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1 Johdanto 

”Niin mieheni muisti, että joku oli kertonut hänelle Oulusta” 

(Julie Marty, 2022). 

Näin ohuesta ajatuksesta alkaa yhden maahanmuuttajataustaisen perheen tarina siitä, 

miten heidän koko perheensä lopulta päätti muuttaa Ouluun ja perustaa Suomeen 

oman perheyrityksen. Tämä on omarahoitteinen pro gradu -tutkimus kulttuuriantropo-

logian oppiaineeseen Oulun yliopistoon. Tutkimus ei kuulu osaksi mitään tutkimus-

projektia. 

Tilastokeskuksen (2020) mukaan Suomessa on 440 000 ulkomaalaista. Pohjois-Poh-

janmaalla ulkomaalaisia oli 3,1 prosenttia väestöstä vuonna 2020. Ulkomaalaisten 

määrä kasvaa koko ajan. Esimerkiksi 8 vuotta aikaisemmin, vuonna 2012, Pohjois-

Pohjanmaalla oli 2 prosenttia ulkomaalaisia. Kun katsotaan kaikkia ulkomaalaistaus-

taisia Suomessa, he ovat suurimmaksi osaksi työikäisiä, ja määrällisesti eniten heitä 

on tullut Thaimaasta. Miehiä Suomeen on tullut eniten Yhdistyneestä kuningaskun-

nasta. Lisäksi Maahanmuuttoviraston (2022/2) mukaan Suomeen on tullut yli 20 000 

sotaa pakenevaa ukrainalaista toukokuuhun 2022 mennessä sen jälkeen, kun Venäjä 

hyökkäsi Ukrainaan. 

Tilastokeskuksen (2020) mukaan ulkomaalaistaustainen tarkoittaa henkilöä, jonka 

molemmat tai toinen vanhempi on syntynyt ulkomailla. Kuitenkin itse käytän pro 

gradu- tutkimuksessani käsitettä maahanmuuttaja. En käytä tutkimuksessani sanaa 

ulkomaalaistaustainen, koska sellaiseksi voidaan katsoa tilastojen mukaan myös esi-

merkiksi kaksikulttuurinen tai -kielinen ihminen, joka on elänyt koko elämänsä Suo-

messa ja puhuu äidinkielenään suomea.  

Ulkomaalaistaustainen voi olla Suomessa syntynyt ja koko elämänsä Suomessa asunut 

henkilö. Suomen kansalaisuuden saanut maahanmuuttaja voi olla ollut Suomessa viisi 

vuotta. Ulkomaalaistaustaiseksi luokiteltu ihminen on voinut asua Suomessa koko elä-

mänsä.  
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Yrittäjänä Suomessa ei voi olla, jos ei ole saanut vähintään oleskelulupaa. Turvapai-

kanhakijat eivät voi perustaa Suomessa yritystä, mutta heillä on työnteko-oikeus 

(Maahanmuuttovirasto 2022/1). 

1.1  Yrittäjyystutkimusintressini taustaa 

Olen kiinnostunut Oulun maahanmuuttajataustaisten yrittäjien elämästä parista eri 

syystä. Ensinnäkin olen perehtynyt alueella oleviin yrittäjien palveluihin henkilökoh-

taisesti ennen opintojeni alkua, koska minulla on takana omat yrittäjäopintoni ja olen 

ollut töissä parin maahanmuuttajataustaisen yrittäjän yrityksessä. Alun perin oma kiin-

nostukseni yrittäjyyttä kohtaan on syntynyt jo kotona, sillä olen lähtöisin yrittäjäper-

heestä. Yrittäjyys on ollut minulle läheinen siitä syystä jo lapsuudesta saakka. Perhees-

säni ei kuitenkaan ole maahanmuuttajayrittäjiä, enkä ole itse maahanmuuttaja. 

Toiseksi olen tehnyt toimittajavuosinani töitä yrittäjien kanssa ja kirjoittanut muun 

muassa yrittäjätarinoita yrittäjäyhdistyksen julkaisuun (ks. esim. Metsä kasvaa koko 

ajan 2013). Toimittajana työskennellessäni lisäksi ymmärsin, kuinka yrittäjien toi-

minta on yhteiskunnallisesti tärkeää, koska he työllistävät ihmisiä ja saattavat olla ak-

tiivisia myös politiikassa. Pro gradussani halusin yhdistää maahanmuuttajat antropo-

logiaan ja yrittämiseen. 

Lähtökohtaisesti pääsyäni maahanmuuttajayrittäjien elämään helpottaa se, että olen 

työskennellyt aikaisemmin muun muassa oululaisessa pakolaisten vastaanottokeskuk-

sessa, markkinointiassistenttina maahanmuuttajataustaisen yrityksessä sekä ollut maa-

hanmuuttajan ravintolassa töissä. Lisäksi olen käynyt työhaastatteluissa eri maahan-

muuttajien yrityksissä. Minulla oli siis tietoa maahanmuuttajista jo ennen tutkimuksen 

alkamista. Oma ydinperheeni on myös monikulttuurinen.  

Kaksi viidestä haastateltavastani ei halunnut esiintyä tutkimuksessa nimellään, joten 

jo ennestään pienen maahanmuuttajayrittäjien ryhmän takia käytän kahdesta yrittä-

jästä peitenimiä ja puhun heistä vain laajoissa kategorioissa kertomatta heidän täsmäl-

listä ammattiaan. Osa mielenkiintoisista kulttuurisista erityispiirteistä jää kertomatta, 

sillä jo perheen kulttuurisen taustan kertominen paljastaisi henkilöt ja yritykset 



   

 

5 

 

suoraan. Kuitenkin voin turvallisesti sanoa, että haastateltavien yrittäjien kulttuuriset 

taustat ovat Yhdysvalloissa, Euroopassa sekä Aasiassa. 

Yritykset ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja työllistävät 1–22 henkilöä mukaan lu-

kien haastateltavat itsensä. Haastattelut kestivät noin puolesta tunnista tuntiin. Nau-

hoitettuja haastatteluja on yhteensä 7, haastateltavia on 5, ja lisäksi tein osallistuvaa 

havainnointia. Osan yrittäjistä tunnen etäisesti ja olen seurannut heidän yrittäjäuraansa 

kauempaa vuosien ajan. Haastattelut tein englannin ja suomen kielillä. Kaikki yrittäjät 

olen henkilökohtaisesti tavannut ainakin yhden kerran, lisäksi olen puhunut heidän 

kanssaan puhelimessa tai ollut heidän kanssaan yhteydessä sähköpostilla. 

Haastateltavani sain monta eri kautta: Kysyin joko suoraan yrittäjiltä tai sain vinkkejä 

ihmisiltä, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa eri organisaatioissa. Olen 

käyttänyt myös henkilökohtaisia yhteyksiäni apuna haastateltavien etsimisessä. 

1.2  Aiemmat tutkimukset 

Maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä on tutkittu Suomessa ennenkin. Eniten tutkimusta 

on tehty Helsingin seudulla, jossa on tutkittu somaliyrittäjiä (ks. esim. Joronen ja Mo-

hamed 2015). Lisäksi Forsander (2009), Joronen (2012) ja Sandelin (2014) ovat teh-

neet väitöskirjan maahanmuuttajayrittäjistä. Kuitenkin Suomessa on tarve maahan-

muuttajien omaan näkökulmaan keskittyvälle lisätutkimukselle, sillä mielestäni se aut-

taa myös organisaatioiden ja yrittäjien välistä kommunikaatiota ja luo uudenlaisia 

mahdollisuuksia molemmille osapuolille. Mielestäni tutkimusta keskitetään liikaa asi-

antuntijoihin ja koulutukseen, eikä mennä suoraan kysymään maahanmuuttajayrittä-

jiltä asioista. Myös maahanmuuttajat voidaan katsoa itse asiantuntijoiksi maahanmuut-

tajuudessa, eikä heitä tarvitse ajatella vain tiedon, opettamisen ja kotouttamisen koh-

teina. Maahanmuuttajilla on itsellään tietoa, josta voidaan oppia jotakin.  

Maahanmuuttajanaisten yrittämisestä ja mentoroinneista ovat julkaisseet esimerkiksi 

Helena Pesonen (2008) ja Pesonen ja Anu Vilhonen (2010).  Suvi Tuomisen (2020) 

julkaisussa tieto maahanmuuttajayrittäjyydestä tuotetaan pääosin asiantuntijoiden 
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avulla. Maahanmuuttajayrittäjille ylhäältä päin tulevan tiedon logiikka toimii myös 

aiemmin mainitsemissani organisaatioissa (ks. esim. Business Oulu 2022, TE-toimis-

ton palvelut 2022, Startup Refugees 2022 ja Oulun seudun Uusyrityskeskus 2022). 

Maahanmuuttajia ei tarvitse nähdä pelkästään kotouttamisen tai informoinnin kohteina. 

Heidän oma äänensä on hyvä saada paremmin kuuluviin. Kulttuurien tunteminen aut-

taa myös siinä, miten kulttuurien kohdatessa voi syntyä jotain aivan uudenlaista, myös 

liike-elämään. Kulttuurien ymmärtämisen kautta voidaan saada uutta aikaiseksi silloin, 

kun laaditaan liiketoimintasuunnitelmia, mutta myös silloin, kun opitaan näkemään 

taloudellisesti syrjiviä rakenteita. 

Maahanmuuttajiin liittyvät yrittäjyystutkimukset liittyvät myös melko suoraan maa-

hanmuuttajien työllisyyttä edistäviin palveluihin tai tutkimukset ovat vähintään niitä 

tukevia (ks. esim. Joronen 2012). Sen sijaan minun tutkimukseni pääasiallinen tarkoi-

tus on ymmärtää yrittämisen toiminnan edellytyksiä, eikä maahanmuuttajien työlli-

syyden edistäminen ole tutkimukseni pääasiallinen tarkoitus. Lisäksi tein haastattelut 

siten, miten se haastateltaville parhaiten sopi ja sillä kielellä, millä kommunikointi sopi 

heille ja minulle. Pääasiallinen aineistoni on kerätty tutkittavilta itseltään, keskuste-

luista heidän kanssaan ja etnografisesti havainnoiden, ei tilastoista tai kyselyistä.  

Oman selvitystyöni perusteella Suomessa ei ole tällaista tutkimusta, jossa kulttuuri-

antropologian taustoista lähtöisin oleva etnografi tutkisi maahanmuuttajia osallistuvan 

havainnoinnin ja haastatteluiden avulla ilman minkään projektin vaatimusta tai päälle 

painavaa työllisyystavoitetta.  

Aiemmassa tutkimuksessa näkyy se, että tutkimuksia ja projekteja on tehty paljon esi-

merkiksi Helsingin kaupungin, EU:n sekä Suomen valtion ministeriöiden kautta ra-

hoitettuina tai niiden toimintaan liittyvinä (ks. esim. Ahmed ja Talasniemi 1997, Joro-

nen, Salmenkangas ja Abdullahi 2000, Joronen ja Mohamed 2015, Osallisena Suo-

messa -hankkeen arviointiraportti 2013, Maahanmuuttajayrittäjyys Suomessa 2007, 

Ahtonen, Jussila ja Kotisaari 2003 sekä Kemppainen-Koivisto ja Yeasmin 2016). Joi-

denkin tutkimusten fokus liittyy suoraan maahanmuuttajien työllistymiseen ja 
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integroitumiseen työelämään (ks. tutkimus maahanmuuttajien integraatiosta hyvin-

vointivaltiossa: Nordic Migration Conference jne. 2003). Ylhäältä päin ohjailevaa tie-

donantoa, jossa maahanmuuttajat nähdään integroitavina tai kotouttamisen kohteina 

(ks. esim. Hakumäki ja Yli-Kaitala 2014 ja Holopainen 2007 sekä Voiko maahanmuut-

taja kotoutua Ouluun 2019), on saatavilla jonkin verran.  Antropologiassa tapana on 

mennä suoraan tutkittavien luokse ja kysyä asioista ensisijaisesti heiltä itseltään, ja 

tässä suhteessa oma pro graduni tuo lisäarvoa jo tehtyyn tutkimukseen. Toki mielestäni 

tutkimukseni voi auttaa myös työllisyyden paranemisessa, koska sen avulla aletaan 

ymmärtää maahanmuuttajayrittäjien yrittämisen toiminnan ehtoja. 

Oulussa järjestetään säännöllisesti Oulun kaupungin toimesta yrittäjyydestä kiinnos-

tuneille maahanmuuttajille tapahtumia ainakin englanniksi ja suomeksi. Toisaalta Ou-

lun kaupunki ja Startup Refugees ovat myös panostaneet kielitaitoisten työntekijöiden 

palkkaamiseen. Olen myös itse osallistunut maahanmuuttajia koskeviin tapahtumiin, 

kuten esimerkiksi Startup Refugeesin yrittäjyyttä käsittelevään tapahtumaan, ja seu-

raan heidän toimintaansa sosiaalisen median kautta jatkuvasti. Myös kansallisessa mit-

takaavassa on jonkun verran englanninkielistä aineistoa (ks. esim. Oulun seudun Uus-

yrityskeskus 2022) saatavilla niille maahanmuuttajille, jotka pystyvät hyödyntämään 

tätä aineistoa yrittäjyyttä suunnitellessaan. Viime vuosina maahanmuuttajayrittäjistä 

on tehty monia tutkimuksia Suomessa. Esimerkiksi Tuomisen (2020) tutkimuksessa 

asiantuntijoina ovat maahanmuuttajayrittäjien kanssa työskentelevät, mutta pääasial-

lisena tietolähteenä eivät kuitenkaan ole maahanmuuttajat itse. Toisaalta osa asiantun-

tijoista on itse maahanmuuttajia. 

Maahanmuuttajayrittäjien omaa näkökulmaa ei ole tutkittu mielestäni riittävästi. Ant-

ropologian kentällä aihe ei kuitenkaan ole kansainvälisesti uusi. Brettel ja Alstatt (2007) 

ovat tutkineet maahanmuuttajayrittäjiä Yhdysvalloissa. Heidän tutkimuksensa keskit-

tyy El Salvadorista ja Meksikosta tulleisiin maahanmuuttajayrittäjiin, joiden yritykset 

ovat keskittyneet palvelemaan espanjankielisiä asiakkaita Yhdysvalloissa. 
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Matarrita-Casante, Brennan ja Luloff (2010) puolestaan tutkivat Costa Ricassa La For-

tunassa yhteisöllistä toimijuutta, ja siellä esimerkiksi turisteja palvelevat yritykset py-

ritään pitämään paikallisten omistamina, jotta yritysten tuottamat voitot toisivat posi-

tiivista kehitystä myös paikallisille. Tutkimuksessa on suuri rooli kestävällä matkai-

lulla. 

Casado, Falcão ja Cruz (2022) taas ovat tutkineet Länsi-Australiassa Brasiliasta tullei-

den maahanmuuttajayrittäjien tukiverkostoja ja etnisyyteen sidottua luottamusta. Hei-

dän mukaansa Australia on käynyt kauppaa Brasilian kanssa ja maassa on myös paljon 

opiskelijoita, jotka ovat jääneet maahan opintojensa päätyttyä. Brasiliasta tulleet ovat 

tutkimuksen mukaan pääasiassa hyvin koulutettuja, mutta tekevät työtä, jossa ei tarvita 

paljon englannin kielen osaamista. Näitä töitä ovat Casadon, Falcãon ja Cruzin (2022) 

mukaan esimerkiksi hotellisiivous-, ravintola- ja rakennusala.  

Casadon, Falcãonin ja Cruzin (2022) mukaan etninen yrittäjyys on tietyn etnisen ryh-

män tarpeita palveleva yrittäjyys. Eli siis samaan etniseen ryhmään kuuluvat yrittäjät 

rakentavat yritysideansa palvelemaan etnisen ryhmänsä tarpeita. Tutkimuksessa yhtei-

söllä on tärkeä rooli yritysten menestymiselle, koska yhteisö maksimoi maahantuon-

nin, työntekijöiden ja tiedon kulkemisen yhteisön sisällä. Tutkimuksessa yksilö on osa 

yhteisöä, josta voi myös heittää ulos ja jonka sisälle voi päästä. Casado Falcão ja Cruz 

(2022) kirjoittavat, että ihmiset luottavat eniten henkilöihin, jotka tulevat samasta et-

nisestä ryhmästä. Heillä on samat asenteet, käyttäytyminen ja kulttuuriset arvot. Tähän 

kuuluu heidän mukaansa tietoisuus maahanmuuttajuudesta ja vähemmistöön kuulumi-

sesta. 

1.3  Tutkimustavoite ja tutkimuskysymykset  

Lähestyn maahanmuuttajayrittäjyysaihettani kulttuuriantropologian oppiaineesta kä-

sin. Tärkeimmät käsitteet tutkimukseni kannalta ovat talousantropologiassa käytetyt 

Pierre Bourdieun (1985: 280–288) pääoman käsitteet, joita ovat sosiaalinen pääoma, 

kulttuurinen pääoma sekä teknologinen pääoma. Otin kolmen pääoman rinnalle mu-

kaan antropologisen toimijuuden käsitteen, jonka avulla voidaan päästä käsiksi niihin 
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rakenteisiin ja yksilön ominaisuuksiin, joiden avulla he toimivat ja jotka yrittäjiä ra-

joittavat. Toimijuuden käsite on antropologiassa laaja, mutta tässä yhteydessä toimi-

juuden käsite muovautui Evensin (2008) ja Cloughin (2020) ajattelun mukaan. Lisäksi 

käytän hieman etnisen yrittäjyyden käsitettä Casado, Falcão ja Cruzin (2022) tutki-

muksen mukaan. 

Tutkimukseni lähti liikkeelle omasta kiinnostuksestani kulttuuriantropologiaan, yrittä-

jyyteen ja maahanmuuttajiin. Sattumalla oli myös osansa, koska sain töitä pakolaisoh-

jaajana vastaanottokeskuksesta Oulussa. Työn mukana sain uusia verkostoja ja tutus-

tuin muun muassa Business Oulun toimintaan, johon olin yhteydessä myös silloin kun 

mietin tutkimuskysymyksiä. Sain tietenkin myös apua ja vinkkejä pro gradu -seminaa-

rissa ohjaajilta ja kanssaopiskelijoilta. 

Tutkimustavoitteena on selvittää maahanmuuttajataustaisten yrittäjien toiminnan eh-

toja seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

1. Mitä rajoitteita tai mahdollisuuksia oma kulttuurinen tausta tuo yrittäjyydelle? 

2. Mikä on yhteisöllisyyden/ihmissuhteiden merkitys yrittäjälle sosiaalisena pää-

omana? 

3. Mitä velvollisuuksia yrittäjä kokee itsellään olevan? 

4. Miten maahanmuuttajayrittäjyyden toiminnan ehtoja voidaan parantaa? 

Näillä kysymyksillä pyrin selvittämään maahanmuuttajayrittäjien toiminnan ehtoja 

heidän omassa yrittäjäarjessaan. Ensimmäisen kysymyksen tavoitteena on Alanin 

(2019) haastattelun perusteella esimerkiksi löytää tutkittavilta sanottavaa kielitaitoon 

liittyen, joka estää saamasta tietoon tietynlaisia yrittäjille suunnattuja etuja ja lainsää-

däntöä, mikä saattaisi olla helppoa suomea hyvin osaaville yrittäjille. Asioiden ym-

märtämiseen ja sisäistämiseen voi mennä enemmän aikaa, jos ei osaa kieltä tai tieto 

on vaikeasti saavutettavissa. 
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Kolmannessa kysymyksessä oletan, että eri velvollisuudet elämässä rajoittavat kunkin 

yksilön toimintaa ja selvitän, mitä velvollisuuksia yrittäjät itse kokevat itsellään olevan. 

Kolmen ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastausten perusteella voin todennäköi-

sesti päätellä, miten maahanmuuttajayrittäjien toiminnan ehtoja voidaan Suomessa pa-

rantaa. Tällä tavalla koen, että tutkimuksesta on mahdollisesti hyötyä myös maahan-

muuttajayrittäjille, eikä se unohdu yliopiston digiarkistoon. 
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2 Yrittäjyystutkimus ja talousantropologia 

Ajatus siitä, miten Suomessa yrittäjien maahanmuuttajatausta ja toimijuus linkittyvät 

yhteen rajoittaen tai mahdollistaen asioita, on mielenkiintoinen jo sinällään. Vielä mie-

lenkiintoisempaa on tutkia, miten muissa maissa samat asiat hoidetaan ja voisiko kan-

sainvälisesti ajateltuna eri maat ja kulttuurit oppia toisiltaan jotakin hedelmällistä. Tä-

hän käy työkaluksi antropologiset teoriat, jotka on kehitetty kulttuurien maailmanlaa-

juiseen tutkimiseen. Esimerkiksi talousantropologiassa käytetty – Bourdieun (1985) 

eteenpäin kehittelemä teoria eri pääomista – on alun perin kirjoitettu ranskaksi, sitten 

käännetty englanniksi, ja nyt sitä käytetään Suomessa ja Yhdysvalloissa kulttuurien 

tutkimiseen.  

Kulttuurien ymmärtämisellä on tärkeä paikka esimerkiksi taloustieteiden vierellä, sillä 

taloustieteen avulla ei päästä käsiksi sellaiseen tietoon, jota kulttuurintutkimuksella on 

mahdollista saavuttaa. Kuitenkin kulttuureja tutkittaessa mittakaava on pienempi kuin 

monilla muilla tieteenaloilla, koska yleensä ihmisten kohtaaminen on pakollista kult-

tuurisen tiedon saavuttamiseksi. 

Opinnäytetyössäni käytän taloudelliseen antropologiaan kuuluvia käsitteitä, kuten 

kulttuurista, sosiaalista ja teknologista pääomaa, sekä toimijuuden käsitettä. Maahan-

muuttajayrittäjien yritystoiminnan ehtojen tutkimiseksi käytän eri pääomien käsitteitä 

Pierre Bourdieuta (1985) mukaillen. Toimijuuden käsitettä käytän Cloughia (2020) ja 

Evensiä (2008) mukaillen. 

2.1  Talous antropologian tutkimuskohteena 

Antropologia yliopiston oppiaineena on eriytynyt sen mukaan, miten tutkimusalaa on 

eri yliopistoissa opetettu. Aluksi tieteenala oli koko kulttuuria tutkiva: esimerkiksi tun-

netun antropologin Bronislaw Malinowskin aikaan mentiin maantieteellisesti kauas – 

usein valloitettuihin siirtomaihin – kulttuurin pariin, opeteltiin paikallinen kieli ja py-

rittiin kentällä vietettyjen vuosien aikana tutkimaan tietystä kulttuurista kaikki 
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mahdollinen. Malinowski (1986) tutki talouden rakenteita kuuluisan Kula-vaihdon 

kautta Trobriand-saarilla tekemänsä kenttätöiden perusteella.  

Nykyään kulttuuriantropologiassa on tultu monen mutkan kautta siihen, että tutkimus-

kenttä voi olla melkein missä tahansa, kunhan oman positionsa osaa kuvailla mahdol-

lisimman hyvin. Enää ei välttämättä mennä kauas toisiin maihin, koska perinteiset 

“toiset” voivat asua jo valmiiksi tutkijan kotimaassa.  

Talous on tärkeä osa kulttuuria, koska kaikkien ihmisten elämään kuuluu toimeentulon 

hankkiminen jollakin tapaa. Tämän takia kehittyi esimerkiksi perinteinen jako metsäs-

täjäkeräilijöihin, paimentolais- ja maanviljelykulttuureihin. (ks. esim. Nanda 2012). 

Talous on perustavanlaatuinen ihmisen käyttäytymisen ominaisuus, ja se, miten eri 

kulttuureissa tullaan toimeen ja kerätään ja hallitaan erilaisia pääoman muotoja, vaih-

telee (ks. esim. Narotzky 1997: 8–41).  

Pierre Bourdieu (2005: 210) kirjoittaa klassisessa kirjassaan The Social Structures of 

the Economy tyhjentävästi, että yhteiskunnassa on kiinnostusta taloudellisen politiikan 

ja sen sosiaalisten vaikutusten tutkimiselle. Oma tutkimukseni ei suoraan tutki talou-

dellista politiikkaa, mutta sen päätökset vaikutukset näkyvät Suomeen muuttaneiden 

ihmisten yritystoiminnan ehdoissa väistämättä. Antropologian alalla voidaan vastata 

niihin vaikeisiin kysymyksiin, joita myös taloustieteissä mietitään, mutta joihin ei ta-

loustieteen metodeilla pystytä vastaamaan: esimerkiksi millaisia pitkän aikavälin vai-

kutuksia talouspoliittisilla päätöksillä on, tai millaista on sosiaalinen tai taloudellinen 

epätasa-arvo Suomessa ja miksi ja miten se ilmenee yksilöiden elämässä. 

Hannin ja Hartin (2011: 1–3) mukaan 1970-luvulla alkoi talousantropologian perusta-

vanlaatuinen muodostuminen. Silloin oli formalismin ja substantivismin debatin aika. 

Ericksoni ja Myrphy (2016: 19–91) kirjoittavat, että formalistisessa talousantropolo-

gisessa suunnassa ajateltiin, että länsimaiset talouden konseptit ovat universaaleja ja 

niitä voi soveltaa myös ei-länsimaisiin maihin. Heidän mukaansa substantivistiset ta-

lousantropologit ajattelivat, ettei asia ole näin vaan että asiaa pitää katsoa enemmän 

etnosentrisesti sen kulttuurin kannalta, jota tutkitaan. Tästä debaatista ei olla päästy 
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vieläkään yli, mutta se on haalistunut vahvasti ja tullut osaksi monisäikeistä talousant-

ropologian tutkimuskenttää. Tästä syystä talousantropologiassa teorian ja sen sovelta-

miseen liittyvät tutkijan päätökset on tehtävä tutkimuksissa näkyviksi, jotta niitä voi 

kriittisesti arvioida. 

Hann ja Hart (2011:9–15) liittävät talousantropologian syntymisen epätasa-arvoa kä-

sittelevän ajattelun syntymiseen. Esimerkiksi valistuksen ajan kuuluisa kirjailija Jean-

Jacques Rousseau on heidän mukaansa vaikuttanut kriittisen antropologian syntymi-

seen ja maailmanlaajuisen epätasa-arvon tiedostamiseen (ks. esim. Rousseau ja Key-

näs 2000). 

Taloudellisen antropologian vaikuttavimpia tausta-ajattelijoita ovat Karl Marx ja 

Friedrich Engel. Koko taloudellinen antropologia nousi Hannin ja Hartin (2011: 27–

29) mukaan marxismista. Taloudellinen antropologia ei ole poliittista, sillä tavalla, että 

se jotenkin puoltaisi sosialistisia aatteita. Taloudellinen antropologia sai alkunsa mar-

xilaisista ajatuksista, mutta se on ottanut isoja harppauksia eteenpäin sen jälkeen. Kui-

tenkin marxilainen ajattelu näkyy vieläkin taloudellisen antropologian tutkimuksessa 

esimerkiksi eri pääoman käsitteiden painottumisena. Myös minä käytän tässä tutki-

muksessani pääoman käsitettä.  

Hann ja Hart (2011) kirjoittavat, ettei missään antropologian alalla tutkita enää ”pri-

mitiivejä” niin kuin aikaisemmin taloudellisessa ja muussakin antropologiassa tehtiin 

(ks. esim. antropologinen tutkimus primitiiveistä Boas 1958). Kirjoittajien mukaan ta-

louden idea on ensin liittynyt kotitalouksiin ja julkisiin osiin, sen jälkeen kaupunkeihin 

ja kyliin ja lopulta kauppoihin. Heidän mukaansa nämä osiot pitäisi olla symbioosissa 

keskenään. 

Maahanmuuttajayrittäjistä puhuttaessa esiin tulevat talousantropologiaan syvästi yh-

teydessä olevat termit kuten eri pääoman muodot. Yrittäjyys on taloudellista toimintaa, 

ja näin ollen mielestäni on perusteltua tutkia maahanmuuttajayrittäjiä osana talousant-

ropologiaa. Vaikka Pierre Bourdieun saatetaan ajatella olevan sosiologi, hänen teori-

aansa eri pääoman muodoista käytetään talousantropologisissa tutkimuksissa. Eri 
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pääomien kertyminen tietyille ihmisille on mielestäni hedelmällinen tapa tarkastella 

talousantropologisesti maahanmuuttajayrittäjien toiminnan ehtoja. 

2.2  Pääoman muodot yrittäjien resursseina 

Yrittäjälle työn tekeminen ja siitä saatu taloudellinen pääoma ei ole ainoa pääoman 

muoto. Haluan ymmärtää, mikä merkitys erityisesti sosiaalisella, kulttuurisella ja tek-

nologisella pääomalla on toimijuuden kannalta yrittäjän elämässä. Valitsin eri pää-

oman muodot lähinnä Pierre Bourdieun (1985: 281) mukaan. 

Pierre Bourdieun (2005, 1986) mukaan sosiaalinen maailma on kerättyä historiaa. Pää-

oma kuuluu tietyille ryhmille yhteiskunnassa. Sosiaalinen toiminta muutetaan hänen 

mukaansa tiettyjen ryhmien toimesta eläväksi työvoimaksi. Tätä monimutkaista talou-

dellista peliä ymmärtääkseen Bourdieu jaottelee eri pääoman muodot. Taloudessa on 

ennen ollut kapitalistista perinnettä mukailevia talousteorioita, jotka liittyvät pelkäs-

tään tuoton maksimointiin (ks. esim. Taylor 1998).  

Toisenlainen tapa tarkastella eri pääoman muotoja on Bourdieun mukaan ollut epäta-

loudellista eikä sen takia kiinnostavaa. Taloutta tutkittaessa materiaaliset talouden 

muodot (ks. esim. Smith 1960) ovat olleet pääsijalla, mutta tällaisella rajatulla teorialla 

ei voi olla luomatta negatiivista vastinetta muita pääoman muotoja kohtaan. Bourdieun 

mukaan taloudessa tutkitaan asiaa ylemmän, eli dominoivan, luokan mukaan ja käsi-

tellään muun muassa yksityisomistusta, tuottoa ja palkkatyövoimaa. Kaikki nämä ovat 

sellaisia pääoman muotoja, joita voi suoraan verrata rahaan. (Bourdieu 1986: 280–

281.) Kuitenkin Bourdieun ajattelu on jatkoa Marxin ja Engelsin ajattelulle. Bour-

dieuta ennen Marx (1948) ja Engels (2015) toivat keskusteluun mukaan työntekijöiden 

aseman. Marx myös kirjotti pääoman muodoista jo ennen Bourdieuta, mutta Bourdieu 

kehitti teoriaa sosiologian suuntaan. 

Mielestäni Bourdieun eri pääoman muodot ovat vielä tänäkin päivänä käyttökelpoisia, 

sillä pääomien jaottelu auttaa ymmärtämään taloudellisen kulttuurin eri puolia. Esi-

merkki uudemmasta tutkimuksesta, jossa on käytetty Bourdieun eri pääoman jaottelun 
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muotoja, on Heikkisen, Bjørstin ja Pashkevichsin (2020) tutkimus Grönlannin matkai-

lusta.  

Itse en kuitenkaan puolla sitä, että vain sellaisia teorioita käytetään kaupallisessa ta-

loustieteessä, jossa kaikki on mitattavissa taloudellisina lukuina, sillä nykyään talous-

tutkimuksessa esimerkiksi henkinen pääoma on oma pääoman muotonsa, joka kasvat-

taa tutkitusti eri maiden tuottavuutta (esim. Heikkinen 2017). Sekä talouden tutkimus 

että talousantropologia ovat menneet eteenpäin Bourdieun ajoista. Kuitenkin Bourdieu 

(2005: 194) varoittaa sekoittamasta kulttuurisen pääoman käsitettä taloustieteen hen-

kisen pääoman käsitteeseen. Toisaalta vielä nykyäänkin palkkatasojen perusteella ta-

loustieteitä opiskellut ekonomi saa eniten rahallista korvausta työstään verrattuna kult-

tuurialan tutkijaan, joka tutkii taloutta antropologisin keinoin (ks. esim. Ekonomit 

2022 ja TAKU 2022). Maksettujen palkkojen perusteella taloustiedettä arvostetaan yh-

teiskunnassa siis enemmän. Bourdieun teoreettinen oivallus on siis vieläkin ajankoh-

tainen. 

Bourdieu jakaa pääomat kolmeen perustavanlaatuiseen ryhmään, joista ensimmäinen 

on kulttuurinen pääoma, toinen on sosiaalinen pääoma ja kolmas on taloudellinen pää-

oma. Kulttuurinen pääoma, eli koulutus, kielitaito ja muu opittu pääoma, on muunnel-

tavissa tarvittaessa rahaksi ja voi olla esimerkiksi institutionalisoitu omistusoikeuk-

siksi. Käytännössä se on siis opittu ja jaettu tietojärjestelmä. Sosiaalinen pääoma tar-

koittaa Bourdieulle esimerkiksi sosiaalisia velvollisuuksia, asemaa tai sosiaalisten 

suhteiden verkostoa, jotka ovat muunneltavissa taloudelliseksi pääomaksi (sosiaali-

sista verkostoista ks. esim. Putnam 2001). Näitä sosiaalisen pääoman ilmentymiä ovat 

esimerkiksi tittelit ja aatelisuus. Taloudellinen pääoma on sitten näistä pääomista pe-

rinteisin, ja se on suoraan vaihdettavissa rahaksi. (Bourdieu 1985). 

Nykyaikana saavutettu tietotaito, eli esimerkiksi yliopistokoulutus, on kulttuurista 

pääomaa, ja saavutettu asema, kuten tohtorin tai maisterin arvo, on sosiaalista pääomaa. 

Nämäkin pääomat voi kiertäen muuttaa lopulta rahaksi, koska ne vaikuttavat siihen, 
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millaisen työn voi saada. Mielestäni kulttuurisen pääoman rahaksi muuttaminen ei ole 

kulttuurisen pääoman tärkein ominaisuus, sillä on arvoa myös itsessään. 

Bourdieun kulttuurisen pääoman käsitettä voi mielestäni verrata taloustieteessä käy-

tettyyn henkisen pääoman käsitteeseen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että koulu-

tuksen avulla yhteiskunta pystyy tekemään töitä tuottavammin ja että yksittäiset hen-

kilöt pystyvät saamaan enemmän palkkaa korkeamman koulutuksensa takia. Kulttuu-

risen pääoman että henkisen pääoman käsitteeseen liittyy se, että korkeakoulututkinto, 

tai sen suoritusmaa, vaikuttaa siihen, minkälaisen työn mahdollisesti voi saada. Tämä 

seikka on etenkin maahanmuuttajien kohdalla tärkeä. Kuitenkaan taloustieteissä hen-

kistä pääomaa ei voi samalla tavalla mitata kuin kulttuuriantropologiassa kulttuurista 

pääomaa, sillä taloustiede tutkii vain kokonaisia kansantalouksia. Bourdieun teorian 

avulla päästään lähemmäksi konkreettisia asioita: mitä on kulttuurinen pääoma yksi-

löiden elämässä. 

Kulttuurisella pääomalla on Bourdieun mukaan kolme eri muotoa. Ensimmäinen on 

ruumiillinen muoto, joka on pitkäkestoinen tila ruumissa ja mielessä. Tällä Bourdieu 

tarkoittaa sitä, että kulttuurinen tieto on aivoissa ruumiillisesti varastoituna ja aivot 

prosessoivat tätä tietoa, joka voi olla tunteita, aistimuksia ja ympäristöstä aisteihin tu-

levia signaaleja. Toinen kulttuurisen pääoman muoto on objektitasoinen, jolla tarkoi-

tetaan kulttuurillisia hyödykkeitä, kuten kuvia, instrumentteja, koneita ja kirjoja. Kol-

mas kulttuurisen pääoman muoto on institutionaalinen, jolla tarkoitetaan alkuperäisiä 

kulttuurisen pääoman omistuksia ja omaisuutta. (Bourdieu 1985: 280–291). Mieles-

täni institutionaalinen tila, joka voi olla osa kulttuurista pääomaa, voi olla esimerkiksi 

kirkko tai koulu. 

Eri pääomien kategoriat eivät ole Bourdieun mukaan itsestään selviä. Ne ovat enem-

min teoreettisia hypoteeseja, jotka auttavat selvittämään ihmisten erilaisia elämän läh-

tökohtia eri pääomiin nähden. Hänen mukaansa erilaisten ihmisten menestyminen 

koulussa ei ole aina kiinni ihmisten kyvykkyydestä, sillä kyvykkyys tai lahjakkuus on 

kulttuurisen pääoman sijoituksen tuotos, ja koulutusjärjestelmä ei välttämättä arvosta 
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perinteisen kulttuurisen pääoman siirtoja. Koulutuksen laatu määräytyy hänen mu-

kaansa sosiaalisen pääoman kautta, joka on periytyvää, ja tätä sosiaalista pääomaa 

käytetään koulutusta tukevana. (Bourdieu 1985: 280–291). 

Mielestäni vaikeaselkoisin pääoman muoto Bourdieun teoriassa on kulttuurisen pää-

oman ruumiillinen muoto. Tämä kulttuurisen pääoman muoto on Bourdieun mukaan 

hankittavissa olevaa pääomaa riippuen ajasta, luokasta ja yhteiskunnasta. Tätä pää-

omaa voi olla vain yksilöllä itsellään, ja se katoaa yksilön menehtymisen mukana. Tä-

mänkaltaisesta pääomasta myös tuotto tulee hänelle itselleen eli pääoman haltijalle. 

(Bourdieu 1986: 280–291.) 

Bourdieun ruumiillinen pääoma viittaa etenkin siihen, että ihmiset ovat ruumiillisia 

kokonaisuuksia, eikä mikään meistä sijaitse ruumiimme ulkopuolella. Esimerkiksi 

ammatti voi sanella käyttäytymismalleja, joita ilman ammatin harjoittaminen ei on-

nistu. Pääoma ei ole vain opittua tietotaitoa. Bourdieu käyttää tässä yhteydessä sanaa 

“habitus” (ks. esim. Bourdieu 2005: 209–215). 

Kulttuurisen pääoman objektitasolla on Bourdieun mukaan paljon muotoja, jotka ovat 

määriteltävissä kulttuurisen pääoman ruumiillisen muodon kautta. Kuitenkin on ole-

massa myös materiaalisia objekteja kuten kirjat, media, kirjoitukset, monumentit ja 

instrumentit. Bourdieun mukaan myös kulttuuriset hyveet voidaan määrittää materi-

aalisesti. (Bourdieu 1985: 280–291). 

Akateemisen pääoman, joka nykyään liitetään henkisen pääoman alle taloustieteessä, 

Bourdieu kertoo olevan muunnettavissa kiertäen rahalliseksi arvoksi. Akateeminen 

koulutus vaatii uhrauksia aikaan ja työmäärään, mutta lopulta siitä saatava hyöty on 

mitattavissa rahallisesti esimerkiksi paremman palkan kautta. (Bourdieu 1985: 280–

291.) 

Sosiaalinen pääoma kattaa Bourdieun mukaan ihmisten sosiaaliset suhteet, ja esimer-

kiksi ryhmän jäsenyys voi tuoda kollektiivista pääomaa. Sosiaalinen pääoma ilmenee 

Bourdieun mukaan vain käytännössä, kuten esimerkiksi perheen nimessä, luokassa tai 
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heimossa. Tähän pääoman muotoon kuuluu erottamattomasti materialististen symbo-

lien vaihtoa. Sosiaalinen pääoma saattaa liittyä myös paikkaan tai sosiaaliseen ja ta-

loudelliseen asemaan. Sosiaalisen pääoman määrä riippuu siitä, miten laaja sosiaalinen 

verkosto ihmisellä on ja kuinka hän voi mobilisoida sitä. Ryhmään kuuluva hyötyy 

solidaarisuudesta ryhmän sisällä. Sosiaalinen pääoma ei ikinä tule annettuna, vaikka 

osa siitä saattaakin seurata esimerkiksi sukulinjoja. Sosiaalisen pääoman ylläpitämi-

seen kuuluu suuri määrä vaivaa ja työtä. Bourdieun mukaan sosiaalisen pääoman 

tuotto-ominaisuudet vaihtelevat kollektiivisten tai individualististen, tiedostettujen tai 

tiedostamattomien ominaisuuksien takia. (Bourdieu 1985: 280–288.) 

Näiden pääoman muotojen lisäksi Bourdieu myöhemmässä tuotannossaan kuvailee li-

sää eri pääomien muotoja. Esimerkiksi mitä enemmän yrityksillä on pääomaa, sitä pa-

remmin yritykset menestyvät. Bourdieun mukaan yritykset ovat eräänlaisia toimijoita 

yritysten kentällä, jotka ponnistelevat saadakseen aikaan tapahtumia taloudellisessa 

kentässä. Sosiaalisen, kulttuurisen ja rahallisen pääoman lisäksi Bourdieu luettelee 

symbolisen, teknologisen, kaupallisen sekä juridisen ja organisatorisen pääoman. 

(Bourdieu 2005: 191–199.) 

Rahalliseen pääomaan yrityksillä on suora tai epäsuora pääsy, ja tämä kategoria Bour-

dieun mukaan on oleellinen kaiken muun pääoman kertymiselle. Kaupalliseen pää-

omaan voidaan laskea yrityksen myynnin voima, kuljetus, markkinointi, tuotteen va-

rastointi sekä myynnin jälkeiset palvelut. Rahallisen pääoman eri muotoja en kuiten-

kaan käsittele tässä tutkimuksessa enempää. Sosiaalinen pääoman on, kuten edellä jo 

mainitsin, sosiaalisten verkostojen määrä, joka on mobilisoitavissa, ja siitä saadaan 

hyötyä kilpailussa. Symbolinen pääoma on sijoittamista hyväksi ajateltuun tai laaduk-

kaaseen tai sellaisiin brändeihin, joilla on symbolista arvoa. (Bourdieu 2005.)  

Kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman lisäksi päätin ottaa käyttöön teknologisen pää-

oman käsitteen, koska Suomessa maahanmuuttajayrittäjän toimintaan vaikuttaa paljon 

se, miten hän selviää teknologian kanssa. Näitä kolmea pääoman muotoa tarkastelen 
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suhteessa toimijuuteen. Alaluvussa 2.3 kirjoitan, mitä antropologinen toimijuus on 

yrittäjien elämässä. 

2.3  Antropologinen toimijuus ja yrittäjät 

Toimijuudella tarkoitan sitä, mitä yrittäjällä on toimijana mahdollista tehdä ja mitkä 

asiat mahdollisesti rajoittavat hänen tai hänen yrityksensä toimintaa. Toiminnan käsit-

teeseen liittyy myös yhteiskunnan rakenteiden ymmärtäminen suhteessa yksittäiseen 

toimijaan, joka tässä tutkimuksessa on maahanmuuttajayrittäjä. 

Toimijuus tarkoittaa antropologiassa monia eri asioita, ja se on ollut tutkimuksen teo-

reettisessa keskustelussa jo kauan (ks esim. Bateson 1972, Leach 1977 ja Turner ja 

Abrahams 1969). Toimijuus ei ole käsitteenä vaikea, mutta siihen liittyy monenlaista 

toimijuutta. Tämän tutkimuksen analyysissä tärkeää on maahanmuuttajayrittäjien yri-

tyksen toiminnan ehdot. Koska yritys ei toimi vaan yrittäjä, tutkimuksen toimijuus 

henkilöityy yrittäjään. 

Toimijuutta voi kuitenkin ajatella myös yhteisön toimijuutena, jonka avulla kehitetään 

esimerkiksi turismia niin, että paikallisesti omistetut yritykset ja niiden tuotot auttavat 

paikallista yhteisöä kehittymään (esim. Matarrita-Cascante, Brennan ja Luloff 2010). 

Toimijuuden voi liittää myös esimerkiksi feministiseen antropologiaan ja naisten po-

liittiseen ja moraaliseen itsenäistymiseen (Mahmood 2012: 1–39). Kuitenkin tässä tut-

kimuksessa yhdistän toimijuuden yrittäjään itseensä ja hänen toiminnan ehtoihinsa. 

Mielestäni toimijuus on jollakin tavalla aina sidoksissa muihin ihmisiin, vaikka kyse 

olisikin vain yksilön toimijuudesta. Ihminen ei ikinä toimi yksin, vaan toimijuuden 

ympäristö on esimerkiksi paikka- kulttuuri- ja ympäristösidonnaista. 

Itselleni mielenkiintoisin toimijuuden muoto on sellainen, jossa yksilön omalle ajatte-

lulle ja luovuudelle annetaan valtaa (ks. esim. Clough 2020) eikä toimijuus ole pelkäs-

tään yksilön toimimista annettujen rajoitteiden sisällä. Paul Clough (2020) kirjoittaa 

toimijuudesta antropologiassa. Hänen mukaansa toimijuus, aika ja moraalisuus linkit-

tyvät yhteen. Etnografinen tutkimus elää ajassa, ja eri aikoina tehdyt tutkimukset 
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haastavat edeltävien tutkijoiden teorioita. Antropologian näkökulmasta toimijuuden 

osalta ollaan kiinnostuneita sellaisista teoreettisista kysymyksistä, kuten jännitteestä 

toimijuuden, rakenteiden, yksilön ja yhteiskunnan välillä. (Clough 2020.) 

Cloughin mukaan toimijuuden teorian osalta antropologian piirissä aluksi tutkittiin, 

miten ulkoiset rakenteet rajoittivat yksilön toimintaan. Myöhemmin tutkittiin, miten 

yksilön on mahdollista päästä yli näistä rakenteellisista rajoitteista. Clough ottaa esiin 

tässä vaiheessa Pierre Bourdieun teorian, jonka mukaan tietoisuus on tapoja: keho toi-

mii kollektiivisten, eli yhteisössä jaettujen koodien muistajana, ja lapset oppivat nämä 

normit jo pienenä. Bourdieulle toimijuus oli sitä, että yksilö valitsee vallitsevista olo-

suhteista sen, minkä hänen ehkä odotetaan valitsevan. Bourdieun mukaan yksilö ei 

punnitse mielessään valintoja – niin kuin kilpailussa – siitä näkökulmasta, kumpi vaih-

toehto todennäköisimmin voittaa. (Clough 2020, Bourdieu 1990: 53–54.)  

Bourdieun käsitys toimijuudesta on kuitenkin mielestäni liian kankea, koska se ei ota 

huomioon ihmistä tiedostavana, luovana ja omia päätöksiä tekevänä ihmisenä; eten-

kään silloin, kun maahanmuuttajayrittäjä elää ilman yhteisön tukea uudessa maassa, ja 

oma toimijuus yrittäjänä on rakennettava kahden kulttuurin puristuksessa uudessa 

maassa. 

Cloughin (2020) mukaan Gregory Bateson (1972) alleviivasi yksilön luovuutta sosi-

aalisen muutoksen tekijänä. Sosiaalisessa muutoksessa yhteisön yksilölle asetettuja ra-

joitteita murretaan. Cloughin mukaan taas Kenelm Burridge antoi huomiota proses-

sille, jossa yhteiskunnan sankariyksilöt tekevät uudella tavalla ja heidän toiminnastaan 

tulee lopulta uusi normi (Clough 2020, Burridge 1979). 

Clough pitää Bourdieun teoriaa heikkona, koska siinä toimijuus on vain yksilön ja 

sosiaalisten rakenteiden välissä. Cloughin argumentti on, että Terry Evensin (2008) 

toimijuuden teoria on vahvempi, koska siinä toimijuus on yksilön itsensä rakentama 

muiden hänelle kohdistamiin velvoitteisiin nähden. Kun toimija kohdistaa aikomukset 

samaan asiaan, toiminnan johdonmukaisuus johtaa muutokseen. (Clough 2020.)  
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Terry Evensin (2008: 107–130) käsitykset toimijuudesta ovat filosofian ja sosiaalitie-

teiden välimaastossa. Evensin käsitys toimijuudesta on aikomusta tai moraalista vel-

vollisuutta, ja luovan toiminnan teoilla on oma osansa myös. Yksilön itsereflektio vaa-

tii itsensä ja ympäristön tiedostamista sekä oman edun ja toisten vaatimusten ymmär-

tämistä. Evensin toimijuuden teoriaan liittyvät myös uskomukset omista velvollisuuk-

sista, ja toimijuus on näiden jännitteiden ratkaisemista.  Evensin kritiikki Bourdieun 

toimijuuden teoriaa kohtaan kirjassa Anthropology as Ethics vie toimijuuden teoriaa 

eteenpäin. 

Oma ajatukseni toimijuudesta on muotoutunut Cloughin (2020) ja Evensin (2008) ajat-

telun pohjalta. Ajattelen, että toimijuus voi sisältää rakenteellisia ja moraalisia rajoit-

teita ja että yksilön luovuudella ja omalla ajattelulla ja tiedostamisella on myös oma 

paikkansa toimijuudessa. Kuitenkin toimijuuteen liittyy myös ihmisten tiedostamatto-

mia rajoitteita. 
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3 Metodi ja mitä aineistolle tehdään 

Etnografiset tutkittavien arkea luotaavat menetelmät ovat mielestäni hyvä keino sel-

vittää kulttuureihin liittyviä asioita, sillä kulttuuriset toiminnan rajoitteet ja mahdolli-

suudet ovat yleensä vaikeita hahmottaa ja pukea sanoiksi heille, jotka oman kulttuu-

rinsa parissa työskentelevät koko ajan. Tältä pohjalta ajatellen esimerkiksi kyselyt ei-

vät ole paras vaihtoehto päästä käsiksi tämäntyyppiseen tietoon. Valitsin siis etnogra-

fisen tutkimusmetodin, koska mielestäni se on paras keino saavuttaa tieto, jota etsin. 

Lisäksi kulttuuriantropologisen tutkimuksen erityispiirre on, että tutkijan on mahdol-

lisuuksien mukaan mentävä sinne, missä tutkittava elää. Samalla tutkija on itse tärkein 

tutkimusinstrumentti, eikä esimerkiksi haastatteluja voi ulkoistaa, jos siihen ei ole pe-

rusteltua syytä, eikä kirjoita auki sitä, millainen toisen haastattelijan oma tausta ja 

suhde tutkittaviin on. Antropologiassa tutkija usein myös kirjoittaa muistiinpanoja tut-

kimuspäiväkirjaansa havainnoistaan (ks. esim. tiedon muodostumisesta etnografiassa 

Gould 2016: 9-37). 

Emerson, Fetz ja Shaw (2011) kirjoittavat, että syventymällä tutkittavien maailmaan 

etnografi alkaa ymmärtää aihettaan siitä näkökulmasta, mitkä asiat ovat merkityksel-

lisiä ja mitkä eivät. Etnografisen tutkimuksen tekijät tulevat tästä syystä myös taita-

viksi asioissa, joita he tutkivat tekemällä ja tulemalla osaksi tutkittavien maailmaa. 

Etnografia on myös tapa ymmärtää ja kuvailla sosiaalista maailmaa. Etnografinen 

kenttätyö taas tarkoittaa, että tutkija tutustuu maailmaan, joka on hänelle ennestään 

tuntematon. Nämä sosiaaliset maailmat taas ovat tulkintoja ja tuotettu symbolisesti 

vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. (Emerson, Fetz ja Shaw 2011.) 

Etnografinen tutkimus voi saada monia eri tutkimuksen muotoja, eikä niitä ole tarpeen 

kaikkia tässä selventää. Kuitenkin yhteistä kaikille etnografisille tutkimuksille on se, 

että sen avulla ”halutaan tehdä näkyväksi monitahoisia kulttuurisia ilmiöitä ja proses-

seja sekä niiden merkityksiä yksilölle ja yhteisölle” (Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto 

2018: 7). Voidaan myös sanoa, että etnografinen tutkimusote ohjaa koko 
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tutkimusprosessia, eikä tutkimuksesta voi yleensä erottaa omaa etnografista osaansa. 

(Hämeenaho ja Koskinen-Koivisto 2018.) 

Etnografisen tutkimusotteen lisäksi itse tutkijan merkitys on tärkeä, sillä olen itse tut-

kimuksessani tärkein tutkimusväline. Osallistuvaa havainnointia ja haastatteluita teh-

täessä sillä on merkitystä, kuka on tutkija. Nykyaikaista hyvää etnografista tutkimusta 

ei voi tehdä ilman, että kirjoittaa auki oman position tutkittavia ja tutkimusta kohtaan. 

Oma kokemukseni ja taustani akateemisena opiskelijana vaikuttavat siihen, mitä va-

lintoja tutkimuksessani teen, ja ne on siitä syystä tehtävä näkyviksi. Tällä tavalla va-

linnat saadaan myös tieteellisen arvioinnin kohteeksi (Hämeenaho ja Koskinen-Koi-

visto 2018: 9). 

Pro gradu -tutkimuksessani etnografia ilmeni siten, että tutustuin maahanmuuttajayrit-

täjien elämään vierailemalla heidän työpaikoillaan, keskustelemalla ja tein heidän 

kanssaan puolistrukturoituja haastatteluja. Koska minulla on kokemusta yhteistyöstä 

maahanmuuttajien kanssa ennestään, käytin sitä myös apuna tutkimusta tehdessäni. 

Vierailin myös maahanmuuttajia koskevissa tapahtumissa Oulussa. 

Vaikka tutkija tutustuu etnografiseen kenttään syvällisesti, hän ei kuitenkaan koskaan 

tule osaksi yhteisöä samalla tavalla kuin muut yhteisön jäsenet ovat osa sitä. Kuitenkin 

joskus tutkija voi ottaa keskeisen roolin yhteisössä. Osallistuvan havainnoinnin avulla 

tutkija näkee kentällä, kuinka tutkittavat painivat epävarmuuksien keskellä ja kuinka 

asioiden merkitykset lopulta ilmaantuvat yhteisöllisen toiminnan ja keskustelujen 

kautta ja kuinka ymmärrys ja tulkinnat muuttuvat. (Emerson, Fetz, Shaw 2011.) 

3.1  Etnografina yrittäjän arjessa 

Etnografiselle tutkimukselle on tärkeää se, että tutkija on läsnä henkilökohtaisesti tut-

kimuksessa ja tutkimusprosessin auki kirjoittaminen on ainoa tapa tuoda ilmi ne puit-

teet, joissa tutkimustieto on muodostunut. Tästä syystä on oleellista esimerkiksi mai-

nita ne kipukohdat, joita tutkimuksessa ilmeni. Näin tutkija mahdollistaa lukijalle tut-

kimuksen kriittisen arvostelun. 
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Henri Onodera (2016: 62-87) kirjoittaa, että hänen oma aktivismitaustansa auttoi häntä 

pääsemään sisälle tutkimaansa yhteisöön Egyptissä. Hän kirjoittaa, että kun hänen tut-

kimilleen Egyptin aktivistinuorille tuli esille hänen oma aktivismitaustansa, se vahvisti 

sitä tunnetta, että tutkija ja tutkittavat ovat samalla puolella. Tällä on merkitystä sille, 

mitä tutkittavat tutkijalle puhuvat. Onodera kirjoittaa, että hänen koko perheensä 

muutti Egyptiin hänen tutkimuksensa takia. Etnografian tekemisessä tärkeää on, kuka 

on tutkija ja miten hän sijoittuu suhteessa tutkimuskenttään. 

Haastattelin yhteensä viiden eri maahanmuuttajataustaisen yrityksen omistajaa Ou-

lussa keväällä 2019 ja keväällä 2022. Yhteensä haastattelukertoja oli seitsemän. Raja-

sin pro gradu -tutkimukseni Ouluun, koska se on opiskelu- ja asuinpaikkakuntani.  

Päärooli etnografisessa aineistossani koskien maahanmuuttajayrittäjyyttä on haastat-

teluissa, mutta mukana on myös omia kenttätyömuistiinpanoja (ks. Pienipaavola 2022), 

tapahtumista tehtyjä muistiinpanoja ja oma työkokemus maahanmuuttajien kanssa; li-

säksi luin muita aiheesta tehtyjä etnografisia tutkimuksia.  

Olen tavannut kaikki haastateltavat henkilökohtaisesti. Yksi haastattelu on tehty haas-

tateltavan pyynnöstä etänä, mutta olen tavannut hänetkin henkilökohtaisesti monta 

kertaa ennen haastattelua. Nauhoitin ja litteroin kaikki seitsemän haastattelua, ja ai-

neistoa kertyi yli 80 sivua. Haastateltavissa oli sekä naisia että miehiä. Osallistuvaa 

havainnointia käytin tässä tutkimuksessa haastatteluiden yhteydessä, tapahtumiin 

osallistuessa sekä yritysesittelyjen aikana, jolloin tutkittavat esittelivät minulle yritys-

tensä toimintaa ja tiloja. 

Haastattelujen jälkeen kirjoitin muistiinpanoja asioista, jotka jäivät mieleen. Haastat-

telut olivat puolistrukturoituja, millä tarkoitan Tuomea ja Sarajärveä (2013) mukaillen 

sitä, että minulla oli valmiina haastattelukysymykset, joiden avulla todennäköisesti 

saisin vastaukset tutkimuskysymyksiini. Kuitenkin kentällä ja haastatteluiden välissä 

kysymyksiä piti varioida, sillä osa kysymyksistä osoittautui vaikeaksi. Haastateltavat 

saivat myös itse kertoa asioista, joista heillä oli yrittäjyydestä tai itsestään kerrottavaa. 
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Tämä on osoitus siitä, miten etnografinen tutkimus elää suhteessa kenttään ja korjau-

tuu tutkimusprosessin edetessä. 

Kahdelle haastateltavalle käänsin kysymykset englannin kielelle. Yhden haastatelta-

van kohdalla minun piti ottaa käyttööni koko kokemukseni haastatteluiden tekijänä, 

sillä ainoa yhteinen kielemme suomi oli haastateltavan puolelta sanavarastoltaan heik-

koa. Kyselin asioita uudelleen ja varmistin, että varmasti ymmärsin oikein. Haastatel-

tava oli kuitenkin motivoitunut ja puhui mielellään, mikä helpotti asiaa. Myös oma 

kokemukseni maahanmuuttajien kanssa keskusteluista oli tärkeä apu pro gradu -tutki-

musta tehdessäni.  

3.2  Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka 

Kulttuuriantropologiassa seurataan oman alan eettisiä ohjeita. Ne muodostuvat Ame-

rican Anthropological Associationin (2009) ja Suomalaisen tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan (TENK) mukaan. Esimerkiksi TENK:in (2019) ohjeiden mukaan tutkijan 

pitää toteuttaa tutkimus niin, ettei siitä aiheudu tutkittavalla vahinkoa. Samoin tutkit-

tavilla pitää olla mahdollisuus kieltäytyä osallistumisesta tai keskeyttää osallistuminen 

milloin tahansa. Omassa tutkimuksessani yksi haastateltava kielsi yhden haastattelun 

osion käytön tutkimuksessa, ja minä seurasin asiassa alan tutkimuseettisiä ohjeita, 

enkä käyttänyt sitä osiota tutkimuksessani. 

Kolme haastateltavaa halusi, että heidän nimensä on mukana tutkimuksessa, joten kun-

nioitin myös heidän toivettaan. Aineistossa on esimerkiksi verotukseen liittyen arka-

luontoisia asioita, jotka jätin mainitsematta, koska siitä saatattaisi olla vahinkoa yrit-

täjille. Kuitenkin uskontoon ja kulttuuriin liittyviä asioita päätin ottaa pro gradu -tut-

kimukseen mukaan, koska koin ne oleellisiksi. Kyseessä on kulttuureja tutkiva tiede, 

joten uskonnolla ja kulttuurilla on tärkeä rooli tutkimusalallani. 

Nykyään antropologisessa tutkimuksessa täytyy olla avoin, ja tutkimuksen lähtökoh-

dat, oma positio tutkimukseen nähden ja itsereflektio kuuluvat osaksi tutkimusta. 

Charlotte Davies (1999) kirjoittaa, että refleksiivisyyden pitää olla läpinäkyvää, ikään 
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kuin puku tutkijan päällä. Hänen mukaansa tutkimuksen objektiivisuutta lisää se, että 

subjektiivinen tutkija on avoin tekemistään tutkimuseettisistä valinnoista. 

Koen, että vastuullani on pro gradu -tutkimuksen aikana ja sen jälkeen tuottaa etno-

grafiseen aineistoon perustuvaa tietoa, joka on helposti saavutettavissa. Tämä on vai-

kea kysymys minulle, sillä maahanmuuttajat ovat heterogeeninen joukko. Ei riitä, että 

kirjoitan pro gradu -tutkimukseni selvällä suomen kielellä, sillä moni ei osaa puhua 

suomea, saati sitten lukea suomen kieltä tarpeeksi hyvin. Toisaalta, jos käännän pro 

gradu -tutkimukseni englanniksi, se ei ole kieli, jota kaikki Suomeen muuttaneet maa-

hanmuuttajataustaiset yrittäjät osaisivat lukea. Tästä syystä kirjoitan tiivistelmän eng-

lanniksi ja valitsin pro gradu -tutkimukseni kieleksi suomen. Muita kielenkäännöksiä 

en tätä tutkimusta varten tehnyt. Tuottamani tiedon saavutettavuus on yksi tärkeim-

mistä eettisistä ongelmista, joka minun täytyi selvittää. Myös tutkimuksen suullinen 

esittely on mahdollinen tulevaisuudessa, koska osa haastateltavista kokee lukemisen-

kin vaikeaksi. Itse suomenkieliseen kirjalliseen ilmaisuun olen hakenut apua Turun 

yliopiston luovan kirjoittamisen aineopinnoista, jossa kirjoittamisen hetkellä on me-

nossa erittäin hyödyllinen kurssi tietokirjoittamisesta. Opiskelen lisäksi kauppatieteitä 

Oulun yliopistossa ymmärtääkseni paremmin yrittäjien maailmaa.  

Pääsin Oulun yliopistoon opiskelemaan kulttuuriantropologian maisterintutkintoa 

vuonna 2018, ja jo silloin oli selvää, että suuntaan pro graduni maahanmuuttajayrittä-

jiin. Edellisinä vuosina minulle oli kertynyt työkokemusta pakolaisohjaajana, ja työs-

kentelin myös muun muassa tarjoilijana eri maahanmuuttajien yrityksissä. Olin myös 

juuri opiskellut yrittäjän ammattitutkinnon. Jo alussa suuntasin kulttuuriantropologian 

syventävät opintoni maahanmuuttajiin ja kävin eri tapahtumissa (ks. esim. Pienipaa-

vola 2019). Aloitin myös yritysvierailut ja tein yhden haastattelun samana vuonna. Sen 

jälkeen jäin perhevapaalle, jonka aikana suoritin syventäviä opintoja kirjallisina es-

seinä, jotka nekin liittyivät maahanmuuttajayrittäjiin. Keväällä 2022 tein loput kuusi 

haastattelua. 
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Kaksi haastattelua tein yliopistolla, neljä yrityksissä. Yhden haastattelun tein etänä 

haastateltavan pyynnöstä, mutta olen käynyt aikaisemmin hänen työpaikallaan. Haas-

tattelujen tekemistä vaikeutti tutkimushetkellä vallitseva maailmanlaajuinen korona-

viruspandemia. Se vaikeutti yritysvierailuja ja niistä sopimista talvella 2021–2022. 

Koin myös, että haastatteluiden aikana käytetyt maskit ja sosiaalisen etäisyyden yllä-

pitäminen tuntuivat epämukavilta. 

Omalla kohdallani esimerkiksi kävely haastateltavan kanssa maski päällä tuntui han-

kalalta. Kun pääsimme tutkittavan kanssa haastattelupaikkaan, jouduin haastattelun 

aikana ottamaan maskin pois, ja haastateltava itse kiiruhti kesken haastattelun hake-

maan itselleen maskia. Minä ja perheeni sairastuimme tutkimuksen aikana koronaan, 

ja jouduin olemaan kotona karanteenissa.  

Maailmanlaajuinen pandemia vaikutti tutkimukseen silloin, kun yksi haastateltava 

muisti väärin haastattelun luonteen kasvokkain tapahtuvana tapaamisena; talven ai-

kana moni alkoi jo tottua siihen, että lähitapaamisia ei sovita. Hän oli haastatteluhet-

kellä lisäksi sairaslomalla. Saimme kuitenkin nopeasti sovittua haastattelulle uuden 

ajan. 

Haastatteluita oli yhteensä seitsemän. Kaksi haastattelua tein englanniksi ja viisi suo-

meksi. Minulle oli haastavaa kääntää haastattelupaikalla ennen haastattelua opintoihin 

kuuluva tietosuojailmoitus englanniksi, koska ainakaan juuri ennen haastattelua mate-

riaalista ei ollut saatavilla käännöstä englanniksi. Samoin yrittäjät puhuivat suomea eri 

tasoisesti, ja minun piti opetella yhden haastateltavan tapa käyttää tietyssä rytmissä 

suomenkielisiä sanoja, jotka eivät sinällään tarkoittaneet mitään. Omasta kokemukses-

tani maahanmuuttajien kanssa keskusteluista oli tässä kohtaa korvaamaton hyöty. Li-

säksi koska nauhoitin haastattelut, pystyin keskittymään siihen, että kyselin epäsel-

viksi jääneitä asioita. Myös vuosien kokemus toimittajana varmasti auttoi haastattelu-

tilanteissa. 

Osa haastateltavista halusi tulla tutkimukseen anonyymisti, joten ryhmän pienuuden 

takia anonymioin kahden tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyyden parhaani 
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mukaan. Koska tutkimukseni koskee vain Oulun maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä, 

asiasta tulee monimutkainen. Jopa sukupuolen ja kotimaan mainitseminen paljastaisi 

henkilöt, sillä Oulu on pieni paikka ja täällä helposti saa selville, että ketä maahan-

muuttajataustaisia yrittäjiä on voitu haastatella. Kaikilta tutkittavilta pyysin myös kir-

jallisen tutkimusluvan. Nimesin nämä kaksi anonyymiä haastateltavaa Alaniksi ja Ma-

liniksi. Nimesin ne mielivaltaisesti omasta päästäni, eivätkä nimet kerro henkilöiden 

etnisyydestä mitään. 

3.3  Tutkimuksen aineistonkäsittely ja hallinta 

Tutkimuksessa etnografisena aineistona on haastatteluilta, kenttätyöpäiväkirja sekä 

yleisötilaisuusmuistiinpanot. Lisäksi olen kerännyt kirjallista ja sähköistä aineistoa 

tutkimuksista ja yrittäjyydestä. Tärkeä osa tutkimusta on myös oma kokemus töissä 

maahanmuuttajayrittäjillä. 

Litteroin kaikki seitsemän haastattelua sanasta sanaan, ja aikaa siihen meni reilun vii-

kon työtunnit. Keskimäärin tunnin haastattelun kirjoittamisessa meni vähintään päivä. 

Minulla ei ollut nauhuriin sopivia kuulokkeita, joka hidasti työtä. Tulostin litteroidut 

haastattelut paperille ja luin ne. Koodasin käsin aineistosta eri väreillä vastaukset, 

joissa tutkittavat vastasivat tutkimuskysymyksiin. Kävin haastattelut läpi yksitellen, 

enkä myöhemminkään irrottanut koodattuja osia erilleen, jotta en menettäisi aineiston 

alkuperäistä järjestystä. Näin suppeassa aineistossa en nähnyt koodattujen osien irrot-

tamista erilleen esimerkiksi teemoittain järjestetyille korteille, mutta jos aineistoja al-

kaa olla enemmän, se olisi ehdottomasti ollut parempi valinta. Aineiston koodauksen 

voi tehdä myös tietokoneella, mutta valitsin värikoodauksen, koska visuaalisena ihmi-

senä minun on helpoin jäsennellä tekstimääriä eri värien avulla ja asiasta tulee konk-

reettisempi, kun teen sen käsin. Aineiston koodauksessa on Hirsjärven ja Hurmeen 

(2010) mukaan kyse aineiston lukemis- ja analyysivaiheen alku. Laadullisesta tutki-

muksesta, jota tässä pro gradussa käytän, kirjoittavat myös Eskola ja Suoranta (1998).  

Kenttätyöpäiväkirjaan kirjoitin muistiinpanoja haastattelujen aikaisesta osallistuvasta 

havainnoinnista ja huomioista, mutta myös siitä, miten tiedonpalaset ovat 
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muotoutuneet tutkimusprosessin kuluessa. Kirjoittamisen aikana käsin kirjoitetut 

muistiinpanot ovat minulle tärkeitä ajattelun tukena, samoin teoriakirjojen ja aineiston 

yhdistelemisessä. Näitä muistiinpanoja tuli ehkä yksi vihkollinen. Voiko maahanmuut-

taja kotoutua Ouluun (Pienipaavola 2019) -yleisötilaisuuden muistiinpanoja tuli käsin 

kirjoitettuna viisi sivua. Nämä kaikki muistiinpanot pidän tutkimusta taustoittavina, ja 

niillä on tärkeä rooli siinä, että asiaan liittyvät oivallukset tulee tallennettua (ks. esim. 

Emerson, Fetz ja Shaw 2011). 

Aineistoa keräsin kulttuuriantropologian syventäviin opintoihin kuuluvilla metodi- ja 

teoriakursseilla sekä etnografisen erikoitumisen kurssilla. Nämä kurssit pystyin suun-

taamaan ainakin osaksi omaa tutkimusta kohti. Esimerkiksi metodikurssilla vierailin 

yliopistolla suomen kielen kurssilla, joka oli tarkoitettu maahanmuuttajille. Tein kurs-

silla osallistuvaa havainnointia. Näiden kurssien lisäksi luin antropologisia tutkimuk-

sia toimijuudesta ja maahanmuuttajayrittäjistä. Näihin kursseihin liittyvän esseiden 

kirjoittamisen ja tekstien lukemisen kautta tutkimusprosessissa pro gradun teoria ja 

tutkimusalue on kirkastunut. Tietenkin ymmärryksen kirkastumiseen liittyy myös se-

minaarissa pro gradun ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa keskustelut.  Aineistoon kä-

vin lopulta pureutumaan teorialähtöisesti etsimällä eri pääoman muotoja ja niiden vai-

kutusta yritysten yrittäjien toimijuuteen. 

Tutkimukselle on laadittu aineistonhallintasuunnitelma. Tutkimukseen osallistuvien 

yksilöintitiedot on merkitty muistivihkoon paperille. Tutkimukseen liittyvät haastatte-

lut säilytän rekisterinpitäjän, eli minun, omalla koneella salasanan takana. Jokaiselta 

tutkittavalta pyysin kirjallisesti tutkimusluvan ja kerroin osallistujille tutkimukseen 

osallistuvan oikeuksia tutkimukseen nähden. Ilmoituksen aineistonhallintasuunnitel-

masta jätin ohjeiden mukaisesti Oulun yliopistolle tietoturvavastaavalle. Tutkimuk-

sessa kerättyä aineistoa säilytän arkistossa valmistumisen jälkeen viisi vuotta omalla 

tietokoneella salasanan takana. Viiden vuoden jälkeen tuhoan aineiston tai pidempään 

arkistointiin kysyn lupavan haastateltavilta uudelleen. 
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4 Maahanmuuttajayritysten yrittäjätarinat 

Tutkimuksen maahanmuuttajayrittäjät työskentelevät kaikki eri aloilla. Kaksi yrittäjää, 

Alan ja Malin, esitellään tässä luvussa peitenimillä. Yrittäjätarinat eroavat toisistaan 

ja koetin kirjoittaa auki oleellisia asioita, jotta yrittäjistä ja yrityksistä saisi jonkinlai-

sen eheän kuvan.  

4.1  Palvelualan yrittäjä 

”Tässä asiassa kuitenkin kieli on tärkeä. Kieli pitää hallita, että pystyt pyörittämään 

yritystä ja tiedät, että mistä tullaan ja mihin mennään.” 

(Alan, 2019) 

Alan on ollut Suomessa yli 20-vuotta. Hän on tullut tänne pakolaisena ja hän oli ylpeä 

siitä, miten on palvellut yrittäjänä palvelualalla. Hän ei kertonut pakolaistarinaansa sen 

enempää. Hän on omalla alallaan suorittanut tutkintoja ulkomaita myöden. Suomessa 

tie yrittäjäksi kävi ammattikoulun kautta, eikä hänellä ollut omien sanojensa mukaan 

niin paljon maahanmuuttajille suunnattua apua, kuin mitä nyt on tarjolla. Hänelle oli 

jo Suomessa opiskellessa selvää, että hän haluaa yrittäjäksi. Hän aloitti yritystoimin-

tansa pian ammattikoulusta valmistumisensa jälkeen. 

Tällä hetkellä Alan on yksinyrittäjä, mutta hänellä on ollut useita kertoja työntekijöitä, 

harjoittelijoita ja myös monia muita yrityksiä. Hän on tehnyt yhteistyötä myös oman 

alansa koulujen kanssa. Eniten stressiä hän kokee silloin, kun hänellä on työntekijöitä, 

ja heille pitää olla tarpeeksi töitä, että saa kaikki pakolliset maksut maksettua. 

Alan kertoo, että hän ei ole opiskellut juurikaan suomea, joten vaikka hän osaa kirjoit-

taa, hän sanoo, että virheitä tulee. Kuitenkin hänellä on tutkinto suomen kielellä, sekä 

Suomen kansalaisuus. Hän kertoo, että kielen osaaminen on tärkeää maahanmuutta-

jayrittäjille. Hän saa apua ystäviltä, virkamiehiltä ja perheeltään, jos eteen on tullut 

jokin ongelma. Hän on naimisissa suomalaisen kanssa ja heillä on yhteisiä lapsia. 

Haastatteluhetkellä hän oli ollut kaksi vuotta töissä putkeen ilman lomia, joten hän 

haaveili jo syksyn lomista perheensä kanssa. 
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Verottajan kanssa hän asioi soittamalla, eikä paikan päällä tarvitse enää käydä. Hän 

myöntää, että verottajan kanssa on ollut ongelma, ja hänelle on kertynyt veroja mak-

settavaksi. Alan sanoo, että kaikki asiat lopulta selviävät, kunhan vain osaa pyytää 

apua. Verottajan kanssa saa maksusuunnitelman, joka auttaa pääsemään eteenpäin, jos 

on joutunut ongelmiin. Markkinointiin hän voisi omien sanojensa mukaan panostaa 

enemmän, ainakin jos palkkaa työntekijän. Alan on vuosien myötä saanut asiakkaansa 

puskaradion kautta. Suurin osa hänen asiakkaistaan on vakituisia, jotka suosittelevat 

hänen palveluitaan myös muille. 

”Joo mun yritys kyllä.. minä esimerkiksi, jos haluan, minä voin ottaa työntekijän, jos 

alkaa vähän mainostaa. Mutta jos työntekijä tulee, niin sitten pitää olla enemmän töitä.” 

(Alan 2022) 

Alanin (2019, 2022) sosiaaliset verkostot ovat laajat ja hänellä on myös sukulaisia 

Oulussa. Itsekin tutkijana olen tavannut heitä ja jutellut heidän kanssaan. Yrityksen 

tiloissa on otettu huomioon se, että siellä on mahdollista jutella ja viettää aikaa. Yrit-

täjyys- perhe- ja ystävyyssuhteet kietoutuivat hänen kohdallaan tiiviisti yhteen. 

4.2  Oulun LaatuSiivous 

Pulenthiran Suthakomahan (2022) tuli Suomeen mentyään naimisiin Sri Lankalaisen 

naisen kanssa 2000-luvulla. Suomessa hän opiskeli kieltä ja opiskeli siivousalan tut-

kinnon ammattikoulussa. Hän on yksinyrittäjä ja yritystoiminta alkoi vuonna 2016. 

Ensin hänellä oli toiminimi, mutta tällä hetkellä hänellä on osakeyhtiö. Hän kertoo, 

joskus tuloja tulee yrityksen kautta paremmin ja joskus huonommin. Hän kuitenkin 

nostaa aina saman verran kohtuullista palkkaa. Koronapandemia on vaikuttanut yri-

tystoimintaan, kun pandemian aikana ihmiset ovat vältelleet kotona tapahtuvaa sii-

voustyötä ainakin pandemian alussa.  

Suthakomahan (2022) ei ole tullut Suomeen pakolaisena, mutta hänen tarinassaan on 

paljon samankaltaisuutta sotaa paenneiden kertomusten kanssa. Hän kertoi, että hän 

meni Sri Lankasta nuorena miehenä Saudi Arabiaan töihin sukulaismiesten kanssa. 
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Hän oli siellä yli kymmenen vuotta töissä siivousalalla. Hän kuitenkin palasi sotaon-

gelmaiseen Sri Lankaan sen jälkeen, kun Saudi Arabiassa alkoi tapahtua hänen omaan 

etniseen taustaansa, eli tamileihin kohdistuvia murhia.  

Suthakomahan (2022) kertoi, että hänen työskentelyalueensa lähellä Saudi Arabiassa 

poliisit tulivat ja sanoivat kahdelle miehelle, että miesten pitää tulla heidän mukaansa. 

Toinen kieltäytyi ja poliisit ampuivat hänet siihen paikkaan. Toinen lähti mukaan, 

mutta perillä miehen kaula viillettiin ja vyötärölle laitettiin auton rengas. Miehen 

päälle kaadettiin petrolia tai muuta palavaa nestettä ja hänet tiputettiin vielä hengissä 

olevana kaivoon. Sitten poliisit käärivät jonkinlaisen varren päähän palavaa nestettä 

imevän kangaspalan, sytyttivät sen tuleen ja tiputtivat palavan kangaspalan sen varren 

avulla miehen päälle kaivoon. Kaivossa mies paloi elävältä. Tämän järkyttävän tapah-

tuman takia hän palasi kotimaahansa Sri Lankaan. 

Sri Lankassa Suthakomahan kuuli, että hänen tuttavaperheensä tytär oli Suomessa. 

Siitä sitten lähti tapahtumaketju, jonka takia hän nyt on Suomessa naimisissa ja töissä 

yrittäjänä. Vaikka Suthakomahan on suorittanut tutkinnon Suomessa ja hänellä on yli 

kymmenen vuoden työkokemus alalta, hän koki, että töiden saaminen Suomesta oli 

vaikeaa: 

”…kenelle menen kysy tämä työpaikka? Missä paikkaa löytyy tämä… ? niin hankala 

tämä… pää todella kipee.” 

(Pulenthiran Suthakomahan, 2022) 

Suthakomahan (2022) epäilee, että hänen tummempi ihonvärinsä aiheuttaa epäluuloa 

ja että hänen siksi oli vaikea saada töitä. Kuitenkin hän pääsi töihin ja ehti olla noin 

kaksi vuotta töissä ennen kuin hän perusti oman yrityksensä. Yrityksen perustamiseen 

ja siihen liittyviin paperitöihin hän kertoo saaneensa apua yrittäjyyden ammattilaisilta 

Oulussa ja omalta vaimoltaan. Hän kertoo, hänen siivousyrityksensä asiakkaat ovat 

suomalaistaustaisia. Hänen apunaan on myös kirjanpitäjä. 
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Suthakomahan (2022) kertoo, että hänellä on myös toinen yritys, jonka kautta hän hoi-

taa muuttoja pakettiautolla. Hän myös haaveilee omasta ravintolasta ja perheensä saa-

misesta Suomeen turvaan sodan keskeltä. Suthakomahan ja hänen vaimollaan on yksi 

yhteinen lapsi, jonka syntymän kunniaksi hän kertoo pitävänsä yhden vapaa- ja paas-

topäivän joka viikko. Se on viikonpäivä, jolloin hänen poikansa syntyi. 

Suthakomahan on tottunut tekemään käsillään töitä. Hän näyttää haastattelussa vuosi-

kymmeniä töitä tehneitä käsiään ja kertoo tarinaa siitä, miten hänen käsiensä iho on 

erilainen silloin, kun tekee käsillä fyysisesti raskasta työtä. Iho paksuuntuu ja muuttuu 

kovaksi. Hänen perheelleen yrittäminen Suomessa on mahdollistanut elintason nousun 

ja hän kertoo, että on voinut ostaa perheelleen oman talon ja yrityksen tarjoaman muut-

toavun takia hänellä on myös auto.  

Työn tekeminen Suomessa on Suthakomahanin (2022) mukaan helppoa verrattuna nii-

hin töihin, joita hän teki Saudi Arabiassa. Bourdieun (1985: 280-291) teoria kulttuuri-

sesta pääomasta ruumiillisessa muodossa tulee tässä kohtaa mieleeni, sillä Suthako-

mahan osaa arvostaa suomalaista työelämää sen takia, miten hän on muualla maail-

massa työntekijänä kokenut. Muistot kovasta elämästä ja raa’asta työstä opettivat sel-

västi häntä. Suthakomahanin (2022) mukaan Suomessa työntekijöitä arvostetaan ja 

täällä on turvallista. 

Suthakomahan (2022) kertoo, että hänen kulttuurissaan, katolilaisessa tamilin kulttuu-

rissa miehen tehtävä on käydä töissä. Toisaalta hän haaveilee ravintolan perustamisesta, 

mutta hän koki ajatuksen vielä vaikeaksi, koska hänen poikansa on vielä niin pieni ja 

perhe tarvitsee hänen aikaansa. Hän kertoo, miten haaveili siitä, että hänen perheensä 

olisi lähempänä ja tarvittaessa auttaisi hoitamaan lasta. Pierre Bourdieun (1985: 280–

291) kulttuurisen pääoman muodon institutionaalinen muoto tulee minusta tässä esille: 

on kulttuurista riippuvaista, millainen perheinstituutio pitää yksilön mielestä olla ja 

miten siinä toimitaan. 

Suthakomahan (2022) kertoo siitä, miten olisi valmis laajentamaan yritystoimintaansa, 

mutta ei ole saanut luotettavaa työntekijää. Hänellä on huonoja kokemuksia 
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työntekijöistä Suomessa ja hän haaveilee, että olisi mahdollista palkata omia sukulai-

siaan töihin joskus tulevaisuudessa. Kuitenkin hän päätyy siihen, että on parempi, jos 

löytää Suomesta työntekijän, jolla on siivousalan tutkinto ja joka on tarpeeksi luotet-

tava ja ahkera.  

4.3 Bioteknologia-alan yritys Finnadvance 

Prateek Singh (2022) tuli Suomeen opiskelemaan yliopistoon, eikä hänellä ollut aiko-

musta perustaa yritystä. Hän haaveili urasta yliopistotutkijana ja hän on myös opiskel-

lut paljon muissa maissa. Hänen perheensä asuu Intiassa, eikä hän ole perustanut per-

hettä Suomessa. Hänen yritysideansa lähti siten, niin kuin monen muunkin yrittäjän 

yritysidea lähtee, jo olemassa olevasta ideasta ja kehittelemällä siitä omanlainen so-

vellus:  

“It’s a… the idea has been around for decades so its.. we have not generated the basic 

idea.” 

(Prateek Singh, 2022) 

Singh (2022) kertoo, että päätti perustaa yrityksen sen jälkeen, kun hän sai kuulla ra-

hoitusmahdollisuudesta. Arvostetun rahoituksen saamisen edellytyksenä oli biotekno-

logia-alan yrityksen perustaminen, jonka on mahdollista tuottaa vaihtoehto sille, ettei-

vät esimerkiksi lääkeyhtiöt tarvitse eläimiä kokeisiinsa. Kyseessä on biotekninen laite, 

jonka koostumus mahdollistaa esimerkiksi sen, että sen läpi voi kasvaa verisuonia. 

Hänen mukaansa yritys on perustettu vuonna 2018 ja Finnadvance-yritys työllistää 

tällä hetkellä 16 kokoaikaista ja sen lisäksi osa-aikaisia työntekijöitä. Yhteensä 20–22 

ihmistä. Yrityksen tuotetta viedään Suomesta ympäri maailmaa esimerkiksi eri lääke-

yhtiöihin. 

Singhin (2022) mukaan yritys sijaitsee Oulussa ja on kasvanut voimakkaasti parin 

vuoden aikana. Singh sanoo, että yrityksessä on ratkaisevat hetket tulevaisuuden kan-

nalta. Haastattelun aikana hän sai viestejä ja muistutuksia, ja huoneen ovi kävi. Mie-

lestäni tapahtumat vihjaavat, että häntä tarvitaan työpaikalla. Hän kertoi, että on hänen 
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vastuunaan turvata työ ja palkka kaikkien työntekijöiden osalta. Hän mainitsi myös 

työntekijöidensä perheet puhuessaan omasta vastuustaan työnantajana. Hän sanoo, 

että kaipaa suurempaa, riskialtista ajattelua myös työntekijöiltä, koska sen kautta on 

myös mahdollista saada enemmän voittoja. Hän sanoo, että Suomessa ei välttämättä 

uskalleta ottaa suuria riskejä, koska täällä ollaan tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. 

Ulkomailta tulleet ehkä näkevät enemmän mahdollisuuksia ja ovat valmiita ottamaan 

suurempi riskejä. 

Singh (2022) sanoo, että hänellä itsellään ei ole ollut vaikeuksia saada oleskelulupaa, 

mutta hänellä on työntekijöitä, joilla on ollut vaikeuksia saada perheitä luokseen. Hän 

arvelee, että ehkä maahanmuuttovirastossa ei ole tarpeeksi resursseja käsitellä hake-

muksia, mutta ei osaa sanoa tarkemmin, että mikä tilanteessa auttaisi. Hänelle ystävät, 

työ ja avustustyö vapaaehtoisena ovat tärkeitä. 

Singh osaa monia eri kieliä, mutta hän haluaisi oppia suomea. Hän kertoo, että hän jää 

hieman ulkopuolelle asioista, kun ei osaa kieltä. Lisäksi hän on saanut merkittävän 

kansainvälisen rahoituksen, josta kuitenkaan ei tullut Suomessa ja Oulussa suurta nu-

meroa. Singh mainitsee vahvemman brändin luomisen, viestinnän ja rohkeuden aja-

tella asioita suuresti avaimena sille, miten yritys voi tulevaisuudessa jatkaa ja kasvaa. 

4.4  Maahantuontiyritys 

Malin (2022) tekee töitä kotoa käsin. Hänellä on maahantuontiyritys. Hänellä on suo-

malainen puoliso ja heillä on myös yhteisiä lapsia. Malinilla on korkeakoulututkinto 

kotimaansa yliopistosta, mutta hän ei nähnyt mahdollisuutta tehdä sen alan töitä Suo-

messa. Hän on opiskellut suomen kieltä Suomeen tulon jälkeen ja on käynyt yrittäjille 

suunnatun kurssin, jossa hän kehitteli yritysideaansa. Yritys aloitti toimintansa vuonna 

2016 ja hänellä on omassa kodissa yrityksen varasto. Malin ei maininnut oleskelulu-

piin liittyvistä hankaluuksista. 

Malin (2022) kävi Oulussa yrittäjyyteen liittyvän kurssin ennen yrittäjäksi ryhtymis-

tään ja hän sai apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Se ei kuitenkaan auttanut 
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häntä saamaan yritykselle pienimuotoista lainaa, jotta hän olisi voinut aloittaa yritys-

toiminnan. 

Malin osaa puhua hyvin englantia ja suomea äidinkielensä lisäksi. Kielitaito on kehit-

tynyt suomalaisen puolison ja yritystoiminnan kautta parissa vuodessa huimin askelin. 

Kun tapasin hänet ensimmäisen kerran vuosia sitten, puhuimme englantia, mutta Ma-

lin teki selväksi, että nyt, haastattelujen aikaan vuonna 2022, hän haluaa kommuni-

koida suomen kielellä. 

Myös Malinin (2022) kohdalla yrittäjyys on mahdollistanut elintason nousun sillä ta-

valla, että hän on saanut ostettua oman kodin. Hän kuitenkin mainitsi, että hän ei halua 

kasvattaa liiketoimintaansa eikä ottaa työntekijää, koska yritystoiminta tapahtuu ko-

tona. Myytävien tuotteiden tarkistaminen on tarkkaa työtä, ja tuotteiden palautukset 

ovat pienen liiketoiminnan yrittäjille kallista. Siksi hän haluaa tarkistaa ja pakata 

kaikki tuotteet itse. Lisäksi hän on huolissaan maailman tilanteesta. Haastatteluhet-

kellä ajankohtaista oli koronaviruspandemia ja Venäjä oli juuri hyökännyt Ukrainaan. 

Malin (2022) sanoo, että välillä myyntiä on enemmän ja välillä vähemmän. Hän suun-

taa välillä markkinointia esimerkiksi Ruotsiin ja lähettää tuotteita sinne. Kun myynti 

on hiljaisempaa, hän seuraa muiden yritysten toimintaa ja ottaa ideoita käyttöön omaan 

yritykseensä. Kiireaikoina hän pakkaa tuotteita iltaisin jopa kello yhteentoista. Hän 

sanoo, että jos työ olisi muualla kuin omassa kodissa, hän ei ehkä tekisi niin myöhään 

töitä. Hänelle on tärkeää olla kotona lähellä perhettä. Kun töitä on paljon, hän säästää 

rahaa hiljaisempia aikoja varten. 

4.5  Kahvila-konditoria Mon Chou Pâtisserie 

”…so aaa we wanted to do it somewhere else. We thought about United States, but I 

did not want to go in the end. And my older son was interested to coming to the north-

ern country and my younger son .. so my husband remembered that someone had told 

him about Oulu.” 

(Julie Marty, 2022) 
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Näin kuvailee Julie Marty (2022) tarinaa siitä, miten he päätyivät Suomeen Ouluun 

yrittäjiksi. Hänellä on Oulun keskustassa perheensä kanssa pieni ranskalainen kahvila-

konditoria, jonka nimi on Mon Chou Pâtisserie. Lisäksi yritys maahantuo tuotteita 

Ranskasta, joita on myynnissä yrityksen tiloissa. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa, 

Marty itse ja hänen miehensä. Yrityksessä on töissä haastatteluhetkellä Martyn lisäksi 

hänen leivonta-alaa opiskellut poikansa ja yksi suomalainen harjoittelija. Hänen mie-

hensä tekee etätöitä Oulussa yrityksen tiloissa toiselle työnantajalle lakimiehenä, 

mutta hoitaa myös muun muassa yrityksen taloudenpitoa. Yritys on perustettu ko-

ronapandemian aikana vuonna 2021. Julie on opiskellut myös leivonta-alaa Ranskassa 

ennen Suomeen tuloa. 

Perheessä odotetaan toiselle pojalle oleskelulupaa. Marty (2022) sanoo, että heillä on 

kaikki, mitä lupaa varten tarvitaan, esimerkiksi rahaa, he ovat Euroopasta ja heillä on 

yritys. Kuitenkaan oleskelulupaa ei ole vielä saatu. Martylle itselleen asiointi Maahan-

muuttovirastossa oli tehokasta ja hän sai oleskeluluvan Suomeen nopeasti. 

Marty (2022) kertoo, että hän on syntynyt Kaliforniassa Yhdysvalloissa, mutta on 

opiskellut yliopistotutkinnon Ranskassa, jonne hän jäi asumaan opiskelujen päätyttyä. 

Yliopistossa hän on opiskellut kieliä, mutta suomen kieltä hän ei vielä osaa. Hänen 

miehensä on ranskalainen, ja Marty on asunut Ranskassa kauemmin kuin Yhdysval-

loissa. Aluksi perhe mietti yrityksen perustamista Julien synnyinmaahan, mutta lopulta 

Marty ei kuitenkaan halunnut muuttaa sinne. Ranskassa on hänen mukaansa paljon 

leipomoita, joten he eivät halunneet jäädä myöskään sinne. Tämän takia heillä on nyt 

yritys Suomen Oulussa. Julie kertoo, että hän oli mukana Startup Refugeesin ohjel-

massa vuonna 2019 ja sen avulla hän sai apua liiketoimintasuunnitelmaansa. Hän on 

myös asioinut Business Oulun työntekijän kanssa, mutta Startup Refugeesin avulla 

hän sai mentorin, joka auttoi häntä paljon. 

Tulevaisuudessa Marty (2022) haluaa saada kunnolla yrityksen toimimaan, ja hän jo 

nyt kokee, että yritys kerää Oulusta ranskalaiset yhteen, koska yrityksessä tehdään esi-

merkiksi ranskalaisten rakastamia croissanteja, joita ei samalla tavalla välttämättä 
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muualta saa. Hän kertoo, että haluaisi yrityksen tulevan osaksi oululaista yhteisöä. Sen 

takia kielen oppiminen on tärkeää. Hän arvelee, että kun kyseessä on perheyritys, se 

ehkä auttaa myös ihmisiä tutustumaan heihin helpommin. Asiakkaat puhuvat heille 

ranskaa eri tasoisesti, kun tulevat asioimaan yrityksessä. Marty sanoo, että yritys on 

haluttu harjoittelupaikka opiskelijoiden keskuudessa.  
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5 Yrittäjien pääoma suhteessa toimijuuteen 

Päätin yhdistää toimijuuden eri pääoman käsitteisiin. Mielestäni kulttuurinen, sosiaa-

linen ja teknologinen pääoma auttavat avaamaan yrittäjien toimijuudesta sellaisia puo-

lia, joiden ymmärtäminen on arvokasta, jotta maahanmuuttajayrittäjien yritysten toi-

minnan ehtoihin päästään käsiksi. 

5.1 Toimijuus ja kulttuurinen pääoma 

Kulttuurinen pääoma on tärkeää monessa suhteessa maahanmuuttajayrittäjille. Maa-

hanmuuttajuus vaikuttaa moniin asioihin, jotka voidaan luokitella osaksi kulttuurista 

pääomaa. Osaltaan se, että miten yrittäjä pystyy hyödyntämään lähtömaan kulttuurista 

pääomaa, on myös tärkeä silloin, kun puhutaan maahanmuuttajien menestymisestä. 

Esimerkiksi heillä, joilla on koulutusta takanaan, on todennäköisesti enemmän mah-

dollisuuksia hyödyntää Suomessa saatavia englanninkielisiä palveluja. Ilman kielitai-

toa tähän apuun ei pääse käsiksi. Aineistossani esimerkiksi Julie Marty (2022) ja Pra-

teek Singh (2022) pystyvät suoraan kysymään ja lukemaan yrittäjille tarkoitettuja oh-

jeita englanniksi. Kuitenkaan maahanmuuttajilla ei ole sitä samaa kulttuurista pää-

omaa, jota kantasuomalaisilla on kielen osalta. Toisaalta Suomessa ammatin tai kor-

keakoulututkinnon opiskelleilla on parempi mahdollisuus päästä kiinni tietoihin, joita 

tarvitaan yrittäjänä. Kolmanneksi maahanmuuttajilla voi olla sellaista kulttuurista pää-

omaa kotimaastaan, joka auttaa menestymään Suomessa. 

Oma haastatteluaineistoni on sillä tavalla kulttuurisesti sirpaleista, että yritysten pe-

rustamisidea ei ollut etniseen ryhmään rajoittuva (ks. etninen yrittäjyys Casado, Falcão 

ja Cruz (2022). Yrittäjät tarjoavat palveluja, kotimaasta maahantuotuja tuotteita tai 

Suomessa valmistettuja tuotteita. He myyvät tai tarjoavat palveluja joko pääasiassa 

suomalaisille tai toimivat pääasiassa tuotteiden viejänä Suomesta länsimaihin. Haas-

tattelemani maahantuontiyritykset eivät ole riippuvaisia Suomessa olevista samaan et-

niseen ryhmään kuuluvista ihmisistä asiakkaina juurikaan. Toisaalta esimerkiksi Malin 

(2022) on käyttänyt kotimaassa sosiaalisia verkostojaan saadakseen yrityslainan 
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lähtömaastaan Suomesta käsin toimivaa yritystään varten. Lisäksi yrittäjä käyttää tuot-

teiden toimittajien kanssa neuvotteluissa omaa äidinkieltään, josta on tietenkin etua.  

Etninen yrittäjyys saattaa lisätä yrittäjän toimijuutta, jos hän pystyy hyödyntämään 

omaa kulttuurista taustaansa ja tarjoamaan palveluja oman ryhmän sisältä tulevaan 

tarpeeseen. Näin pitkälle en kuitenkaan vielä tässä pro gradu -tutkimuksessa päässyt, 

ja tässä olisi aihe uudelle tutkimukselle. Mielestäni Oulussa maahanmuuttajaryhmät 

ovat vielä niin pieniä, että ei voida puhua etnisestä yrittäjyydestä, joka mielestäni on 

osaltaan oman kulttuurisen pääoman hyödyntämistä liiketoiminnassa. Ehkä tulevai-

suudessa tällaista yritystoimintaa tulee Ouluunkin enemmän. 

Julie Marty (2022) myy tuotteita myös omasta maasta tänne tulleille, mutta käsittääk-

seni he eivät ole pääasiallinen asiakasryhmä. Tämän vuoksi ei voida puhua etnisestä 

yrittäjyydestä, vaikka yrittäjä tuo kotimaasta Suomeen tuotteita ja toimii siis myös 

maahantuojana ja myös oma kulttuurinen tausta on yritysidean taustalla. Nämä seikat 

eivät kuitenkaan sovi etnisen yrittämisen käsitteeseen, sillä Suomessa suurin osa asi-

akkaista eivät ole samasta etnisestä ryhmästä, jossa yrittäjä kokee juurensa olevan. 

Kuitenkin Martyn yrityksessä on huomioitu oman etnisen taustan asiakkaat, joten tämä 

seikka on mielestäni lisännyt Martyn toimijuutta yrittäjänä. 

Kielitaito, jonka näkisin myös osana kulttuurista pääoma, oli yhdelle yrittäjälle este 

lukea suomen ja englannin kieltä. Kuitenkin hänellä oli ideoita ja osaamista, joka nou-

sevat hänen omasta kulttuuristaan. Hänellä ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa ide-

oitaan, vaikka hän halusi laajentaa liiketoimintaansa. Kuitenkin esimerkiksi intialai-

nen Prateek (2022) kertoo, että yritysmaailmassa häntä kohdellaan ihan samalla tavalla 

kuin suomalaisia. Hän myös itse kertoo kohtelevansa ihmisiä niin, että sillä on eniten 

väliä, että ihmiset tekevät sen mitä lupaavat. Kuitenkin hänellä on toive kielen oppi-

misesta. 

Alan (2022) kertoo, että vaikka hän tuntee paljon suomalaisia, hän ei kuitenkaan ole 

koskaan oikein päässyt todella läheiseksi ystäväksi heidän kanssaan. Siihen väliin hä-

nen mukaansa jää aina jonkinlainen tila. Siksi lähimmät ystävät ovat pääasiassa muita 
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kuin Suomessa syntyneitä. Mielestäni yrittäjän kulttuurisen pääoman kasvaminen on 

yhteydessä yrityksen toimijuuden kasvamisen kanssa. Sillä, onko yrittäjällä kulttuu-

rista pääomaa - eli siis vaikka koulutusta, kielitaitoa, tai muuta - liittyy siihen, minkä-

laisena hänen toimijuutensa yrittäjänä näyttäytyy. Esimerkiksi siivousalan tutkinnon 

suorittanut ei vain opi ammattikoulussa siivoamaan oikeaoppisesti eri aineilla ja väli-

neillä, koulussa myös oppii, miten Suomessa siivousalalla toimitaan. Kun siihen lisä-

tään kokemus vaikeista työoloista muualla, suomalaisen siivousalan työn voi kokea 

helpoksi. 

5.2  Toimijuus ja sosiaalinen pääoma 

Yrittäjien sosiaaliset verkostot voivat tarjota mielestäni sosiaalista pääomaa, jolla voi 

päästä eteenpäin, vaikka silloin, kun omat taidot tai kieli eivät riitä. Malin (2022), joka 

toimii maahantuontiyrittäjänä, on verkostoitunut kotimaahansa sukunsa avulla ja Suo-

meen suomalaisen puolisonsa ja tämän perheen kautta. Niinpä hän kielellisissä asi-

oissa käyttää apuna suomalaista sukuaan ja yrityksen perustamisen aikaan käytti läh-

tömaansa verkostoja saadakseen yrityksen perustamista varten lainaa, kun hän ei sitä 

Suomesta saanut. 

Suthakomahan (2022), siivousalan yrittäjällä, oli perheestä ja omasta kotimaassa si-

jaitsevasta yhteisöstä nouseva tarve kasvattaa yritystä, mutta hänellä on vaikeuksia 

luottaa ulkopuolisiin työntekijöihin. Hänellä on ollut Suomessa yksi työntekijä, mutta 

työntekijän virheiden takia yritys menetti asiakkaita ja sitä kautta myös rahaa, joten 

yrittäjä päätyi hautaamaan yrityksen laajennusidean moneksi vuodeksi. Toisaalta hä-

nellä on halua ottaa riskejä ja laajentaa yritystä esimerkiksi siinä tapauksessa, jos pys-

tyisi työllistämään sen avulla ulkomailla asuvia sukulaisiaan. Tärkein työn motiivi ei 

siis välttämättä ole raha. Sama haastateltava myös kertoi, että lähettää vanhemmilleen 

rahaa kotimaahansa. Sosiaalisen pääoman ylläpitämiseen tarvitaan aikaa ja vaivaa ja 

näin todella on, sekä Alanin, että Suthakomahanin tapauksessa. 

Sosiaalisen pääoman ylläpitämiseen tarvitaan välillä suurta vaivaa ja ponnisteluja, ja 

siihen liittyy myös mielestäni moraali, joka voi toimia sekä yrityksen toimintaa 
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rajoittavana että eteenpäin vievänä voimana. Esimerkiksi Prateek (2022) kertoo, että 

hän on luonteeltaan sellainen, ettei halua luovuttaa helpolla. Se ehkä kannustaa häntä 

menemään eteenpäin tilanteissa, joissa muut olisivat luovuttaneet. Tämä perheestä tu-

leva oppi on voinut auttaa häntä menestymään opiskeluissa ja myöhemmin pääsemään 

eteenpäin yrittäjänä. Moraalista on kyse silloin, kun kotimaahan pitää lähettää rahaa 

tai kun yrittäjä ajattelee, että on ensisijaisesti miehen tehtävä tuoda perheelle elanto. 

Tällaisessa tilanteessa yrittäjäksi ryhtyminen voi olla hyvä vaihtoehto, kun työn mää-

rää voi lisätä sitä halutessaan. Prateek Singh (2022) kertoi, että hän haluaa lahjoittaa 

rahaa ja aikaa hyväntekeväisyyteen, koska hänellä on mahdollisuus siihen. 

Moraalisesta toimijuudesta Egyptin musliminaisia koskevassa tutkimuksessa kirjoit-

taa pakistanilaissyntyinen ja Yhdysvalloissa akateemisen uransa tehnyt Saba Mah-

mood (2012: 17–18). Hän kirjoittaa, että toimijuus ei niinkään liity dominoinnin vas-

tustamiseen. Se on toiminnan olemassaoloa, joita alisteinen asema luo ja mahdollistaa. 

Mahmood tutki Egyptissä naisia ja hänen mukaansa heidän alisteisen asemansa lopet-

taminen ei takaa naisten toiminnallisuuden lisääntymistä, sillä vapaus ei välttämättä 

lisää toiminnan mahdollisuuksia senkaltaisessa yhteiskunnassa, jossa naiset elävät. 

Hänen kirjansa on feminististä antropologiaa, mutta mielestäni tämä ajatus yhteiskun-

nassa toimimisesta sopii myös eri syistä alisteisessa asemassa oleviin jotakin tiettyä 

valtaväestöä nähden. 

Monet maahanmuuttajien kohtaamat toiminnalliset rajoitteet voivat olla sosiaalisia ja 

poliittisia – eriarvoistaviakin –, joiden ratkaisemiseksi ei riitä pelkkä ylhäältä päin tu-

leva yrittäjyydestä maahanmuuttajille informointi. Aineistossani tuli hyvin esille se, 

että ulkomailla kerättyä työkokemusta ei arvosteta. Suthakomahan (2022) sanoo, että 

hänen oli vaikea saada töitä erilaisen ihonvärinsä takia. Kuitenkin asioissa on eri puo-

lia, sillä osa tutkittavista pystyi näkemään mahdollisuuksia siellä, missä toiset näkivät 

vain rajoitteita. Esimerkiksi suurin osa haastatelluista oli asunut muualla ulkomailla jo 

ennen Suomeen tuloaan ja heillä oli kokemusta eri kulttuurien keskellä elämisestä. He 

osasivat arvostaa Suomen työntekijöille helpoksi tehtyä työelämää tai sekä sitä turvaa, 

joka yrittäjille Suomessa tarjotaan esimerkiksi verojen maksamisen avulla. Myös tieto 



   

 

43 

 

siitä, että yritysten välinen kilpailu on reilua, tuli esille. Suomalaisten viranomaisten 

lahjominen tai asioiden kiirehtiminen ei onnistu kenenkään toimesta.  

Alan (2022) kertoo, että hän perusti perheensä kanssa uuden yrityksen vain sen takia, 

että saa Suomessa olevalle sukulaiselleen työpaikan. Moraaliset velvollisuudet per-

hettä kohtaan ovat joskus painavammat kuin mitä pelkkä ajatus siitä, että omalle ydin-

perheelle tarvitaan elanto. Ja vaikka hänen yritystoimintansa luonne ei ole etnistä yrit-

täjyyttä, hänen lähimmät ystävänsä ovat silti samasta syntymämaasta kotoisin. Hänen 

aikaisemmin omistamansa toinen yritys kuitenkin hyödynsi omaa etnistä taustaa, 

mutta edelleen, pääosin suomalaisille asiakkaille. 

Casadon, Falcãon ja Cruzin (2022) mukaan sosiaaliset rakenteet eivät ole vain talou-

dellista toimintaa, vaan osoitus yhteisöllisestä asenteesta ja käyttäytymisestä yhteisön 

sisällä. Yksi haastattelemistani yrittäjistä kuuluu uskonnolliseen ryhmään, jossa kui-

tenkin samasta uskonnosta riippumatta on monia eri kansallisuuksia mukana. Ehkä 

siitä syystä uskonnollinen ryhmä ei välttämättä takaa samaa yhteisöllisyyttä kuin ko-

timaassa, sillä siihen kuuluu monia eri kulttuureja ja kansallisuuksia. Samoin sellaista 

yritystoimintaan liittyvää etnisyyttä en löytänyt tästä tutkimuksesta, josta Casado, 

Falcão ja Cruz (2022) puhuvat etnisenä yrittäjyytenä, vaikka sitä saattaa Suomessa 

ollakin, jos keskittyisin vain tietyn etnisen ryhmän yrittäjiin etenkin Helsingin seudulla, 

jossa on enemmän maahanmuuttajia. Kuitenkin tällaisessa tapauksessa tietystä maasta 

tai kielialueesta tulleita pitäisi olla suhteellisen paljon, jotta oman etnisen taustan hyö-

dyntäminen yrittäjänä voisi olla mahdollista. Käsittääkseni Oulussa esimerkiksi etniset 

kaupat palvelevat monia eri ryhmiä, eikä pelkästään yhden etnisen ryhmän palveluille 

tai tuotteille ole tarpeeksi kysyntää. Eri etnisten ryhmien välillä on siis pakko tehdä 

yhteistyötä, jos meinaa menestyä. Samoin palveluilla pitää olla myös suomalaisia asi-

akkaita. 

Casado, Falcão ja Cruz (2022) kirjoittavat myös etnisen yhteisön turvallisuusmekanis-

meista. Suthakomahan (2022) haaveili oman perheenjäsentensä työllistämisestä ja eri 

töiden vastuiden jakamisesta Suomessa perheen kesken, vaikka tällä hetkellä 
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Suomessa asuu vain puoliso ja lapsi. Oman perheen palkkaaminen ei hänelle välttä-

mättä ole niin riskialtista kuin suomalaisen työntekijän palkkaaminen. Tosin saman-

laista ryhmän sisäistä turvallisuusmekanismia, jossa suojellaan jotakin tiettyä etnistä 

ryhmää, ei vähäisten maahanmuuttajien takia ehkä pääse syntymään. Yrittäjä kertoi 

luottamusongelmistaan työntekijöitä kohtaan ja hän haaveili laajennetun perheen, jo-

hon siis kuuluu enemmän ihmisiä kuin ydinperheeseen, sisällä olevasta luottamuksesta 

myös yrityksensä sisällä.  

Alan (2022) osaa käyttää laajaa sosiaalista verkostoaan ja on toteuttanut ideoitaan uu-

sista yrityksistä, jotka hän on myöhemmin myynyt. Bourdieun (1985, 2005) teoriaan 

viitaten hän on osannut mobilisoida sosiaalisen pääoman. Alan käyttää sosiaalisten 

suhteiden ylläpitämiseen myös paljon aikaa ja työtä. Hänelle sosiaalisten suhteiden 

ylläpitäminen, eli esimerkiksi ystävien näkeminen, on tärkeää ja hän sanoo, että heillä 

on melkein aina vieraita. 

Sen lisäksi, että Alan (2022) on saanut sosiaalisen pääoman avulla perustettua yrityk-

siä, se on myös ilmiselvästi lisännyt hänen toimintansa edellytyksiä yrittäjänä. Samoin 

myös ehkä sosiaalinen pääoma auttoi kasvattamaan kulttuurista pääomaa, koska hän 

on oppinut kielen ja opiskellut omaa alaansa Suomessa ja ulkomailla. 

Julie Martyn (2022) tapauksessa yritys on perheyritys. Marty itsekin kertoo, että se 

tekee yrityksestä lähestyttävämmän, kun kyseessä on perhe eikä yksinyrittäjä. Perhee-

seen sitoutuu sosiaalista pääomaa monella tavalla. Esimerkiksi siten, että perheen isä 

hoitaa oman työnsä lisäksi perheyrityksen taloudellista puolta, että muut saavat kes-

kittyä itse leivonnaisten tekemiseen, markkinointiin ja asiakaspalveluun.  

5.3  Toimijuus ja teknologinen pääoma 

Bourdieun luoma teknologisen pääoman käsite tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tunne-

tuilla ja luottamusta saaneilla yrityksillä on pääsy tekemään yhteistyötä, vaikka yli-

opistojen kanssa, jotka tuottavat tietotaitoa ja näin ollen yritys saa tieteen kautta uutta 

pääomaa suhteessa toisiin yrityksiin. Hänen mukaansa isot dominoivat yritykset 
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laativat yrityselämän pelin säännöt itselleen edullisella tavalla ja samalla muiden yri-

tysten mahdollisuudet pärjätä kilpailussa pienenevät. Myös pankkimaailma valitsee 

yhteistyökumppanikseen mieluummin yrityksiä, joilla on eniten mainetta, kokemusta 

ja pääomaa. Ja sitten se yritykset, joilla jo on eniten pääomaa, saavat uutta pääomaa 

edullisemmin. Bourdieun mukaan ”hinta ei ole se, joka määrittää kaiken vaan se kaikki, 

joka määrittää hinnan.” (Bourdieu 2005:191–197.) 

Malinin (2022) maahantuontiyrityksen kohdalla tämän Bourdieun teorian pystyi nä-

kemään selvästi, koska hän teki työn yksin eikä hänellä ollut suurten yritysten tapaan 

mahdollisuutta ilmaisiin asiakaspalautuksiin. Postimaksut ovat liian kalliita, jotta 

pienyritys voi tarjota asiakkailleen tuotteita pelkästään kokeilumielessä. Koska Malin 

on alalla pieni toimija, tämä vähensi hänen toimijuuttaan yrittäjänä jo ennen kuin hän 

pääsi kunnolla aloittamaan yritystoimintaansa, koska hän ei saanut Suomessa yrityk-

sen perustamista varten sitä pientä lainaa, jonka hän tarvitsi yrityksen perustamiseen. 

Kuitenkin Malin käytti hyväkseen sosiaalisia suhteitaan syntymämaahansa ja sai sitä 

kautta lainan. 

Teknologisen pääoman (ks. Bourdieu 1985: 280-291) voi myös nähdä yksinkertaisim-

milla tavoilla yrittäjän toiminnassa. Se on mielestäni yksi tärkeimpiä käsitteitä yrittä-

jän toimijuuden kannalta, vaikka tutkittavat eivät siitä suoraan puhuneet. Teknologisen 

pääoman näen ehkä rakenteellisena rajoitteena, jota yrittäjien on itse vaikein hahmot-

taa. Esimerkiksi yritysten pääsy kasvamaan ja kehittymään on riippuvainen siitä, saako 

yritys rahoitusta. Teknologinen pääoma kun voi olla eksaktin teknologian lisäksi myös 

tietotaitoa ja pääsyä näihin käsiksi. Tällä tavalla voidaan päätellä, että maahanmuutta-

jayrittäjillä on vaikeampi päästä kiinni kasvuun yrittäjinä, koska heille voi olla vaikeaa 

saada ideoilleen rahoitusta. 

 Itse teknologiasta ja siihen suoraan liittyvästä osaamisesta on tullut tärkeä osa yrittä-

jien elämää monella tavalla. Esimerkiksi vero- ja oleskelulupa-asiat hoidetaan pääosin 

verkossa, ja ne vaativat välttämättä teknologista tietotaitoa. Alan (2022) kertoo mi-

nulle, ettei ollut käynyt verotoimistossa kahteen vuoteen, koska asiat pystyy hoitamaan 
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puhelimella. Haastatteluhetkellä yhteiskunnassa on päästy jo siihen vaiheeseen työelä-

mässä, että etäkokoukset ovat jo arkipäivää, samoin sähköpostilla tulevat kokousten 

varmistusviestit, älypuhelimella perheeseen yhteydenpito ja niin edelleen. Kaikilla tut-

kittavilla oli älypuhelin käytössään. 

Teknologista osaamistaan käytti myös Malin (2022), jonka yritystoiminta on kokonaan 

verkossa mainonnasta lähtien. Niin kuin edellä käy ilmi, ei näitä eri pääoman muotoja 

voi oikeastaan edes erottaa toisistaan; ne sivuavat, vahvistavat tai heikentävät toisiaan. 
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6 Keskustelu tuloksista 

Tavoitteeni on tässä pro gradu -tutkimuksessa selvittää maahanmuuttajayrittäjien yri-

tystoiminnan ehtoja oululaisten maahanmuuttajayrittäjien näkökulmasta. Liitän toimi-

juuden maahanmuuttajayrittäjiin henkilöinä, koska käytin sellaisia teorioita, joissa toi-

mijuus on lähinnä inhimillistä. Evensin (2008) ja Cloughin mukaisesti ajattelen, että 

luovuudella ja yksilön omalla ajattelulla on osaa toimijuudessa. Lisäksi ajattelen Even-

siä (2008) ja Cloughia (2020) mukaillen, että moraali, yhteiskunnan rakenteet, aika ja 

paikka vaikuttavat yrittäjän toimijuuteen. Tästä syystä oli luontevaa ajatella toimijuu-

den liittyvän siihen, millaista pääomaa toimijoilla on ja miten he eri pääoman tyyppejä 

pystyvät valjastamaan käyttöönsä yrittäjinä. Tärkeimmiksi pääoman muodoiksi tässä 

pro gradu -tutkimuksessa nousivat Bourdieulta (1985, 2005) lainatut sosiaalinen, tek-

nologinen ja kulttuurinen pääoma. Näiden kolmen pääoman kategorian ja toimijuuden 

avulla pystyn hahmottamaan aineistosta vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

En käy tutkimuskysymyksiä läpi kronologisesti. Kappaleessa 6.1 vastaan ensimmäi-

seen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen, koska ne liittyvät oleellisesti toisiinsa. 

Kappaleessa 6.2 vastaan toiseen tutkimuskysymykseen ja kappaleessa 6.3 vastaan vii-

meiseen ja tärkeimpään tutkimuskysymykseen siitä, miten yrittäjien toiminnan ehtoja 

voidaan mahdollisesti parantaa tämän pro-gradu tutkimuksen perusteella. 

6.1  Kulttuurinen tausta ja yrittäjyys 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on: mitä rajoitteita tai mahdollisuuksia oma kult-

tuurinen tausta tuo yrittäjyydelle? Kulttuurisen pääoman olemassaolo ei pelkästään 

auta yrittäjää menestymään. Rikas kulttuuritausta maahanmuuttajalla ei takaa sitä, että 

yrittäjä pystyy taustaansa takia menestymään yrittäjänä. Kuitenkin, jos maahanmuut-

tajalla on koulutuksen takia englannin kielitaitoa, hänen on helpompi päästä kiinni 

sellaiseen tietoon, joka auttaa häntä yrittäjänä. Toisaalta, jos maahanmuuttajayrittäjä 

tietää jo alussa, mitä haluaa, kielitaito ei ole oleellisin asia. Selkeä tavoite auttaa löy-

tämään vastauksia. Aineistoni perusteella yrittäjä voi valjastaa sosiaalisen tai teknolo-

gisen pääomansa ja edesauttaa sillä toimijuuttaan yrittäjänä.  
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Kulttuurisen pääoman (ks. Bourdieu 1985:280-291) valjastamiseen yrittäjillä liittyy 

esimerkiksi etnisen yrittäjyyteen (ks. etninen yrittäjyys: Casado, Falcão ja Cruz 2022). 

Eri etnisillä ryhmillä voi olla omaa ryhmäänsä palvelevaa yritystoimintaa. Kuitenkin 

Oulussa eri maahanmuuttajaryhmät ovat vielä niin pieniä, että etnistä yrittäjyyttä ei 

pääse laajassa mittakaavassa syntymään. Asiakkaat ovat suomalaistaustaisia tai toi-

sista etnisistä ryhmistä. Tällä tavalla voi todeta, että toimijuus on riippuvainen siitä 

ympäristöstä, jossa maahanmuuttaja elää. Samoin toimijuuteen vaikuttaa aika ja mo-

raali, niin kuin Clough (2020) kirjoittaa. Etenkin maahanmuuttajayrittäjien tapauk-

sessa velvollisuuksista ja mahdollisuuksista selvästi tiedottaminen on mielestäni tär-

keää, koska erilaisia vaatimuksia yrittäjille on Suomessa paljon. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä kysyn: mitä velvollisuuksia yrittäjä kokee itsel-

lään olevan? Aineistoni perusteella kulttuurinen tausta voi myös rajoittaa. Toimijuus 

voi olla moraalisesti sitoutunut ehkä tiedostamattomiinkin käytösmalleihin, jotka ra-

joittavat yrittäjän toimijuutta. Tällaisessa tapauksessa esimerkiksi suomalaisten ja 

maahanmuuttajataustaisten yrittäjien välinen vuorovaikutus voi tuoda uusia ajatuksia 

yrittäjien toimintamalleille niin suomalaisten kuin maahanmuuttajayrittäjien kohdalla. 

Yhteistyöllä en tarkoita sitä, että maahanmuuttajat nähdään kotoutettavina ja koulutet-

tavina kohteina, sillä ennemminkin voi tarkastella asiaa sillä näkökulmalla, että mil-

laista uutta maahanmuuttajilla on tarjota. Tiedonkulun ja ajatusten ei kuulu mennä vain 

yhteen suuntaan. Moraalisten velvollisuuksien tiedostamattomista käyttäytymismal-

leista Suomessa voisi tehdä lisää tutkimusta, sillä sen avulla voidaan saada näkyväksi 

niitä rajoitteita, joita toimijuuteen moraalin takia liittyy. 

Mielestäni Bourdieun (1985, 2005) kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman käsitteet aut-

toivat hahmottamaan maahanmuuttajayrittäjien toimijuutta Oulussa. Koen, että teoria 

oli käyttökelpoinen. Lisäksi teknologinen pääoma, tietotaitona on tärkeä monessa mie-

lessä maahanmuuttajayrittäjille Suomessa. Esimerkiksi bioteknologiayrittäjä sai tietää 

rahoitusmahdollisuudesta, joka mahdollisti hänelle yrityksen perustamisen. Lisäksi ai-

neistossani tuli esille, että pankeista on vaikea saada pientä lainaa yrityksen perusta-

mista varten. 
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6.2  Yrittäjien ihmissuhteet ja sosiaalinen pääoma 

Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyn: mikä on yhteisöllisyyden/ihmissuhteiden mer-

kitys yrittäjälle sosiaalisena pääomana? Aineistoni perusteella sosiaalisen pääoman 

valjastaminen voi auttaa joko perustamaan uusia yrityksiä, tai aloittamaan yritystoi-

minnan. Lisäksi aineistoni perusteella hyvin ihmisten kanssa toimeentulevan ja luotet-

tavien yrittäjien on mahdollista päästä eteenpäin yrittäjille vaikeissa tilanteissa. Maa-

hanmuuttajayrittäjillä työ- perhe- ja yrityselämä saattavat kietoutua tiukasti yhteen. 

Kuitenkin kansainvälisistä toimintaa tekevä bioteknologiayritys oli tässä poikkeus. 

Sosiaalisen pääoman - eli esimerkiksi sosiaalisten suhteiden - ylläpitäminen vie paljon 

aikaa, eikä kaikilla maahanmuuttajayrittäjillä ole mahdollisuuksia valjastaa sosiaali-

sen pääomaa siten, että siitä olisi apua yrittäjän toimijuuden laajentamisessa. Päinvas-

toin sosiaaliset vaatimukset voivat olla yritystoimintaa rajoittavia. Toisaalta näin voi 

olla myös muilla kuin vain maahanmuuttajayrittäjillä: yrittäjäksi aikova kokee, ettei 

voi alkaa yrittäjäksi jostakin syystä, jonka hän kokee rajoittavaksi. Esimerkiksi pienet 

lapset tai osaamisen puute. 

6.3  Maahanmuuttajayrittäjien toiminnan ehtojen parantaminen 

Neljäs tutkimuskysymykseni on: miten maahanmuuttajayrittäjien toiminnan ehtoja 

voidaan parantaa? Jo tämän pro gradu -tutkimuksen alussa kirjoitin, että oleskelulupaa 

odottavat eivät pysty perustamaan Suomessa yritystä. Jos esimerkiksi Suomen kansa-

lainen menee naimisiin ja puoliso tulee Suomeen, puoliso ei saa tehdä töitä eikä pe-

rustaa yritystä ennen kuin oleskelulupa on voimassa.  Oman kokemukseni mukaan 

pakolaisohjaajana työskennellessäni tiedän, että oleskelulupaprosesseissa voi mennä 

kauan, päivistä jopa kuuteen vuoteen, riippuen siitä, milloin ja kuka oleskelulupaa ha-

kee. Jos lupaprosessissa menee kuusi vuotta, siihen kuitenkin liittyy pitkiä odotus- va-

litus ja oikeusprosesseja. 

 Yrittäjän oleskeluluvassa voi mennä tämän kirjoitushetkellä jopa vuoden (Maahan-

muuttovirasto 2022/3) Mielestäni on aiheellista miettiä, mitä Suomessa asuva maa-

hanmuuttaja olisi mahdollisesti saanut aikaan yrittäjänä työntekijänä tai opiskelijana, 
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jos oleskelulupa olisi tullut aiemmin. Lupien saaminen on hidasta ja mielestäni myös 

syrjivää. Oleskelulupa-asia on myös rajoittava sikäli, että työntekijöiden ja yrittäjien 

perheiden on hidasta tai jopa mahdotonta saada omaa perhettään Suomeen. Toisaalta 

työntekijöiden maahantulon helpottamiseksi on alettu jo tehdä töitä ja lupia saattaa 

saada nopeastikin (Maahanmuuttovirasto 2022/4). Mielestäni selkeät ja inhimilliset 

säännöt sille, miten ja millä ehdoilla oman perheen voi tuoda Suomeen, on tärkeää 

määrittää. 

Maahanmuuttajayrittäjille on tarjolla apua yritystoiminnan aloittamisen haasteisiin. 

Oulussa jopa hyvin monella kielellä. Kuitenkin yrityksen aloittamisen jälkeen yrittäjät 

saattavat olla yrityksen kehittämisen kanssa yksin ja ajatus yritystoiminnan laajenta-

misesta aiheuttaa stressiä. Haastatteluissa yrittäjät kertovat esimerkiksi mietteitä maa-

ilman epävakaasta poliittisesta tilanteesta, luotettavien työntekijöiden palkkaamisen 

hankaluudesta sekä viestinnän ja markkinoinnin lisäämisestä. Ehkä tässä auttaisi niin 

sanottujen yrityshautomoiden tilalla tai tukena jo olemassa olevien yrityksen kehitys-

hautomot. Myöhemmin yrityksen kasvaessa yrittäjillä on mahdollisuus palkata työn-

tekijöitä ja sitä kautta se auttaa myös muuta yhteiskuntaa. 

Mielestäni antropologisella tutkimuksella olisi vielä paljon annettavaa niin maahan-

muuttajayrittäjien kuin yleisesti yrittäjyyden tutkimukselle Suomessa. Oma pro gradu 

-tutkimukseni on suppea otanta maahanmuuttajayrittäjyydestä Suomessa, mutta silti 

sen avulla löysin samankaltaisuutta ja erilaisuutta verrattuna muihin antropologisiin 

etnografioihin aiheesta. Oulun erikoisuutena on jonkinlainen ja maahanmuuttajien sir-

paleisuus pienien maahanmuuttajaryhmien takia. 
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7 Päätäntö 

Kulttuurinen pääoma jakautuu Bourdieun (1985:280–291) mukaan kolmeen pääosaan, 

joita ovat ruumiillinen, institutionaalinen ja objektitaso. Kaikilla näillä tasoilla eri 

maasta Suomeen muuttaneet ovat alustavasti vähiten pääomaa omaavia. Kuitenkin on 

monta keinoa kompensoida eri pääomien puuttumista ja sillä tavalla lisätä yrittäjän 

toimijuutta. Ensinnäkin ulkomailla kouluttautuneet tai Suomessa koulutusta saaneet 

saattavat olla paremmassa asemassa kouluttamattomiin verrattuna, sillä heillä on kie-

litaitoa. Kielitaidon voidaan katsoa osaksi kulttuurista pääomaa (ks. Bourdieu 1985: 

280-291). Muita kehittämisen keinoja ovat esimerkiksi ajan myötä solmitut sosiaaliset 

siteet, sekä synnyinmaassa että Suomessa. Mielestäni tällaisten sosiaalisten siteiden 

luomiseen tarvitaan turvallinen ja vakaa elämä uudessa kotimaassa. Kuitenkin tästäkin 

voisi tehdä jo yksinään lisää tukimusta. 

Aineistoni perusteella ulkomaisella koulutuksella ei välttämättä tee mitään Suomessa 

(ks. esim. Malin 2022) ja kuitenkin täällä täytyy opiskella uusi ammatti tai aloittaa 

työn tekeminen suorittavalla työllä, jolla ei ole mitään tekemistä oman, suoritetun yli-

opistotutkinnon kanssa. Toiseksi eri pääomien muotojen puuttumisen voi kompen-

soida rahallisella pääomalla, mutta sekään ei aina auta, niin kuin Martyn (2022) yri-

tyksen tapauksessa, jossa byrokratia tuli vastaan ja yhdelle perheenjäsenelle odotetaan 

vieläkin oleskelulupaa. Tässä tapauksessa maahanmuuttajayrittäjä on eriarvoisessa 

asemassa kantasuomalaiseen yrittäjään verrattuna. 

Maahanmuuttajayrittäjät voivat oppia käyttämään hyödyksi kahden kulttuurin pää-

oman muotoja. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun he opiskelevat Suomessa tut-

kinnon ja pääsevät töihin tai perustavat yrityksen, jossa kahden maan kulttuurista taus-

taa pystyy käyttämään hyödyksi. Kuitenkin näitä kahta kulttuuria hyödyntäviä yrittäjiä 

voi tutkia lisää ja niissä on omia erikoispiirteitä, joihin en mene tässä sen enempää, 

koska asia vaatii lisää tutkimusta. 

Loppupäätelmä tässä pro-gradu tutkimuksessa on se, että yrittäjän toimijuus, sen ra-

joitteet ja mahdollisuudet liittyvät tiukasti siihen, minkälaisia pääoman muotoja 
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yrittäjällä on mahdollista hyödyntää. Bourdieun (1985:280-291) pääoman muodot 

ovat mielestäni hyvä keino selvittää yrittäjän toimijuutta. Kuitenkin maahanmuuttajien 

yrittämistä tutkittaessa tulee esiin monia mielenkiintoisia asioita, joiden yhteyttä toi-

mijuuteen voi vielä tutkia. Näitä ovat esimerkiksi luovuuteen, moraaliin ja etniseen 

yrittäjyyteen liittyvät asiat maahanmuuttajayrittäjien toimijuudessa.  
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