportointiinkin. Webropol-

ohjelman avulla on mahdollista helposti siirtää kaikki kyselyn tieto ja tulokset helposti 

moniin eri tilasto-ohjelmiin, kuten Exceliin tai Power Pointiin. 

Kuvio 7 kyselyn sisällöstä tiivistää sen tavoitteet: selkeys, loogisuus ja helppokäyttöisyys. 

Kyselyn sisältö kehittyi läpi prosessin vastaanottokeskuksen pilottikäyntien, keskustelujen 

ja syvällisten pohdintojen seurauksena. Vastaanottokeskuksen toiveena oli monikäyttöinen 

kysely, jonka turvapaikanhakijat voisivat täyttää mahdollisimman itsenäisesti. Toisaalta 
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26-sivunen kysely on melko raskas, mutta sen lyhentäminen olisi rajoittanut oleellisten 

tietojen saamista. Kyselyn ohjeissa turvapaikanhakijaa kehotetaankin kärsivällisyyteen ja 

tarkkaavaisuuteen. Myös vastaanottokeskuksen työntekijät ovat sitoutuneet muistuttamaan 

pitkän kyselyn merkityksestä turvapaikanhakijoille. 

 

Kuvio 7. Turvapaikanhakijan osaamista kartoittavan kyselyn sisältö. 

Kävimme useita hyödyllisiä keskusteluja vastaanottokeskuksen yhteyshenkilön kanssa, ja 

löysimme toimivan yhteisymmärryksen toteuttaaksemme kyselyn sisällölliset tavoitteet. 

Kuvion 7 mukaisesti kysely selvittää turvapaikanhakijan kieli- ja tietotekniikkataitoja, 

koulutus- ja työtaustaa, tulevaisuuden suunnitelmia sekä vapaa-ajan taitoja ja 

kiinnostuksenkohteita. Lisäksi kysytään turvapaikanhakijan yhteystiedot, jotta edellä 

kerätyt tiedot osataan yhdistää oikeaan asiakkaaseen. Tämä helpottaa vastaanottokeskusta 

luomaan sähköisen tietokannan turvapaikanhakijoiden taidoista, jotta tarvittaessa osataan 

yhdistää esimerkiksi tarjottavat aktiviteetit ja niistä kiinnostuneet turvapaikanhakijat. 

Lopuksi varmistetaan turvapaikanhakijan ymmärtävän antavansa tietonsa vain 

vastaanottokeskuksen käyttöön ilman vaikutusta turvapaikkapäätökseen. Koska moni 

turvapaikanhakija kokee luottamuspulaa viranomaisia kohtaan, tulee luottamusta korostaa. 

Nimenomaan kyselyn tehokkuus hallita turvapaikanhakijoiden aineistoa sähköisesti erottaa 

tämän osaamispankiksi kutsutun kyselyprojektin samaan aikaan tekeillä olleesta 

Madventuresin vastaavanlaisesta projektista, jonka tavoitteena oli puolestaan kartoittaa 

yrittäjyyttä pohtivien turvapaikanhakijoiden määrää. 
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Turvapaikanhakijan työkokemuksen selvittäminen oli yksi kyselyprojektin suurimmista 

haasteista. Päädyimme kuvion 8 mukaiseen ratkaisuun, jossa työalat on ryhmitelty 

kymmeneen yläkäsitteeseen suomalaista opinto-ohjausteosta soveltaen. Soveltamamme 

teos Futurix+ on Raimo Heikkisen, Erkki Kosken ja Erja Öhmanin vuonna 2013 

julkaisema kattava opas kouluttautumista ja työllistymistä pohtivan ihmisen avuksi. Myös 

erään ammattioppilaitoksen rehtori antoi hyödyllisiä neuvoja erityisesti teknisten työalojen 

ryhmittelyyn kohdassa 3 Field of technique.  

 

Kuvio 8. Turvapaikanhakijan osaamista kartoittavan kyselyn työalat. 

Työalojen määrittelyn lisäksi opinto-ohjausteos Futurix+ auttoi selventämään niin Suomen 

elinkeinorakennetta ja koulutusjärjestelmää kuin toisen asteen koulutusvaihtoehtojakin 

(Heikkinen, Koski & Öhman, 2013). Jotta kysely ei antaisi väärää tietoa suomalaisesta 

yhteiskunnasta, oli erityisen tärkeää perehtyä sen rakenteisiin kyseisen oppaan avulla. 

Vaikka teos ei ollut suoranaisesti suunnattu turvapaikanhakijoille, oli siinä useita 

mainintoja käytäntöjen soveltamisesta maahanmuuttajien tapauksissa.  

Lähdimme liikkeelle perusajatuksesta, että kyselyssä voi käyttää sekä avoimia 

kysymysmuotoja että monivalintakysymyksiä. Vaikka aikaisemmin avoimet 

kysymysmuodot miellettiin ennemmin laadullisen tutkimuksen aineistonkeruutavaksi ja 

monivalintakysymykset puolestaan määrälliseen tutkimukseen paremmin sopiviksi, on 

nykyään paljon molempia kysymystyyppejä soveltavia tutkimuksia (Hirsjärvi ja muut, 
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2013). Projektin lopputulos on esimerkki nykyaikaisesta kyselystä, jossa sovelletaan edellä 

mainittuja kysymystyyppejä niin, että vastaukset täydentävät toisiaan. 

Suunnitteluvaiheessa pohdimme yhdessä vastaanottokeskuksen kanssa valintaa avointen ja 

monivalintakysymysten välillä. Yhtäältä analysoitavaa aineistoa tulee avoimista 

kysymyksistä enemmän, mikä kuormittaa vastaanottokeskuksen työntekijöitä. Toisaalta 

juuri avoimet kysymykset voisivat nostaa esiin sellaisia aiheita, joita turvapaikanhakijat 

eivät muuten osaisi mainita. Näin ollen päädyimme kyselyssä kahden kysymystyypin 

yhdistelmään, jossa karkeasti sanottuna kaksi kolmasosaa on monivalintakysymyksiä ja 

yksi kolmasosa avoimia kenttiä.  

Pohdimme läpi kyselyprojektin myös sitä, että avoimet kysymykset voivat asettaa 

turvapaikanhakijat eriarvoiseen asemaan. Lahjakas kirjoittaja osaa kuvailla esimerkiksi 

työkokemustaan heikkotaitoista paremmin, mikä voi esimerkiksi tehdä ensin mainitusti 

jälkimmäistä houkuttelevamman työnhakijan. Toisaalta kirjoitustaito tekee 

turvapaikanhakijasta ymmärrettävästi vahvemman työnhakijan. Epäselvissä tilanteissa 

uskomme kuitenkin turvapaikanhakijoiden oma-aloitteisuuteen ja kykyyn kysyä, jos he 

eivät ymmärrä kyselyn sisältöä. Kyselyn ohjeistus kannustaa kysymään apua epäselvissä 

tilanteissa. 

On selvää, että avoimet kysymykset antavat vastaajalle mahdollisuuden sanoa ajatuksensa 

monipuolisemmin kuin monivalintatyyppiset kysymykset. Monivalintakysymysten 

heikkous piilee valmiiksi rakennetuissa vaihtoehdoissa, joista yksikään ei välttämättä 

kohtaa vastaajan ajatusten kanssa. Toisaalta avoimia kysymyksiä kritisoidaan niiden 

tuottamasta erittäin laajasta aineistosta, jota on vaikea käsitellä. (Hirsjärvi ja muut, 2013) 

Esimerkiksi kielitaitoa kysyttäessä turvapaikanhakija kertoo äidinkielensä avoimessa 

vastauskentässä, koska kaikkien mahdollisten äidinkielten listaaminen 

monivalintakysymykseksi olisi ollut mahdotonta. Näin ollen yksikään vastaaja ei tule 

syrjityksi. Kysymystä seuraa monivalintakysymys suomen kielen taidoista, jossa 

turvapaikanhakija voi arvioida suomen kielen osaamistaan viiden taitotason välillä. Kuvion 

9 kuvakaappaus havainnollistaa edellä mainitun tapauksen, jossa yhdistyy kaksi 

kysymystyyppiä.  
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Kuvio 9. Turvapaikanhakijan osaamista kartoittavan kyselyn kielitaitokysymys. 

Kuviossa 10 on puolestaan esitetty tilanne, jossa lyhyttä monivalintakysymystä seuraa 

kaksi avointa kysymystä. Toki on mahdollista, että turvapaikanhakija haluaisi oppia 

muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta vastaanottokeskuksen toiveesta 

vaihtoehdoiksi annettiin vain siellä opetettavat kielet. Kuvion 10 avoimet kysymykset 

antavat mahdollisuuden mainita myös muita kiinnostavia kieliä sekä lopuksi esimerkiksi 

mieluisan kielenopiskelutavan. Esimerkiksi näin kyselyprojektin aikana käytännön 

realiteetit oli huomioitava. 

 

Kuvio 10. Turvapaikanhakijan osaamista kartoittavan kyselyn kielenopiskelukysymys. 
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Webropol-kyselyn vastaukset tallentuvat Excel-taulukkoon, jonka avulla moninainenkin 

aineistoanalyysi onnistuu vaivattomasti. Välitimme edelleen yliopistolla oppimamme 

tiedot Webropol-ohjelman käytöstä vastaanottokeskukselle, koska halusimme varmistua 

siitä, että kyselyn käyttöönotto ei jäisi kiinni ainakaan kyselyn aiheuttamista teknisistä 

ongelmista. Mitä tulee Excel-muotoon tallennettujen vastausten tietoturvaan, on ne 

salasanalla suojattu Webropol-järjestelmään. Toisin sanoen ilman oikeaa käyttäjätunnusta 

ja salasanaa kukaan ei pääse käsiksi turvapaikanhakijoiden vastauksiin. 

Kysely luotiin aluksi englanniksi, ja se on tarkoitus kääntää vastaanottokeskuksen 

yleisimmille kielille, jotta mahdollisimman moni turvapaikanhakija voisi täyttää sen 

omalla äidinkielellään. Käännöstyö ei kuitenkaan kuulunut vastuullemme, vaan sen 

hoitavat ammattikääntäjät. Kulttuuri- ja kielisidonnaisten ilmausten kääntäminen asettaa 

haasteensa, joista me opiskelijat ilmaisimme huolemme vastaanottokeskuksen 

työntekijälle. Toisaalta on myös jaettava vastuuta ja luotettava kääntäjien ammattitaitoon. 

Toisaalta kaikessa kääntämisessä on haasteensa, eikä tämä kysely varmastikaan ole 

haastavimmasta päästä. 

Kaiken kaikkiaan kysely rakentui vastaanottokeskuksen käytännöstä nousseiden tarpeiden 

ympärille. Prosessia leimannut kiire johtui vastaanottokeskuksen pikaisesta tarpeesta 

selvittää turvapaikanhakijoiden osaamista. Jo projektin alkuvaiheessa ymmärrettiin 

kuitenkin sen laajuus ja vaativuus, ja liian optimistisesta aikatavoitteesta luovuttiin. 

Aineistonkeruumenetelmänä kyselyn prosessin tarkastelu on todella monipuolinen, koska 

sitä voi analysoida niin haastattelujen, kirjallisuuden kuin reflektoinninkin näkökulmista. 

Prosessissa nousi esiin monia kotoutumiseen ja turvapaikan uuteen identiteettiin liittyviä 

tekijöitä, joita esitellään tarkemmin luvussa 6 Johtopäätökset. 

4.4 Aineistoanalyysi 

Aineistoanalyysitapoja on monia, ja ne eroavat toisistaan merkittävästi. Siinä missä 

aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta pyritään luomaan teoreettinen 

kokonaisuus sivuuttaen samalla aikaisemman tiedon vaikutus, voi aikaisempi tieto 

puolestaan toimia teoriasidonnaisen analyysin tukena. Teorialähtöisessä analyysissa 

aikaisempi tieto taas määrittelee tutkittavan ilmiön ja ohjaa aineistoanalyysia. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2004) Käytän tutkimuksessani teoriasidonnaista analyysia, koska tiedostan 
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aikaisemman tiedon ja kokemuksen sekä ohjaavan että auttavan analyysia. Lisäksi peilaan 

aineistosta nousseita teemoja kotoutumista käsittelevään kirjallisuuteen. 

Tutkielman teoriasidonnaiselle lähestymistavalle on ominaista analyysin alkuvaiheen 

aineistolähtöisyys (Tuomi & Sarajärvi, 2004), joka tutkielmassani tarkoittaa haastattelujen 

analysointia peilaamatta niitä teoriaan. Lopuksi analyysiani ohjaavat kuitenkin jo 

teoriaosuudessa määritellyt aikaisemmat tiedot kotoutumisesta. Esimerkiksi kotoutumisen 

kannalta välttämätön luottamus paikallisiin viranomaisiin korostuu niin 

vastaanottokeskuksen työntekijän ja toisen projektissa mukana olleen opiskelijan 

haastatteluissa kuin kotoutumista ja turvapaikanhakijan uutta identiteettiä käsittelevässä 

kirjallisuudessakin. Muiden muassa tutkijat Sallah ja Houson (2009) esittävät ajatuksen 

luottamuksen vallankumouksesta, jota nyt tarvittaisiin ohjaamaan eurooppalaista 

maahanmuuttokeskustelua. 

Teoriasidonnainen lähestymistapa valikoitui tutkielmaani, koska se mahdollistaa aineiston 

ja teorian välisen monipuolisen vuoropuhelun. Koska myös kotoutumista käsittelevä teoria 

perustuu käytännössä koettuun, on sen soveltaminen kyselyprojektissa ainoastaan 

luonnollista. Teoria ja käytäntö eivät saisi olla toisistaan erillisiä saarekkeita, vaan niiden 

välisiä yhteyksiä pitäisi tuoda esiin enemmän. Tätä kuilua olen pyrkinyt kaventamaan 

erityisesti luvussa 5, jossa käsittelen tutkimustuloksia verraten aineiston ja teorian sisältöjä. 

Tutkimuksessa käytetty päättelyn logiikka määrittelee tutkijan ajattelua. Tutkija voi käyttää 

joko induktiivista, deduktiivista tai abduktiivista päättelyä (Tuomi & Sarajärvi, 2004). 

Induktiiviselle päättelylle on olennaista ajatus ”yksittäisestä havainnosta yleiseen”, kun 

taas deduktiivinen päättely pohjautuu ajatukseen ”yleisestä havainnosta yksittäiseen”. 

Puhtaan induktion mahdollisuutta on kuitenkin kyseenalaistettu, sillä uusi teoria ei voi 

syntyä ainoastaan havaintojen pohjalta. Kolmas tieteellisen päättelyn logiikka on usein 

unohdettu abduktiivinen päättely, jossa jokin johtoajatus liittyy erottamattomasti 

havaintojen tekoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2004)  

Tutkielman päättelymenetelmä on soveltava sekoitus abduktiivista ja induktiivista 

ajattelutapaa. Se, että suurin osa aineistosta kerättiin ennen teoriapohjan luomista, antaa 

perusteen induktiiviselle päättelylle. Toisaalta analyysissa on käytetty myös abduktiivista 

päättelyä, joka on sekoitus aineistolähtöistä ja valmiiden teoreettisten mallien ohjaamaa 

ajattelua. Abduktiivisessa päättelyssä pyritään yhdistelemään aineistoa ja teoriaa luovasti, 

jotta päättelyn tuloksena syntyisi jotain uutta (Tuomi & Sarajärvi, 2004). Se on perustelu 
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ajattelutapa erityisesti valitsemassani teoriasidonnaisessa analyysissa. Esimerkiksi 

lukemani kotoutumiskirjallisuus on auttanut analysoidessani kyselyprojektin onnistumista.  

Vaikka haastatteluaineisto koostuu vain vastaanottokeskuksen työntekijän ja projektissa 

mukana olleen toisen opiskelijan kahdesta haastattelusta, on niistä nostettavissa 

tutkimusongelman kannalta uutta ja merkityksellistä tietoa sekä samoja teemoja kertaavia 

kokonaisuuksia. Voidaan puhua aineiston saturaatiosta eli aineiston kyllääntymisestä 

(Hirsjärvi ja muut, 2013). Esimerkiksi haastatteluaineiston klusterointi eli ryhmittely 

havainnollistaa kahden haastattelun yhteneviä teemoja eli aineiston kyllääntymistä. Teemat 

ovat opiskelijan ja vastaanottokeskuksen työntekijän kohdalla pitkälti samankaltaisia, mikä 

helpotti loogista ryhmittelyä. 

Tiedostan siis subjektiivisen lähestymistapani aineistoon ja sen, etten voi estää 

aikaisemman tietopohjani vaikutuksia haastatteluista tehtäviin johtopäätöksiin. Tutkielman 

johtoajatuksena on kokemus kyselyprojektin onnistumisesta, ja se liittyy erottamattomasti 

tekemiini havaintoihin esimerkiksi analysoidessani haastatteluja. Jotta johtoajatus ei 

vääristäisi tutkimustuloksia, pyrin tutkielmassani läpinäkyvyyteen pohtien subjektiivista 

rooliani kyselyprojektissa. Koska tutkija tekee syviä ja periaatteellisia päätöksiä sekä 

tiedostaen ja tiedostamattaan (Hirsjärvi ja muut, 2013), on tutkijan positionaalisuuden 

tiedostaminen tärkeää. 

Tutkimuksen läpinäkyvyyttä lisää myös metodologian eri vaiheiden yksityiskohtainen 

kuvailu ja esittely, jotta tutkijan toiminta on lukijalle kautta linjan selvä. Läpinäkyvä 

lähestymistapa nähdään vastakohtana metodologian nopeasti ohittavalle tutkijalle. 

(Lichtman, 2013) Koen läpinäkyvyyden erityisen tärkeänä tutkielmassa, joka sisältää 

monivaiheisen aineistoanalyysin perusteella tehtyjä vivahteikkaita päätelmiä. 

Aineistoanalyysimenetelmiä on olemassa kahdentyyppisiä. Yhtäältä on olemassa 

selittämiseen pyrkiviä analyysitapoja, jotka käyttävät tilastollisia analyyseja päätelmien 

tekoon. Toisaalta on olemassa myös ymmärtämiseen tähtääviä analyysitapoja, joissa 

käytetään laadullista analyysia päätelmien teon lisäksi. (Hirsjärvi ja muut, 2013) Koska 

tutkielman aineisto on laadullista, keskityn laadulliseen analyysin tilastollisen analysoinnin 

sijaan. Näin ollen tutkielmalle luonnollisin ja perustelluin valinta on ymmärtämiseen 

pyrkivä aineistoanalyysimenetelmä. 
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Kaikkea tutkielman empiiristä aineistoa eli kahta haastattelua sekä kyselyprojektia, sen 

sisältöä että omaa roolia on analysoitu ja peilattu teoriaan pyrkimyksenä ymmärtää ilmiötä 

eli turvapaikanhakijan kotoutumista paremmin. Haastatteluja ja kyselyn sisältöä on 

analysoitu sisällönanalyysillä. Haastatteluanalyysit seurasivat teoreettisia sisällönanalyysin 

vaiheita kuitenkin tiukemmin kuin kyselystä tehty analyysi. Syynä on se, että haastattelut 

olivat litteroinnin jälkeisessä alkuperäisessä muodossaan siinä missä kysely oli jo 

viimeiseen malliin hiotussa muodossaan. Puolestaan reflektointia tapahtui koko projektin 

ja tutkielman kirjoittamisen ajan.  

Kirjallisuutta tarkasteltiin soveltaen narratiivisen kirjallisuuskatsauksen näkökulmia. 

Narratiivisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tiivistää ja ajantasaistaa aikaisempaa 

tutkimustietoa luomalla kuvaileva ja johdonmukainen teorioiden yhdistelmä. Sen tulee olla 

mahdollisimman kattava, monipuolinen, laadukas ja luotettava. (Salminen, 2011) Koska 

tutkielma käsittelee erittäin ajankohtaista ja kansainvälisestikin merkittävää aihetta, 

suurimmaksi haasteeksi osoittautui turvapaikanhakijan kotoutumista ja uutta identiteettiä 

käsittelevän kirjallisuuden löytämisen sijasta sen rajaaminen tutkielman kannalta 

hyödyllisimpään muotoon. Luotettava ja kriittistä tarkastelua kestävä kirjallisuus on myös 

tutkielman luotettavuuden kannalta merkittävä tekijä. 

Yksi laadullisen tutkimuksen tavallisimmista aineistoanalyysimenetelmistä on 

sisällönanalyysi, joka on kirjoitetun, kuullun ja nähdyn sisällön analysointia (Tuomi & 

Sarajärvi, 2004). Tutkielmassa sisällönanalyysiä käytetään vastaanottokeskuksen 

työntekijän ja projektissa mukana olleen opiskelijan haastattelujen analysointiin. 

Analyysimenetelmän tarkoituksena on luoda tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja 

yleisessä muodossa niin, että aineisto järjestetään johtopäätösten tekoa varten. 

Sisällönanalyysia käytetään tulkitsemaan erityisesti aineiston sisältöä. (Hsieh & Shannon, 

2005)  

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää päättää, mikä aineistossa kiinnostaa. 

Päätöksen jälkeen aineisto käydään läpi ja siitä erotetaan tutkielman kannalta merkittävät 

asiat. Kaikki muu kuin tutkielmalle olennainen tieto jää pois, jotta tutkielma pysyy 

fokusoituneena. (Tuomi & Sarajärvi, 2004) Haastatteluja analysoidessani merkittävän 

tiedon perkaaminen auttoi hahmottamaan niiden tärkeintä antia eli tutkimuskysymyksiin 

vastaavia ajatuksia. 



48  

 

 

 

Sisällönanalyysi etenee vaiheittain aineiston keräämisestä sen kuvaamiseen, 

luokittelemiseen ja lopuksi selitystä luovaan yhdistämiseen. Laadullisen tutkimuksen 

analyysi ei kuitenkaan yleisesti tapahdu lineaarisesti, vaan sitä kuvataan spiraalin 

muotoiseksi tapahtumaketjuksi, jossa tutkija kokee yllätyksiä ja havahtuu ilmiöihin, joita ei 

välttämättä aluksi ajatellut edes olevan olemassa. (Hirsjärvi ja muut, 2013) 

Aineistoanalyysi onkin tapahtunut pitkin matkaa, mikä tarkoittaa aineiston analysoinnin ja 

keräämisen osittaista samanaikaisuutta. Samanaikaisuus on esimerkiksi ohjannut kysymään 

toisessa haastattelussa sellaisia kysymyksiä, joihin ei ensimmäisestä haastattelusta saatu 

selkeitä vastauksia. 

Valitsin sisällönanalyysin, koska se auttaa parhaiten vastaamaan tutkielman 

tutkimuskysymykseen siitä, mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava 

kyselyprojekti kertoo toimivista käytännöistä. Toiseen tutkimuskysymykseen kyselyn 

luomisen tarkoituksesta löytyy parhaiten vastauksia puolestaan kotoutumiskirjallisuudesta. 

Olen kiinnostunut erityisesti siitä, mitä projektista on sanottu, enkä esimerkiksi siitä, miten 

se on sanottu. Myös siksi sisällönanalyysi osoittautui parhaaksi analysointimenetelmäksi.  

Tutkijan tulee kuitenkin varmistua siitä, että tulkinnat ja johtopäätökset vastaavat 

haastateltavien näkemyksiä ja vastauksia (Hirsjärvi ja muut, 2013). Haastatteluja 

analysoidessani olen tietoisesti pyrkinyt vertaamaan haastattelujen ajatuksia omiin 

ajatuksiini. Koska analysoitavaa haastatteluaineistoa on tutkielmassani vain kahden 

haastattelun ja neljän pilottivastauksen verran, tuo oma reflektointini lisäarvoa aineistolle. 

Tutkielmassani käytin sisällönanalyysia tutkiessani litteroituja haastatteluja, ja se tapahtui 

loogisessa järjestyksessä tutkimuskysymykset mielessä pitäen. Analyysi koostui 

kahdeksasta vaiheesta soveltaen Tuomen ja Sarajärven esittämää mallia (2004). 

Ensimmäisenä litteroin haastattelut sana sanalta ja luin ne sisältöön perehtyen. Analyysin 

kolmas ja neljäs vaihe olivat pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja niiden listaaminen. 

Seuraavaksi etsin pelkistetyistä ilmauksista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia 

pystyäkseni seuraavaksi yhdistämään ne alaluokiksi. Seitsemännessä vaiheessa alaluokat 

yhdistettiin ja niistä muodostettiin yläluokat. Viimeisenä vaiheena oli puolestaan 

yläluokkien yhdistäminen ja yhteisen kokoavan käsitteen muodostaminen.  

Kyselyn tuottaman aineiston analysointi ei kuitenkaan mahdu tämän tutkielman piiriin, 

koska vastaanottokeskuksessa kerätyn pilottiaineiston määrä ei riitä kuin esimerkiksi 

kyselyn tuottaman aineiston muodostumisesta vastaanottokeskuksessa. Vastausten 
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analysointi on täysin erilainen prosessi kuin esimerkiksi haastattelujen sisällönanalyysi. 

Vastaanottokeskuksen henkilökunnan on analysoitava aineistoa laadullisen 

sisällönanalyysin sijaan monimenetelmällisesti (mixed-methods), koska kysely tuottaa sekä 

laadullista että määrällistä aineistoa (Biesta, 2010). Laadullisella menetelmällä on 

suurempi rooli kyselyssä, koska siinä on paljon avoimia kysymyksiä ja sanallisia 

järjestysasteikkoja. Kysely tuottaa myös vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoita 

koskevaa määrällistä tietoa, jota tulee tutkia tilastollisia laskelmia käyttäen (Hirsjärvi ja 

muut, 2013). 

Todellisuus laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välillä ei ole mustavalkoista, ja siksi 

tämäntapaista dikotomiaa eli kahtiajakoa kahden tutkimussuuntauksen välillä tulee välttää 

(Heikkinen ja muut, 2005). Kyselyprojekti olkoon käytännön esimerkki 

monimenetelmällisen tutkimuksen merkityksestä. Tutkimusten jaottelu laadulliseen ja 

määrälliseen antaa vaikutelman, että suuntaukset ja niiden tuottaman aineiston analysointi 

olisivat luonteeltaan täysin erilaisia (Heikkinen ja muut, 2005).  

Käytännössä haastattelujen aineistoanalyysi tapahtui teoreettisia vaiheita seuraten. 

Analyysin ensimmäiset teoreettiset vaiheet ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen ja 

aineiston klusterointi eli ryhmittely. Niitä seuraavat aineiston abstrahointi eli 

käsitteellistäminen ja lopuksi yhdistävän luokan muodostaminen. (Tuomi & Sarajärvi, 

2004) Luvun lopussa analyysi on havainnollistettu ja tiivistetty kuviossa 15. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

”Tästä halutaan paras irti…” 

”Mitään ei … oteta käytäntöön eikä mitään 

… päästetä ulkomaailmaan ilman, että se 

… kestää kattelua … myöhemminkin.” 

(Vastaanottokeskuksen [VOK] työntekijä) 

 

 

Tavoitellaan laadukasta työtä 

 

 

”Koko kysely kokonaisuudessaan onnistui 

sen takia, että pystyttiin tekemään tätä 

yhteistyötä ja ottamaan selvää niin 

kirjallisuudesta ja muista oppilaitoksista ja 

hirveän monelta eri taholtakin selvää.” 

(Opiskelija) 

 

 

Saadaan tukea eri tahoilta 

Kuvio 11. Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä. 
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Aineiston redusointivaiheessa tarkoituksena on karsia pois kaikki tutkimukselle 

epäolennainen tieto pilkkomalla se osiin (Tuomi & Sarajärvi, 2004). Kuvion 11 mukaista 

pelkistämistä ohjasi tutkimuskysymykseni, jonka perusteella pelkistin litteroiduista 

haastatteluista tutkielmalle olennaiset ilmaukset. Pelkistämistä helpotti värikoodien käyttö. 

Aineiston redusointia eli pelkistämistä seuraa klusterointi eli ryhmittely. Ryhmittelyssä on 

kysymys ensimmäisessä vaiheessa koodattujen alkuperäisilmausten lähemmästä 

tarkastelusta. Aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä, 

ja ne ryhmitellään alaluokiksi. Alaluokat kuvaavat aineiston merkittäviä käsitteitä, 

ominaisuuksia ja piirteitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2004) Kuvio 12 antaa esimerkin 

klusteroinnista. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Huomioidaan asiakkaiden kommentit 

Innostetaan asiakkaat mukaan 

Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri  

Osallistetaan asiakkaat 

Otetaan palautetta vastaan asiakkailta 

Otetaan projektiin mukaan asiakkaita eri 

taustoista 

Toimitaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa 

(VOK:n työntekijä) 

 

 

 

 

Asiakkaiden huomioiminen 

Hyödynnetään projektin 

yhteistyökumppaneiden osaaminen 

Kuunnellaan toisia 

Saadaan tukea eri tahoilta 

Tehostetaan viestintää 

Toimitaan luottamuksellisesti 

Työskennellään tiiviissä yhteistyössä 

(Opiskelija) 

 

 

 

 

Projektihenkilöiden välinen yhteistyö 

Kuvio 12. Esimerkki aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä. 

Vastaanottokeskuksen työntekijän ja projektin toisen opiskelijan haastatteluista löytyi 

paljon samankaltaisuuksia. Koska haastatteluissa nousi esiin samoja ilmiöitä, oli ryhmittely 

suurimmilta osin melko vaivatonta. Haastattelujen yhteisten teemojen avulla oli helppo 
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luoda toisiaan vastaavia ala-, ylä- ja pääluokkia pelkistetyistä ilmauksista. Näin ollen 

kahden haastattelun merkitys korostui klusteroinnissa. Myös haastatteluissa nousseita 

eroavaisuuksia oli mielenkiintoista käsitellä. Johtuivatko erilaiset mielipiteet erilaisesta 

roolista kyselyprojektissa? Vai johtuivatko ne kenties erilaisista odotuksista Olivatko 

opiskelijat ja vastaanottokeskuksen työntekijä kokeneet asioita eri tavoin?? Näitä tekijöitä 

käsittelen tarkemmin luvussa 5 Tutkimustulokset. 

Aineiston klusterointia seuraa aineistoanalyysin viides vaihe eli abstrahointi, jossa 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto erotetaan epäolennaisesta. Tämän valikoidun tiedon 

perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä, joissa alkuperäisilmaisujen käyttämistä 

kielellisistä ilmauksista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2004) Selkeä ryhmittelyvaihe loi hyvän pohjan käsitteellistämisvaiheelle, koska 

tärkeimmät alaluokat olivat jo nousseet esille. 

Kuvion 13 pääluokka ”Kokemukset kyselystä” on yksi sisällönanalyysin kolmesta 

pääluokasta, jotka on luotu abstrahoimalla haastatteluaineistoa. Pääluokan muodostavat 

yläluokat ahkera työnteko, huolellinen valmistautuminen ja monipuolinen yhteistyö, jotka 

ovat puolestaan alaluokista koottuja kokonaisuuksia eli yläluokkia. Tutkielman kaksi 

muuta pääluokkaa ovat ”Käsitykset kyselystä” ja ”Odotukset kyselylle”. Lopuksi kuvio 15 

kokoaa abstrahoinnin avulla luodut tutkielman pääluokat havainnollistavaan taulukkoon 

kuviossa 15 seuraavalla sivulla. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Muutoksiin reagoiminen 

Tehokas ajankäyttö 

Ahkera työnteko  

Projektin huolellisempi 

suunnittelu 

Selkeämmät tavoitteet 

Yhteistyökumppaneiden 

parempi määrittely 

 

 

Huolellinen valmistautuminen 

 

 

Kokemukset kyselystä 

Asiakkaiden huomioiminen 

Projektihenkilöiden välinen 

yhteistyö 

 

Monipuolinen yhteistyö 

 

Kuvio 13. Esimerkki aineiston abstrahoinnista eli käsitteellistämisestä. 
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Lopuksi abstrahointia jatketaan edelleen muodostamalla yhdistävä luokka, joka kuvion 14 

mukaisesti kuvaa ilmiötä yleisesti. Tutkielmani yhdistävä luokka ”Turvapaikanhakijoiden 

osaamista kartoittava kysely – miten ja miksi?” mahdollistaa kaksiulotteisen 

tutkimuskysymyksen, jonka osat tutkivat eri asioita. Siinä missä ensimmäinen 

tutkimuskysymys tarkastelee kyselyprojektin mahdollisuutta edistää kotoutumista, toinen 

tutkimuskysymys arvioi projektin käytäntöjä. 

 

Kuvio 14. Esimerkki yhdistävän luokan muodostamisesta. 

Kuviossa 15 esitellään taulukon muodossa aineistoanalyysin tärkeimmät kohdat. Se 

havainnollistaa eri tekijöiden eli vastaanottokeskuksen, yliopiston ja opiskelijoiden erilliset 

roolit. Selkeä analysointimenetelmä lisää analyysin luotettavuutta, koska sen avulla 

haastattelujen olennaiset teemat on nostettavissa esiin. Luvussa 5 Tutkimustulokset 

esiteltävät päätelmät liittävät huolellisesti ja loogisesti litteroitujen haastatteluiden 

analysoinnin yhteen tutkielman muiden aineistojen kanssa. 

 

Kuvio 15. Ainestoanalyysitaulukko.  
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4.5 Tutkielman eettisyys, luotettavuus ja validiteetti   

Tieteellisen tutkimuksen olennainen osa on luotettavuuden, eettisyyden ja validiteetin 

pohtiminen. Mitä läpinäkyvämpää aiheen pohdinta on, sitä parempi. (Lichtman, 2013) 

Erittäin haavoittuvaisessa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden kanssa työskentely 

asetti tutkijana toimimiselle tarkat eettiset rajat. Pohdin käytännöntutkimuksen 

luotettavuuteen liittyviä tekijöitä peilaten niitä käytäntöihin.  

Tutkimuksen validiteetti osoittaa sen, tutkittiinko tutkimuksessa aiottuja asioita (Hirsjärvi 

ja muut, 2013). Tutkielma pyrkii löytämään vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen 

tutkielman monipuolisen aineiston avulla. Vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

”Miten turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää kotoutumista?” 

löytyi laaja-alaisesti niin turvapaikanhakijan kotoutumista kuin uutta identiteettiä ja 

itsemääräytymistä käsittelevistä teorioista. Johtopäätöksiä kyselyn käytännön toteutuksesta 

eli vastauksia tutkimuskysymykseen ”Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava 

kyselyprojekti kertoo toimivista käytännöistä?” nousi puolestaan kirjallisuuden lisäksi 

haastatteluista ja reflektoinnista. Validiteetin periaatteen mukaisesti tutkielmassa tutkittiin 

aiottuja asioita. 

Tutkimuksen validiteettiin vaikuttaa myös tutkimusmetodin sopivuus (Hirsjärvi ja muut, 

2013). Käytännöntutkimus valikoitui tutkielman metodiksi, koska se soveltuu parhaiten 

tutkimuksen käytännön eli kotoutumisen ja sen edistämiseksi tehtyjen toimien tarkasteluun 

(Kemmis ja muut, 2014). Lisäksi tutkielma tuottaa tietoa käytännöntutkimukselle 

ominaisen uuden tiedontuotannon avulla (Rantanen & Toikko, 2006), mikä kuvastaa 

valitun metodin olevan perustelluin valinta. Käytännössä syntyneen tiedon käsittely eroaa 

teoreettisen tiedon kuten kirjallisuuskatsauksen tulosten käsittelystä asettaen omat 

haasteensa tiedon luotettavuudelle. Tutkielmassa olen pyrkinyt mahdollisimman laaja-

alaiseen, loogiseen ja läpinäkyvään analyysiin tarkastellessani käytännössä syntynyttä 

uutta tietoa. 

Käytännöntutkimuksen pragmatismi puolustaa inhimillistä elämää määrittävää moraalista 

näkökulmaa, jonka mukaan ihminen ei ole vain luonnontieteellinen objekti. Koska 

jokaiseen aitoon metafyysiseen kiistaan liittyy jotakin käytännöllistä, ei kiistoja voida 

selittää sokeasti luonnonlakeja seuraamalla. Käytäntöjen selvittämiseen tarvitaan siis aina 
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moraalia ja etiikkaa. (Pihlström, 2008) Käytännöntutkimusta ei siis voi tehdä ilman 

moraalista ja eettistä ymmärrystä tutkielmasta. 

Lisäksi pragmatismille on yleistä kysyä, mitä vaihtoehtoiset näkemykset lupaavat ja 

millaisessa maailmassa ne antavat meille mahdollisuuden elää. Pragmatistisesta 

näkökulmasta on tavallista tarkastella käytäntöjä niiden moraalisten vaikutusten ja niiden 

tarjoamien maailmankuvien avulla. (Pihlström, 2008) Juuri vaihtoehtoisten näkemysten ja 

niiden tarjoamien maailmankuvien tarkastelu olivat tutkielman kyselyprojektin keskiössä. 

Päätöksiä tehdessämme meidän tuli perustella valintamme moraalisia ja eettisiä sääntöjä 

noudattaen. 

Myös tutkimuskohteen määrittely on sekä laajempi tieteenalaan liittyvä kysymys että 

eettinen valinta (Tuomi & Sarajärvi, 2004). Kyselyprojektin kohde eli vastaanottokeskus ja 

sen turvapaikanhakijat oli valmiiksi valikoituna jo alkumetreillä. Tarkempi tutkimuskohde 

eli kyselyprojektin tarkastelu tutkimuskysymyksineen kohdentui kuitenkin vasta 

myöhemmin tieteellisen tutkielman suunnitteluvaiheessa. Kyselyprojektin tutkiminen 

kahdesta eri näkökulmasta vaikutti sekä eettisesti kestävältä että kiinnostavalta kohteelta.   

Myös otantamenetelmä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Käytin tutkimuksessa 

tarkoituksellista otantaa (purposeful sampling), joka on laadullisella tutkimukselle 

ominainen tapa valita sellaisia yksilöitä ja paikkoja, jotka antavat tarvittavaa tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä (Creswell & Clark, 2011). Valitsin tarkoituksenmukaisesti 

haastattelun otannaksi kyselyprojektissa mukana olleet vastaanottokeskuksen 

työntekijän ja projektin toisen opiskelijan, koska tiesin heidän antavan tutkielmalle 

tarpeellista tietoa sen keskeisistä ilmiöistä ja tärkeimmistä käsitteistä.  

Vastaanottokeskuksen työntekijä valitsi kyselyprojektiin osallistuneet 

turvapaikanhakijat tarkoituksellisella otannalla. Satunnaisotantaa ei voitu tehdä, koska 

osallistumisvaatimuksena oli englannin taito. Tarkoituksellinen otanta tehtiin puhtaasti 

käytännön syistä mahdollistamaan suorat keskustelut. Jos kyselyprojektiin osallistuvat 

turvapaikanhakijat olisi valittu satunnaisotannalla, olisi vastaajien koulutus- ja työtausta 

sekä kielitaito varmasti ollut monenkirjava. Näin ollen myös kyselystä olisi varmasti 

tullut erilainen. Kapea ja valikoiva otanta herättää luonnollisesti kysymyksiä 

kyselyprojektin sovellettavuudesta koko vastaanottokeskuksen asiakaskuntaan. 
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Myös tutkimukseen osallistuvien anonymiteetistä huolehtiminen vaikuttaa tutkielman 

eettisyyteen (Creswell, 2007). Vaikka aineiston säilyttäminen eri tietokoneohjelmien ja 

salasanojen takana tuottikin ylimääräistä näppäilyä, on se tutkimuskohteiden 

anonymiteetin kannalta merkittävää. Luottamuksellisen tiedon kanssa toimiminen on 

opettanut vastuullisuutta käytännön kautta. Laadullisen aineiston, kuten haastatteluiden ja 

kyselyn pilottivastausten säilyttäminen luottamuksellisesti onnistui pilvipalveluissa ja 

Webropol-kyselyalustassa.  

Yksi laadullisen tutkimuksen suurimmista luotettavuushaasteista on tulosten tulkinta ja 

johtopäätösten tekeminen. Niin tutkija, tutkittava kuin lukijakin tekevät omat tulkintansa 

samasta ilmiöstä. (Hirsjärvi ja muut, 2013). Tulkinnan monipuolisuus näyttäytyy 

tutkielmassa erityisesti aineistoanalyysissa, jossa yhtä oikeaa tulkintaa ei ole, vaan useiden 

näkökulmien tiedostaminen on tärkeää. Tiedostan, että lukijalla voi syntyä 

tulkintaerimielisyyksiä tulkitsemistani asioista. Erimielisyydet kuuluvat kuitenkin 

erottamatta tieteelliseen keskusteluun, joten niihin on suhtauduttava rakentavasti. 

Kyselyprojektissa mukana olleiden turvapaikanhakijoiden kanssa toimiminen myös 

tutkielman ulkopuolisessa kontekstissa vastaanottokeskuksen vapaaehtoistyössä asetti 

toiminnalleni eettisiä haasteita. Haasteet liittyvät tutkijan roolista vapaaehtoistyöntekijän 

rooliin siirtymiseen ilman kyselyprojektista puhumista sen salassapitovelvollisuuden 

vuoksi. Tutkimuksen eettisyyden nimissä oli lisäksi vaiettava esimerkiksi 

turvapaikanhakijoiden koulutus- ja työtaustaa koskevista arkaluontoisista tiedoista, vaikka 

ne olisivat syventäneet vuorovaikutusta vapaaehtoistyössä. Eri konteksteihin sopeutuminen 

onnistui kuitenkin vaivattomasti sekä minulta että turvapaikanhakijoilta. 

Myös lupa-asiat ovat tutkimuksen eettiseen kestävyyteen vaikuttava monikerroksinen 

prosessi (Creswell & Clark, 2011). On oltava lupa sekä otantaan osallistuvilta yksilöiltä 

että organisaation johtajalta. Kyselyprojektissa turvapaikanhakijoiden suostumus 

osallistua tutkimukseen kerättiin Webropol-kyselyn lopuksi, kun taas haastateltavien 

suostumus kerättiin haastattelusuostumuslomakkeella, joka löytyy myös liitteestä 1. 

Viimeisenä mainittakoon aineiston omistussuhteen tärkeys. Asianmukainen 

viittaaminen aikaisempiin tutkimuksiin kuuluu tutkijan perustaitoihin. Lisäksi projektin 

lopuksi kyselyn omistajuus luovutettiin opiskelijoilta vastaanottokeskukselle. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulokset esitetään tämän luvun kahdessa kappaleessa perustuen 

tutkimuskysymyksen kaksiosaisuuteen. Tulosten on tarkoitus selvittää vastauksia 

tutkielman kahteen tutkimuskysymykseen: 

1. Miten turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää 

kotoutumista? 

2. Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti kertoo toimivista 

käytännöistä? 

Tutkielman aineistosta on löydetty tuloksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli 

kyselyprojektin vaikutuksesta kotoutumisen edistämiseen. Vaikutuksia tarkastellaan niin 

yksilön eli turvapaikanhakijan kuin yhteisön eli suomalaisen yhteiskunnankin kannalta. 

Yksilötason vaikutuksia tarkastellaan kotoutumis-, identiteetti- ja 

itsemääräytymisteorioiden sekä vastaanottokeskuksen työntekijän ja toisen opiskelijan 

haastattelujen valossa. Kyselyn laajempaa yhteiskunnallista ulottuvuutta käsitellään 

puolestaan niin kotoutumiskirjallisuuden, haastatteluiden kuin Suomen lakienkin pohjalta. 

Jälkimmäinen tutkimuskysymys puolestaan kartoittaa projektin rakentumisen käytäntöjä.  

Tulokset nostavat esiin niin toimivia kuin vielä hiomista vaativiakin käytäntöjä, joista 

voidaan ottaa opiksi myöhemmin samankaltaisessa projektissa. Jälkimmäiseen 

tutkimuskysymykseen tuloksia nousee niin oman työpanoksen reflektoinnista, 

haastatteluista kuin koko projektin tarkastelustakin. Kotoutumis-, identiteetti- ja 

itsemääräytymiskirjallisuudesta on ollut hyötyä myös kyselyprojektin käytäntöjen 

arvioinnissa. 

Tutkimustulokset perustuvat laajan ja monipuolisen aineiston monitahoiseen tulkintaan, 

jota tutkimuskysymykset päämäärätietoisesti ohjaavat. Monipuolisen tutkimusaineiston 

mahdollistama triangulaatio antaa ilmiöstä tarkemman kuvan kuin sen käsittely vain 

yksipuolisen aineiston avulla (Lichtman, 2013). Esimerkiksi tutustuminen 

turvapaikanhakijan motivaation teoreettiseen taustaan on avannut uusia näkökulmia 

reflektointiin. Haastattelut ovat puolestaan monipuolistaneet kyselyprojektin 

yhteiskunnallista merkitystä laajentamalla kirjallisuuden tarjoamaa näkökulmaa.  



57 

 

 

Toisaalta aineiston laajuus asettaa myös haasteita tulkinnalle, minkä kuvio 16 

havainnollistaa esittämällä aineistojen monitahoiset suhteet tutkimuskysymyksiin. 

Tutkielman empirialla viitataan kolmiosaiseen empiiriseen aineistoon eli haastatteluihin, 

omaan reflektointiin sekä kyselyn rakentumisen ja sisällön tarkasteluun. Teorialla viitataan 

puolestaan turvapaikanhakijan kotoutumista, uutta identiteettiä ja itsemääräytymistä 

käsittelevään kirjallisuuteen. 

 

Kuvio 16. Tutkielman empiria ja teoria suhteessa tutkimuskysymyksiin. 

Vaikka monipuolinen aineisto lisääkin tutkimustulosten monipuolisuutta ja luotettavuutta, 

asettaa se haasteensa tulosten rajaamiselle. Suurimpana haasteena valtavan aineistomäärän 

kanssa on ollut tutkielmalle oleellisen tiedon rajaaminen ja siihen paneutuminen. Ajattelun 

jatkuva peilaaminen tutkimuskysymyksen ja sen osien rajaamiin teemoihin on kuitenkin 

helpottanut tietomäärän käsittelyä ja oleellisen hahmottamista suurista kokonaisuuksista. 

Tutkielmassa uutta tietoa tuotetaan käytännöntutkimukselle ominaisella tavalla siellä, 

missä itse toiminta tapahtuu (Rantanen & Toikko, 2006). Näin ollen erityisesti ”Mitä 

turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti kertoo toimivista 

käytännöistä?” -kysymykseen vastaavat tutkimustulokset ovat toimintayhteyksissä 

syntyvää tietoa. 

Tutkimuksen käytännöntutkimuksellinen lähestymistapa on luonnollisesti vaikuttanut 

tuloksiin. Esimerkiksi projektiamme leimannut epävarmuus on yleistä 

käytännöntutkimukselle (Kemmis ja muut, 2014). Ymmärtävätkö turvapaikanhakijat 

sanavalintojamme? Ovatko kyselyssä mainitut koulutusinstituutiot heille tuttuja? 
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Käytännöntutkimuksen lähtökohtana on ymmärrys siitä, että kaikki ilmiöön kohdistuvat 

teoriat, kokeet, odotukset ja ennakkoluulot ovat lähtökohtaisesti aina toisiinsa 

sotkeutuneita.  

On myös hyväksyttävä epävarmuus, koska toiminnan onnistuminen selviää vasta 

käytännössä. Näin ollen tutkijan on hyväksyttävä epäonnistumisen mahdollisuus. (Nicolini, 

2012) Suunnittelun heikkous, viestinnän hitaus ja merkittävät kulttuurierot olivat 

epävarmuutta lisääviä tekijöitä projektissa.  

Lisäksi käytännönteorian tutkimukselle on ominaista käytäntöjen riippuvuussuhde, joka 

mahdollistaa esimerkiksi resurssien jakamisen (Kemmis ja muut, 2014). Tutkielman 

käytäntöjen riippuvuussuhdetta voi tarkastella sekä mikro- että makrotasolla. Kyselyä 

tehdessä sekä opiskelijoiden välillä että opiskelijoiden ja vastaanottokeskuksen välillä 

vallitsi mikrotason riippuvuussuhde. Makrotason käytäntöjen riippuvuussuhde näyttäytyi 

vastaavan valtakunnallisen projektin, Madventuresin ideoiman Start Up Refugees -

kampanjan, seuraamisena. Keskustelimme heidän kanssaan sähköpostin välityksellä jakaen 

kokemuksia ja ideoita. Saimme heiltä vastineena kattavan uutiskirjeen lisäksi käytännön 

vinkkejä esimerkiksi kulttuurien kohtaamiseen ja suomalaisen työelämän esittelyyn. 

Myös sijainnilla on suuri merkitys käytännön kehityksen kannalta, koska käytäntö tapahtuu 

aina tietyssä paikassa. Ilmiön tapahtumapaikka nähdään käytäntöjen kehittymiselle ja 

risteytymiselle otollisena kenttänä, joka ihanteellisessa tilanteessa tukee siellä tapahtuvaa 

käytännön kehitystä. (Kemmis ja muut, 2014) Vastaanottokeskus on haastava sijainti 

käytäntöjä muuttavalle projektille, koska sen käytännöt ovat vahvasti 

Maahanmuuttoviraston sanelemat. Haaste konkretisoitui kyselyprojektin aikana 

esimerkiksi monimutkaisten tietoturvakysymysten lisäksi kankeana viestintänä ja roolien 

epäselvyytenä. 

Luvussa esitetyt katkelmat ovat haastatteluista ja kyselystä. Siinä missä haastattelut tehtiin 

suomeksi, on kysely kokonaan englanniksi, koska englanti palvelee vastaanottokeskusta 

paremmin. Olen parhaan kykyni mukaan kääntänyt kyselyn englanninkieliset katkelmat 

suomeksi. Vaikka en ole ammattikääntäjä eikä käännöksiä voi pitää virheettöminä, 

ensisijainen päämääräni välittää tutkimustuloksille merkittävä kyselyn sisältö toteutuu. 

Englanninkielinen alkuperäinen kyselykatkelma löytyy kappaleen 5.1.2 Kyselyn yksilölliset 

ulottuvuudet alaviitteestä sivulla 63. 
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Kuvio 17. Tulkintojen moninkertaisuus (Hirsjärvi ja muut, 2013). 

Ennen tulosten esittelyä korostan tutkimustulosten subjektiivisuutta. Kuvion 17 mukaisesti 

myös tässä tutkielmassa tulkinnat ovat monipuolisia ja moninkertaisia (Hirsjärvi ja muut, 

2013). Tulkintojen monipuolisuus viittaa tulkitsijoiden kirjoon, jotka tämän tutkielman 

kontekstissa ovat tutkittava, tutkija ja lukija. Tutkittavana tässä tutkielmassa ovat 

haastateltavat ihmiset, turvapaikanhakijat, kysely ja ilmiötä kuvaileva kirjallisuus. 

Tutkijana teen omat subjektiiviset tulkintani siinä missä lukija tulkitsee tutkielmaa omien 

linssiensä läpi. Tulkinnoista tekee erilaisia myös niiden painotukset ja näkökulmat 

(Creswell, 2007). 

5.1 Miten turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely voi edistää 

kotoutumista? 

Kyselyn rakentamista voi perustella niin laajemmin kotoutumista käsittelevän 

kirjallisuuden ja lakien kuin tarkemmin turvapaikanhakijan identiteettiä ja 

itsemääräytymistä käsittelevien teorioiden avulla. Myös vastaanottokeskuksen tarve 

kyselylle muodostaa yhden merkittävän tarkastelukohdan. Kyselyn tarkastelu niin 

yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta auttaa hahmottamaan sen moniulotteisen 

merkityksen.  

5.1.1 Kyselyn yhteiskunnalliset ulottuvuudet 

Kyselyn yhteiskunnalliset ulottuvuudet jaetaan viiteen pääluokkaan, ja ne antavat 

tutkielman ilmiön eli turvapaikanhakijan kotoutumisen tarkastelulle yhteiskunnallisen 

näkökulman (Kuvio 18). 
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Kuvio 18. Kyselyn yhteiskunnalliset ulottuvuudet. 

On yleisesti tiedossa, että vuonna 2015 Suomeen saapui noin 30 000 turvapaikanhakijaa. 

Vuoden 2014 noin 3 000 turvapaikanhakijan määrään suhteutettuna kasvu oli yli 

kymmenkertainen. (Maahanmuuttovirasto, 2016) Alkujaan kyselyn pohjimmainen syy oli 

Suomen muuttuneen turvapaikanhakijatilanteen aiheuttama kotouttamista tukevien 

toimenpiteiden lisääntynyt tarve oululaisessa vastaanottokeskuksessa. Konkreettinen 

auttamishalu oli kova niin vastaanottokeskuksen työntekijöillä kuin opiskelijoillakin. Halu 

auttaa konkretisoituu seuraavasti: 

Suomen tilanne vaikutti (motivaatioon), kun tuli valtavasti yhtäkkiä niin 

paljon turvapaikanhakijoita, ja se yllätti. Halusi olla apuna. (Projektin toinen 

opiskelija) 

Muuttuneen turvapaikanhakijatilanteen aiheuttaman inhimillisen auttamishalun lisäksi jo 

pelkästään Suomessa vuonna 2010 säädetty Laki kotoutumisen edistämisestä velvoittaa 

toimenpiteisiin maahanmuuttajan kotouttamiseksi seuraavasti: 

Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava 

maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista 

edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. (Laki 

kotoutumisen edistämisestä, 2010) 

Koska laissa mainittua asianmukaista ohjausta ja neuvontaa ei ole käytännön tasolla 

määritelty, on sen soveltaminen sitä järjestävän tahon, tässä tapauksessa oululaisen 
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Maahanmuuttoviraston alaisen vastaanottokeskuksen, vastuulla. Näin ollen 

vastaanottokeskuksen oli perusteltua toteuttaa haluamansa kotouttamista edistävä 

toimenpide valitsemallaan tavalla. Lisäksi samainen laki viittaa suoraan myös kyselyn 

tyyppiseen alkukartoitukseen, joka nähdään merkittävänä osana turvapaikanhakijan 

kotoutumisen käynnistymistä. Alkukartoitukseen viitataan laissa seuraavasti: 

Alkukartoituksessa arvioidaan alustavasti maahanmuuttajan työllistymis-, 

opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä kielikoulutuksen ja muiden 

kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeet. 

Alkukartoituksessa selvitetään tätä tarkoitusta varten tarvittavassa 

laajuudessa maahanmuuttajan aikaisempi koulutus, työhistoria, kielitaito 

sekä tarvittaessa muut työllistymiseen ja kotoutumiseen vaikuttavat seikat. 

(Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010) 

Kysely painottuu laissa mainittujen tekijöiden kartoittamiseen vastaanottokeskuksen 

toivomassa laajassa mittakaavassa ja sähköisessä formaatissa. Kyselyn sisältö on 

perusteltavissa suoraan laissa määriteltyjen tekijöiden sekä vastaanottokeskuksen toiveiden 

kautta. Kyselyä ei luotu vastaamaan ainoastaan lain vaatimuksia, vaan myös vastaamaan 

vastaanottokeskuksen käytännön tarpeisiin. Näihin käytännön tarpeisiin ja kyselyn 

laajuuden merkitykseen vastaanottokeskuksen työntekijä viittaa seuraavasti: 

Tämä (kysely) auttaa molempia osapuolia. Se osaaminen, mikä asiakkailla 

on, niin se on jollakin lailla rekisteröity kuitenkin … Ite uskon ja luotan tähän 

työkaluun, että tämä palvelee koko asiakaskuntaa paremmin. Tää on 

vahvempi työkalu kuin joku muu, jossa kysästään muutama kysymys, johon 

pitää itse kirjottaa hyvin pitkälti siitä omasta osaamisesta. 

(Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Myös turvapaikanhakijoiden heterogeenisyys on otettava huomioon yhteiskunnallisia 

kotouttamistoimia suunnitellessa (Himanen & Könönen, 2010), jotta jokainen 

turvapaikanhakija voitaisiin kohdata osaavana yksilönä. Yksi painava syy kyselyn 

luomiselle onkin turvapaikanhakijoiden laajan osaamisen selvittäminen. Siksi yksilöllistä 

kohtaamista mahdollistamaan luotu kysely on myös yhteiskunnallisesti merkittävä 

esimerkki heterogeenisen turvapaikanhakijajoukon kohtaamisesta. Turvapaikanhakijoiden 

heterogeenisyyden huomioiminen näyttäytyi kyselyssä seuraavasti: 
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Oli kaiken ikäsiä ja sitten oli naisia ja miehiä ja monen eri koulutustaustan 

omaavia ja … kielitaito ei ollut kaikilla. (Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Paljon tuli semmosia kysymyksiä ja ajatuksia heiltä (turvapaikanhakijoilta), 

joita itselle ei edes olisi tullut mieleen. (Projektin toinen opiskelija) 

Heterogeeninen pilottijoukko turvapaikanhakijoita kyselyprojektin neuvonantajina ja 

pilottijoukkona oli edellytys kyselyn mahdollisuudelle ottaa huomioon 

vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden monenkirjava joukko myös kyselyssä. 

Kyselystä tuli laaja, jotta se huomioisi mahdollisimman hyvin erilaiset taustat. Miksi 

kysely luotiin yhteistyössä juuri turvapaikanhakijoiden kanssa selittyy yllä olevasta 

opiskelijan sitaatista, jossa painotetaan heidän mielipiteidensä merkitystä kyselyn 

lopullisen rakenteen muotoutumisessa.  

Kuvio 19 tukee havaintoa heterogeenisyyden huomioimisesta kyselyä luodessa. Koska 

tiedetään turvapaikanhakijoiden puhuvan kymmeniä eri kieliä, on perusteltua listata 

huomattava määrä kieliä. Vaikka omaa kieltä ei pitkästä listasta löytyisikään, voi 

turvapaikanhakija kirjoittaa osaamansa kielen listan alapuolella olevaan avoimeen 

kenttään. Kyselyn kaltaista mahdollisimman monia erilaisia taustoja huomioivaa 

lähestymistapaa olisi suotavaa soveltaa turvapaikanhakijoiden yhteiskunnallisia palveluja 

suunnitellessa. 

 

Kuvio 19. Turvapaikanhakijan osaamista kartoittavan kyselyn kielivaihtoehdot. 

Turvapaikanhakijan kotoutuminen vaatii toimia yhteiskunnan oikeudellisissa, poliittisissa, 

taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissakin järjestelmissä (Saukkonen, 2013). Kysely 
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on laaja-alaisuudessaan luotu kartoittamaan turvapaikanhakijan asemaa erityisesti 

yhteiskunnan taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa järjestelmissä. Toisaalta kyselyn 

laajat sisällöt aiheuttivat myös itsekriittistä keskustelua erityisesti kyselyssä kerätyn tiedon 

lopullisesta käyttötarkoituksesta, jota parhaiten kuvaan seuraava sitaatti: 

Mitä me sillä tiedolla tehdään? Tai mitä vastaanottokeskus tekee sillä 

tiedolla? Tai se henkilö, joka vastaa kysymyksiin, niin vastaako hän 

rehellisesti tai pelkääkö jotain, tai muuta? Siinä oli aika monia asioita, joita 

piti selvitellä ennen kuin tämä oli valmis. (Projektin toinen opiskelija) 

Meidän tuli aina kyetä vastaamaan itsellemme kysymykseen siitä, miksi tiettyjä 

kysymyksiä kysytään ja tiettyjä ei. Esimerkiksi uskontoon tai muuhun hengelliseen 

vakaumukseen liittyvä tieto ei ole vastaanottokeskukselle relevanttia, joten sitä ei kysytty. 

Meidän oli tärkeää pohtia kysymysten merkitystä turvapaikanhakijalle. Kyselyssä oli 

ymmärrykseni ja reflektointini perusteella syytä pysytellä kysymyksissä, jotka käsittelevät 

turvapaikanhakijan taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista taustaa. 

Kaiken kaikkiaan kyselyn yhteiskunnallisen ulottuvuuden tulokset liittyvät niin Suomen 

laissa määriteltyihin velvollisuuksiin järjestää kotouttavia toimenpiteitä 

turvapaikanhakijoille kuin kotoutumista käsittelevän kirjallisuuden ohjeistuksiin ja 

haastattelujen antiin. Suomen kaltaisessa verrattain homogeenisessa yhteiskunnassa on 

vielä paljon opittavaa heterogeenisemmaksi vuosi vuodelta muuttuvan väestön sosiaalisesti 

tasa-arvoisesta huolehtimisesta. 

5.1.2 Kyselyn yksilölliset ulottuvuudet 

Kyselyn yksilölliset ulottuvuudet on yhteiskunnallisten ulottuvuuksien tapaan jaettu viiteen 

pääluokkaan (Kuvio 20). Kyselyn yksilölliset ulottuvuudet ovat turvapaikanhakijan oma-

aloitteisuus, luottamus, itsemääräytyminen, aktiivisuus ja kaksoisidentiteetti. Yksilölliset 

ulottuvuudet on muodostettu peilaten empiiristä aineistoa teoriaan. Näin ollen näitä viittä 

ulottuvuutta käsitellään tässä kappaleessa empirian ja teorian vuoropuheluna. 
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Kuvio 20. Kyselyn yksilölliset ulottuvuudet. 

Ensisijaisesti vastaanottokeskuksessa on tarkoitus kannustaa turvapaikanhakijoita 

täyttämään osaamista kartoittava kysely perustellen sen merkitystä turvapaikanhakijan 

tulevaisuudelle. Kyselyn ensimmäisellä sivulla on perusteltu, miksi turvapaikanhakijan 

tulisi täyttää kysely mahdollisimman huolellisesti. Kysely luotiin auttamaan molempia 

osapuolia, niin vastaanottokeskusta kuin turvapaikanhakijoitakin. Kaiken kaikkiaan 

ohjeteksti tiivistää kyselyprojektin tarkoituksen: 

Haluaisimme tarjota sinulle sopivaa tekemistä turvapaikanhakuprosessin aikana. 

Siksi pyydämme sinua kertomaan koulutus- ja työtaustastasi sekä taidoistasi ja 

mielenkiinnonkohteistasi. Mitä tarkemmin ja rehellisemmin vastaat kyselyyn, sitä 

paremmin löydämme sinulle tekemistä, yhdessä. (Ote kyselyn ensimmäiseltä 

sivulta, käännös) 
1
 

Vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijat ovat pakolaisuuden toisessa vaiheessa eli 

välitilassa, jota leimaavat epävarmuus, tietämättömyys ja turhautuminen (Pentikäinen, 

2005). Prekaarissa eli epävarmassa elämäntilanteessa olevan turvapaikanhakijan 

kotoutumisen kannalta olisi merkittävää, että hänet kohdattaisiin kokevana, ajattelevana ja 

toimivana monipuolisena kokonaisuutena (Puukari & Korhonen, 2013). Siksi 

                                                 

1
 We would like to offer you suitable activities during the asylum seeking process. This is 

why we ask you to tell about your educational and professional background as well as 

your skills and interests. The more accurately and honestly you answer the survey, the bet-

ter we will be able to find activities for you, together. (Extract from the first survey page) 
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pakolaisuuden välivaiheessa olevien turvapaikanhakijoiden osaamista on perusteltua 

kartoittaa heidän turhautumisen ennaltaehkäisemiseksi.  

Reflektoidessani kyselyn pilottitapaamisissa turvapaikanhakijoiden kanssa käytyjä 

keskusteluja ymmärsin heidän olevan kiitollisia näyttämästämme luottamuksesta heitä 

kohtaan ottaessamme heidät merkittäväksi osaksi projektia. Erityisen tyytyväisiä he olivat 

ymmärtäessään, että heidän ehdotuksiensa avulla jokin kohta kyselystä oli muutettu. 

Esimerkiksi ymmärsimme luku- ja kirjoitustaitojen olevan kaksi erillistä taitoa erään 

syyrialaisturvapaikanhakijan kuvailtuaan englannin taitoa, joka rajoittui vain puheeseen 

ilman kirjoitustaitoja. 

Kaksiulotteista identiteettiä olisi kotoutumisen kannalta suotavaa kehittää (Berry, 1980), 

mutta turvapaikanhakijan mahdollisesti merkittävästikin pienempi halu kotoutua ennustaa 

vaikeuksia sen kehittämiselle (Chirkov ja muut, 2006). Haluttomuus kotoutua ei 

useimmiten kuitenkaan ole yksilön eli turvapaikanhakijan tahto, vaan yleisesti ongelma on 

kotoutumistoimien rakenteellinen heikkous, joka voi ilmetä esimerkiksi vähäisenä suomen 

tai ruotsin kielen opetuksena. Myös olematon koulutus- ja työnohjaus kielii kotoutumisen 

rakenteellisesta ongelmasta.  

Kaksiulotteiseen identiteettiin kuuluvat etninen ja kansallinen identiteetti. Etninen 

identiteetti tarkoittaa pitäytymistä omassa kulttuurissa, kun taas kansallisen identiteetin 

tavoittelu näkyy taipumuksena mallintaa kohdemaan kulttuuria. (Kosonen, 2008) Kysely 

luotiin vahvistamaan turvapaikanhakijan halua kehittää kotoutumista vahvistavaa 

kaksiulotteista identiteettiä tarjoamalla mahdollisuuksia niin etnisen kuin kansallisenkin 

identiteetin vahvistamiseen. Yksilön kannalta kysely korostaa hänen oman kulttuurinsa 

merkitystä esimerkiksi korostamalla hänen aikaisempaa koulutus- ja työtaustaansa. 

Puolestaan uutta suomalaista kulttuuria tuodaan esiin esimerkiksi kysymyksillä tulevasta 

kielenopiskelusta ja koulutuksesta. 

Marcian identiteettistatusmallin mukaan (1966) ihminen joko etsii identiteettiään tai on jo 

löytänyt sellainen identiteetin, johon sitoutua. Identiteetin ei kuitenkaan voida ajatella 

olevan näin yksinkertainen ja mustavalkoinen kuin 1960-luvulla on annettu ymmärtää. 

Koska kaksiulotteisen identiteetin rakentuminen on niin kompleksinen ilmiö, on 

luonnollisesti myönnettävä se, ettei tämä kyselyprojekti yksinään riitä pelastamaan 

tilannetta. Toisaalta, koska turvapaikanhakija on tilanteessa, jossa hänen identiteettinsä 



66  

 

 

 

joutuu uudelleen muokattavaksi, on kyselyn tyyppinen uudistavaa ajattelua vaativa 

käytäntö perusteltua suorittaa turvapaikanhakijoiden keskuudessa. 

Ihmisellä on luontainen taipumus olla aktiivinen ja hallita omaa elämäänsä. Siihen liittyvät 

niin autonomian, yhdentymisen, potentiaalin realisoitumisen kuin itsensä toteuttamisen 

käsitteet. (Deci & Ryan, 2004) Itsemääräytymiteorian mukaan nämä tekijät vahvistavat 

ihmisen itsemääräytymiskykyä, joka on puolestaan suoraan yhteydessä motivaatioon 

(Kaplan & Assor, 2012). Kun turvapaikanhakijalle annetaan mahdollisuus olla aktiivisena 

ja osallistuvana osana oman elämän suunnittelua, vahvistuu hänen 

itsemääräytymiskykynsä. Siksi turvapaikanhakijan osaamisen kartoittaminen on tärkeää. 

Kysely luotiin, jotta turvapaikanhakijalle syntyisi aktiivisen hallinnan tunne omasta 

elämästään. Sitä kautta myös turvapaikanhakijan tunne itsemääräytymisestä lisääntyisi. 

Koska kritiikin hyväksyminen ja itsenäisiin mielipiteisiin kannustaminen vahvistavat 

itsemääräytymisteorian mukaisesti itsemääräytymiskykyä (Kaplan & Assor, 2012), 

turvapaikanhakijoille on tärkeää tarjota tällaisia mahdollisuuksia. Siksi 

turvapaikanhakijoita otettiin mukaan myös projektin suunnitteluvaiheessa, jonka 

onnistunutta vuorovaikutusta vastaanottokeskuksen työntekijä kuvaa seuraavasti: 

Te (opiskelijat) olitte valmiita muutoksiin nimenomaan siltä kantilta, et se 

palvelis ennen kaikkea sitä (turvapaikanhakijaa), joka täyttää sitä 

kyselylomaketta. Asiakkaitten kommentit otettiin hyvin vahvasti huomioon, 

mut kuitenkin kyseenalaisten eikä vain absoluuttisena totuutena. 

(Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Kyselyn kehittämisvaiheen lisäksi turvapaikanhakijoiden itsemääräytysmiskyvyn 

vahvistaminen näkyy vaihtoehtojen antamisena, kun vastatessa saa joko valita paikkaansa 

pitävän vastauksen tai kirjoittaa sen vaihtoehdon puuttuessa. Myös oma-aloitteisuuden 

tukeminen ja hallinnan vähentäminen kuuluvat itsemääräytymiskyvyn tukemisen keinoihin 

(Kaplan & Assor, 2012), jotka näyttäytyvät kyselyssä. Syy, miksi sähköinen kysely luotiin 

oli vastaanottokeskuksen henkilökunnan työtaakan vähentäminen tukemalla 

turvapaikanhakijan oma-aloittesuutta. Sähköinen järjestelmä antaa turvapaikanhakijalle 

mahdollisuuden täyttää kysely itsenäisesti, jonka jälkeen tiedot tallentuvat automaattisesti 

verkossa suojattuun Webropol-palveluun. Vastaanottokeskuksen henkilökunnan on helppo 

tarkastella palveluun kertynyttä tietoa tarpeisiinsa. 
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5.2 Mitä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kyselyprojekti kertoo 

toimivista käytännöistä? 

Yhteistyössä Oulun yliopiston opiskelijoiden, oululaisen vastaanottokeskuksen ja sen 

turvapaikanhakijoiden kanssa luotu kysely rakentui pitkän ja huolellisen prosessin 

tuloksena syyskuun 2015 ja tammikuun 2016 välillä. Kuvio 21 kuvaa tapahtumien 

järjestystä aina suunnittelusta omistajuusneuvotteluihin. Projektiin lähdettiin 

yhteiskunnallisesti painostavan tilanteen seurauksena, kun Suomeen saapuneiden tuhansien 

turvapaikanhakijoiden osaamista tuli kartoittaa laajamittaisesti vastaanottokeskuksessa. 

Lopputuloksena on kattava osaamista ja mielenkiinnonkohteita kartoittava kysely. 

 

Kuvio 21. Kyselyprojektin aikajana. 

Turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittavalle kyselylle syntyi suuri tarve syksyllä 2015, 

ja kiire leimasikin koko projektia. Projektin yleinen käytäntö oli kiireen ja paineen alla 

työskentely. Koska työmäärä olisi ollut liian raskas yhdelle ihmiselle, päätimme 

onnistuneesti jakaa työtaakan kahden opiskelijan kesken. Oman kiireen lisäksi 

ymmärsimme paineen olevan jatkuva käytäntö myös vastaanottokeskuksessa, missä 

tiukoilla resursseilla saatiin hämmästyttävän paljon aikaan. Tämä olisi yleisesti hyvä 

ymmärtää vastaanottokeskusten kritisoimisen sijaan. 

Projektissa oli opiskelijoiden lisäksi aktiivisesti mukana vastaanottokeskuksen työntekijä. 

Opimme paljon vastaanottokeskuksen ja turvapaikanhakijoiden käytännöistä, ja 

sovelsimme oppimaamme kyselyn toteuttamisessa. Koska turvapaikanhakijoille oli 

esimerkiksi tavallista vahvistaa henkilöllisyytensä ID-korttinsa avulla, lisäsimme 

tunnistautumistavan kyselyn yhteystietosivulle. Lisäksi opimme kulttuurisidonnaisia 

viestintätapoja esimerkiksi tervehtiessämme turvapaikanhakijoita. 

Kulttuurisensitiivisyyden kehittymisen kannalta onkin tärkeää oppia oman kulttuurin 

tapoja ymmärtääkseen paremmin myös muita kulttuureja (Schubert, 2013).   

Koska projektiin ei ollut varattu resursseja vastaanottokeskuksen tai yliopiston puolelta, 

me opiskelijat saimme paljon vastuuta kyselystä, ja opimme kantamaan vastuuta projektin 

onnistumisesta. Vastuu sekä kannusti että hieman hirvitti meitä. Loppujen lopuksi 
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pystyimme kuitenkin kääntämään paineet positiiviseksi energiaksi. Vastuun alla 

toimiminen on käytäntö, joka voi myös haitata työnlaatua. Tästä käytännön taidosta on 

varmasti hyötyä tulevaisuudessa työelämässä. Olisi tärkeää kiinnittää yleisesti huomiota 

vastaanottokeskuksen resursseihin, jotta korkealaatuisesta työnteosta ei tingittäisi. 

Yhteiskunnallisesti edullisempi käytäntö on panostaa laadukkaaseen kotouttamiseen kuin 

helpottaa marginalisoituneiden ulkomaalaisten tilannetta myöhemmässä vaiheessa. 

Projektissa oli mukana myös eräs yliopisto-opettaja, jolta saimme erittäin tärkeitä 

tietoteknisiä neuvoja. Opetimme käytäntöjä edelleen vastaanottokeskukselle, mikä 

edesauttaa heidän toimintaansa tulevaisuudessa. Myös tietoturvakysymyksiin saimme 

vastauksia yliopistolta, vaikka lopulliset käytännön tietoturva-asiat ratkesivatkin vasta 

vastaanottokeskuksen saatua neuvoja Maahanmuuttovirastolta. Opimme niin sanotusti 

kantapään kautta tietoturva-asioiden suuren merkityksen niiden noustua suureksi 

käytännön ongelmaksi aivan projektin loppumetreillä. Tästä tietoisuudesta on varmasti 

hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi vastaavaa kyselyä rakentaessa. Myös 

vastaanottokeskus tietänee tietoturvakäytännöistä enemmän nyt kuin ennen projektia. 

Käytäntö, jota ilman projekti ei olisi onnistunut, on turvapaikanhakijoiden osallistaminen. 

Kun halutaan selvittää kohderyhmän ajattelu- ja työskentelytapoja, ne selviävät 

tehokkaimmin kysymällä heiltä suoraan (Tuomi & Sarajärvi, 2004). Siksi 

vastaanottokeskuksen pilottikäyntien merkitystä ei voi aliarvioida. Tämä olisi hyvä pitää 

mielessä myös muita turvapaikanhakijoille suunnattuja yhteiskunnallisia palveluja 

suunnitellessa. On ymmärrettävä, että suomalaiselle päivän selvä asia saattaa olla täysin 

tuntematon toiselle.  

Projektin odotusten lisäksi osapuolten kokemukset antavat mielenkiintoisia tuloksia. 

Kokemuksista nousee selkeästi esiin niin onnistuneita käytäntöjä kuin 

parantamisehdotuksiakin. Kokemuksia ja käytäntöjä tarkastelemalla voidaan nähdä miten 

kysely luotiin ja toisaalta saada myös vinkkejä siihen, miten se olisi pitänyt luoda. 

Tutkielman tulokset kyselyprojektin käytännöistä on koottu seuraaviin kappaleisiin alkaen 

opiksi otettavista kokonaisuuksista ja siirtyen lopuksi onnistuneisiin käytäntöihin. 
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5.2.1 Projektin toimivat käytännöt  

Sisällöllisten odotusten lisäksi tuli määrittää myös kyselyn laadulliset odotukset (Lichtman, 

13). Alusta asti selvänä tavoitteena oli luoda laadukas ja tiukempaakin yhteiskunnallista 

tarkastelua kestävä kysely, joka palvelisi vastaanottokeskuksen tarpeita ja 

turvapaikanhakijoiden kotoutumista mahdollisimman hyvin. Käyttökelpoisen ja 

yhteiskunnallisesti kestävän tiedon luominen onkin yksi käytännöntutkimuksen 

perusajatuksista (Rantanen & Toikko, 2006). Seuraavat katkelmat viestivät molempien 

osapuolten tavoitteesta luoda laadukas kysely: 

Mitään ei oteta käytäntöön eikä mitään … päästetä ulkomaailmaan ilman, 

että se kestää kattelua … myöhemminkin. (Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Halusin, että kun kerran tän työn tekee, niin tekis sillä lailla, että siitä olisi 

oikeasti hyötyä. (Projektin toinen opiskelija) 

Opiskelijoiden välinen onnistunut sisäinen viestintä näyttäytyy kyselyä edistäneenä 

kokemuksena yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Nähdäkseni juuri opiskelijoiden välinen 

viestintä oli projektin onnistumisen kannalta elintärkeää. Kokemuksia kahdenkeskeisestä 

viestinnästä toinen opiskelija kuvaa seuraavasti: 

Mikä projektissa onnistui, oli minun ja sinun (opiskelijoiden) yhteistyö. Se oli 

niin saumatonta ... Pystyttiin hirveen suoraan keskustelemaan asioista tekien 

suuriakin muutoksia … yhessä keskustellen ja pähkäillen ja miettien. Sitten 

päädyttiin yleensä, melkeen joka kerta, aika kivuttomasti siihen meidän 

mielestämme oikeaan ratkaisuun. (Projektin toinen opiskelija) 

Yksi merkittävä projektin kokemuksista oli innostus. Vaikka tässä tutkielmassa 

itsemääräytymisteorian valossa tarkastellaan erityisesti turvapaikanhakijan uuden 

identiteetin muodostumista, kuuluvat teorian perusperiaatteet yhteenkuuluvuuden, 

itsenäisyyden ja pätevyyden merkityksestä ihmisen motivaatiolle myös kyselyprojektin 

kokemusten tarkasteluun. Ihmisen luontaisen taipumuksen ansiosta kehittää ja sisäistää 

ympäristön mielenkiintoisia kohtia (Kaplan & Assor, 2012) olimme aidosti motivoituneita. 

Koimme työmme arvokkaaksi, mikä lisäsi autonomian ja itsensä toteuttamisen 

mahdollisuutta. Seuraava katkelma kuvaa kokemusta innostuksesta: 
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Lähettiin suoraan ja otettiin hirveesti selvää asioista ja lähettiin 

muokkaamaan ja kysyttiin, ja selviteltiin asioita. Käytettiin enemmän 

varmaan aikaa, ku ois tarvinnut laittaa tähän. Mutta tästä tuli itselle tärkeä 

työ, ja sen halusi tehdä nimenomaan kunnolla. (Projektin toinen opiskelija) 

Myös vastaanottokeskuksen aito kiinnostus projektiin oli sen onnistumisen elinehto. 

Toisaalta vastaanottokeskuksen yhteyshenkilö painotti myös meidän projektintekijöiden 

motivaation merkitystä. Vaikka kyselyssä oli enemmän työtä kuin aluksi osattiin arvata, oli 

innostus loppuun asti aitoa ja mutkatonta. Vastaanottokeskuksen työntekijän kokemus 

opiskelijoiden innostuksen vaikutuksesta tulee selvästi esille katkelmassa: 

Te uskalsitte heittäytyä … ja olla sillä tasolla, et se palvelee asiakasta, jotta 

asiakkailta saadaan se tieto parhaiten tähän, mitä me heiltä haluttiin tässä 

kartotusvaiheessa, kun suunniteltiin, mitä kysymyksiä sinne luodaan. 

(Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Reflektointini ja haastattelujen perusteella motivoitumisen ja innostuksen kokemuksia voi 

kyselyn onnistumisen kannalta pitää erittäin tärkeinä. Kokemuksillani on sekä osallistumis- 

että saavutusmotivaatioon viittaavia piirteitä. Siinä missä osallistumismotivaation mukaan 

innostus perustuu osallisuudesta yhteisöön, korostaa saavutusmotivaatio lopputuloksen 

merkitystä (Skinner & Edge, 2004). Projektin aikana koin innostuksen syntyvän sekä 

osallisuudesta vastaanottokeskuksessa että mahdollisuudesta saavuttaa laadukas lopputulos 

eli onnistunut kysely. Kokemukseni mukaan käynnit vastaanottokeskuksessa lisäsivät 

merkittävästi osallistumismotivaatiota siinä missä yhteistyö toisen opiskelijan kanssa lisäsi 

saavutusmotivaatiota. 

Uutta tietoa ja uusia käytäntöjä ei syntynyt ainoastaan henkilökohtaisella tasolla, vaan 

myös vastaanottokeskus tuotti aktiivisesti uutta organisaatiotason tietoa. Projektin 

osapuolten vahvuudet hyödynnettiin palvelemaan kyselyä, mikä mahdollisti uuden tiedon 

syntymisen molemmilla tasoilla. Tämä uusista käytännöistä nouseva tieto syntyi 

uudenlaisesta yhteistyöstä vastaanottokeskuksen ja yliopiston välillä. Muistan 

vastaanottokeskuksen työntekijän maininneen, että hän oli esitellyt kyselyprojektia 

kollegoilleen ympäri Suomen ja saanut paljon kannustavia kommentteja. Jakamalla tietoa 

projektista uutta tietoa syntyy myös laajemmassa, kansallisessa kontekstissa.  
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Myös kulttuurierot sekä niihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet olivat yksi merkittävistä 

kokemuksista kyselyä luodessa. Monikulttuurisen ohjauksen periaatteiden mukaisesti 

pyrimme järjestelmällisesti ottamaan ohjauksessa huomioon kulttuurieroja ymmärtäen 

niiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen ihmisen tapaan hahmottaa ja ymmärtää maailmaa 

(Puukari & Korhonen, 2013). Käytännössä monikulttuurinen ohjaus näkyi erilaisia tarpeita 

huomioivana otteena suunnittelusta valmiin kyselyn testaamiseen vastaanottokeskuksella. 

Seuraava katkelma tiivistää ajatuksemme kulttuurierojen roolista tutkielmassa: 

Saimme paljon apua heiltä (turvapaikanhakijoilta), mutta pystyimme 

varmasti myös avaamaan hyvin paljon meidän yhteiskuntaa ja tapoja toimia 

heille. Se yhteistyö oli aika antoisaa! Löysimme järkevän lähestymistavan 

nimenomaan yhteistyössä turvapaikanhakijoiden kanssa. Kyselylomake olisi 

ollut varmasti erilainen ilman heitä, eikä välttämättä niin toimiva. (Projektin 

toinen opiskelija) 

Emme esimerkiksi voineet olettaa turvapaikanhakijoiden tuntevan suomalaista 

koulutusjärjestelmää tai työelämää. Jouduimme jatkuvasti kyseenalaistamaan omien 

käsitystemme kulttuurisidonnaisuutta, ja pohtimaan uusia tapoja selittää meille itsestään 

selviä asioita. Oman kulttuurin tuntemus onkin yksi monikulttuurisen ohjaustyön 

periaatteista (Puukari & Korhonen, 2013). Projekti opetti sekä tietoisuutta omista 

käsityksistä sekä ymmärrystä muiden kulttuurien edustajia kohtaan.  

Monikulttuurisen ohjauksen ammattilaisena vastaanottokeskuksen työntekijä opasti meitä 

käytännön esimerkein. Kokemuksemme hänen lämpimästä, välittömästä ja ystävällisestä 

tavastaan suhtautua turvapaikanhakijoihin inspiroi meitä. Ymmärsimme lämpimän 

suhtautumisen edesauttavan toimivia käytäntöjä. Turvapaikanhakijan kohtaaminen 

samanarvoisena kokevana, ajattelevana ja toimivana kokonaisuutena onkin 

maahanmuuttoon liitettävien asenteiden peukalosääntö (Söderling, 2013). Seuraava 

katkelma kuvastaa vastaanottokeskuksen työntekijän arvostusta turvapaikanhakijoita 

kohtaan. Hänen kokemuksensa mukaan heidän panoksensa oli merkittävä. 

Me saatiin kivasti usealta eri asiakkaalta (turvapaikanhakijalta) erilaisia 

kommentteja ja vinkkejä, mitä heidän näkökulmasta, siitä kulttuurista tai 

taustasta … mitä kyselyssä kannattaa ja voi kysellä. Me saatiin hyvin 

innostuneita asiakkaita tähän mukaan, jotka opasti meitä omalta kohalta 

eteenpäin. (Vastaanottokeskuksen työntekijä) 
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Kulttuurisensitiivisyyteen liitetyt empatia, kunnioitus ja kiinnostus turvapaikanhakijaa 

kohtaan lisäävät luottamusta (Schubert, 2013). Myöskään luottamuksen kokemusta ei 

tutkielman kontekstissa voi liiallisesti korostaa. Siinä missä luottamusta oli oltava 

opiskelijoiden välisesti sekä meidän ja vastaanottokeskuksen välillä, tuli myös 

turvapaikanhakijoihin muodostaa luottamuksellinen suhde. Koska luottamus ei synny 

hetkessä, oli kyselyprojektin onnistumisen kannalta ehdottoman tärkeää käydä 

vastaanottokeskuksessa useasti projektin aikana. Toisiin tutustuminen lievensi jännitystä 

molemmin puolin.  

Luottamuksellisen ilmapiirin luominen onnistui vastaanottokeskuksen työntekijän 

kokemuksen mukaan hienosti. Hän painottaa meidän opiskelijoiden roolia turvallisen 

ilmapiirin luomisessa seuraavasti: 

Asiakkailla oli sellanen ilmapiiri kaiken aikaa, että kaikki kysymykset on 

oikeita ja kaikki mielipiteet on oikeita ja sitten katotaan, mitä sen kans 

tehään. (Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Luottamusta oli kyselyprojektin aikana monensuuntaista. Yhtäältä turvapaikanhakijoiden 

tuli luottaa meihin opiskelijoihin ja meidän tarkoitusperiimme, taitoihimme ja 

ymmärtämiskykyymme. Toisaalta myös meidän tuli luottaa heihin ja heidän tahtoonsa 

osallistua kyselyprojektiin niin, että sitä voitaisiin edelleen kehittää. Luottamuksemme 

turvapaikanhakijoihin näkyi seuraavana kokemuksena: 

Olitte valmiita muutoksiin nimenomaan siltä kantilta, et se palvelis ennen 

kaikkea sitä (turvapaikanhakijaa), joka täyttää sitä kyselylomaketta. 

(Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Myös me opiskelijat koimme luottamusta, mikä oli kantava tekijä projektissa. Luottamus ja 

osallistaminen lisäävät ihmisen motivaatiota sitoutua tekemiseen (Deci & Ryan, 2004). 

Yhtäältä yliopisto luotti meihin valitsemalla meidät projektiin luottaen meidän kykyihin ja 

sitoutumiseen. Toisaalta vastaanottokeskus mahdollisti avoimella toiminnallaan 

luottamuksellisen ilmapiiri synnyn. Kiitollisuus luottamuksesta viestittyy tästä toisen 

opiskelijan katkelmasta: 

Olen kiitollinen, että vastaanottokeskus antoi tällaisen mahdollisuuden ja 

luotti meihin tässä tilanteessa, että saimme tehdä se näin. (Projektin toinen 

opiskelija) 
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Pähkinänkuoressa turvapaikanhakijan osaamista kartoittavaa kyselyä luodessa tulee: 

1. Määrittää sisällölliset ja laadulliset odotukset 

2. Suunnitella huolellisesti 

3. Määrittää osapuolten roolit 

4. Viestiä tehokkaasti 

5. Innostua projektista 

6. Huomioida erilaisuus 

7. Luoda monitahoinen luottamus 

5.2.2 Projektista opiksi 

Jotta vastaava kysely voitaisiin luoda tulevaisuudessa entistä paremmin, tulisi yllä olevat 

seikat ottaa huomioon. Tutkielman kyselyprojektin sudenkuoppien kautta voidaan oppia 

monia hyödyllisiä keinoja välttää vastaavia virheitä tulevaisuudessa. Tämä tutkielma on 

kuitenkin vain yksi esimerkki kyselyn luomisesta. Vaikka sen perusrakennetta voidaan 

käyttää jatkossa muissakin tapauksissa, tulisi osaamista selvittävän kyselyn konteksti aina 

ottaa huomioon.  

Projektin alussa on tärkeintä selvittää yhteiset sisällölliset ja laadulliset odotukset kyselyn 

tarkan ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi (Hirsjärvi ja muut, 2013). Sekä 

vastaanottokeskuksen että opiskelijoiden toimesta kyselystä haluttiin selkeä, 

helppokäyttöinen ja toimiva. Yhteisten odotusten määrittäminen tiiviin yhteydenpidon 

avulla oli kyselyn toteuttamisen kannalta ehdottoman tärkeää. Suunnittelussa on kuitenkin 

tärkeää olla realistinen, jotta suunnitelma olisi mahdollisimman toteutuskelpoinen. 

Alkuvaiheen epärealistisia odotuksia vastaanottokeskuksen työntekijä kuvaa seuraavasti: 

Onneksi riittävän ajoissa kuitenkin hoksattiin, että tämä ei tällasenaan tule 

onnistumaan. Se olis liian laaja ja vaikea toteuttaa. Nyt ollaan lähempänä semmosta 

realistista lopputulosta kuin se alkuperäinen ajatus oli. (Vastaanottokeskuksen 

työntekijä) 

Reflektoituani kyselyprojektia ymmärsin, että projektin alkuvaiheessa ei ollut täyttä 

ymmärrystä projektin vaatimuksista, minkä seurauksena odotukset olivat osittain 

virheellisiä ja epärealistisia. Kyselyprojektin onnistumiseksi ei riitä korkeat odotukset, 

vaan kysely on suunniteltava maalaisjärkeä käyttäen mahdollisimman pitkälle ja 
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mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Suunnittelu on yleisesti yksi projektin haastavimmista 

käytännöistä, ja siksi sen heikkous ei myöskään yllätä. 

Käytännössä suunnittelemattomuus näkyi esimerkiksi projektin alkuvaiheen roolituksen 

epäselvyytenä. Emme esimerkiksi olleet varmoja työtaakan jakamisesta projektin 

osapuolten eli vastaanottokeskuksen työntekijän, yliopiston yhteyshenkilön ja 

opiskelijoiden välillä. Toki vapaus tehdä päätöksiä ja meihin opiskelijoihin kohdistettu 

luottamus lisäsivät motivaatiotamme, mutta olisimme kaivanneet ripauksen enemmän 

suunnitelmallisuutta projektin käytännöissä. Tätä tunnetta osuvasti kuvaa seuraava sitaatti:  

Alkuvalmistelut olisi voitu tehdä paremmin. Ehkä siinä ois voinu itse … osata 

kysyä oikeita kysymyksiä. Ei oltu ehkä meidän roolia ajateltu loppupeleissä. 

Tuntui, että lähettiin tosi nopeesti. (Projektin toinen opiskelija) 

Loppujen lopuksi roolit selkiintyivät, kun me opiskelijat ymmärsimme olevamme 

päävastuussa kyselystä vastaanottokeskuksen työntekijän ja yliopiston yhteyshenkilön 

tukiessa meitä tarvittaessa. Oman roolin tunnistaminen on käytäntö, joka auttaa 

tunnistamaan omat vastuualueet ja tehtävät. Opimme tulevaa varten sen, että erityisesti 

tällaisessa monitahoisessa projektissa on tärkeää tunnistaa roolit heti alussa. 

Yhteisten tavoitteiden kautta myös odotukset kyselylle selkiintyivät ja konkretisoituivat, ja 

samalla luovuttiin alkuvaiheen epärealistisesta tavoitteesta. Alkuperäisenä tavoitteena oli 

luoda kysely, jonka myös luku- ja/tai kirjoitustaidoton turvapaikanhakija olisi voinut 

täyttää. Vaikka vielä suunnittelupalaverissa idea kuvien varaan rakennettavasta kyselystä 

vaikutti toteutuskelpoiselta, ymmärsimme pian pelkkien kuvien olevan riittämätön 

lähtökohta laaja-alaisen kyselyn toteuttamiselle. Kysely olisi näin ollen toteutettu 

ainoastaan kuvien avulla. Käytännössä luomamme uusi tieto oli ymmärrys luku- ja/tai 

kirjoitustaidottoman turvapaikanhakijan avuntarve kyselyä täyttäessä. Lopulta kyselyn 

punaisen langan löytymistä ja odotusten yhdistymistä toinen opiskelija kuvaa seuraavasti:  

Alkoi tarkentua se fokus … että kaikki pyrki samalla tavalla ja toisiaan 

auttaen ja tukien siihen, että löydetään se, mitä me halutaan tai mitä 

vastaanottokeskus haluaa. (Projektin toinen opiskelija) 

Niin vastaanottokeskuksen projektivastaavan kuin toisen opiskelijankin mielestä 

viestinnällä koettiin olevan suuri rooli kyselyprojektin kehittelyssä. Viestinnällä on 

luonnollisesti suuri merkitys tälle käytännöntutkimukselle, koska pragmaattinen tutkimus 
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pyrkii ottamaan huomioon kaiken oleellisen kentän tiedon, jotta uutta tietoa voitaisiin 

luoda (Lichtman, 2013). Projektissa kentän tieto oli sekä vastaanottokeskuksen työntekijän, 

opiskelijoiden kuin turvapaikanhakijoidenkin tietoa kyselystä. 

Sisäistä viestintää oli kahdenlaista: opiskelijoiden välistä sekä opiskelijoiden ja 

vastaanottokeskuksen välistä. Ulkoista viestintää oli puolestaan vastaanottokeskuksen ja 

Maahanmuuttoviraston välillä. Kokemukset kahdentyyppisestä sisäisestä viestinnästä ovat 

pääosin positiivisia siinä missä ulkoiseen viestintään oltaisiin kokemusten perusteella 

toivottu suurta parannusta. 

Ulkoisen eli vastaanottokeskuksen ja Maahanmuuttoviraston välisen viestinnän haasteita 

olivat kasvanut työmäärä ja muiden prioriteettien kasaantuminen projektin kustannuksella. 

Vaikka tiesimme vastaanottokeskuksen olevan kiireinen vallitsevan tilanteen vuoksi, ja 

hyväksyimme tilanteen, oli ulkoisen viestinnän tehottomuus silti projektin kannalta 

turhauttavaa. Kokemus opiskelijoiden ja vastaanottokeskuksen turhautumisesta 

kulminoituu vastaanottokeskuksen työntekijän kommenttiin: 

Ei he (Maahanmuuttovirasto) heti helposti löydä ihmistä, joka tämmöstä 

uutta toimintamallia uskaltaisi siunata. Ymmärrän, että heillä on omat 

kiireet. Olis ite pitäny herätä et jo tässä alkuvaiheessa lähetään kysymään et 

mikä on heidän kanta ylipäänsä tähän. Ymmärrän, et tässä on virastojen 

kesken tällasta. (Vastaanottokeskuksen työntekijä) 

Kaiken kaikkiaan vastaavassa turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittavassa projektissa 

osataan tulevaisuudessa ottaa huomioon tämän projektin heikkoudet. Vaikka projekti oli 

kokonaisuudessaan menestys ja se ylsi tavoitteisiinsa, on epäonnistumisista tärkeää ottaa 

opiksi, jotta tulevaisuudessa voitaisiin luoda kysely, joka palvelisi käyttötarkoitustaan yhä 

tehokkaammin. Tarkemmat johtopäätökset kyselyprojektin vaiheista esitellään seuraavassa 

luvussa 6 Johtopäätökset. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus oli selvittää turvapaikanhakijoiden osaamista 

kartoittavan kyselyn mahdollisuutta edistää kotoutumista sekä esitellä projektin toimivia 

käytäntöjä niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Tämä on käytännöntutkimus, jonka 

tutkittava ilmiö on kotoutuminen ja tutkimusväline on kysely. 

Yleinen kiinnostukseni maahanmuuttoa ja kotoutumista kohtaan oli alun perin yksi syistä 

hakeutua kansainväliseen luokanopettajakoulutukseen. Aihe on minulle henkilökohtaisesti 

tärkeä, koska olen, näkökulmasta riippuen, joutunut tai saanut kotoutua kolmeen uuteen 

maahan elämäni aikana, ja kokenut vieraiden kulttuurien erot. Opintosuuntauksestamme 

huolimatta erilaisia maahanmuuttajia ja heidän kotoutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan 

on koulutuksessamme käsitelty yllättävän vähän.  

Vielä vähemmän koulutuksessamme on käsitelty turvapaikanhakijoiden kotoutumista, 

joten koin tärkeäksi tutustua siihen muulla tavalla. Kiinnostukseni turvapaikanhakijoiden 

parissa tehtävään projektiin heräsi syksyllä 2015 yhteiskunnallisesti muuttuneen tilanteen 

seurauksena, kun vuoden 2015 aikana turvapaikanhakijoita saapui Suomeen 

ennätykselliset yli 30 000 (Maahanmuuttovirasto, 2016). Myös mediassa laajasti huomiota 

saanut ilmiö (esim. YLE Uutiset, 3.9.2015) motivoi minua kantamaan korteni kekoon 

ainutlaatuisella, konkreettisella ja yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla. 

Maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista on vuosikymmenten ajan tutkittu 

paljon myös suomalaisessa tieteessä (esim. Marjeta, 1998; Pentikäinen, 2005; Himanen & 

Könönen, 2010; Puukari & Korhonen, 2013; Schubert, 2013) kansainvälisestä 

tutkimuksesta puhumattakaan (esim. Berry, 1980; Hooghe & Marks, 2008; Sallah & 

Howson, 2009; Seukwa, 2013; Bartram, 2014). Aikaisemman tutkimuksen rinnalle tämä 

pro gradu -tutkielma tuo uutta käytännössä syntynyttä tietoa turvapaikanhakijoiden 

osaamisen kartoittamisen käytännöistä ja niiden mahdollisuuksista edistää kotoutumista. 

Sekä suomalainen että kansainvälinen turvapaikanhakijoiden kotoutumista käsittelevä 

kirjallisuus maalaa suuria yhteiskunnallisia linjoja kotoutumisen edistämiseksi. Harvassa 

tutkimuksessa on kuitenkaan esitelty yksittäisiä kotoutumista edistäviä käytännöntoimia. 

Tämä pro gradu -tutkielma tuo vanhan tutkimuksen rinnalle käytännöllistä ja konkreettista 
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tietoa kotoutumisen edistämisen käytännöistä. Vaikka myös identiteetin, 

itsemääräytymisen ja kotoutumisen suhdetta on tutkittu niin Suomessa (esim. Kosonen, 

2008; Mähönen & Jasinskaja-Lahti, 2013) kuin ulkomaillakin (Chirkov ja muut, 2007; 

Rudnev, 2014), on niiden soveltaminen kyselyn kontekstiin uutta ja ainutlaatuista. Kysely 

toimii turvapaikanhakijaa osallistavana, itsenäistävänä ja pätevöittävänä työkaluna. 

Tämä pro gradu -tutkielma sai alkunsa yhteistyössä Oulun yliopiston ja oululaisen 

vastaanottokeskuksen kanssa tehdystä turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittavasta 

kyselystä. Projektissa olivat mukana vastaanottokeskuksen työntekijän, ylipiston 

yhteyshenkilön ja kahden opiskelijan lisäksi kymmenkunta kyseisen vastaanottokeskuksen 

turvapaikanhakijaa. Kysely luotiin syksyn 2015 ja alkutalven 2016 välisenä aikana. 

Haastatteluaineisto kerättiin puolestaan keväällä 2016 kahdessa informaalissa 

teemahaastattelussa, joissa haastateltiin vastaanottokeskuksen työntekijää ja projektin 

toista opiskelijaa. 

Tämä pro gradu -tutkielma tuottaa uutta tietoa turvapaikanhakijoiden osaamista 

kartoittavan kyselyn rakentamisen vaatimuksista ja haasteista. Tutkielma on 

käytännöntutkimukselle ominaisella tavalla luonut yhteiskunnallisesti merkittävää ja 

kestävää tietoa (Rantanen & Toikko, 2006), jota monet muutkin suomalaiset 

vastaanottokeskukset voivat tulevaisuudessa hyödyntää. Vastaanottokeskuksen työntekijä 

on jo esitellyt kyselyä valtakunnallisesti ja saanut kiinnostunutta palautetta. On siis 

huomattu, että kentällä on akuutti tarve kyselyn tyyppiselle käytännölle. 

Kun tulevaisuudessa vastaavaa kyselyä lähdetään rakentamaan tai jo olemassa olevaa 

kyselyä muokkaamaan, on hyvä ottaa opiksi projektin sudenkuopat. Kovasta työstä ja 

saamastamme avusta huolimatta kyselyn työalojen määrittely osoittautui todella 

haastavaksi. Uskon silti jokaisen turvapaikanhakijan löytävän omaa työkokemustaan 

vastaavan kohdan. Myös projektin yleinen suunnittelu olisi voinut olla selkeämpää. 

Tällaisen projektin kohdalla on kuitenkin ymmärrettävää, että toimintamallien puuttuessa 

on pakko soveltaa itse. 

Lisäksi tämä pro gradu -tutkielma tuottaa uuden tavan soveltaa turvapaikanhakijoita 

koskevaa lakia. Laki kotoutumisen edistämisestä (2010) velvoittaa kotoutumista edistäviin 

ja tukeviin toimiin, jotta turvapaikanhakija voisi osallistua aktiivisesti suomalaisen 

yhteiskunnan toimintaan. Lain mukaan kotoutuminen on vuorovaikutteista kehitystä 
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turvapaikanhakijan ja yhteiskunnan välillä (Laki kotoutumisen edistämisestä, 2010). 

Käytännön toiminnan lisäksi tämä pro gradu -tutkielma voi edistää laissa mainittua 

vuorovaikutusta turvapaikanhakijan ja yhteiskunnan välillä esimerkiksi yhdistämällä 

ammattitaitoisen turvapaikanhakijan ja suomalaisen työnantajan.  

Kyselyprojekti pyrkii edistämään akkulturaatiostrategian mukaista integraatiota eli 

kotoutumista, jossa turvapaikanhakijan tavoitteena on olla yhteydessä kantaväestöön 

säilyttäen samalla oma kulttuurinsa (Marjeta, 1998). Toisaalta kyselyprojekti ei 

suoranaisesti torju assimilaatiota eli sulautumista, jossa ihminen lopulta sulautuu 

kokonaisvaltaisesti uuteen yhteiskuntaan (Berry, 1980). Kysely edistää yhteyttä 

kantaväestöön tarjoamalla turvapaikanhakijalle kanavan, jossa hän voi kertoa tavastaan 

olla hyödyksi yhteiskunnalle. Myös hänen oma kulttuurinsa pääsee arvoonsa, kun 

tiedustellaan esimerkiksi kiinnostusta äidinkielen opiskelusta. Koska tarkoituksena ei ole 

torjua turvapaikanhakijan omaa kulttuuria, vaan korostaa kulttuurien yhteistyötä, ei 

assimilaatio sovi tutkielman tavoitteeksi. 

Kyselyprojektin alussa en uskonut siitä tulevan niin massiivinen, monipuolinen ja 

ammattimainen. Virheelliset odotukset korjaantuivat kuitenkin pian, kun ymmärsin 

kyselyn tulevan valtavaan käytännöntarpeeseen vastaanottokeskuksessa. Ymmärrys 

kyselyn merkityksestä motivoi työskentelemään laadukkaasti. Vastaanottokeskus osoitti 

jatkuvasti arvostusta, kunnioitusta ja luottamusta meitä opiskelijoita kohtaan. Myös 

yliopiston tuki kannusti ja auttoi katsomaan projektia objektiivisemmin, mikä auttoi 

hahmottamaan kokonaisuuden.  

Kaiken kaikkiaan kyselyyn ollaan tyytyväisiä niin vastaanottokeskuksessa kuin 

yliopistossakin. Kyselyprojektin lopputulos vastasi sille asetettuihin vaatimuksiin, ja se on 

nyt kääntämistä vaille valmis käytettäväksi vastaanottokeskuksessa. Vaikka matka 

valmiiseen kyselyyn oli pitkä ja mutkikas, oli projekti kaiken kaikkiaan palkitseva. 

Kyselyprojektin vastuu ja suuri työmäärä uuvuttivat välillä, mutta lopputuloksesta voi olla 

todella ylpeä. Epäselvyydet ja erimielisyydet opettivat kahden tutkijan yhteistyöstä. 

Erityisesti käynnit vastaanottokeskuksella olivat positiivisia ja hedelmällisiä kokemuksia, 

joita ilman kysely olisi varmasti jäänyt vajavaiseksi. 

Tämä pro gradu -tutkielma on edellyttänyt monentasoista luottamusta. Siinä missä 

vastaanottokeskus antoi vastuun kyselyn rakentamisesta opiskelijoiden käsiin, me 
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opiskelijat luotimme vastaanottokeskuksen neuvoihin ja tarkoitusperiin. 

Turvapaikanhakijoihin luotu luottamuksellinen suhde puolestaan mahdollisti heidän 

osallistamisen projektissa. Myös kotoutumiskirjallisuudessa korostetaan kotoutumisen 

kannalta välttämätöntä luottamusta paikallisiin ihmisiin. Muiden muassa tutkijat Sallah ja 

Houson (2009) esittävät ajatuksen luottamuksen vallankumouksesta 

kotoutumiskeskustelussa. Luottamuksen merkityksen ymmärtäminen kotoutumisen 

kannalta ei siis ole uutta tietoa, vaan jo aikaisempien tutkimusten synnyttämää tietoa. 

Vaikka tähän käytännöntutkimukseen osallistui vain pieni määrä tutkimuskohteita, ei se 

heikennä kyselyn yleistettävyyttä. Koska kysely ei ole maantieteellisesti tai kulttuurisesti 

sitoutunut, voidaan sitä soveltaa muissakin vastaanottokeskuksissa Suomessa. On toki 

ymmärrettävä, että haastattelut ja reflektointi ovat haastateltavien ja minun subjektiivisia 

havaintoja, jotka eivät ole yleistettävissä jokaiseen vastaanottokeskuksen työntekijään tai 

jokaiseen Oulun yliopiston opiskelijaan. Tämän pro gradu -tutkielman yleiset tulokset 

palvelevat kuitenkin sekä vastaanottokeskusta että minua, turvapaikanhakijoiden 

kotoutumisesta ja yleisesti kasvavasta muuttoliikkeestä kiinnostunutta opiskelijaa. 

Euroopasta tulee vuosi vuodelta monikulttuurisempi, ja Suomen homogeeninen väestö on 

nyt uudenlaisen sopeutumistehtävän edessä (Malik, 2016). Sopeutumisen tulee tapahtua 

niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Siinä missä kantasuomalaisten tulee 

sopeutua elämään monikulttuurisessa yhteiskunnassa, on yhteiskunnan sopeuduttava 

erilaiseen väestörakenteeseen. Suomessa on esimerkiksi poistettava turvapaikanhakijoiden 

kotoutumisen esteitä, kuten työllistymisen monimutkaisuus (Saukkonen, 2013, 66). Tämän 

pro gradu -tutkielman kysely voi toimia työllistämisen käytännön työkaluna. Vaikka 

merkittävimmät arvomuutokset tapahtuvat kansallisella tasolla vasta pitkän aikavälin 

kuluessa, on tutkielman kyselyprojektin kaltaisilla käytännöillä merkityksensä 

kotoutumisen edistämiseksi. 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia tämän pro gradu -tutkielman keskiössä olevan 

kyselyn tuloksia eli turvapaikanhakijoiden osaamista ja mielenkiinnonkohteita. Miten 

turvapaikanhakijoiden taitoja voisi hyödyntää suomalaisessa yhteiskunnassa? Kyselyllä 

kerättävää aineistoa voisi lähestyä niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. 

Toisaalta mielenkiintoista olisi myös turvapaikanhakijoiden asenteiden selvittäminen. 

Tarkempien tutkimustulosten perusteella kyselyä voisi muokata niin, että se palvelisi 

vastaanottokeskuksen tarpeita entistäkin paremmin. 
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LIITTEET 

LIITE 1 Haastattelusuostumuslomake 

 

Haastattelun aineistoa käytetään ainoastaan haastattelijan (Riina Allinen, 

opiskelijanumero) Pro gradu -tutkielman aineistoksi. Haastateltavan tunnistetiedot 

poistetaan niin, että haastateltavaa ja hänen vastauksiaan ei voi yhdistää. Tutkimus 

noudattaa Oulun yliopiston tutkimuseettisiä periaatteita. 

 

Haastateltavan suostumus:   Haastattelija: 

_____________________   _____________________ 

Etunimi Sukunimi   Riina Allinen 

Päiväys:    Päiväys: 

  



 

 

 

LIITE 2 Haastattelurunko 

 

Tutkielman aihe:  

Turvapaikanhakijoiden osaamista kartoittava kysely – miksi ja miten? 

 

Haastattelukysymykset: 

7. Mikä projektissa onnistui? 

8. Mitä projektissa olisi voitu tehdä paremmin? 

9. Mikä projektissa yllätti? 

10. Mitä projektista voidaan oppia? 

11. Muita mahdollisia kysymyksiä 

12. Yleistä keskustelua  

 

  



 

 

 

LIITE 3 Kalevan artikkeli kyselyprojektista 25.2.2016 
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