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Identiteetti määrittää yksilön paikkaa maailmassa. Se rakentuu yksilön suhteesta itseensä, sosi-

aaliseen ympäristöönsä sekä kulttuuriinsa. Identiteetti heijastaa yksilön käsitystä itsestään vuo-

rovaikutussuhteiden kautta. Identiteetti muovautuu läpi elämän, mutta Eriksonin psykososiaa-

linen teoria ajoittaa identiteetin eheytymisen nuoruuteen.  

Yksin ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleet pakolaisnuoret ovat erityisen haavoittuvassa 

asemassa olevia. He ovat joutuneet jättämään kotimaansa, ja lisäksi he ovat usein menettäneet 

läheisimmät ihmissuhteensa tai ainakin joutuvat elää erossa perheestään. Traumaattiset koke-

mukset vaikuttavat kehityksen etenemiseen ja sen myötä myös identiteetin rakentumiseen. Yh-

distelemällä vanhaa ja uutta kulttuuria sekä löytämällä tasapaino kahden kulttuurin väliltä pa-

kolainen voi muodostaa sopusointuisen ja toimivan identiteetin. 

Kandidaatin tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten pakolaistausta vaikuttaa nuoren it-

senäistymiseen ja identiteetin rakentumiseen vieraassa kulttuurissa sekä millä tasolla nuoren 

identiteetin rakentuminen on perheryhmäkodista itsenäistymisen vaiheessa. Tutkimuksessa 

keskityttiin yksin tulleen nuoren identiteetin rakentumiseen siten, että tarkasteltiin nuoren omia 

kokemuksia itsenäistymisestä, pakolaisuudesta sekä separaatiokokemuksesta, ja pohdittiin nii-

den vaikutuksia identiteetin rakentumiseen. Tutkimus on laadullinen, tutkimusmenetelmä on 

klassinen kuvaileva tapaustutkimus ja metodina käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusta var-

ten haastateltiin kahta perheryhmäkodista pois muuttanutta yksin tullutta pakolaisnuorta. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että sekä itsenäistyminen että pakolaiskoke-

mukset vaikuttavat yksin tulleen nuoren identiteetin rakentumiseen. Pakolaisuuden vaikutuk-

sista suurimpana nähdään separaatiokokemus, jonka haastatellut nuoret kokivat vaikeana. Toi-

saalta hyvä sosiaalinen verkosto on auttanut nuoria selviytymään, vaikka heillä ei ole ollut yh-

teyttä perheisiinsä. Itsenäistyminen vaikutti identiteetin rakentumiseen positiivisesti, sillä nuo-

ret kokivat sen lisäävän vastuuntuntoa ja oman elämän hallintaa. 

Tutkimusta varten haastatellut nuoret olivat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan verrattain 

hyvin. Tulosten perusteella nuoret hakevat vielä paikkaansa maailmassa, ja sen vuoksi heidät 

voidaan lukea Marcian identiteettiteorian etsivän identiteetin vaiheeseen. Nuorten identiteetin 

rakentumisessa oli havaittavissa kehittyneitä eheään identiteettiin viittaavia tekijöitä, mutta 

myös niitä seikkoja, joiden vuoksi identiteetin lopullinen eheytyminen ei vielä kyseisten nuor-

ten kohdalla ole mahdollista. 

 

Avainsanat: identiteetti, pakolainen, yksin tullut, separaatio, perheryhmäkoti, itsenäistyminen  



 

3 

 

  



 

4 

 

Sisältö: 

1 Johdanto ....................................................................................................................................................... 5 

2 Identiteetti .................................................................................................................................................... 7 

2.1 Identiteetin rakentuminen ......................................................................................................................... 7 

2.2 Identiteetti ja roolit ................................................................................................................................... 9 

2.3 Identiteetti tutkimuksessani .................................................................................................................... 10 

3 Yksin tullut pakolaisnuori ........................................................................................................................ 11 

3.1 Pakolaisuus – taustalla traumaattiset kokemukset .................................................................................. 11 

3.2 Turvapaikanhakijasta kuntalaiseksi ja itsenäiseen elämään .................................................................... 12 

3.3 Yksin tulleen pakolaisnuoren erityiset haasteet ...................................................................................... 14 

4 Pakolaisuuden vaikutus identiteettiin ...................................................................................................... 16 

4.1 Tasapainoilua kahden kulttuurin välillä .................................................................................................. 16 

4.2 Vanhan identiteetin menetys ................................................................................................................... 17 

4.3 Uuden identiteetin luominen ................................................................................................................... 18 

5 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä ...................................................................................... 19 

5.1 Tutkimuksen tavoite ............................................................................................................................... 19 

5.2 Tutkimuskysymykset .............................................................................................................................. 19 

5.3 Tutkimusmenetelmänä tapaustutkimus ................................................................................................... 20 

5.4 Tutkimusaineisto..................................................................................................................................... 20 

6 Tulokset: Yksintulleen pakolaisnuoren itsenäistyminen ja identiteetti ................................................ 23 

7 Tulosten tarkastelu ja pohdinta ............................................................................................................... 26 

8 Lähteet ........................................................................................................................................................ 31 



 

5 

 

1 Johdanto 

 

Maahanmuuttoviraston (2018) mukaan vuosina 2015-2017 Suomeen alaikäisinä yksin tulleista 

3 581:stä turvapaikanhakijasta noin 90 prosenttia oli 14-18 -vuotiaita. Suurin osa alaikäisistä 

yksin tulleista turvapaikanhakijoista saa määräaikaisen oleskeluluvan (Maahanmuuttovirasto, 

2018), mikä tarkoittaa, että he saavat pakolaisstatuksen ja yleensä muuttavat asumaan perhe-

ryhmäkotiin. Yksin tulleet pakolaisnuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa olevia, sillä 

he ovat menettäneet läheisimmät ihmissuhteensa ja kärsivät pakolaiskokemuksen aiheuttamasta 

tuskasta ja ahdistuksesta, sekä lisäksi ovat vielä kasvuiässä olevia ja kaipaavat ulkopuolista 

tukea (Fazel & Stein, 2002, 369; Helander & Mikkonen, 2002, 25; Mohamed & Thomas, 2017, 

250; Schubert, 2013, 69). 

Identiteetti rakentuu läpi ihmiselämän, mutta identiteettikäsitteen kehittäjä Erik H. Erikson 

(Erikson, 1950, 1968; Miller, 2016) ajoittaa identiteetin eheytymisen nuoruuteen. Eriksonin 

teorian mukaan nuoruudessa yksilö pohtii itseään muiden näkökulmasta ja vertaa sitä omaansa. 

Identiteetin eheytyminen tarkoittaa luottamusta omiin kykyihin, omien ajatusten ja ympäristön 

ajatusten yhteensopivuuteen sekä tulevaisuuteen (Erikson, 1950, 249-250; 1968, 128; Miller, 

2016, 133-139). Marcian identiteettiteorian mukaan saavutettu identiteetti on aktiivisesti raken-

nettu identiteetti, johon päästään nuoruudessa tyypillisen etsivän identiteetin vaiheen kautta 

(Fadjukoff, 2010, 181-182; Marcia, 1987, 163; Nair, James & Santhos, 2015, 168). 

Kandidaatin tutkielmassani tarkastelen yksin maahan tulleiden alaikäisten pakolaisnuorten 

identiteetin kehitystä sekä itsenäistymisen ja pakolaisuuden vaikutuksia siihen. Tutkimukseni 

teoreettisena viitekehyksenä on Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria, jonka nuoruuden ke-

hitystehtävänä on identiteetin eheytyminen. Tarkastelen pakolaisnuorten identiteetin rakentu-

mista alaikäisille tarkoitetusta perheryhmäkodista pois muuton yhteydessä, jolloin nuori joutuu 

miettimään roolejaan ja identiteettiään vieraassa kulttuurissa ilman perhettään ja läheisintä tu-

kiverkostoaan. Merkittävimpinä identiteetin rakentumiseen vaikuttavina tekijöinä huomioin 

tutkimuksessani pakolaisuuden, separaatiokokemuksen sekä nuoruuden ikävaiheen. 

Olen työskennellyt yksin tulleille pakolaisnuorille tarkoitetussa perheryhmäkodissa ohjaajana 

ja päässyt seuraamaan nuorten arkea ja elämää hyvin läheltä. Nuorten kanssa käydyt keskustelut 

ovat herättäneet minut pohtimaan sitä, miten sellaisessa tilanteessa olevat nuoret voivat kyetä 

pohtimaan omaa itseään, menneisyyttään ja tulevaisuuttaan ehjänä kokonaisuutena sekä sen 
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pohjalta rakentaa identiteettiään. Vaikka yksin tulleista on tehty paljon tutkimusta, koen, että 

on tärkeää saada nuorten oma ääni kuuluviin ja siksi kokemuksia tulee kysyä heiltä itseltään. 

Tarkoituksenani on haastattelujen avulla selvittää nuorten kokemia rooleja ja sitä kautta auttaa 

heitä jäsentämään identiteettiään itsenäistymisvaiheessa. Ensisijainen tutkimustavoitteeni on 

selvittää, mitä yksin tullut pakolaisnuori ajattelee itsestään, omasta elämästään ja mahdollisuuk-

sistaan – missä vaiheessa nuoren identiteetin rakentuminen on. Identiteetin eheytyminen liittyy 

nuorelle kriittiseen ajankohtaan, itsenäistymiseen, mikä yksin tulleiden kohdalla tarkoittaa siir-

tymistä perheryhmäkodista tuettuun tai itsenäiseen asumiseen. Käytän rooli- ja identiteettikes-

kustelussa apunani itsenäistyvän nuoren roolikarttaa®, joka on Varsinais-Suomen lastensuoje-

lukuntayhtymän vanhemman roolikartasta itsenäistyville nuorille muokkaama versio. 

Tutkielmani toisessa, kolmannessa ja neljännessä luvussa käsittelen tutkimukseni teoreettisia 

lähtökohtia, joihin empiirinen tapaustutkimukseni pohjautuu. Aluksi käsittelen identiteetin ra-

kentumista ja sen suhdetta rooleihin mukaillen tunnettuja teoreetikkoja, Eriksonia ja Marciaa, 

joiden teorioihin myös lähteenä käyttämieni artikkeleiden tai teosten identiteettikäsitykset pää-

asiassa pohjautuvat. Identiteetti on tutkimusaiheena laaja, joten esitän toisessa luvussa myös 

perustelut sille, miten olen rajannut identiteetin käsittelyn tutkimuksessani. Kolmannessa lu-

vussa avaan pakolaisuutta ilmiönä, aiheeseen liittyviä käsitteitä sekä yksin tulleiden pakolais-

nuorten erityisiä haasteita. Neljännessä luvussa tarkastelen pakolaisuuden vaikutusta identiteet-

tiin ja sen rakentumiseen. 

Viidennessä luvussa esittelen tutkimukseni tavoitteet sekä tutkimusmenetelmän. Käyn läpi 

käyttämieni menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia sekä haastatteluun liittyviä huomioitavia 

asioita. Kuudennessa luvussa esittelen tekemieni haastattelujen tulokset tiivistetysti. Pyrin esit-

tämään aineistosta tutkimuskysymyksiini vastaavia ja analyysirungon mukaisia teemoja omin 

sanoin sekä suorin lainauksin. Käsittelen niiden yhdenmukaisuuksia ja eroja verrattuna teoriaan 

viimeisessä luvussa, joka käsittää tulosten tarkastelun ja pohdinnan. 

Tulosten tarkastelu ja pohdinta -luku sisältää prosessin alusta loppuun, tutkimuksen tavoitteet, 

teorian ja tulosten yhteensovittamisen, johtopäätökset sekä oman pohdinnan. Vastaan tutkimus-

kysymyksiini teorian ja tulosten valossa, ja lisäksi pohdin tutkimuksen tekemisen prosessia ja 

siihen liittyviä vaiheita, onnistumisia ja haasteita. Lopuksi esitän vielä ajatukseni mahdollisista 

jatkotutkimusaiheista.



 

 

 

2 Identiteetti 

 

2.1 Identiteetin rakentuminen 

Ojasen (1996) mukaan identiteettiä voidaan luonnehtia kysymysten "Kuka minä olen?” ja "Mi-

hin minä kuulun?" avulla. Identiteetin käsite sisältää sekä yksilöllisyyden että yhteenkuuluvuu-

den – jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö, mutta jokaisella on myös oma paikka tässä 

maailmassa, ja juuri sitä identiteetti määrittää (Ojanen, 1996, 31). Identiteetti rakentuu fyysi-

sestä, seksuaalisesta, sosiaalisesta, ammatillisesta, moraalisesta, ideaalisesta ja psykologisista 

ominaispiirteistä (Nair ym., 2015, 167). Kuurme & Carlsson (2011) kirjoittavat, että yksilö 

muodostaa käsitystä itsestään identiteetin kautta suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä 

ja kulttuuriin. Identiteetti heijastaa yksilön käsitystä itsestään vuorovaikutussuhteiden kautta 

(Kuurme & Carlsson, 2011, 232-233). Käytän tässä tutkimuksessani teoriapohjana tunnettuja 

Erik Eriksonin psykososiaalisen kehityksen teoriaa sekä siihen liittyvää nuoruuden identiteetti-

kriisiä ja James Marcian tunnettua identiteettiteoriaa. 

Erik H. Erikson (1950) esitteli identiteettikäsitteen ensimmäisenä. Hänen mukaansa minäiden-

titeetin kehitys alkaa jo varhaisessa vaiheessa, jos olosuhteet ovat suotuisat. Silloin lapselle 

kehittyy erillisen identiteetin ydin, jota hän puolustaa (Erikson, 1950, 232-233). Ojasen (1996, 

32) mukaan ihminen saa sosiaalisen identiteetin jo heti syntymässään, ja aluksi identiteetti mää-

räytyy sukupuolen, perhesuhteiden ja vanhempien perusteella. 

Miller (2016) avaa teoksessaan Eriksonin psykososiaalisen kehityksen teoriaa, joka muodostui 

Freudin psykososiaalisen teorian pohjalta: Erikson laajensi teoriaa luomalla kahdeksan tason 

teorian ihmisen identiteetin kehityksestä. Teoria muodostuu kahdeksasta identiteettiin liitty-

västä kriisistä, jotka ihmisen tulee kohdata tietyssä ikävaiheessa ja pyrkiä selviämään niistä 

eteenpäin. Eriksonin mukaan identiteetti on yksilön itsensä ja tätä ympäröivän yhteiskunnan 

ymmärtämistä ja hyväksymistä. Ihminen pohtii läpi elämän, kuka on ja mitä tekee, ja sen poh-

jalta käy läpi psykososiaalisen teorian kehitystehtäviä. Identiteetti muuttuu ja kehittyy koko 

ajan kriisejä kohdatessa (Miller, 2016, 133-139). 

Eriksonin (1950; 1968) teorian viides vaihe on identiteetti vs. roolien hajaantuminen. Eriksonin 

mukaan nuoruus alkaa silloin, kun yksilö on saavuttanut seksuaalisen kypsyyden ja oppinut 
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motorisia taitoja. Nuoruudessa yksilö miettii, miltä hän näyttää muiden silmissä, ja vertaa sitä 

siihen, mitä hän itse ajattelee olevansa. Lisäksi yksilö pohtii, kuinka voisi yhdistää omat roo-

linsa ja taitonsa sen ajan ihanteisiin ja esikuviin (Erikson, 1950, 249; 1968, 128).  

Jos kehitysvaihe onnistuu, nuori kykenee luomaan eheän minäidentiteetin (Erikson, 1950), joka 

käsittää kokemukset omista kyvyistä ja lahjoista, sosiaalisista mahdollisuuksista sekä luotta-

muksen tulevaan. Identiteetin eheytymisellä Erikson tarkoittaa minäidentiteettitunnetta, joka 

tarkoittaa luottamusta siihen, että yksilön omat sisäiset ajatusmallit vastaavat ympäristön aja-

tusmalleja. Sen myötä yksilön kokema toivo tulevaisuuden ”urasta” vahvistuu. Jos kehitysvaihe 

ei onnistu, silloin puhutaan roolien hajaannuksesta. Nuori ei kykene vakiintumaan tai tekemään 

valintoja, ja hän näyttää kadottavan kokonaan identiteettinsä (Erikson, 1950, 249-250). 

Marcian identiteettiteoria koostuu neljästä tasosta (Fadjukoff, 2010; Marcia, 1987; Nair ym., 

2015), jotka jakautuvat identiteetin etsinnän ja sitoutumisen mukaisesti. Tasot kuvaavat erityi-

sesti identiteetin kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen. Teorian neljä tasoa ovat selkiintymätön, 

omaksuttu, etsivä sekä saavutettu. Selkiintymätön identiteetti on taso, jolloin yksilöllä ei ole 

selkeää kuvaa omasta arvomaailmastaan, ja saattaa suhtautua asiaan melko välinpitämättö-

mästi. Omaksutun identiteetin tasolla yksilö on omaksunut normeja ja näkemyksiä toisilta ih-

misiltä ja sitoutunut niihin. Yksilö voi kokea vahvasti omaksumansa identiteetin omakseen, ja 

samalla tukahduttaa omia todellisia tarpeitaan. Etsivän identiteetin omaavalla yksilöllä ei ole 

selkeää identiteettiä, ja hän pyrkii löytämään ja muodostamaan omia näkemyksiään kyseen-

alaistamalla ja pohtimalla. Tämä vaihe on tyypillinen erityisesti nuoruudessa. Saavutettu iden-

titeetti tarkoittaa yksilön aktiivisesti rakentamaa identiteettiä, johon on päästy etsivän identi-

teettivaiheen kautta (Fadjukoff, 2010, 181-182; Marcia, 1987, 163; Nair ym., 2015, 168). 

Identiteetin kehitys on elinikäinen prosessi, joka alkaa lapsuudesta ja kestää aina vanhuuteen 

saakka (Nair ym., 2015, 167, 173). Ojasen (1996, 32) mukaan ihminen saa jonkinlaisen identi-

teetin jo syntymässään. Hall (2002, 39) taas esittää, että identiteetti ei ole luonnostaan olemassa, 

vaan se muotoutuu ajan myötä ihmisen tiedostamattomissa prosesseissa, ja identiteetin etsintä 

on jatkuvasti käynnissä. Identiteetin rakentumisen prosessinomaisuus on ajallisen jatkuvuuden 

lisäksi minän pysyvyyttä tilanteesta riippumatta (Wager, 1996, 91). Identiteettikäsitteen kehit-

täjä Erik H. Erikson (1950, 249) korostaa identiteetin kehityksen jatkuvuutta, mutta painottaa 

identiteetin eheytymisen nuoruuteen. 

Kulttuurintutkija Stuart Hall (2002) kirjoittaa teoksessaan kulttuurisesta identiteetistä. Hänen 

mukaansa identiteetti muotoutuu ja muokkautuu yhteiskunnan ja minän välisessä dialogissa ja 
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vuorovaikutuksessa jatkuvasti (Hall, 2002, 22). Myös Fadjukoffin (2010, 180) artikkelin mu-

kaan identiteetti kehittyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, mutta on kuitenkin liitettä-

vissä enemmän yksilöön kuin yhteisöön. Sosiaalisella kontekstilla voidaan siis nähdä olevan 

vaikutuksia yksilön identiteetin rakentumiseen. Tutkimusten mukaan vanhempien tuella ei ole 

niin suurta vaikutusta identiteettikriisistä selviytymiseen kuin muilla sosiaalisilla suhteilla (Nair 

ym., 2015, 173). Jotta yksilö voi kokea varmuutta omasta identiteetistään, täytyy hänen kokea 

saavansa muilta hyväksyntää (Kuurme & Carlsson, 2011, 235). 

Egoidentiteetti on Eriksonin luoma käsite, joka tarkoittaa yksilön kokemusta minän pysyvyy-

destä yksilön psykodynaamisen taustan ja sosiaalisen tilanteen kokemuksen yhdistyessä (Sara-

neva, 2002, 61). Nuoruus on aikaa, jolloin yksilö ei ole varma henkilökohtaisista ominaisuuk-

sistaan, eikä hänellä ole selkeää kuvaa omasta minuudesta (Nair ym., 2015, 168), joten tämän 

vuoksi myös pysyvyyttä korostavan egoidentiteetin muodostaminen nuoruudessa voi olla vai-

keaa.  

 

2.2 Identiteetti ja roolit 

Identiteetti ohjaa sitä, miten yksilö käsittelee kokemiaan asioita, ja mitkä kokemukset hän ko-

kee tärkeinä (Fadjukoff, 2010). Lisäksi identiteetti käsittää yksilön oman kokemuksen itsestään 

ja omasta identiteetistään. Ihminen käy läpi prosessin, jonka aikana hän pohtii erilaisia identi-

teettivaihtoehtoja ja niiden sopivuutta omiin arvoihin, näkemyksiin ja kiinnostuksiin (Fadju-

koff, 2010, 181). 

Ojasen (1996) mukaan roolit ja identiteetti liittyvät toisiinsa, mutta rooleja voi olla useita ja 

identiteettejä yleensä vain yksi. Rooli muotoutuu sosiaalisen aseman ja siihen liittyvien tehtä-

vien käyttäytymisen perusteella (Ojanen, 1996, 33). Identiteetti rakentuu sosiaalisessa todelli-

suudessa vuorovaikutussuhteiden kautta (Kuurme & Carlsson, 2011, 233), ja sosiaalisella ym-

päristöllä taas on suuri merkitys roolien muodostumiseen (Ojanen, 1996, 33). Roolit ohjailevat 

ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä (Ojanen, 1996, 33), ja identiteettiprosessi tapahtuu yksilön 

päivittäisissä käytännöissä (Kuurme & Carlsson, 2011, 235), mistä voidaankin päätellä, että 

roolit ohjailevat yksilön identiteetin rakentumista. Alla esittelen itsenäistyvän nuoren roolikar-

tan®, joka auttaa hahmottamaan itsenäistyvässä vaiheessa olevan nuoren rooleja ja sitä kautta 

identiteetin rakentumista. 
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Itsenäistyvän nuoren roolikartta® 

Itsenäistyvän nuoren roolikartta® on Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämä 

kartta nuoren itsenäisen elämän valmiuksien hahmottamiseen. Kartta on jatkokehittely Van-

hemmuuden roolikartalle®, ja se sopii työvälineeksi kotiin, kouluun tai lastensuojelun sosiaa-

lityöntekijälle (Ylitalo, 2011, 33, 37). Käytän tässä tutkimuksessani roolikarttaa sovelletusti si-

ten, että olen luonut sen pohjalta nuoruuteen ja itsenäistymiseen liittyviä haastattelukysymyk-

siä. Niiden avulla voin tarkastella sitä, millä tasolla tutkimieni nuorten itsenäistyminen on. 

Ylitalon (2011) mukaan roolikartta on kokoelma nuoren rooleista. Ne voidaan jakaa hierarkki-

sesti motivaatiorooleihin, tavoiterooleihin ja tekorooleihin. Viisi pääroolia, jotka luetaan moti-

vaatiorooleiksi, ovat Arkipäivän pyörittäjä, Itsensä arvostaja, Rajojen asettaja, Elämästä oppija 

ja Suhteiden hoitaja. Nämä pääroolit kuvastavat nuoren itsenäistymisen etenemisestä kertovia 

motiiveja, jotka saavat nuoren toimimaan itsenäistymisen mahdollistamiseksi. Motivaatioroolit 

jakautuvat tavoiterooleihin, joilla kuvataan itsenäistymisen tavoitteita. Tavoiteroolien avulla 

nuoren kanssa työskentelevä henkilö voi muotoilla kysymyksiä ja saada nuoren kanssa keskus-

telua aikaan (Ylitalo, 2011, 33-35). 

 

2.3 Identiteetti tutkimuksessani 

Identiteetti on käsitteenä hyvin laaja, ja siitä löytyy lukuisia tutkimuksia sekä kirjallisuutta. Lu-

vun alussa esittelin Eriksonin ja Marcian identiteettiteoriat, joiden pohjalta olen tarkastellut 

identiteetin rakentumista ja sen osatekijöitä. Kuurme ja Carlsson (2011, 236) kirjoittavat artik-

kelissaan, että tutkijan on hyvä keskittyä yhtenäisen identiteetin etsimisen sijaan identiteetin 

osatekijöihin ja prosesseihin, joissa ne muotoutuvat. 

Tutkimukseni kohderyhmänä ovat yksin tulleet pakolaisnuoret, jotka ovat itsenäistymässä per-

heryhmäkodista. Heidän elämänvaiheeseensa liittyy itsenäistyminen ja omilleen asettuminen, 

nuoruuden identiteettikriisi, pakolaisuuden vaikutukset sekä separaatiokokemus. Näiden poh-

jalta olen rajannut teoriaa, jonka kautta aihettani tarkastelen. Erikson loi identiteettikriisin kä-

sitteen ja kohdensi sen nuoruuteen – sen vuoksi valitsin hänen teoriansa vaiheen identiteetin 

eheytyminen vs. roolien hajaannus. Myös Marcian teorian etsivän identiteetin vaihe on tyypil-

linen nuoruudessa ja sopii siksi hyvin tutkimukseeni. 
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3 Yksin tullut pakolaisnuori 

 

3.1 Pakolaisuus – taustalla traumaattiset kokemukset 

Saaren (2012) mukaan traumaattinen tapahtuma on ennakoimaton ja äkillinen, sitä on mahdo-

tonta kontrolloida omalla toiminnalla, ja tapahtuman luonne koettelee traumaattisen tapahtu-

man kokeneen elämänarvoja. Psyykkisen traumatapahtuman lähtökohtana on jonkin ulkoisen 

tekijän aiheuttama tapahtuma, ei ihmisen psyykkiset tai fyysiset reaktiot (Saari, 2012, 22-25). 

Saraneva (2002) jakaa psyykkistä traumaa aiheuttavat tekijät kolmeen kategoriaan: separaatio, 

menetys sekä fyysinen uhka tai väkivalta. Lisäksi katastrofitilanteet, kuten sota, onnettomuus 

ja luonnonkatastrofit voivat aiheuttaa psyykkisiä traumoja (Saraneva, 2002, 50).  

Tässä tutkimuksessani käsitellään pakolaisuuden traumoja, jotka Saranevan (2002) mukaan 

voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) pakolaisuuden massiiviset traumat, 2) siirtolaisuuden ja muu-

kalaisuuden traumat sekä 3) traumojen kumulatiivinen luonne. Tutkimuskohteeni sijoittuu osit-

tain ensimmäiseen osaan, ”pakolaisuuden massiiviset traumat”, jolla tarkoitetaan ”traumoja ja 

posttraumaattisia reaktioita (PTSD), jotka liittyvät kidutukseen, vankeuteen, terroriin ja erilai-

siin sotakokemuksiin” ja osittain toiseen osaan, ”siirtolaisuuden ja muukalaisuuden traumat”, 

johon kuuluvat myös sopeutumisprosessin traumaattiset kokemukset (Saraneva, 2002, 51). Pa-

kolaisten traumat eivät rajoitu pelkästään kotimaan oloihin, vaan Fazelin ja Steinin (2002) mu-

kaan pakolaisten traumaattiset kokemukset voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka suurin osa pa-

kolaisista kokevat: 1) kotimaan tilanne ja lähtökohdat siellä, 2) pakomatka turvaan sekä 3) so-

peutuminen turvapaikkaan (Fazel & Stein, 2002, 366). Pentikäinen (2005, 231) kuvaa pako-

laisuutta van Gennepin kolmiportaiseen malliin perustuvalla pakolaisuuden prosessien kuvauk-

sen vertailukaaviolla, jossa on neljä vaihetta: irtaantuminen, välitila, liittyminen ja asettuminen. 

Pentikäisen (2005) malli keskittyy Fazelin ja Steinin (2002) mallia enemmän pakomatkan jäl-

keisiin tapahtumiin. Saraneva (2002, 51) toteaa, että pakolaisuuden trauma on hyvin yksilölli-

nen, minkä vuoksi sitä tarkastellessa on tarpeen keskittyä yksilön elämänhistoriaan, traumaa 

edeltävään tilanteeseen, nykyiseen tilanteeseen sekä kokemuksiin, jotta voi ymmärtää, millä 

tavoin traumakokemukset yksilöön vaikuttavat. Mohamedin ja Thomaksen (2017, 250) artik-

kelin mukaan pakolaisuuden traumakokemuksen muodostavat neljä vaihetta: tapahtumien en-

nakointi, tuhoisat tapahtumat, henkiinjääminen sekä sopeutuminen. Nämä vaiheet keskittyvät 
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sekä Fazelin ja Steinin (2002) tavoin tapahtumia edeltävään aikaan että Pentikäisen (2005) ta-

voin tapahtumien jälkeiseen aikaan. 

Edellä esitellyt mallit ovat hyvin samankaltaisia ja käsittelevät kaikki pakolaisuuden trauma-

vaiheita. Näiden vaiheiden perusteella pakolaiskokemusta voidaan pitää vaikeana, läpitunke-

vana ja kroonisesti rasittavana ajanjaksona, joka haastaa yksilön mielenterveyttä (Mohamed & 

Thomas, 2017, 250). Saraneva (2002) kirjoittaa, että traumailmiönä pakolaisuus on monimuo-

toinen ja siinä toteutuu ihmisen pahimpia pelkoja. Joku ulkopuolinen taho yrittää tuhota yksilön 

sekä fyysisesti että psyykkisesti, ja hän joko menettää henkensä tai identiteettinsä (Saraneva, 

2002, 50). 

 

3.2 Turvapaikanhakijasta kuntalaiseksi ja itsenäiseen elämään 

Avaan tässä luvussa pakolaisuuteen liittyviä käsitteitä, jotka liittyvät tutkimukseni kohderyh-

mään eli yksin tulleisiin pakolaisnuoriin. Tullessaan maahan ilman vanhempiaan hakemaan tur-

vapaikkaa nuori on aluksi turvapaikanhakija, ja hänet majoitetaan vastaanottokeskuksen yhtey-

dessä toimivaan ryhmäkotiin (TEM, 2014, 14). Saatuaan oleskeluluvan, status turvapaikanha-

kijasta muuttuu pakolaiseksi, ja silloin nuori sijoitetaan perheryhmäkotiin ja hänestä tulee täy-

sivaltainen kuntalainen (Laki kotoutumisen edistämisestä, 1386/2010). 

 

Turvapaikanhakija ja oleskelulupa 

Ulkomaalaislain (301/2004) mukaan turvapaikanhakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee 

kansainvälistä suojelua kotimaansa ulkopuolelta. Turvapaikka voidaan myöntää henkilölle, 

joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella sen vuoksi, että hänellä on perusteltu syy pelätä tule-

vansa vainotuksi kyseisessä maassa, ja on sen vuoksi haluton palaamaan sinne. Turvapaikka 

tarkoittaa henkilölle turvapaikkamenettelyssä myönnettyä oleskelulupaa (Ulkomaalaislaki, 

301/2004). Saatuaan oleskeluluvan turvapaikanhakijan status muuttuu pakolaiseksi (Mohamed 

& Thomas, 2017, 250). 
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Pakolainen 

YK:n pakolaissopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, joka on joutunut vainotuksi synty-

peränsä, uskontonsa tai poliittisen vakaumuksensa takia eli hänellä on perusteltu syy pelätä tu-

levansa vainotuksi, ja näin ollen joutuu pakenemaan maastaan (UNHCR, 1993, 16). Pakolainen 

lähtee kotimaasta vasten tahtoaan, ja siellä olevat vaaratekijät estävät häntä palaamasta sinne 

(Mohamed & Thomas, 2017, 250). 

 

Yksin tullut pakolaisnuori 

Käsitettä yksin tullut käytetään alaikäisestä turvapaikanhakijasta, joka on tullut maahan ilman 

vanhempiaan tai ketään, joka olisi lain mukaan ensisijaisesti vastuussa hänestä (Fazel & Stein, 

2002, 369; Oppedal & Idsoe, 2015, 203). Suomen kielessä ei ole vakiintunutta termiä ilman 

huoltajaa tulleille turvapaikanhakija- tai pakolaislapsille, mutta käsitettä yksin tullut käytetään 

molemmissa tapauksissa (Helander & Mikkonen, 2002, 31). Tässä tutkielmassani tarkoitan kä-

sitteellä yksin tullut ilman vanhempia maahan tulleita turvapaikanhakijoita, jotka ovat turva-

paikkaprosessissa saaneet pysyvän tai määräaikaisen oleskeluluvan ja ovat näin ollen yksin tul-

leita pakolaisnuoria. 

Tutkimukseni kohderyhmän nuoret ovat 17-18 -vuotiaita. Lastensuojelulain (417/2007) mu-

kaan alle 18-vuotias on lapsi, joten kohderyhmäni jäsenistä voi puhua myös lapsina. Useissa 

lähteissä puhutaan pakolaisuuden vaikutuksista lapsiin, ja koen voivani soveltaa niitä tietoja 

oman tutkimukseni kohderyhmään, vaikka pääasiassa käsittelen heitä nuorina. 

 

Perheryhmäkoti 

Kotoutumislain (1386/2010) mukaan oleskeluluvan saatuaan yksin tulleen pakolaisnuoren 

hoiva, huolenpito ja kasvatus järjestetään perheryhmäkodissa tai muulla tarkoituksen mukai-

sella tavalla. Perheryhmäkodin toimitilojen ja kasvuolojen tulee olla Lastensuojelulain 58-60 

§:n mukaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä, 1386/2010). Nuorelle määrätään edustaja, joka 

hoitaa hänen asioitaan siihen saakka, kunnes nuori täyttää 18-vuotta (TEM, 2014, 31). Perhe-

ryhmäkodin asukkaat ovat vakituisia kunnan asukkaita ja saavat samat oikeudet kuin muutkin 

kuntalaiset (ELY-keskus, 2016, 4). 
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18-21 –vuotiaan pakolaisnuoren tuki ja asuminen 

Alaikäinen yksin tullut pakolaisnuori asuu ensisijaisesti perheryhmäkodissa, josta muuttaa 18 

vuotta täytettyään tukiasumisyksikköön tai kokonaan omaan asuntoon (TEM, 2014, 15, 28). 

Kotouttamislain mukaan yksin tullut oleskeluluvan saanut pakolaisnuori ei ole oikeutettu las-

tensuojelulain mukaiseen jälkihuoltoon (Laki kotoutumisen edistämisestä, 1386/2010), mutta 

nuorta voidaan tukea itsenäistymisvaiheessa lastensuojelun jälkihuollon tukitoimenpiteillä 

(TEM, 2014, 45). Tukitoimenpiteillä tarkoitetaan kunnan järjestämää tukiperhe- tai tukihenki-

lötoimintaa tai toimeentulotukea, joista aiheutuvat kulut korvataan kunnalle (TEM, 2014, 29). 

Nuori voi olla tukitoimenpiteiden piirissä siihen saakka, että hän täyttää 21 vuotta (Laki kotou-

tumisen edistämisestä, 1386/2010).  

 

3.3 Yksin tulleen pakolaisnuoren erityiset haasteet 

Yli puolet maailman pakolaisista on lapsia, ja juuri pakolaislapsilla on merkittävä psyykkisten 

ongelmien kehittymisen riski (Fazel & Stein, 2002, 366). Tässä vaiheessa on huomattavaa, että 

luen tutkimukseni "yksin tullet pakolaisnuoret" lapsiksi pakolaisuuden kontekstissa, sillä he 

ovat pääasiassa alle 18-vuotiaita ja siten Suomen lain mukaisesti lapsia (Lastensuojelulaki, 

417/2007). Pakolaislapset kärsivät sekä sota-alueen aiheuttamista vaikutuksista että sopeutumi-

sesta vieraaseen kulttuuriin (Fazel & Stein, 2002, 367). Pakolaislasten ja –nuorten yleisimpiä 

sodan ja väkivallan aiheuttamia haittoja ovat traumaperäisen stressin ja masennuksen oireet 

(Oppedal & Idsoe, 2015, 203). Mohamed ja Thomas (2017, 250) listaavat, että merkittäviä trau-

moja kokeneilla lapsilla on kasvava riski raiskaukseen, kidutukseen, masennukseen ja huumei-

den käyttöön. Lapset ovat riippuvaisia ulkopuolelta saamastaan suojelusta ja hoidosta, ja heillä 

on omat erityiset tarpeensa normaalin kehityksen onnistumisessa (Fazel & Stein, 2002, 369). 

Pakolaislapsilla on paljon suurempi riski psyykkisten ongelmien muodostumiseen kuin lapsilla, 

joilla ei ole pakolaistaustaa (Mohamed & Thomas, 2017, 250). 

Tutkimusten mukaan separaatio vanhemmista aiheuttaa lapselle aina vakavan trauman, ja se 

koetaan vaikeampana traumana kuin vanhempien kanssa yhdessä koetut sotakokemukset (Sa-

raneva, 2002, 59). Vanhemmasta tai huoltajasta eroon joutuminen voi olla lapsen psyykkisen 

kehityksen kannalta vakavimpia muutoksia tämän elämässä (Schubert, 2013, 69). Myös Fazel 

ja Stein (2002, 369) kirjoittavat, että kaikista pakolaislapsista yksin tulleet ovat erityisen haa-
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voittuvia. Monet heistä tulevat epävakaista lähtökohdista, ja he kärsivät kotimaasta lähdön ai-

heuttamasta tuskasta ja emotionaalisesta ahdistuksesta (Mohamed & Thomas, 2017, 250). He-

landerin ja Mikkosen (2002, 48) tutkimuksessa kotimaasta lähtö aiheutti lapsille ja nuorille ris-

tiriitaisia tunteita: surua ja eroahdistusta, pelkoa yksin matkustamisesta, mutta samalla helpo-

tusta vaarallisesta tilanteesta poispääsystä.  

Oppedalin ja Idsoen (2015, 208) tutkimuksessa tutkittiin sosiaalisen tuen vaikutusta yksin tul-

leiden sopeutumiseen ja mielenterveyteen, ja sen mukaan nuoret, joilla oli yhteys perheeseensä, 

saavat suurta tukea heiltä, vaikkei mahdollisuutta fyysiseen kanssakäymiseen olekaan. Tutki-

muksen mukaan nuorilla, jotka pitivät yhteyttä perheeseen, oli muita enemmän sosiaalista tukea 

ja matalammat masennustasot (Oppedal & Idsoe, 2015, 207-208). 
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4 Pakolaisuuden vaikutus identiteettiin 

 

4.1 Tasapainoilua kahden kulttuurin välillä 

Identiteetti kehittyy läpi elämän, mutta sen eheytyminen ajoittuu Eriksonin psykososiaalisen 

kehitysteorian vaiheissa erityisesti nuoruuteen (Erikson, 1982, 249). Pakolaiset kokevat trau-

maattisia kokemuksia, joiden työstäminen ja niiden jälkeiseen elämään sopeutuminen voi hi-

dastaa, häiritä tai keskeyttää yksilön kehitystasolta toiselle siirtymisen (Peltonen, 2011, 60). 

Pentikäisen laajassa väitöstutkimuksessa haastateltujen pakolaisten kokemukset Suomesta oli-

vat myönteisiä, mutta he kokivat silti päivittäin sekä erilaisuutta että epäselvän identiteetin ja 

alemmuuden tunteita (Pentikäinen, 2005, 234). Myös Helanderin ja Mikkosen (2002, 114) 

haastattelemat nuoret kokivat ulkopuolisuuden tunnetta ja yhteiskuntaan kuulumattomuutta 

siitä huolimatta, että he yrittivät löytää omaa paikkaansa uudessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. 

Mikkosen (2011, 86-87) mukaan yksin tulleet nuoret rakentavat identiteettiään samoin kuin 

muut ikätoverinsa, mutta heille prosessi on monimutkaisempi pakolaiskokemuksen vuoksi. 

Nair ym. (2015) kirjoittavat, että yksilön kokemus epäselvästä identiteetistä voi johtaa masen-

nukseen ja huonoon itseluottamukseen. Stressaavilla ja psyykettä rasittavilla elämäntapahtu-

milla voi olla vaikutusta jo kehittyneeseen identiteettiin. Jopa muutos työssä tai ihmissuhteissa 

voi palauttaa aikuisen saavutetun identiteetin epäselvän identiteetin tasolle (Nair ym., 2015, 

169). Tästä herää kysymys, miten paljon lapsuudessa tai nuoruudessa koetut pakolaiskokemuk-

set voivat vaikuttaa yksilön identiteettiin nuoruudessa, kun identiteettikriisiä ei vielä edes ole 

ratkaistu? Helander ja Mikkonen (2002, 114) kirjoittavat, että pakolaisnuoret ovat ikään kuin 

kaksinkertaisessa välitilassa: on tasapainoteltava uuden ja oman kulttuurin välillä sekä samalla 

yritettävä löytää oma identiteetti ja paikka elämässä. Tähän viitaten Nair ym. (2015) toteavat-

kin, ettei ole epäilystäkään vaikeiden kokemusten vaikutuksesta yksilöön, jolla kriisin ratkaise-

minen on vielä kesken. Lapsuuden traumaattiset kokemukset vaikuttavat identiteetin rakentu-

miseen nuoruudessa, jolloin hämmennys ja epäluottamus tulevat esiin (Nair ym., 2015, 169).  

Erikson loi identiteettikriisin käsitteen 1940-luvulla, jota Nair ym. (2015) artikkelissaan käsit-

televät. Käsite tarkoittaa nuoruudessa koettua väliaikaista epävakaisuutta, jolloin nuori kamp-

pailee vaihtoehtojen ja valintojen kanssa. Lapsuuden loukkaavat tai väkivaltaiset kokemukset 

voivat lisätä epävakaisuutta, mutta riittävä sosiaalinen tuki voi edesauttaa kriisistä selviämistä 
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(Nair ym., 2015, 173). Helander ja Mikkonen (2002) kirjoittavat, että yksin tulleet nuoret ovat 

menettäneet läheisiä ihmissuhteita, joilla on emotionaalisesti tärkeä rooli identiteetin kehityk-

sessä. Nuoret joutuvat elämään traumaattisten kokemusten ja tulevaisuuden epävarmuuden 

kanssa erossa vanhemmistaan. Vieraaseen maahan saapuminen, uuteen kulttuuriin sopeutumi-

nen ja siellä eteen tulevat haasteet ja ongelmat voivat häiritä yksin tulleen nuoren identiteetin 

kehitystä. Tällaisessa tilanteessa nuoret menettävät oman kulttuurinsa helpommin kuin aikuiset 

(Helander & Mikkonen, 2002, 115). 

 

4.2 Vanhan identiteetin menetys 

Saraneva (2002) kirjoittaa artikkelissaan Eriksonin egoidentiteetistä. Eriksonin mukaan ihmi-

sellä on kokemus minän pysyvyydestä. Sen myötä yksilöllä on tunne ennustettavasta tulevai-

suudesta, mutta siirtolais- ja tässä tapauksessa pakolaiskohtaloissa yksilö joutuu kokemaan, 

ettei vanhaa identiteettiä voi sovittaa uuteen kulttuuriin, eikä tulevaisuuden ennakointi uudessa 

kontekstissa onnistu. Pakolaisen on ainakin osittain luovuttava identiteetistään, jotta hän voi 

sopeutua uuteen kulttuuriin (Saraneva, 2002, 60-61). Pakolaisuus pakottaa yksilön rakentamaan 

identiteettiään uudelleen, ja kuten Nair ja muut (2015, 169) toteavat, pienetkin muutokset voivat 

palauttaa saavutetun identiteetin taas epäselvän identiteetin tasolle. 

Saranevan (2002) mukaan eräs merkittävä seikka identiteetin kehityksessä on äidinkieli. Sen 

menetys on vaikea asia uuteen kulttuuriin sopeutumisessa, sillä oman äidinkielen arvon lasku 

on kova kolaus itsetunnolle (Saraneva, 2002, 62). Yrittäessään sopeutua uuteen ympäristöön ja 

selvitä vieraan kulttuurin tuomista haasteista, nuori saattaa unohtaa äidinkielensä ja sen myötä 

tärkeän osan identiteettiään (Helander & Mikkonen, 2002, 115). Saraneva (2002) jatkaa, että 

kielitaidon puuttuminen aiheuttaa traumaattisia tilanteita ja turhautumista. Lisäksi omalla äi-

dinkielellä kommunikointiin liittyy tunne, jollaista ei välttämättä uuteen kieleen muodostu (Sa-

raneva, 2002, 62). Mikkonen (2011) kirjoittaa, että kotoutumisen kannalta uuden kielen oppi-

minen on merkittävää, mutta yhtä tärkeää on myös oman äidinkielen säilyttäminen. Sen lisäksi 

oman kulttuurin säilyttäminen on merkittävä osa nuoren identiteettiä (Mikkonen, 2011, 89). 
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4.3 Uuden identiteetin luominen 

Saraneva (2002) jakaa uuden identiteetin luomisen kolmeen vaiheeseen: kulttuurishokki- eli 

saapumisvaihe, kohtaamisvaihe ja reflektoimisvaihe. Saapumisvaiheessa yksilö huomaa, ettei 

vanha identiteetti päde uuteen kulttuuriin. Saapumisvaiheen ihmissuhteilla on ratkaiseva mer-

kitys siinä, mihin suuntaan sopeutumisprosessi kääntyy. Kun yksilö on selvinnyt saapumisvai-

heen vaikeuksista, ja alkaa jo tutustua uuteen kulttuuriin, hän siirtyy kohtaamisvaiheeseen. Täl-

löin pakolainen joutuu vertailemaan uusia ja vanhoja tapoja, tutustumaan itseensä ja ymmärtää 

oman kulttuurinsa vaikutuksia itseensä. Prosessi voi jatkua koko elämän ajan. Jos pakolainen 

kykenee muodostamaan itselleen vanhaa ja uutta yhdistelevän toimivan identiteetin, puhutaan 

reflektoimisvaiheesta. Silloin hyväksytään asioita, joita ei enää ole, ja totutellaan uusiin asioihin 

(Saraneva, 2002, 63-66). Schubert (2013) kirjoittaa akkulturaatioasenteesta, jolla tarkoitetaan 

yksilön asennetta kahden kulttuurin kanssa elämistä kohtaan. Se käsittää sen, miten paljon yk-

silö haluaa säilyttää aiempaa kulttuuria ja sen myötä identiteettiään, ja miten paljon yksilö ha-

luaa olla tekemisissä valtaväestön kanssa (Schubert, 2013, 65). Pentikäinen (2005, 238) esittää 

laajan väitöstutkimuksensa tuloksena, että ”kotoutuminen on yksilön henkilökohtainen prosessi 

oman paikan hakemisesta ja oman identiteetin kokemisesta sopusoinnussa taustansa ja uuden 

yhteiskunnan kanssa”. Sekä Schubertin (2013) että Pentikäisen (2005) näkemykset voidaan yh-

distää Saranevan (2002) toimivan identiteetin käsitteeseen ja reflektoimisvaiheeseen. Yhdiste-

lemällä uutta ja vanhaa sekä etsimällä oma paikka kahden kulttuurin väliltä saadaan sopusoin-

tuinen ja toimiva identiteetti (Pentikäinen, 2005, 238; Saraneva, 2002, 65; Schubert, 2013, 65). 

Uuden identiteetin luominen voi kuitenkin olla joissakin tapauksissa vaikeaa. Saraneva (2002) 

kirjoittaa, että turvapaikanhakijana tulleen pakolaisen elämä Suomessa voi olla pitkään epävar-

maa, sillä pysyvää oleskelulupaa voi joutua odottamaan vuosikausia. Määräaikaisella oleskelu-

luvalla maassa asuvat elävät jatkuvassa epävarmuudessa. Tällaisten pakolaisten tilanne on 

psyykkisesti äärimmäisen vaikea, sillä he eivät epävarmuuden vuoksi voi täysin juurtua uuteen 

maahan ja tekemään tarvittavaa surutyötä (Saraneva, 2002, 49). Näin ollen voidaan todeta, että 

uuden identiteetin luominen ja oman paikan löytäminen voi olla vaikeaa, jos ei tiedä, saako 

jäädä pysyvästi maahan. Myös edellä esitellyt pakolaisuuden vaikutukset identiteettiin voivat 

vaikeuttaa sekä identiteetin kehitystä että uuden identiteetin luomista. 
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5 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä 

 

5.1 Tutkimuksen tavoite 

Wagerin (1996) mukaan identiteettikäsitteen määrittelyssä esiintyy ristiriitoja, ja tarkempi mää-

rittely riippuu pitkälti tutkimuksen lähestymistavasta ja menetelmästä. Keskeistä identiteetin 

tutkimukselle on kysymys "Kuka minä olen?". Empiirinen identiteettitutkimus on kiinnostunut 

siitä, miten yksilö vertaa itseään itselleen merkitseviin ihmisiin ja ryhmiin, ja missä määrin 

yksilö kokee olevansa "samanlainen" tai "erilainen" kuin nämä muut (Wager, 1996, 91). 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää yksin tulleen pakolaisnuoren identiteetin rakentumista 

perheryhmäkodista itsenäistymisen vaiheessa, ja miten pakolaisuus vaikuttaa yksin tulleen 

identiteetin rakentumiseen. Tutkimukseni teorian pohjana olen käyttänyt Eriksonin psykososi-

aalista kehitysteoriaa, jonka mukaan nuoruudessa tulisi tapahtua minäidentiteetin eheytyminen 

(Erikson, 1982, 249) sekä Marcian myöhäismurrosikään (18-22v.) keskittyvää identiteettiteo-

riaa, jossa on neljä eri identiteetin kehityksen tasoa (Marcia, 1987, 162). Roolit liittyvät lähei-

sesti identiteettiin (Ojanen, 1996, 33), joten käytän haastatteluissa sovelletusti Itsenäistyvän 

nuoren roolikarttaa® siten, että esitän nuorelle sen pohjalta kysymyksiä liittyen itsenäistymi-

seen ja arjen haasteista selviämisen. 

 

5.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää yksin tulleen pakolaisnuoren identiteetin rakentumista 

perheryhmäkodista itsenäistymisen vaiheessa. Olen jakanut aiheen kahteen tutkimuskysymyk-

seen: 1) Miten pakolaistausta ja itsenäistyminen vaikuttavat nuoren identiteetin rakentu-

miseen vieraassa kulttuurissa? ja 2) Millä tasolla yksin tulleen pakolaisnuoren identiteetin 

rakentuminen on perheryhmäkodista itsenäistymisen vaiheessa? 

Olen luonut teorian pohjalta haastatteluteemoja, joiden avulla voin syventää teoriatietoa käsi-

teltävästä tapauksesta toteuttamalla teemahaastattelut kahdelle kohderyhmään kuuluvalle nuo-

relle. Nuoren itsenäistymistä koskevien kysymysten pohjana olen käyttänyt Itsenäistyvän nuo-

ren roolikarttaa®. 
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5.3 Tutkimusmenetelmänä tapaustutkimus 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen, ja tutkimusmenetelmänä on tapaustutkimus. 

Tapaustutkimus on näkökulma, jonka avulla tavoitellaan syvällistä ja kokonaisvaltaista ymmär-

rystä tutkittavasta ilmiöstä yksityiskohtaisen ja intensiivisen tiedon avulla (Saarela-Kinnunen 

& Eskola, 2015, 181, 185, 189). Tarkemmin tutkimusmenetelmäni on klassinen kuvaileva ta-

paustutkimus. Sen tavoitteena ei ole pelkästään tapauksesta kertominen, vaan tarkoituksena on 

myös muodostaa kokonaisuuksia, etsiä asioille yhteyksiä ja sitä kautta ymmärtää ilmiötä (Eriks-

son & Koistinen, 2005, 11). Tapaustutkimukselle on ominaista, että teorialla on vahva osuus 

(Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 185), joten haastattelut toimivat teorian tukena ja anta-

vat syvällisempää näkökulmaa aiheeseen. On selvää, että kohderyhmän aito näkökulma voi-

daan saavuttaa vain keräämällä tietoa nuorilta itseltään. 

Eriksson ja Koistinen (2005) kirjoittavat, että tapaustutkimuksen ensisijainen tavoite on tuottaa 

yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa tutkitusta aiheesta, ei niinkään tuottaa yleistyksiä. Tapaus-

tutkimuksen yhteydessä voidaan kuitenkin puhua analyyttisestä yleistämisestä, eli tutkimuksen 

avulla tehtyjä tulkintoja voidaan hyödyntää muiden samantyyppisten tapausten selittämisessä 

(Eriksson & Koistinen, 2005, 34). Tapaustutkimus antaa tähän hyvän mahdollisuuden, sillä 

Metsämuurosen (2003, 170) mukaan tapaustutkimus voidaan raportoida kansantajuisella kie-

lellä ja siten se palvelee laajaa lukijakuntaa. Tutkimukseni tulokset voivat auttaa yksin tulleiden 

parissa työskenteleviä ymmärtämään nuoria ja löytämään oikeanlaisia tukitoimia kyseiseen elä-

mänvaiheeseen. 

 

5.4 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineiston hankinta haastattelemalla 

Toteutan haastattelut teemahaastatteluina. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä 

(Hirsjärvi & Hurme, 2008, 48), jossa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta muuten haas-

tattelutilanne on melko vapaamuotoinen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2004, 197). Teema-

haastattelu korostaa haastateltavan elämysmaailmaa, ja pitää tärkeinä ihmisten tulkintoja ja 

sekä heidän asioille antamia merkityksiä että vuorovaikutuksessa syntyneitä merkityksiä (Hirs-



 

21 

 

järvi & Hurme, 2008, 48). Tutkimukseni haastattelujen pääteemoina ovat 1) tutkittavan tausta-

tiedot sekä tilanne tällä hetkellä, 2) perheryhmäkodista itsenäistyminen ja 3) nuoren identiteetin 

rakentuminen. Teemahaastattelun runko liitteenä työn lopussa (Liite 1). 

 

Tutkittavat 

Toteutan tutkimukseni haastattelemalla kahta yksin tullutta pakolaisnuorta, jotka ovat lähiai-

koina siirtymässä tai jo siirtyneet itsenäiseen tai tuettuun asumiseen. Perheryhmäkodissa, josta 

haastateltavat ovat, asuu 15-17 –vuotiaita yksin tulleita pakolaisnuoria. Kohderyhmänäni ovat 

perheryhmäkodista itsenäistyvät nuoret, ja tarkoitan sillä kuluvana vuonna 18-vuotta täyttäviä 

nuoria. Tämä rajaa haastateltavien valikoitumista jo jonkin verran. Seuraavaksi rajaavaksi teki-

jäksi nousee kielitaito, koska aihe vaatii laajempaa suomen kielen taitoa kuin arkikielitaito. 

Käytettävissäni ei ole tulkkia, joten haastateltavaksi valikoituvat sellaiset nuoret, joiden kanssa 

haastattelu voidaan toteuttaa suomen kielellä. 

 

Aineiston analysointi ja tulkinta 

Kuvaileva tapaustutkimukseni pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, eikä sen vuoksi painota ana-

lyysia kovin vahvasti. Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto analysoidaan teorialähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin kandidaatin tutkielman laajuuden sallimissa rajoissa. Tuomen ja Sa-

rajärven (2018) mukaan sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jonka tavoitteena on ku-

vata tutkimusaineisto tiiviisti ja yleisesti. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistyvät teo-

ria ja aineistonkeruun avulla saatu empiirinen tieto. Aineisto suhteutetaan valmiiksi hahmotel-

tuihin kategorioihin, joista muodostettu analyysirunko ohjaa analyysin tekemistä (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, 103, 110, 127-128). Tutkimukseni aineiston keräämistä ja luokittelua ohjaa tee-

mahaastattelua varten tekemäni runko, jonka pääotsikoina ovat taustatiedot, itsenäistyminen ja 

identiteetti. Aineiston analyysi toteutuu siten, että poimin vapaamuotoisena teemahaastatteluna 

kerätystä aineistosta näiden teemojen alle sopivat asiat, raportoin ne tulososiossa teemoittain ja 

pyrin niiden sekä teorian avulla vastaamaan tutkimuskysymyksiini tulosten tarkastelu ja poh-

dinta –luvussa. 
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Teemahaastattelun luotettavuus 

 Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan teemahaastattelun luotettavuuteen vaikuttavat tallen-

nusten laatu, litterointien tasaisuus sekä luokittelun säännönmukaisuus. Etukäteen aineiston laa-

tuun voidaan vaikuttaa tekemällä hyvä haastattelurunko (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 184-185). 

Haastatteluilla saatuja tuloksia on kuitenkin arvioitava kriittisesti, sillä aineistoon liittyy aina 

joitakin rajoituksia (Aaltio & Puusa, 2011, 160). 

Helanderin ja Mikkosen (2002) mukaan pakolaisnuorten haastatteluun liittyy erityispiirteitä ja 

haasteita, jotka tulee huomioida. Haastattelutilanne voi joillekin olla ahdistava, sillä se voi 

tuoda mieleen esimerkiksi turvapaikkapuhuttelun. Aiempien tutkijoiden kokemusten mukaan 

kohderyhmä on vaikea haastateltava, jos haastattelija ei ole nuorille tuttu. Tutkijan täytyy ra-

kentaa luottamussuhde tutkittavien kanssa (Helander & Mikkonen, 2002, 42). 

Tutkimukseni etuna on se, että olen työskennellyt samojen nuorten ohjaajana, ja siten ehtinyt 

muodostaa hyvän luottamussuhteen tutkittaviini. Sopivaa etäisyyttä haastatteluun luo se, että 

ennen haastattelutilannetta on ollut useamman kuukauden tauko, jolloin en ole työskennellyt 

kyseisessä paikassa. Hirsjärvi ja Hurme (2008) sanovat nuorten haastattelemisesta, että nuori 

täytyy ikään kuin saada kokemaan itsensä tutkijan apuriksi, jotta hän on motivoitunut vastaa-

maan. Lisäksi he toteavat, että melko avoin ja sitomaton teemahaastattelumenetelmä on hyvin 

toteutettuna joustava ja paljastava tapa kohdata ihminen (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 53, 132). 

Ajattelen, että valmiiksi rakennettu luottamussuhde, haastateltavan riittävä tietämys tutkimuk-

sen tarkoituksesta ja sopivan rauhallinen paikka ja tilanne haastattelun toteuttamiseen ovat hy-

vät edellytykset sen onnistumiselle. 
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6 Tulokset: Yksintulleen pakolaisnuoren itsenäistyminen ja identiteetti 

 

Keräsin tutkimukseni empiirisen aineiston teemahaastattelujen avulla. Haastattelujen aluksi kä-

vimme haastateltavan kanssa läpi haastatteluun liittyviä asioita: haastattelun rakenne ja etene-

minen, käsitteiden ymmärtämisen varmistaminen sekä haastattelutilanteen roolit. Kerroin haas-

tateltavalle, että nyt olen tutkijan roolissa, ja minulla ei saa olla mitään lähtöoletuksia, vaikka 

olenkin toiminut hänen ohjaajanaan aikaisemmin. 

Tässä luvussa käyn läpi haastattelujen tuloksia etenemällä haastatteluteemojen mukaisesti. 

Aluksi kerron haastateltavieni taustoista ja nykytilanteesta, sen jälkeen käyn läpi nuorten it-

senäistymistä ja lopuksi identiteetin rakentumiseen liittyviä seikkoja. 

 

Taustatiedot 

Molemmat haastateltavat ovat tulleet Suomeen vuoden 2015 loppupuolella maasta, jossa pit-

kään jatkunut sotatila on edelleen käynnissä. Toinen haastateltavista on lähtenyt maasta yksin, 

ja toinen perheensä kanssa, mutta perhe on kadonnut pakomatkalla. Molemmat nuoret ovat tul-

leet yksin ilman huoltajaa Suomeen ja hakeneet turvapaikkaa. Nuoret ovat saaneet turvapaikan, 

ja heillä on määräaikaiset oleskeluluvat Suomeen. Nuorilla ei ole ollut yhteyttä perheisiinsä 

Suomeen saapumisen jälkeen.  

Haastateltavat kertoivat, että heidän lähtiessään kotimaasta tilanne maassa oli huono. Pako-

matka oli pitkä ja raskas. Nuorilla ei ollut etukäteen tietoja Suomesta, mutta he kokivat saa-

neensa tukea sekä ihan alkuvaiheessa että myöhemmin maahan sopeutumisessa. 

"Ja alussa kun tulin, sain paljon rakkautta ja kaikki ohjaajat olivat tosi kilttejä." 

"Kun tutustuin kummiperheen kanssa, se oli tosi hyvä." 

 

Perheryhmäkodista itsenäistyminen 

Itsenäistymiseen liittyen keskustelimme haastattelussa seuraavista teemoista: asuminen omassa 

tai tukiasunnossa verrattuna perheryhmäkotiin, muuttoon liittyvät haasteet, sosiaalinen tuki, 

asuminen yksin sekä arjen askareista selviäminen. 
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Molemmat haastateltavani olivat kevään aikana muuttaneet perheryhmäkodista: toinen omaan 

asuntoon ja toinen perheryhmäkodin yhteydessä olevaan tukiasuntoon. Tutkimukseni koskee 

yksin tulleiden pakolaisnuorten käsityksiä omasta identiteetistään nimenomaan perheryhmäko-

dista itsenäistymisen vaiheessa, ja sen vuoksi haastateltavien tilanteet sopivat erinomaisesti tut-

kimukseeni. Koska molemmat olivat hiljattain muuttaneet, sain näkökulmaa myös siihen, miltä 

alku omassa asunnossa on tuntunut ja miten muutto ja itsenäistyminen ovat sujuneet.  

Haastateltavat kokivat perheryhmäkodista muuton positiivisena asiana, ja sanoivat pitävänsä 

omillaan asumisesta. Siitä huolimatta alku oli ollut hankalaa, koska oli pitänyt opetella elämään 

itsenäisesti: tekemään ruokaa, siivoamaan, heräämään ajoissa kouluun, tekemään läksyt ja huo-

lehtimaan raha-asioista. Myös muuttoon liittyvät asiat olivat tuottaneet haasteita: kalusteiden ja 

kodinkoneiden hankkiminen sekä muuttoon liittyvät paperiasiat, kuten vuokrasopimus. 

"Kun tulee uusi, vähän vaikeaa alussa. Kun tehdä, sitten helpottaa." 

Alun haasteista selvittyään nuoret kertoivat arjen sujuvan hyvin. Roolikartan mukaiset teemat: 

ruuanlaitto, siivous, koulunkäynti, terveydestä huolehtiminen, raha-asioiden hoitaminen, sään-

töjen ja lakien noudattaminen, rajojen asettaminen ja vastuun ottaminen olivat haastattelemil-

leni nuorille tuttuja, ja he kokivat osaavansa pääasiassa huolehtia itsestään ja elämästään.  

"En minä voi koko ajan heittää minun vastuuta toiselle ihmiselle. - - On pakko 

ottaa vastuuta, mieluummin otan sen aikaisemmin ja sitten saan kokemusta." 

 

Identiteetin rakentuminen 

Identiteettiin liittyviä haastatteluteemoja olivat seuraavat: mitä nuori ajattelee itsestään ja mitä 

hän ajattelee muiden ajattelevan itsestään, sosiaaliset mahdollisuudet, tasapainottelu kahden 

kulttuurin välillä sekä tulevaisuuteen liittyvät asiat. 

Nuorten mielestä oli vähän vaikeaa kertoa, mitä he itse ajattelevat itsestään. He sanoivat, että 

sitä pitäisi kysyä muilta ihmisiltä. Toinen nuorista kertoi ajattelevansa, että hänellä on ikään 

kuin kaksi luonnetta: suomalainen luonne suomalaisten kanssa ja vastaavasti kotimaan kansa-

laisten kanssa kyseisen kulttuurin tavat. 

”Periaatteessa olen sama ihminen, mutta tuon esiin erilaisia luonteita. Ei ole se-

koitus kahta kulttuuria.” 
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Toinen haastateltavista taas koki saman asian siten, että hänen ajattelussaan ja tavoissaan näkyy 

sekä suomalainen että oma kulttuuri. Hänen mielestään molemmat kulttuurit ovat hyviä ja niistä 

voi ottaa ”parhaat puolet”. 

”Joskus kieli menee sekaisin, puhun suomea ja omaa kieltä. Joskus kulttuurikin 

menee sekaisin. - - Ei ole väliä. - - Tykkään molemmista, on hyvä.” 

Kysyin nuorilta, vaikuttaako pakolaisuus siihen, mitä he itse ajattelevat itsestään tai mitä muut 

heistä ajattelevat. Toinen nuorista kertoi sen vaikuttavan vielä tässä vaiheessa, mutta ei tulevai-

suudessa. Toisen mukaan sillä ei ole juurikaan vaikutusta. Nuoret sanoivat, että joskus tuntuu, 

että he ovat erilaisia, mutta kukaan ei ole ollut heille ilkeä. Kumpikaan ei ole kohdannut itse 

rasistista kohtelua, mutta tiedostavat sellaisen olemassa olon erityisesti suurilla paikkakunnilla.  

"Joskus ihmiset katsovat. - - Ei vaikuta minun asioihin, jos hän katsoo minua." 

"Ehkä joskus se [että on erilainen] tuntuu vaikealta." 

Kun kysyin, miten pakolaiskokemukset vaikuttavat, nuoret myönsivät niiden vaikuttavan. 

”Se vaikuttaa tosi paljon. - - Suomessa nuoret asuu perheen kanssa, se on vähän 

vaikea, se painaa mieltä, kun on itse tullut yksin.” 

Kun juteltiin sosiaalisista mahdollisuuksista, nuoret kertoivat helposti ajatuksiaan. Molemmilla 

on sekä ulkomaalaisia että suomalaisia kavereita. Nuoret kertoivat tulevansa toimeen ihmisten 

kanssa. Heidän mielestään kansalaisuudella tai muulla ei ole väliä. 

” - - ei ole sillä väliä minusta, että onko suomalainen vai ulkomaalainen, ei tar-

vitse jännittää tai pelätä. Ihmiset on ihmisiä.” 

Molemmilla haastateltavillani on voimassa oleva määräaikainen oleskelulupa. Nuorten tulevai-

suus on epävarma, kun he eivät tiedä, saavatko jäädä Suomeen. Nuoret toivovat saavansa jäädä, 

ja haluaisivat peruskoulun jälkeen jatkaa opiskelemaan ammattia. 

 ” - - ei se ole minusta kiinni, mutta se päätös vaikuttaa minun elämään paljon.” 

Jos kielteinen päätös tulisi, nuoret eivät tiedä, mitä siinä vaiheessa tekisivät.  

 ”Kaikki mitä yritin, menee hukkaan. En voi ajatella, että mitä tekisin sitten.” 
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7 Tulosten tarkastelu ja pohdinta 

 

Nuoruudessa yksilö ei ole varma henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, eikä hänellä ole selkeää 

kuvaa omasta minuudesta (Nair ym., 2015, 168). Ojasen (1996, 32) mukaan ihminen saa sosi-

aalisen identiteetin jo heti syntymässään, ja aluksi identiteetti määräytyy sukupuolen, perhe-

suhteiden ja vanhempien perusteella. Identiteetin rakentumisen kannalta nuoruus on keskeistä 

aikaa, sillä silloin yksilö miettii, mitä muut hänestä ajattelevat, ja vertaa sitä siihen, mitä hän 

itse ajattelee itsestään (Erikson, 1950, 249-250). Usein yksilö pyrkii löytämään omia näkemyk-

siään kyseenalaistamalla ja pohtimalla nimenomaan nuoruudessa, jolloin ei vielä ole muodos-

tunut selkeää identiteettiä (Marcia, 1987, 163). Yksin pakolaisina maahan tulleet nuoret ovat 

menettäneet läheisiä ihmissuhteita, ja joutuvat käsittelemään kokemiaan traumoja sekä kohtaa-

maan epävarman tulevaisuuden yksin ilman vanhempiaan (Helander & Mikkonen, 2002, 115). 

Nuorten identiteetin kehittymistä on tutkittu runsaasti (Erikson, 1950; 1968; Kuurme & Carls-

son, 2011; Marcia, 1987; Nair ym., 2015), mutta aikaisemmat tutkimustulokset yksin tulleista 

nuorista ovat olleet ristiriitaisia. Toisaalta he, jotka voivat pitää yhteyttä perheeseensä, voivat 

psyykkisesti paremmin ja saavat enemmän sosiaalista tukea (Oppedal & Idsoe, 2015, 207-208), 

mutta erään tutkimuksen mukaan muilla sosiaalisilla suhteilla on enemmän merkitystä identi-

teettikriisin selvittämisessä kuin vanhemmilta saadulla tuella (Nair ym., 2015, 173). Tutkimuk-

seni tavoitteena oli selvittää, miten pakolaistausta ja itsenäistyminen vaikuttavat nuoren identi-

teetin rakentumiseen vieraassa kulttuurissa sekä millä tasolla nuoren identiteetin rakentuminen 

on perheryhmäkodista itsenäistymisen vaiheessa. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä pakolaistausta että nuoren itsenäistyminen 

vaikuttavat identiteetin rakentumiseen. Pakolaistaustan vaikutuksia olivat vieras kulttuuri ja sii-

hen sopeutuminen sekä erityisesti separaatiokokemus, sillä haastattelemani nuoret kokivat per-

heestä erossa olemisen erityisen vaikeana ja myös omien asioiden käsittelyyn vaikuttavana te-

kijänä. Lisäksi tulevaisuuden epävarmuus ja määräaikaiset oleskeluluvat vaikeuttavat nuorten 

tulevaisuuden rakentamista ja siten hidastavat eheän identiteetin luomista. Vaikka nuoret eivät 

kokeneet pakolaisuuden haittaavan erityisen paljon arkielämää, voidaan sen todeta edellä mai-

nittujen seikkojen perusteella olevan eheän identiteetin rakentumista hidastava tai jopa estävä 

tekijä. Sen sijaan nuorten perheryhmäkodista itsenäistyminen vaikuttaisi olevan identiteettiin 

positiivisesti vaikuttava asia. Nuoret kokivat omillaan asumisen hyvänä asiana ja halusivat ope-

tella ottamaan vastuuta siitä huolimatta, että se oli aluksi ollut vaikeaa. 
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Identiteettiä käsiteltiin teemahaastattelussa seuraavin teemoin: mitä nuori ajattelee itsestään ja 

mitä hän ajattelee muiden ajattelevan itsestään, sosiaaliset mahdollisuudet, tasapainottelu kah-

den kulttuurin välillä sekä tulevaisuuteen liittyvät asiat. Mikkosen (2011, 87) mukaan pakolais-

nuoret ovat taitavia yhdistelemään suomalaista ja omaa kulttuuria ja niihin liittyviä asioita toi-

siinsa. Haastattelemani nuoret olivat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan verrattain hyvin. 

Useiden lähteiden mukaan yhdistelemällä vanhaa ja uutta kulttuuria sekä löytämällä tasapaino 

kahden kulttuurin väliltä pakolainen voi muodostaa sopusointuisen ja toimivan identiteetin 

(Pentikäinen, 2005, 238; Saraneva, 2002, 65; Schubert, 2013, 65). Haastattelemistani nuorista 

toinen kertoi pitävänsä molemmista kulttuureista ja "ottavansa niistä parhaat puolet" eli yhdis-

televänsä niiden piirteitä. Se kertoo siitä, että hän on löytämässä kulttuurien välisen tasapainon 

ja samalla rakentamassa uutta identiteettiä. Toiselle kaksi eri kulttuuria pysyivät selkeästi eril-

lään, vaikka hän kertoikin omaavansa "kaksi eri luonnetta". Ne eivät vielä kuitenkaan olleet 

yhdistyneet, joten uuden ja eheän identiteetin rakentamisessa on siltä osin vielä tekemistä. 

Toisena tutkimuskysymyksenä keskityin siihen, millä tasolla yksin tulleen pakolaisnuoren 

identiteetin rakentuminen on perheryhmäkodista itsenäistymisen vaiheessa. Tulosten perus-

teella näyttäisi siltä, että nuoret hakevat vielä paikkaansa maailmassa ja siten heidät voitaisiin 

lukea Marcian identiteettiteorian etsivän identiteetin vaiheeseen. Nuorten identiteetin rakentu-

misessa oli havaittavissa kehittyneitä eheään identiteettiin viittaavia tekijöitä, mutta myös niitä 

seikkoja, joiden vuoksi identiteetin eheytyminen ei vielä ole nuorten kohdalla mahdollista. 

Nuoret kertoivat itsestään melko epävarmasti, eivätkä osanneet sanoa, vastaavatko omat aja-

tukset muiden ihmisten ajatuksia ja käsityksiä. Nuorten oli vaikeaa määritellä itse, minkälaisina 

ihmisinä he itseään pitävät. He kertoivat, että osittain luonteenpiirteet riippuivat tilanteesta ja 

ihmisistä, joiden seurassa on. Nämä kertovat Marcian identiteettiteorian etsivän identiteetin 

vaiheesta, jolloin on tyypillistä juuri tällainen oman identiteetin ja roolien hakeminen, kyseen-

alaistaminen ja asioiden pohtiminen (Marcia, 1987, 163). Toisaalta nuoret kertoivat, etteivät 

anna muiden ihmisten vaikuttaa itseensä ja omaan toimintaansa, mikä kertoo kehittyneestä 

identiteetistä ja vahvistuneesta minäkuvasta, sekä lisäksi toinen koki osaavansa yhdistellä kahta 

kulttuuria ja siten hänen voidaan sanoa rakentaneen uutta identiteettiä. Eheä minäidentiteetti 

käsittää myös kokemukset omista kyvyistä ja lahjoista, sosiaalisista mahdollisuuksista sekä 

luottamuksen tulevaan (Erikson, 1950, 249). Määräaikaisella oleskeluluvalla maassa asuva 

nuori elää jatkuvassa epävarmuudessa (Saraneva, 2002, 49), eikä voi sen vuoksi suunnitella 

tulevaisuutta kovin pitkälle. Ajattelen, että tämän seikan vuoksi tutkimukseni kohderyhmän 

nuorten on miltei mahdotonta muodostaa eheää, tulevaisuuteen luottavaa identiteettiä. 
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Björklund (2015) kirjoittaa, että Ruotsin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2013 

tekemän selvityksen mukaan useat yksin tulleet nuoret kokivat perheryhmäkodista omilleen 

muuttamisen suurena haasteena. Nuoret kaipasivat perheryhmäkodin henkilökunnan ja vertais-

ten tukea, vaikka olivatkin onnellisia omilleen muuton tuomasta vapaudesta (Björklund, 2015, 

55). Tutkimuksessa haastattelemani nuoret olivat juuri muuttaneet omilleen, ja kokivat sen ol-

leen aluksi haastavaa, mutta haastatteluhetkellä yksin asumisesta oli tullut jo helpompaa, ja he 

kertoivat nauttivansa siitä. Ehkä heidän kohdallaan oli vielä alun haasteista selviämisen jälkei-

nen vapauden tunne vahvimpana, eikä perheryhmäkotia sen vuoksi vielä kaivattu. 

Haastattelemani nuoret kokivat vaikeaksi sen, että ovat tulleet maahan yksin, eikä heillä ole 

yhteyttä perheeseensä. Perheen ajatteleminen oli nuorille vaikeaa, ja he kertoivat kaipaavansa 

kovasti perheitään. Toinen nuorista kertoi, että jos perhe olisi täällä tai edes tavoitettavissa, 

perheenjäsenten kanssa voisi jutella huolista ja ongelmista. Toisaalta nuoret kertoivat saavansa 

tukea perheryhmäkodin ohjaajilta, kummiperheeltä, ystäviltä sekä opettajilta. Tämän tutkimus-

tuloksen valossa haastattelemillani nuorilla on sosiaalisen tuen puolesta melko hyvät mahdol-

lisuudet rakentaa eheää identiteettiä. Erään tutkimuksen mukaan muilla sosiaalisilla suhteilla 

on enemmän merkitystä identiteettikriisin selvittämisessä kuin vanhemmilta saadulla tuella 

(Nair ym., 2015, 173). Tästä voidaan nähdä yhteys tutkimukseni tuloksiin, sillä haastattelemani 

nuoret ovat kyenneet rakentamaan identiteettiään separaatiokokemuksesta huolimatta, mikä voi 

johtua hyvästä sosiaalisesta verkostosta. 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena tapaustutkimuksen (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2015, 

181, 185, 189) keinoin saada sekä teoreettista että empiiristä tietoa yksin maahan tulleiden pa-

kolaisnuorten identiteetistä. Tutkimuksessani pyrittiin syvälliseen ymmärrykseen, minkä 

vuoksi perehdyttiin suppeaan tutkittavien määrään. Tarkoituksena ei ole yleistää tuloksia kos-

kemaan kaikkia samassa vaiheessa olevia nuoria, mutta tuloksia voidaan hyödyntää sovelta-

malla niitä nuorten, pakolaisuuden ja identiteetin tutkimuksessa esimerkkitapauksena. 

Tämän tutkimuksen nuoret valikoituivat perheryhmäkodin nuorista muun muassa kielitaidon 

perusteella, koska haastattelu tehtiin suomen kielellä, mikä tulee ottaa huomioon tulosten yleis-

tämisessä. Identiteetti heijastaa yksilön käsitystä itsestään vuorovaikutussuhteiden kautta 

(Kuurme & Carlsson, 2011, 232-233). Kieli on keskeinen tekijä ihmisten välisessä vuorovai-

kutuksessa, ja voidakseen ilmaista kaikkia ihmiselämän puolia yksilön täytyy kyetä käyttämään 

kieltä (Nikanne, 2002, 78). Kaikki perheryhmäkodin nuoret olivat tulleet melko yhtä aikaa Suo-
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meen, mutta koska suomen kielen hallintaa ei kontrolloitu, on vaikea sanoa, ovatko toiset kie-

lellisesti lahjakkaampia vai ovatko he olleet motivoituneempia oppimaan kieltä. Haastateltavil-

lani oli melko hyvä kielitaito, ja mikäli sen kehittyminen johtuu hyvästä motivaatiosta, voi sillä 

olla epäsuoraa vaikutusta myös itsenäistymiseen ja identiteetin rakentumiseen. On mahdollista, 

että haastattelemani nuoret ovat olleet tavallista motivoituneempia oppimaan kieltä ja sopeutu-

maan suomalaiseen kulttuuriin. Heillä on ollut hyvä tukiverkosto ja halu kehittyä kielitaidossa 

ja opiskella Suomessa, mikä on voinut vaikuttaa identiteetin rakentumiseen. 

Empiirisen aineiston luotettavuuteen vaikuttaa aineistonkeruu (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 164). 

Tämä tutkimuksen vahvuutena on hyvin suunniteltu teemahaastattelun runko, sillä etukäteen 

valmisteltuna se ohjasi haastattelua pysymään aiheessa, mutta toisaalta rungon väljyys antoi 

haastateltaville tilaa kertoa ajatuksiaan vapaasti. Sen puitteissa haastattelut sujuivat hyvin ja 

vapautuneessa ilmapiirissä, mikä on nähtävissä vastausten monipuolisuudesta. 

Tutkimukseni teoriaosuus pohjautuu identiteetin osalta käyttämieni teorioiden alkuperäisläh-

teisiin (Erikson, 1950; 1968; Marcia, 1987), ja niiden tukena olen käyttänyt uudempia teoksia 

ja artikkeleita, jotka avaavat alkuperäislähteitä nykykielelle. Aikaisempien tutkimusten ja kir-

jallisuuden perusteella pakolaisen identiteetin rakentumisessa on monia haastavia tekijöitä, ja 

lisäksi nuoruus itsessään on haastavaa aikaa, ja silloin ihminen usein etsii itseään ja rakentaa 

eheää identiteettiä. Tutkimukseni tulosten perusteella voidaan sanoa, että yksin tulleen pako-

laisnuoren identiteetin rakentumista edistäviä tekijöitä ovat hyvä sosiaalinen verkosto, mahdol-

lisuus sopeutua uuteen kulttuuriin sekä itsenäistyminen ja omasta elämästä vastuun ottaminen. 

Tutkimustani varten haastateltujen nuorten identiteettien rakentuminen vaikuttaa olevan heidän 

ikänsä ja tilanteensa huomioon ottaen verrattain hyvässä vaiheessa. Kuitenkin, jotta saataisiin 

selville, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet nuorten identiteetin hyvään kehityssuuntaan, tarvittai-

siin pitkäaikaisempaa tutkimusta, jossa nuoria ja heidän elämäänsä tutkittaisiin Suomessa en-

nen haastattelutilannetta ja vielä uudestaan myöhemmässä vaiheessa, kun he ovat ehtineet jo 

asua omillaan jonkin aikaa. 

Nuoret eivät paljoa puhuneet pakolaisuuden aiheuttamista traumoista, eikä eettisistä syistä niitä 

kysyttykään haastattelussa. Kuitenkin siitä, mitä nuoret kertoivat pakomatkasta ja kotimaan ti-

lanteesta sekä siitä, että niitä asioita on vaikea ajatella ja vielä vaikeampi puhua, voidaan pää-

tellä, että kokemukset vaikuttavat nuoriin paljon. Pakolaisuudessa toteutuu ihmisen pahimpia 

pelkoja, ja siinä ihminen menettää henkensä tai joutuu luopumaan identiteetistään (Saraneva, 
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2002, 50). Pakolaisuuden traumat voivat hidastaa, häiritä tai jopa keskeyttää yksilön iän mu-

kaisen kehityksen (Peltonen, 2011, 60). Identiteetin kannalta olisi tärkeää keskittyä tutkimaan 

traumoja jatkossa esimerkiksi haastattelemalla nuorten lisäksi heidän omaohjaajiaan siitä, millä 

tavoin nuorten käyttäytymisessä on näkynyt traumojen vaikutukset. 

Tämä tutkimus keskittyi nuoriin, jotka joko asuvat vielä perheryhmäkodissa, ovat siirtymässä 

itsenäiseen tai tuettuun asumiseen ja sen jälkeen ovat vielä tukitoimenpiteiden piirissä 21-vuo-

tiaaksi saakka. Tutkimukseni aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä 14-

18 -vuotiaita pakolaisnuoria tuli maahan ilman huoltajaa erityisen paljon vuonna 2015 (Maa-

hanmuuttovirasto, 2018). Yksin tulleiden pakolaisnuorten kanssa työskentelevät henkilöt voi-

vat löytää tutkimukseni teoriasta ja tuloksista näkökulmia nuorten kanssa toimimiseen. Lisäksi 

tutkimus voi auttaa heitä ymmärtämään ja tukemaan nuoria paremmin. 
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Liite 1 

Teemahaastattelu 

1) Taustatiedot 

• Ikä, kotimaa, perhetilanne 

• Suomeen saapuminen 

• Nykytilanne (asuminen, oleskelulupa jne.) 

 

2) Itsenäistyminen (roolikartta apuna) 

• Muutto perheryhmäkodista 

• Omillaan asuminen 

• Vastuun ottaminen ja arjen pyörittäminen 

• Sosiaalinen tuki 

 

3) Identiteetti 

• Käsitys itsestä 

• Mitä muut ajattelevat 

• Kahden kulttuurin välillä tasapainoilu 

• Pakolaisuuden vaikutukset 
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Liite 2 

Lupapyyntö edustajalta 

Hei! 

Opiskelen Oulun yliopistossa yleisen kasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa, pääaineeni on kasva-

tuspsykologia ja valmistun kasvatustieteen kandidaatiksi keväällä 2019. Teen kandidaatin tutkiel-

maani aiheesta "Perheryhmäkodista itsenäistyvän yksin tulleen pakolaisnuoren identiteetin ra-

kentuminen" ja tutkimustani varten haastattelen 2-4 perheryhmäkodin nuorta. Haastattelua var-

ten tarvitsen luvan Teiltä, alaikäisen nuoren edustajalta. Tutkimukseni tavoitteena on saada tietoa 

yksin tulleiden pakolaisnuorten identiteetistä siinä vaiheessa, kun nuori itsenäistyy ja siirtyy per-

heryhmäkodista tuetun tai itsenäisen asumisen piiriin. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten 

pakolaisuus vaikuttaa yksin tulleen nuoren identiteetin rakentumiseen itsenäistymisvaiheessa, ja 

miten nuori itse kokee oman identiteettinsä. 

Lupa haastatteluun pyydetään perheryhmäkodilta sekä kirjallisesti haastateltavalta itseltään. 

Haastattelu toteutetaan teemahaastatteluna, aineiston käsittely on luottamuksellista eivätkä nuo-

ren nimi tai perheryhmäkodin nimi tule näkyviin missään vaiheessa. 

Tämän lupalapun voitte palauttaa allekirjoitettuna sähköpostiini. 

 

Yhteistyöterveisin 

Emilia Rehu 

emilia.rehu@student.oulu.fi 
___________________________________________________________________________ 

 

Annan luvan haastatella edustamaani nuorta    _____________________________________ 

 

____________________________________       ___________________________________ 

Allekirjoitus                                                                 Nimenselvennys 

 

___________________________________ 

Paikka ja aika 

mailto:emilia.rehu@student.oulu.fi
mailto:emilia.rehu@student.oulu.fi
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Liite 3 

Osallistumispyyntö 

 

Hei! 
 
Opiskelen Oulun yliopistossa yleisen kasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa, pääaineeni on kasva-

tuspsykologia ja valmistun kasvatustieteen kandidaatiksi keväällä 2019. Teen kandidaatin tutkiel-

maani aiheesta "Perheryhmäkodista itsenäistyvän yksin tulleen pakolaisnuoren identiteetin ra-

kentuminen". Tutkimukseni tavoitteena on saada tietoa yksin tulleiden pakolaisnuorten identitee-

tistä nuoren itsenäistyessä ja siirtyessä perheryhmäkodista tuetun tai itsenäisen asumisen piiriin. 

Keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten pakolaisuus vaikuttaa yksin tulleen nuoren identiteetin 

rakentumiseen itsenäistymisvaiheessa, ja miten nuori itse kokee oman identiteettinsä.  

 
Tutkimukseni on tapaustutkimus, ja olen valinnut tapaukseksi perheryhmäkodin, jossa Sinä asut. 

Haastattelen Sinua, sillä kuulut tutkimukseni kohderyhmään ja ajatuksesi antavat tietoa tutkimuk-

seni aiheesta. Ajatuksesi ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkimukseni kannalta, ja lisäksi haastattelu 

on Sinulle hyvä tilaisuus pohtia itsenäistymistä ja identiteettiä sekä niihin liittyviä asioita.  

 

Käsittelen haastatteluaineiston anonyymisti, joten nimesi tai perheryhmäkotisi nimi ei tule mis-

sään vaiheessa näkyviin. Haastattelu toteutetaan perheryhmäkodilla tai vastaavassa yhteisesti so-

vitussa paikassa rauhallisessa tilassa, ja aikaa haastatteluun varataan noin kaksi tuntia. Haastat-

telu on teemahaastattelu, jolloin Sinä voit vapaasti vastata kysymyksiini ja myös itse kysyä, jos 

jokin asia mietityttää. Haastattelu toteutetaan suomen kielellä. Nauhoitan haastattelun ja tuhoan 

äänitallenteen syksyllä 2018, kun olen saanut tutkielmani lopullisesti valmiiksi.  

 

Yhteistyöterveisin  

Emilia Rehu  

emilia.rehu@student.oulu.fi  

 

Olen ymmärtänyt haastattelun tarkoituksen ja suostun haastateltavaksi tutkimukseen.  

 

___________________________________       __________________________________  

Allekirjoitus                                                                Nimenselvennys  

 

___________________________________  

Paikka ja aika 
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