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ESIPUHE
 ” KYSYMYKSIÄ

Mitä minun tulisi rakastaa enemmän:
paikkaako, jossa synnyin ja kasvoin,

vaiko paikkaa,
jossa perheeni perustin,

jossa elämäni elin?

Mitä minun pitäisi rakastaa enemmän:
kieltäkö, jota isäni puhui, äitini opetti,

vaiko kieltä, jota lapsilleni puhun,
jolla heidät kasvatin?

Mitä minun tulisi rakastaa enemmän:
maatako, jossa opin elämän alkeet,
vaiko maata, jossa opin elämään?

Mitä minun tulisi rakastaa enemmän?

Anneli Behrendt
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ESIPUHE
Maahanmuuttajatutkimusta tehdään tällä hetkellä paljon. Tämä tutkimus
on antanut mahdollisuuden tuoda uutta tietoa kentälle katsomalla asioita
venäjänkielisten maahanmuuttajien silmin. Tutkimuksen erikoispiirteenä
on ollut se, että maahanmuuttajat ovat itse osallistuneet tutkimuksen
suunnitteluun ja toteutukseen.

Maahanmuuttajan arki -hanke käynnistyi Etelä-Karjala-instituutissa
keväällä 2007. Maahanmuuttajista koottu pilottiryhmä osallistui kysely-
lomakkeen suunnitteluun, sekä esseiden otsikkoehdotusten tekemiseen ja
testaamiseen. Maahanmuuttajien todellinen ääni haluttiin tuoda esille
myös sitä kautta, että aineisto kerättiin tutkittavien omalla äidinkielellä.

Tässä hankkeen loppuraportissa projektiryhmä on tietoisesti nostanut
esille vastaajia eniten puhuttaneita aiheita. Yksi tärkeimmistä kysymyksis-
tä on ollut, miksei tieto kohtaa sitä tarvitsevaa. Vastaajat kritisoivat tiedon
vähyyttä ja puutetta, vaikka maahanmuuttajille on tarjolla paljon infor-
maatiota niin suomeksi kuin venäjäksi. Muut tärkeät aiheet liittyvät kielen
oppimiseen ja työllistymiseen, sekä arkiseen sopeutumiseen uudessa ko-
timaassa.

Tämä tutkimus ei olisi ollut mahdollinen ilman venäjänkielisten maa-
hanmuuttajien aktiivista osallistumista aineiston tuottamiseen. Vaikka tässä
ei ole mahdollisuutta mainita kaikkia osallistuneita nimeltä, kiitämme heis-
tä jokaista henkilökohtaisesti. Erityiskiitoksen haluamme osoittaa Etelä-
Karjalan aikuisopisto AKTIVA:lle sekä Venäjä-klubille ja sen emännälle
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Lempi  Metsolalle.  Kiitämme  suomenkielen  opettaja  Sirpa  Tereskaa  ja  AK-
TIVAn Lappeenrannan toimipisteen koulutuspäällikkö Aulikki Kuittista
sekä Lappeenrannan Maahanmuuttajapalvelut -toimipisteen ohjaaja Natalja
Svidkovskajaa heidän antamistaan haastatteluista ja työharjoittelija Irina
Päivistä avusta projektin toteuttamisessa.

Aineistomme olisi puutteellinen ilman asiantuntijoiden kommentteja.
Kiitos kuuluu myös projektin ohjausryhmän jäsenille sekä Etelä-Karjala-
instituutin henkilökunnalle tuesta, rohkaisusta ja asiantuntevista kom-
menteista.

Tutkimustulosten levittämisessä tullaan ottamaan huomioon erityi-
sesti maahanmuuttajayhteisöt, ja raportista tehdään sekä suomen- että
venäjänkielinen versio.

Projektin varsinaisina toteuttajina ovat toimineet tutkija Olga Kirjanen
(Etelä-Karjala-instituutti), suunnittelija Tanja Karppinen (Etelä-Karjala-
instituutti), projektikoordinaattori Minna Taipale (Kaakkois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskus Oy Socom).
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JOHDANTO

”Teidän tutkimus on juuri sitä: minun arkeni,

ongelmani ja vaikeuksiani, joita olen taas kerran
käynyt mielessäni läpi, kun olen täyttänyt tämän
kyselylomakkeen.
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Etelä-Karjala-instituutti käynnisti keväällä 2007 Maahanmuuttajan arki
-hankkeen, jonka tavoitteena oli kerätä ensikäden tietoa Etelä-Karjalassa
asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien kokemuksista Suomeen
muuton jälkeiseltä ajalta. ESR-rahoitteinen tutkimushanke toteutettiin
yhteistyössä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin
kanssa. Hankkeessa kerätyn aineiston avulla pyrittiin tuottamaan arvo-
kasta tietoa maakunnan kehittämistarpeisiin sekä lisäämään tietämystä
maakunnan suurimpaan kielivähemmistöön liittyen.

Lähtökohtana hankkeelle oli se, että valtaväestö ei tiedä, kuinka venä-
jänkielinen vähemmistö Etelä-Karjalassa elää. Tämä epätietoisuus on syn-
nyttänyt ennakkoluuloja ja negatiivista suhtautumista maahanmuuttajia
kohtaan. Tiedon tarve oli erityisen suuri, kun otetaan huomioon, että Ete-
lä-Karjalan paikkakunnat, erityisesti Lappeenranta, ovat Suomen venäläi-
simpiä paikkakuntia väkilukuun suhteutettuna.

Hankkeen aikana luotiin verkostoja paikallisiin maahanmuuttajata-
hoihin sekä kartoitettiin aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja alueen
kotouttamis- ja maahanmuutto-ohjelmia sekä -strategioita. Tutkimusai-
neisto koostuu omaelämänkerrallisista teksteistä sekä haastatteluista ja
lomakekyselyistä. Materiaalista on koottu tämä raportti, joka toimii poh-
jana jatkotoimenpiteille ja uusille hankkeille.

JOHDANTO
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K O H D E R Y H M Ä N  V A L I N T A  J A  A I N E I S T O N  K E R U U

Hankkeen kohderyhmänä olivat venäjänkieliset maahanmuuttajat Etelä-
Karjalassa. Kohdejoukko valittiin harkinnanvaraisesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti niin, että siihen kuului mahdollisimman erilaisia maahanmuutta-
jia, joilla oli erilaiset taustat ja elämäntilanteet, ja jotka olivat eri sopeutu-
misen vaiheessa. Vastaajat valittiin Suomeen tulon syyn, iän, sosiaalisen
statuksen sekä Suomessa oleskelun keston perusteella.

Aineistonkeruussa käytettiin niin sanottua lumipallo-otantaa (Hirs-
järvi & Hurme 2000). Tutkija oli yhteydessä potentiaalisiin osallistujiin
sähköpostin välityksellä tai puhelimitse ja tiedusteli halukkuutta osallis-
tua tutkimukseen. Osa informanteista otti itse yhteyttä tutkijaan kuultu-
aan tutkimuksesta. Hankkeesta käytiin myös kertomassa aikuisopisto
AKTIVAssa (Lappeenranta), Venäjä-klubin (Lappeenranta) ja Kansainvä-
lisen klubin (Imatra) kokoontumisissa, Laptuote-säätiön maahanmuutta-
jille tarkoitetussa toimipisteessä (Lappeenranta), maahanmuuttajapalve-
luiden Lappeenrannan toimipisteessä sekä Ekta ry:n palvelupisteessä.
Lisäksi on otettu yhteyttä kansalaisjärjestöön Valoa länteen ry. Otantata-
van ansiosta on onnistuttu tavoittamaan myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät
esimerkiksi käy kursseilla.

Aineiston keruuta varten laadittiin strukturoitu kyselylomake, jonka
avulla kerättiin perustietoa tutkittavista ja heidän taustoistaan. Kysymyk-
set annettiin kaikille vastaajille samassa muodossa. Kyselylomakkeen vas-
tausvaihtoehdot olivat valmiiksi muotoiltuja, mutta niihin oli mahdollista
vastata myös omin sanoin. Lomakkeen lisäksi osallistujia pyydettiin kir-
joittamaan essee kokemuksistaan Suomeen muuton jälkeiseltä ajalta. Es-
seitä varten oli olemassa teemaotsikot, mutta myös omasta aiheesta sai
kirjoittaa. Vastaukset annettiin ilman nimitietoja omalla äidinkielellä ja
tutkimukseen osallistuminen tapahtui ilman tutkijan läsnäoloa.

Kyselykirjeitä lähetettiin yhteensä 117 kappaletta. Vastauksia saatiin 72
kappaletta, joista 52 sisälsi täytetyn kyselylomakkeen lisäksi esseen. Tutki-
muksen osallistuneiden määrä vastaa noin 3,5 % Etelä-Karjalan venäjänkieli-
sestä  yli  14-vuotiaasta  väestöstä.  Tutkimuksen  kohdealue  oli  koko  Etelä-
Karjala, mutta suurin osa vastauksista saatiin Lappeenrannan alueelta. Tu-
lokset eivät näin ollen ole suoraan yleistettävissä koko väestöön, vaan selvi-
tyksestä saatiin yleistä suuntaa omassa kohderyhmässään kuvaavia tuloksia.
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A N A L Y S O I N N I N  P E R U S T E E T

Analysoinnin perusteena toimi Eskolan ja Suorannan (1998) näkemys sii-
tä, että kvalitatiiviseen aineistoon pitää suhtautua kahdella eri tavalla:
Oletetaan, että aineisto kuvaa todellisuutta, jolloin siitä on mahdollista
saavuttaa todellista tietoa. Toisaalta teksti on aina versio tai yksi näkö-
kulma aiheeseen, joten aineistoon voidaan suhtautua väljemmin. Tässä
tutkimuksessa aineiston analysoinnissa käytettiin kumpaakin tapaa. Otet-
takoon esimerkiksi se, että huomattavassa määrässä vastauksia tuli esiin
puutteet suomen kielen opetuksessa. Ottaen huomioon, että vastaajilla oli
erilainen tausta, kielitaito ja elämäntilanne, voidaan olettaa, että aineiston
avulla saatiin todellista tietoa asiasta. Toisaalta vastaukset olivat osallistu-
jien yksittäisiä, henkilökohtaisia mielipiteitä, eikä niistä voitu vetää yleisiä
johtopäätöksiä.

Analyysitekniikkana esseevastauksissa käytettiin teemoittelua sekä
sisällön erittelyä. Jokaisesta esseestä kirjoitettiin tiivistelmä sekä poimit-
tiin siinä esiintyvät tärkeimmät teemat ja aiheet. Kuten aikaisemmin mai-
nittiin, tutkimukseen osallistuneille lähetettiin esseiden otsikkoehdotuk-
sia, mutta he saivat vaihtoehtoisesti valita myös oman teeman. Rajaukse-
na oli, että esseen tuli käsitellä heidän elämäänsä Suomessa. Neljäsosa
vastanneista antoi esseelle oman otsikon, mutta kirjoitelmien pääaiheet
toistuivat esseestä toiseen. Nämä aiheet olivat maahanmuutto, sen syyt ja
seuraukset sekä suhde kotimaahan.

T U T K I M U K S E N  K O H D E R Y H M Ä N  K U V A U S

Vastaajat jaettiin neljään ryhmään maahantulosyyn perusteella. Jaottelu
helpotti aineiston analyysia, sillä ryhmäkohtaiset sekä ryhmien väliset
yhteneväisyydet ja poikkeavuudet nousivat näin selvemmin esiin. Jaotte-
lu toteutettiin seuraavasti: vanhempien mukana muuttaneet vastaajat,
paluumuuttajat, avioliiton myötä Suomeen muuttaneet sekä muusta syys-
tä muuttaneet vastaajat.
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Kyselyyn vastanneista suurin osa on paluumuuttajan statuksella
muuttaneita.1 Tutkimukseen osallistuneet paluumuuttajat olivat iältään
31–72-vuotiaita ja he olivat asuneet Suomessa muutamasta kuukaudesta
lähes  20  vuoteen.  Yli  50  %  tutkimuksen  paluumuuttajista  oli  asunut  uu-
dessa kotimaassa yli 10 vuotta. He olivat kotoisin Venäjän lähialueilta,
Karjalan tasavallasta, Baltian maista, Ukrainasta ja Valko-Venäjältä. Yli
puolella vastanneista oli Venäjän kansalaisuus, ja 10 vastaajalla oli sekä
Venäjän että Suomen kansalaisuus. Vain muutamalla paluumuuttajalla oli
pelkästään Suomen kansalaisuus.

Toiseen  ryhmään  kuuluvat  vastaajat,  jotka  olivat  muuttaneet  Suo-
meen lapsena. Suurin osa heistä oli asunut uudessa kotimaassaan 10 vuot-
ta tai enemmän. Iältään nämä vastaajat olivat 14–25-vuotiaita. Tämä ryh-
mä erosi muista tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista siinä,
että päätöksen muuttamisesta olivat tehneet heidän vanhempansa. Nämä
nuoret olivat muuttaneet Suomeen eri puolilta Venäjää ja entistä Neuvos-
toliittoa. Puolet lapsena Suomeen muuttaneista oli kahden maan, Suomen
ja entisen asuinmaansa kansalaisia.

Kolmannen ryhmän muodostivat avioliiton kautta Suomeen muutta-
neet vastaajat. Heistä kaikki olivat naisia ja iältään 25–62-vuotiaita. Suurin
osa tämän ryhmän vastaajista oli kotoisin Venäjän lähialueilta. Puolet
heistä on asunut Suomessa 8-15 vuotta, loput ovat asuneet 3-4 vuotta.
Vastaajista 1/3 oli sekä Suomen että Venäjän kansalaisia, ja loput Venäjän
kansalaisia.

Muutama prosentti tutkimukseen osallistuneista ei ollut luokiteltavissa
mihinkään edellä mainitusta kolmesta ryhmästä. He muodostivat hajanai-
semman joukon, sillä he olivat tulleet Suomeen joko töihin tai opiskelemaan.

1 Paluumuuttaja-käsitteen määrittely vaihtelee asiayhteyksittäin. Joissakin tutki-
muksissa paluumuuttajista käytetään myös nimitystä venäjänsuomalaiset, jolloin
tarkoitetaan inkerinsuomalaisten lisäksi Neuvostoliittoon loikanneiden suomalais-
ten, sekä Neuvosto-Karjalaa rakentamaan lähteneiden amerikansuomalaisten jäl-
keläisiä (Miettinen 2006). Maahanmuuttoviraston internetsivuilla paluumuuttajat
on määritelty seuraavasti: ”Joillakin entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin ole-
villa henkilöillä (nk. paluumuuttajat tai inkerinsuomalaiset) katsotaan olevan
suomalaiset sukujuuret tai muuten sellaiset läheiset yhteydet Suomeen, että heille
voidaan tällä perusteella myöntää oleskelulupa. Entisen Neuvostoliiton alueelta
peräisin olevan paluumuuttajan perheenjäsenelle myönnetään jatkuva oleskelulu-
pa, jos hän sitä hakee. Perheenjäseneksi luetaan avio- ja avopuolison lisäksi myös
alle 18-vuotias lapsi.” Tässä tutkimuksessa paluumuuttajilla tarkoitetaan inkerin-
suomalaisia sekä heidän avio- ja avopuolisoitaan.
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PALOJA MAAHAN-
MUUTTAJAN ARJESTA
”Pitää tehdä niin sanottuja ihmeitä omin

käsin ja elämästämme tulee satu meidän
itsemme ansiosta.
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Tässä luvussa tarkastellaan aineistosta nousseita teemoja haastateltavien
ryhmäjaottelun erityispiirteet huomioon ottaen. Aineiston tarkasteluun on
otettu mukaan ikuiset venäläiset kysymykset ”Kuka on syyllinen?” ja
”Mitä tehdä?”, jotka ovat tulleet venäläisille tutuiksi venäläisestä kirjalli-
suudesta. Romaanin ”Kuka on syyllinen?” on kirjoittanut kuuluisa venä-
läinen kirjailija, yhteiskunnallisista aiheista kirjoittava lehtimies ja filosofi
A.I. Hertzen (1812–1870), Venäjän Bairon. Hän on myös ollut aikansa
maahanmuuttaja, joka on viettänyt ulkomailla elämänsä viimeiset 23
vuotta. Häntä pidettiin silloisen venäläisen emigraation keulakuvana. Ky-
symys ”Mitä tehdä?” on myös romaanin nimi, jonka on kirjoittanut toinen
venäläinen kirjailija, kriitikko, filosofi, lehtimies ja vallankumouksellinen
demokraatti N.G. Cherneshevskij (1828 – 1889).

Kyselyymme osallistuneet ovat kirjoittaneet omasta elämästään sen
iloista ja suruista. Kirjoitelmissaan jotkut myös pohtivat miksi asiat ovat
niin kuin ne ovat, eli he etsivät selityksiä, syitä, ”syyllisiä” joihinkin ta-
pahtumiin, esim. työttömyyteen. Jotkut menevät pohdinnoissaan pitem-
mälle, eli he myös tarjoavat ratkaisuja ongelmiin, kertovat mitä tehdä. Jos
kaikki esseet voisi yhdistää yhdeksi pitkäksi kirjoitelmaksi, sen yhden
osan nimeksi voisi tulla ”Kuka on syyllinen?”, toinen osa kertoisi ”Mitä
tehdä?”. Kysymyksiä pohditaan nykypäivänä Venäjällä yhtä lailla arki-
elämässä kuin politiikassakin.

PALOJA MAA
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K I E L I ,  K I E L I  J A  V I E L Ä  K E R R A N  K I E L I

Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien tilanne suomen kielen osaami-
sen suhteen oli melko hyvä, ja 31 % osasi suomea omasta mielestään erin-
omaisesti tai riittävän hyvin. Kuitenkin kieli ja kielen opetus nousivat ai-
neistossa keskeiseksi kysymykseksi. Kaikki vastaajat korostivat sitä, että
kielitaidolla on suuri merkitys sopeutumisessa uuteen maahan. Monet
vastanneista totesivat, etteivät osaa kieltä niin hyvin kuin haluaisivat. Tu-
lee ottaa huomioon, että tutkimuksessa arvio kielitaidosta oli subjektiivi-
nen, ja on mahdollista että osa vastaajista oli liian kriittisiä oman kielitai-
tonsa suhteen.

Vastaajilla oli varsin erilainen lähtötilanne kielitaidon suhteen. Nuo-
rista, lapsena Suomeen muuttaneista kukaan ei osannut suomen kieltä
ennen maahan muuttamista. Tällä hetkellä suurin osa nuorista osasi kui-
tenkin kieltä omasta mielestään erinomaisesti tai aika hyvin. Loput vasta-
sivat, etteivät osaa kieltä niin hyvin kuin haluaisivat. Kaikilla oli ollut
enemmän tai vähemmän vaikeuksia kielen oppimisessa.

Paluumuuttajan statuksella Suomeen muuttaneista 66 % ei omasta mie-
lestään osannut suomen kieltä riittävän hyvin, vaikka yli puolet näistä vas-
taajista oli asunut Suomessa vähintään 10 vuotta. Paluumuuttajista 26 %
kertoi kielitaitonsa olevan riittävän hyvä, ja 2 % ei osannut kieltä ollenkaan.
Avioliiton kautta Suomeen muuttaneista vastaajista puolet osasi suomen
kieltä  hyvin  tai  jonkun  verran  ennen  muuttoa,  ja  suurin  osa  piti  nykyistä
kielitaitoaan hyvänä. Suomeen työhön ja opiskelemaan muuttaneista ja
heidän perheenjäsenistään suurin osa osasi suomea maahan tullessa.

Mitkä tekijät olivat auttaneet vastaajia kielen oppimisessa? Nuorten mie-
lestä kielen opiskelussa auttoivat eniten koulu, läheisten ihmisten tuki ja
suomenkielinen ystäväpiiri, sekä positiivinen asenne, motivaatio ja ahke-
ruus. Koulujen järjestämä suomen kielen opetus sai kiitosta. Esseissä mai-
nittiin, että suurena apuna olivat olleet Itä-Suomen koulun kielitunnit,
joilla suomen kieltä opetetaan vieraana kielenä, sekä opettajien ja koulu-
avustajien venäjän kielen taito.

Nuorten vastaajien kielitaidosta kertoo omalta osaltaan se, että neljäs-
osa vastaajista oli kirjoittanut esseensä suomeksi, mutta vastannut kysely-
lomakkeeseen venäjäksi. Kahdella kielellä vastanneet olivat asuneet Suo-
messa vähintään 10 vuotta. Nuorten kielivalinnat voi selittää muuttuneella
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kieli-identiteetillä. Suurin osa nuorista puhui suomea erinomaisesti. Ym-
päristön negatiivisista asenteista huolimatta nämä nuoret pitivät myös
taustaansa ja äidinkieltään tärkeinä. Sanna Iskanius toteaakin väitöskirjas-
saan Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti seuraa-
vasti: ”Myönteinen suhde omaan äidinkieleen ja omaan taustaan helpot-
taa  myös  suomalaisen  kulttuurin  ja  suomen  kielen  omaksumista”. (Iska-
nius 2007). Suuri kiitos kahden kielen ja kulttuurin hallinnasta kuului vas-
taajien mukaan vanhemmille ja lähipiirille. Erkki Jokinen kirjoittaa teok-
sessaan Näkymätön kaupunki, että ”hyvä uuden kotimaan kielen taito voi
syntyä vain ympäristössä, jossa omalle äidinkielelle on aito tila ja oppimi-
sen mahdollisuus. Kielet elävät rinnakkain. Äidinkielenä venäjää puhu-
vista voi tulla molempien kielien taitajia vain hyvän äidinkielen hallinnan
kautta.” (Jokinen 2006).

Aikuisia maahanmuuttajia kielen opiskelussa olivat auttaneet lisäksi
kielikurssit, joista lähes kaikilla vastanneilla oli kokemusta. Kursseilta saa-
duista myönteisistä kokemuksista vastaajat luettelivat uuden kielen oppi-
misen lisäksi uusien tuttavien löytämisen, sekä uuden tiedon saamisen
suomalaisesta yhteiskunnasta. Jotkut vastaajat olivat tyytyväisiä nimen-
omaan Lappeenrannan kansalaisopiston, sekä AKTIVA:n Lappeenrannassa
ja Imatralla järjestämään suomen kielen opetukseen. Monet vastaajat kui-
tenkin totesivat, että he olivat oppineet kieltä parhaiten puhumalla.

Eräs vastaaja kertoi, kuinka hän oli ”joutunut” opettelemaan suomen
kieltä työpaikalla, jossa muut työntekijät eivät osanneet englantia eivätkä
venäjää. Suomeen tullessaan hän oli osannut kieltä vain vähän. Työympä-
ristö kannusti ja rohkaisi kielen opetteluun: Kollegani olivat innoissaan jo-
kaisesta lausumastani uudesta suomen kielen sanasta tai lauseesta. Työkaverit
alkoivat kutsua vastaajaa kylään ja kielenopetteluprosessiin ryhdyttiin
koko perheen voimin:

Olemme puhuneet kaikesta. Olemme katsoneet yhdessä tv:tä ja keskustelleet
katsomistamme ohjelmista. Kaikki halusivat auttaa minua. Se oli mahtavaa.
Kaikesta eniten olen nauttinut pienten lasten seurasta. Heidän kanssaan olin
jo parin kuukauden päästä (kielellisesti) samalla tasolla.

Kielitaidon merkitystä ei korostettu pelkästään työllistymisen edellytyksenä,
vaan vastanneet kertoivat, että se oli välttämätön arkielämästä selviytymisessä.
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Maahanmuuttajille tärkein asia on kieli, kieli ja vielä kerran kieli! Tunteiden
ilmaiseminen tai ongelmien ratkaiseminen ilman kielitaitoa on vaikeaa.
Eräs nuori nainen oli huolestunut siitä, ettei hän enää pystynyt tarkista-
maan lapsensa kotitehtäviä puutteellisen kielitaitonsa takia.

Mitkä tekijät vaikeuttivat vastaajien mielestä kielen oppimista? Eli kuka on
”syyllinen”? Useimmiten vastaajat valittivat ajan puutetta, omaa laiskuut-
ta sekä kielen vaikeutta. Jotkut maahanmuuttajat olivat myös sitä mieltä,
että kielikursseja järjestetään liian vähän ja ne eivät ole tarpeeksi pitkäkes-
toisia. Lisäksi ryhmissä on liian eritasoisia opiskelijoita. Opettajan toivot-
tiin osaavan opiskelijoiden äidinkieltä (tässä tapauksessa venäjää).

Edellä mainitut, aineistosta nousseet mielipiteet eivät ole uutta tietoa
maahanmuuttajatutkimuksessa. Vastaavia näkemyksiä löytyy esimerkiksi
Siirtolaisuusinstituutin tutkimusraportista Kotouttamislain merkitys kotout-
tamisessa maahanmuuttajan näkökulmasta. (Jokisaari 2006) Tähän vuosina
2001–2003 toteutettuun tutkimukseen osallistuivat myös muut kuin venä-
jänkieliset maahanmuuttajat. Tutkimustulosten mukaan kielikurssien
kohdalla ongelmaksi muodostuivat kotouttamisajan lyhyys ja vähäiset
resurssit kielikurssien järjestämiseen. Erityisesti kielenopiskelun alkuvai-
heessa olisi hyvä, jos opettaja puhuisi myös opiskelijoiden äidinkieltä.
Jotkut haastatelluista toivoivat lisäksi, että kielenopetuksessa painotettai-
siin enemmän puhekielen opetusta. Myös Kaakkois-Suomen maahan-
muuttajien suomen kielen ja kulttuurikoulutuksen kehittämishankkeen
KIEKU:n tuloksista saadaan uutta tietoa kieliopetuksen nykytilanteesta.
KIEKU -hankkeen puitteessa kartoitettiin Kotkan, Kouvolan ja Lappeen-
rannan alueiden kotouttavan työvoimakoulutuksen ja rinnasteisen koulu-
tuksen saatavuutta, sekä kartoitettiin hyviä ja huonoja käytäntöjä. Raport-
ti aiheesta valmistuu vuonna 2008.

Tutkimuksessamme kaikki mielestään suomen kieltä huonosti osaa-
vat vastaajat halusivat oppia suomea. Monilla ei kuitenkaan ollut siihen
omasta mielestään mahdollisuutta ja lauseet, En ole päässyt kielikurssille tai
Jouduin odottamaan pääsyä kielikurssille kauan, toistuivat useissa kirjoitel-
missa. Valtakunnallisen verkkopalvelun (www.infopankki.fi) mukaan
suomen kielen kursseja järjestävät Suomessa erilaiset oppilaitokset, järjes-
töt ja projektit. Työvoimatoimiston asiakkaat voivat hakeutua suomen
kielen kursseille työvoimatoimiston kautta, ja työvoimapoliittinen koulu-
tus on maksutonta. Ne vastaajat, jotka eivät olleet päässeet kielikursseille,

http://www.infopankki.fi
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tarkoittivat lähes poikkeuksetta työvoimapoliittista kielikoulutusta. Halu
päästä juuri tällaiseen koulutukseen on maahanmuuttajan kannalta ym-
märrettävää, ja tässä tapauksessa kysyntä ylittää hyvin usein tarjonnan.
Kieltä siis halutaan opiskella, mutta pienin kustannuksin. Koulutukseen
pääsyn suhteen näyttäisi kuitenkin syntyvän väärinymmärryksiä maa-
hanmuuttajien ja viranomaisten välillä. Kun maahanmuuttaja saa työ-
voimatoimistosta vastauksen, että sopivampia hakijoita on ollut enemmän, se
herättää epäluuloja ja ennakkoasenteita: Työvoimatoimisto päättää minun
puolestani tarvitsenko kielenopetusta vai en.

Vaihtoehtoja työvoimapoliittiselle kieliopetukselle on kuitenkin ole-
massa. Esimerkiksi Lappeenrannassa kansalaisopisto tarjoaa työvoimapo-
liittiseen koulutukseen rinnastettavia suomen kielen perus- ja jatkokursse-
ja sekä erilaisia lyhytkursseja. Pitkien kurssien opetusohjelma on lähes
samanlainen kuin työvoimapoliittisessa koulutuksessa, mutta opetus on
maksullista. Kansalaispiston opettajan Sirpa Tereskan mukaan joskus on
vaikea saada tarvittavaa opiskelijamäärää kokoon kurssien aloittamiseksi.

Kielikurssit eivät suinkaan ole ainoa tapa opiskella kieltä, kuten tut-
kimukseen osallistuneet totesivatkin. Monet heistä kuuntelevat ja katso-
vat suomenkielisiä ohjelmia, oppivat kieltä työelämässä ja puhumalla
suomalaisten kanssa. Maahanmuuttajien tie opiskelusta työelämään -
seminaarissa Mirja Tarnanen Jyväskylän yliopistosta korosti kielen osaa-
misen merkitystä maahanmuuttajan työllistymisessä. Hän kuitenkin
muistutti, että kielen oppimiseen ei välttämättä tarvita muodollista ope-
tusta. ”Toki opetus nopeuttaa oppimista, mutta välttämättömyys se ei ole.
Motivaatio ja asenne ovat ensiarvoisen tärkeitä ja nopeuttavat kielen op-
pimista.”(Tarnanen 2006).

Kukaan vastaajista ei maininnut internetiä kielen oppimisen välinee-
nä. Muun muassa infopankin sivuilta löytyy yli kymmenen erilaista suo-
men kielen kurssia. Ongelmana onkin, ettei kaikilla ei ole nettiyhteyttä
kotona. Este internetin hyödyntämiseen nettiyhteyden puuttuminen ei
kuitenkaan ole, sillä aikaa netin käyttöön voi varata esimerkiksi useim-
mista kirjastoista ilmaiseksi. Kirjastoista löytyy myös kielikursseja, joihin
kuuluu audiokasetteja sekä oppi- ja harjoituskirjoja. Lisäksi suomen kie-
len oppikirjoja venäjäksi löytyy sekä Suomesta (esimerkiksi postimyyn-
nistä Ruslaniasta) että Venäjältä.
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Oma motivaatio ja ahkeruus nousevatkin vastaajien mielestä tär-
keimpään rooliin kielen opiskelussa. Maahanmuuttajien tilanne kielen
oppimisen kannalta on varsin hyvä, koska he ovat ”kielikylvyssä” jo val-
miiksi. Eräs vastaaja, joka oli opiskellut suomea itsenäisesti Venäjällä ker-
toi, että Suomeen tullessa kielen oppiminen oli muuttunut helpommaksi,
sillä Kieli oli nyt kaikkialla; voi kuunnella ja katsoa suomenkielisiä ohjelmia, lu-
kea lehtiä, puhua miehen kanssa.

T Y Ö L L I S T Y M I N E N

Maahanmuuttajien työttömyysaste on noin 2,5-kertainen kantasuomalai-
siin verrattuna. Suomessa asuvien eri kansalaisuusryhmien työllistymi-
sessä on huomattavia eroja. Kyse ei aina ole ammattitaidosta, vaan rekry-
tointeja ohjaavat myös työnantajien asenteet sekä mielikuvat kielitaidosta
ja maahanmuuttajan kotimaasta. Tämä käy ilmi tuoreesta Monikulttuuri-
suus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä -teoksesta, jonka ovat
julkaisseet Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja koulutuksen
tutkimuslaitos. ((toim.) Taajamo & Puukari 2007). Samoilla linjoilla ollaan
Siirtolaisuusinstituutin tekemässä tutkimuksessa Maahanmuuttajan koti-
kunta (Pehkonen 2006). Siinä todetaan, että maahanmuuttajien työllisty-
misen esteinä ovat puutteelliset opiskelu- ja työtodistukset, kielitaidotto-
muus tai epäily kielitaidon riittämättömyydestä, uskontoon liittyvät asen-
teet sekä epäily maahanmuuttajan työmoraalista.

Tutkimukseemme osallistuneille nuorille, jotka olivat muuttaneet
Suomeen lapsina, työllistyminen oli tärkeä tulevaisuuden asia. Suurin osa
vastanneista opiskeli peruskoulussa, lukiossa, ammattikoulussa tai yli-
opistossa. He panostivat opiskeluun ja heidän odotuksensa työllistymisen
suhteen olivat positiiviset. Muutamalla vastanneista oli palkkatyö, ja työ-
suhde oli vakituinen. Noin puolella vastanneista oli työkokemusta, jota oli
kertynyt lehdenjakajana, siivoojana, matkailuyrityksen apulaisena, tulk-
kina, päiväkodin avustajana, toimisto-assistenttina, myyjänä tai varasto-
työntekijänä. Jotkut vastanneista olivat sitä mieltä, että nuoret maahan-
muuttajat työllistyvät keski-ikäisiä paremmin, koska nuoret maahan-
muuttajat ovat suomalaisten mielestä meikäläisiä tai ainakin melkein meikä-
läisiä.
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Kyselyyn vastanneista aikuisista maahanmuuttajista suurin osa oli ol-
lut työelämässä jossain vaiheessa Suomessa olonsa aikana. Tällä hetkellä
lähes puolet heistä oli palkkatyössä tai työllistettynä palkkatuella. Monel-
le työllistyminen oli sekä tärkein että vaikein asia. Vastaajien mielestä
työllistyminen takaa tietyn taloudellisen aseman ja varmistaa, ettei vaan
tarvitse mennä sosiaalitoimistoon käsi ojossa. Lisäksi se antaa mahdollisuu-
den tuntea itsensä osaksi yhteiskuntaa.

Töitä Suomesta olivat saaneet niin naiset kuin miehetkin. Miesten
työllistymiseen olivat vaikuttaneet muun muassa ennakkotiedot Suomes-
ta sekä oma asenne. Eräs vastaaja kirjoitti:

Ennen Suomeen muuttoa kävin täällä ns. sesonkityössä ja sain ensimmäisiä
suomalaisia tuttavia. Jo silloin mietin mitä voisin tehdä täällä, miten käyttää
omia tietoja ja taitoja, sekä ammatillista osaamista. Tartuin kaikenlaiseen
työhön heti alussa ja sitä kautta opin myös puhekielen.

Tuoreen Väestöliiton tutkimuksen mukaan venäläistaustaiset naiset eivät
koe perherooliensa estävän heitä käymästä töissä (Rotkirch & Jasinskaja-
Lahti 2007). Myös meidän kyselyssämme työpaikan saanti oli monen nai-
sen tavoite. Työntekijäpulasta kärsivä palveluala on työllistänyt maahan-
muuttajia jo pidemmän aikaa, ja alalla oli myös meidän tutkimukseemme
osallistuneita naisia. Jotkut heistä olivat kouluttautuneet Suomessa esi-
merkiksi lähihoitajiksi ja saaneet alan töitä. Monella kyselyyn vastannees-
ta naisesta oli ammatillinen tutkinto, mutta vain harvat heistä olivat kou-
lutustaan vastaavassa työssä.

Suurin osa työssä käyvistä vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä työ-
hönsä. Työpaikkaansa he kuvailivat muun muassa seuraavasti: Työpaikalla
on rauhallinen ja ystävällinen ilmapiiri tai Työtoverit ovat kohteliaita ja toisiaan
kunnioittavia ihmisiä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että heitä koh-
dellaan työpaikalla samalla tavalla kuin suomalaisiakin työntekijöitä.
Muutama vastasi, että heitä kohdellaan jossakin määrin eri tavalla. Syitä
erilaiseen asennoitumiseen oli heidän mielestä monia: maahanmuuttaja-
tausta, tietojen ja taitojen aliarviointi, riittämätön kielitaito sekä puutteel-
linen paikallistapojen tuntemus.

Niistä vastaajista, jotka olivat muuttaneet Suomeen työn vuoksi, ku-
kaan ei kokenut, että heihin suhtauduttaisiin työpaikalla eri tavalla kuin
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suomalaisiin. Erään vastaajan mukaan hänen työpaikallaan oli kuitenkin
selvä ryhmäjako suomalaisten ja venäläisten välillä. Hän kirjoitti:

Valitettavasti tämä tilanne on väistämätön kielimuurin takia, mutta siitä
huolimatta ystävällinen ja kunnioittava suhtautuminen toisen ryhmän edus-
tajia kohtaan säilyy.

Mikä tutkimukseen osallistuneiden mielestä vaikeuttaa työllistymistä? Eli kuka
on ”syyllinen”? Suurin osa vastaajista arveli, että työn saannin esteenä oli
ollut puutteellinen kielitaito. Lisäksi oman alan huono työllisyystilanne
asuinpaikkakunnalla, alueella asuvien venäjänkielisten suuri määrä, sekä
ennakkoluulot venäjänkielisiä kohtaan mainittiin syiksi työttömyyteen.
Negatiivisten asenteiden taustalla arveltiin olevan tiedotusvälineiden an-
tama kielteinen kuva venäjänkielisistä ja Venäjästä. Positiivisesti työn-
saantiin koettiin vaikuttavan maahanmuuttajan omat valmiudet, kuten
riittävän hyvä suomen kielen taito, koulutus ja positiivinen asenne. Myös
suomalaisen tuttavan suosituksella oli tutkimukseen osallistuneiden mie-
lestä myönteinen vaikutus rekrytointiin.

Työnantajat suhtautuvat ulkomaalaisiin hyvin varoen, joka on kyllä ymmär-
rettävää. Monet tuttavani ovat saaneet työpaikan joko yrityksestä, jossa tar-
vitaan venäjän kielen taitoa tai ”tutun kautta”, tai sitten he ovat alipalkatus-
sa työssä, jota suomalaiset eivät suostuisi tekemään. Kun olin Ammattiopis-
ton opiskelija, minun oli vaikeaa löytää jopa harjoittelupaikkaa. Harmillista
on ollut se, että luvataan soittaa, oli päätös mikä tahansa, mutta soittoja ei
tule.

Minun työnhakuprosessini oli pitkä ja vaikea. Onko tämä vain Lappeenran-
nan erikoisongelma? Meitä on täällä hyvin paljon ja on paljon lapsiamme,
jotka puhuvat erinomaisesti molempia kieliä. Joten apulaisia, jotka osaavat
vain venäjää on riittävästi.

Voin kyllä sanoa, että on helpompi työllistyä, jos saa suosituksen joltakin
suomalaiselta kollegalta. Luottamusta on jotenkin enemmän ja kaikki sujuu
helpommin. Mutta tällaista on kaikkialla.
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Työnantajat ja viranomaiset suhtautuvat varauksellisesti maahanmuuttajien
ammattitaitoon ja työkokemukseen… Suomalaiset tiedotusvälineet ovat luo-
neet negatiivisen kuvan maahanmuuttajista.

Vaikka nuorten vastaajien työllistyminen oli ollut helpompaa, pysyy
myös joidenkin nuorten kokemusten mukaan ulkomaalainen ulkomaalai-
sena, vaikka saisi Suomen kansalaisuuden. Tämä näkyy heidän mukaansa
myös työhönottotilaisuudessa, jossa maahanmuuttajan ammattitaito ky-
seenalaistetaan. Aikuisena maahan muuttaneen työpaikan saantiin voi
vaikuttaa lisäksi kotimaassa suoritetun tutkinnon vastaavuuden puuttu-
minen. Vaikkakin joidenkin vastaajien mielestä Suomessa rinnastettu
korkeakoulututkinto oli päinvastoin vaikeuttanut työpaikan saantia, sillä
hakija oli katsottu ylikoulutetuksi hakemaansa paikkaan.

Vasta nyt olen saanut päätöksen tutkintoni rinnastamisesta, mikä vaikeuttaa
työllistymistäni entisestään. … Toimistotyö kirjanpitäjänä, ekonomistina
jne. ei ole meitä ulkomaalaisia varten. Kelpaamme vain silloin, kun pitää
kasvattaa kurkkuja, poimia mansikoita, hoitaa vanhuksia jne.

Mitä tehdä tilanteen parantamiseksi? Monissa tutkimuksissa on pohdittu,
miten maahanmuuttajien työllistymislukuja saadaan parannettua. Esi-
merkkinä näistä ovat Siirtolaisuusinstituutin vuonna 2005 toteuttama tut-
kimus Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä
Suomessa (Pikkarainen 2005) sekä Helsingin yliopiston tutkimus Akateemi-
set maahanmuuttajat Kaakkois-Suomen Venäjä-osaamisen resurssiksi  (Kuhl-
man-Keskinen & Hännikäinen 2003). Jälkimmäisessä kerrotaan, että työn-
antajien kokemusten mukaan parhaat työntekijät löytyivät itse töitä etsi-
neiden sekä suomalaisen tuttavan suosituksesta tulleiden maahanmuutta-
jien joukosta. Tutkimustulos vahvistaa käsitystä oman aktiivisuuden ja
hyvien sosiaalisten verkostojen tärkeydestä maahanmuuttajien työllisyy-
den kohentamisessa. Meidän tutkimukseemme osallistuneiden kokemuk-
set tukevat samoja tuloksia.

Olen koulutukseltani ekonomisti ja suurimman osan työelämästäni olen ollut
pääjohtajan tehtävissä. Se ei ole estänyt minua hakemasta työtä joka paikasta.
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Työpaikkoja etsin internetin kautta, ja vaikka työpaikkailmoitus löytyykin
työvoimatoimiston sivuilta, otan aina itse yhteyttä työnantajaan; siis olen it-
se aktiivinen.

Hyvän työpaikan saamisessa ovat auttaneet tuttavani, mutta työpaikalla
”pysymisessä” olen ”auttanut” itse itseäni.

Vastaajien aktiivisuus näkyi myös kunnianhimona ja tavoitteisiin pyrki-
misenä:

Ensi vuonna valmistun ammattikorkeakoulusta ja haluan saada koulutustani
vastaavan työpaikan.

Neuvon kaikkia vaihtamaan ammattia rohkeasti, mutta ottamaan huomioon
aiemman koulutuksen.

Minulla on päämääränä pätevöittää tutkintoni ja perustaa oman alan yritys.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin tekemässä työpoliitti-
sessa tutkimuksessa todetaan, että maahanmuuttajat pääsevät töihin sitä
todennäköisemmin mitä kauemmin he ovat Suomessa asuneet (Hämäläi-
nen, Kangasharju, Pekkala, Sarvimäki 2005). Entisen työministeri Tarja
Filatovin mukaan tämä tutkimus tukee sitä käsitystä, että pitkällä aikavä-
lillä maahanmuutto hyödyttää selvästi suomalaista yhteiskuntaa. Meidän
tutkimuksemme mukaan Suomessa oleskeltu aika ei kuitenkaan ollut
työllistymisen kannalta kovin ratkaisevassa asemassa. Toiset olivat kou-
luttautuneet ja saaneet ensimmäisen työpaikkansa vasta viidestä seitse-
mään Suomessa asutun vuoden jälkeen, kun taas toiset olivat päässeet
työelämään mukaan melkein heti muuttonsa jälkeen, mutta myöhemmin
jääneet työttömiksi tuotannon siirryttyä muualle. Voidaankin todeta, että
informanttien työllisyyteen olivat vaikuttaneet ensisijaisesti yleiset työ-
markkinoilla tapahtuneet muutokset.

Työvoimaviranomaiset ja tulevaisuudentutkijat ovat viime aikoina pu-
huneet siitä, että Suomeen tulee lähivuosina työvoimapula alhaisesta synty-
vyydestä ja suurten ikäluokkien eläköitymisestä johtuen. Maahanmuuton
lisääminen  voi  olla  yksi  ratkaisu  tähän  ongelmaan.  Suomen  ensimmäinen
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maahanmuuttoministeri Astrid Thors kuitenkin toteaa, että aktiivisesta maa-
hanmuuttopolitiikasta puhuttaessa meidän täytyy huolehtia yhtä hyvin täällä
jo oleskelevien maahanmuuttajien työllistymisesteiden poistamisesta.

Yksi tällainen työelämään perehdyttävistä menetelmistä on työhar-
joittelu, josta myös monet meidän tutkimukseemme osallistuneet kirjoitti-
vat. Mielipiteet työharjoittelusta jakautuivat. Toiset kokivat harjoittelun
hyödylliseksi, ja siitä oli heidän mukaansa apua esimerkiksi kielen oppi-
misessa, mutta osa löysi harjoittelusta enemmän negatiivisia puolia. Eten-
kin alle viisi vuotta maassa asuneet vastaajat olivat kokeneet harjoittelun
hyvin tarpeelliseksi. Sen kautta he olivat saaneet työpaikan ja tutustuneet
suomalaisiin. Näillä ihmisillä oli vielä toivoa, että heidän työllistymisensä
ei jäisi harjoitteluvaiheeseen.

Toisaalta monet maassa yli 10 vuotta asuneet informantit uskoivat, et-
tä harjoittelu on haitallinen ilmiö. Heidän mielestään harjoittelun merki-
tys on usein epäselvä. Harjoittelua kritisoivat pohtivat harjoittelun todel-
lista päämäärää ja sitä, kuinka kauan pitää harjoitella voidakseen tehdä
”oikeita” töitä. Erään naisen 10 vuoden harjoittelukokemuksen tuloksena
oli asenne, jonka mukaan suomalaiset ovat töissä ja maahanmuuttajat
kelpaavat vain harjoittelemaan työntekoa. Vastaajien mielestä työharjoit-
telu antaa työnantajalle mahdollisuuden käyttää ilmaista työvoimaa. Sa-
malla harjoittelupaikat vähentävät todellisten työpaikkojen määrää. Erään
vastaajan työharjoitteluun oli kuulunut 22 ikkunan peseminen, joka oli
pitänyt suorittaa hiljaisuudessa. Eräs nainen oli ollut, kuten hän asian itse
ilmaisi ”työtoiminnassa” 7 vuotta. Näiden vuosien aikana häntä ei kerto-
mansa mukaan ollut oikeutettu kesälomaan, eikä kaksi viikkoa kestävän
sairasloman palkkaa ollut maksettu, vaan Kelan mukaan se oli kuulunut
omavastuuseen.

S O P E U T U M I N E N

Sopeutuminen uuteen maahan voi tarkoittaa monia asioita, kuten kielen
oppimista, työllistymistä sekä oman paikan löytämistä ympäröivästä yh-
teisöstä. Tutkimuksen jokainen vastaaja oli ymmärtänyt sopeutumisen
omalla tavallaan. Suurin osa nuorista kertoi sopeutuneensa suomalaiseen
yhteiskuntaan ainakin jossakin määrin. Alle puolella vastanneista ei ollut
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vaikeuksia sopeutumisessa. Lopuille nuorista sopeutuminen ei ollut
helppoa tai se oli todella vaikeaa. Kaikkien nuorten mielestä suomalainen
yhteiskunta kuitenkin hyväksyi heidät. Lisäksi lähes kaikilla nuorilla oli
sekä suomalaisia että venäläisiä ystäviä.

Sopeutumisprosessi oli sujunut kaikilla eri tavalla. Toiset kertoivat
kokeneensa rasismia, nimittelyä ja haukkumista venäläistaustansa takia.
Näistä kokemuksista huolimatta jotkut olivat käyneet läpi tämän vaiheen
pysymällä omana itsenään. Toiset yrittivät peittää venäläisyyttään niin
hyvin kuin on mahdollista ja sulautua suomalaisten joukkoon. Nuorten mieles-
tä ennakkoluuloja venäjänkielisiä kohtaan on etenkin iäkkäillä sekä nuo-
rilla ihmisillä. Yleisesti ottaen ajattelen, että suomalaisilla on paljon ennakko-
luuloja venäläisiä kohtaan, mikä johtuu mm. vanhasta sodasta. Hei haloo! Eiks
ois aika unohtaa menneet??! Lähes kaikki informantit, nuoret mukaan luki-
en, olivat vahvasti sitä mieltä, että negatiivinen suhtautuminen venäjän-
kielisiä kohtaan tulee muuttumaan, ja Suomessa asuvat venäjänkieliset
voivat itse vaikuttaa siihen, miten suomalaiset heihin suhtautuvat. Asen-
teiden muuttuminen on mahdollista, mutta siihen menee aikaa.

Puolet nuorista informanteista piti itseään ”ikuisina maahanmuuttaji-
na”. Heidän mukaansa myös ympäristö määrittelee heidät ”maahan-
muuttajiksi” tai ”ulkomaalaisiksi”. Nuorten esseissä sopeutuminen uu-
teen ympäristöön oli yksi tärkeimmistä esille nousseista teemoista. Vaikka
Suomeen muutosta oli kulunut paljon aikaa, näytti asia olevan heille vielä
hyvin ajankohtainen ja voisi olettaa, että monien nuorten sopeutumispro-
sessi oli vielä kesken. Nuorten venäjänkielisten maahanmuuttajien sopeu-
tumisesta ja kieli-identiteetistä voi lukea tarkemmin esimerkiksi Helena
Pietarin ja Sanna Iskaniuksen tutkimuksista.2

Myös tutkimuksemme aikuisista vastaajista suurin osa koki itsensä
”ikuiseksi maahanmuuttajaksi”. Sopeutumisongelmia oli ollut 2/3 osalla vas-
taajista, kun 1/3 osa ei ollut kokenut sopeutumisprosessia vaikeaksi. Mielen-
kiintoista on se, että viimeksi mainitut henkilöt olivat tulleet Suomeen yli 40-
vuotiaana ja kieltä heistä osasi vain muutama. Tämä kertoo siitä, että nuori
ikä ja kielitaito eivät välttämättä ole onnistuneen sopeutumisen edellytys.

2 Venäläisten Suomeen muutto - Lahdessa ja Turussa asuvien venäjää puhuvien
nuorten muuttotilanne ja sopeutuminen (Pietari 2007), väitöskirja Venäjänkielisten
maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti (Iskanius 2007).



27

Kotoutumisessa maahanmuuttajia auttavat Suomessa monet tahot. Esseis-
sä kiitosta saivat muuan muassa Laptuote-säätiö ja sen Pilko -projekti,
Lappeenrannan maahanmuutta-japalvelut -toimipiste, EKTA ry, Suvi
Salmenkivi Suomi-Venäjä-seurasta sekä Venäjä-klubi.
 Esseitä kirjoittaneet iäkkäät ihmiset (vajaa viidesosa vastanneista) oli-
vat hyvin kiitollisia sopeutumisesta Suomelle ja suomalaisille, joille heistä
suurin osa omisti kirjoituksensa. Nämä eläkkeellä olevat vastaajat olivat
asuneet Suomessa 2–3,5 vuotta. He olivat tyytyväisiä elämäänsä ja kehui-
vat sekä Venäjä-klubin, että Lappeenrannan sosiaalitoimiston iäkkäille
ihmisille järjestämää toimintaa. Eräs nainen kirjoitti seuraavasti:

Mikäli voimat ja terveys sallivat, yritän osallistua kaupungin kulttuurielä-
mään. Kaikki täällä kiinnostaa minua. Käyn näyttelyissä linnoituksessa sekä
kirjastossa hakemassa kirjoja ja lehtiä, joskus käyn myös teatterissa. Jotta py-
syisimme terveinä, olemme harjoitelleet sauvakävelyä.

Sopeutuminen uuteen maahan on mahdotonta ilman vuorovaikutusta
maan asukkaiden kanssa. Miltä kohtaamiset kantaväestön kanssa tuntuivat
maahanmuuttajista? Yksi vastaajista kertoi, ettei osannut suomea ollenkaan
maahan saapuessaan eikä yleensäkään tiennyt elämästä Suomessa. Suo-
malainen soluasunnon huonekaveri auttoi korjaamaan tilanteen. Vastaa-
jan onneksi tämä ensimmäinen suomalainen tuttavuus ei ollut ”tyypilli-
nen suomalainen”. Vastaajan kokemuksien mukaan tyypillinen tai taval-
linen suomalainen ei olisi seurustellut hänen kanssaan. Enkä minäkään olisi
ruvennut tyrkyttämään hänelle seuraani. Joten olisimme kumpikin asuneet omis-
sa oloissamme vaihtaen joskus tervehdyksiä törmätessämme keittiössä tai käytä-
vällä. Onneksi kaikki meni toisin. Venäläinen ja suomalainen opiskelija ystä-
vystyivät suomalaisen aloitteesta. He kävivät yhdessä ruokakaupassa,
siivosivat ja harrastivat urheilua. Omien huoneiden ovet olivat lähes aina
auki. Suuremmalta osin hyvien kokemusten ansiosta minun sopeutumisproses-
sini Suomeen ei ollut niin vaikea kuin se olisi voinut olla. Useista teksteistä
näkyi, kuinka tärkeä Suomessa oleskelun alkuvaiheessa saatu myönteinen
kokemus suomalaisesta yhteiskunnasta sekä suomalaisten ja venäläisten
kanssakäymisestä oli.

Eräs vastaaja kirjoitti esseensä lopussa, että hänen pitkäaikainen ko-
kemuksensa kanssakäymisestä erilaisten suomalaisten kanssa kertoo siitä,
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etteivät suomalaisen ja venäläisen kulttuurin väliset erot ole niin merkit-
täviä, että ne voisivat jollakin tavalla vaikeuttaa kanssakäymistä. Mistä
onnistunut kanssakäyminen on sitten kiinni vastaajien mielestä? Toinen vas-
taaja kirjoitti, että kulttuurishokki on tosiasiaa, mutta hänen mielestä sen
ei kannata antaa hallita elämää. Suomalaisten ja venäläisten välit ovat
monimutkaiset, mutta jokaiseen ongelmaan löytyy ratkaisu, pitää vaan
noudattaa tiettyjä elämänsääntöjä:

• Maassa maan tavalla (tai maasta pois)
Paikallisen kulttuurin kunnioittaminen ja hyväksyminen auttaa säilyt-
tämään oman kulttuurin ja integroitumaan uuteen yhteiskuntaan.

• Itsetunto
Huonon itsetuntomme takia emme aina pysty olemaan toisten ihmisten
kanssa. Luulemme, että meille nauretaan ja meitä nöyryytetään, vaikka
se ei olisikaan niin. Alemmuuskompleksi estää meitä olemasta tekemisis-
sä suomalaisten ja oman maan ihmisten kanssa. Olen kyllä venäläinen,
mutta mitä huonoa siinä on? Ei tietenkään mitään. Asun täällä ja kun-
nioitan täällä olevia sääntöjä ja lakeja.

• Pyrkimys
Pyrkimys oppia jotain uutta. Oma kulttuuri rikastuu ja tämä on jokai-
sen toisessa maassa asuneen ulkomaalaisen etuoikeus. Täytyy myös
muistaa, että kulttuurinen vuorovaikutus on molemminpuolinen proses-
si.

Kahden vastaajan mielestä monet maahanmuuttajien ongelmat, myös
kanssakäymiseen liittyvät vaikeudet, johtuvat niin sanotusta kotelo-
ilmiöstä. Kotelo on se mitä on ympärillämme, meidän ulkopuolella. Ul-
kopuolinen maailmamme muuttuu siinä hetkenä, kun saavumme uuteen
maahan. Kotelo siis vaihdetaan, mutta entä sen sisältö eli me itse, meidän
luonteemme, ajatuksemme, tapamme ja ongelmaamme? Ne ovat samat.
Kirjoittajien mukaan ihmisen vanhat ongelmat seuraavat meitä mukana
myös uuteen maahan:
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Kun me törmäämme uudessa maassa vaikeuksiin, ne useimmiten johtuvatkin
niistä meidän omista ratkaisemattomista ongelmistamme, meistä itsestämme,
eivätkä suinkaan meidän naapureistamme tai ystävistämme.

T I E T O  E I  K O H T A A  T A R V I T S I J A A

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että maahanmuuttajat tarvitsevat monen-
laista tietoa koskien elämää Suomessa. Ne, jotka ovat asuneet Suomessa
pidemmän aikaa, kertovat, että kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen,
tiedonsaantimahdollisuudet ovat tänä päivänä parantuneet huomattavas-
ti. Siitä huolimatta tässä asiassa näyttää olevan parantamisen varaa.
Hankkeen toteuttajilta kysyttiinkin muun muassa minkälaisten ammatti-
en harjoittaminen Suomessa vaatii Suomen kansalaisuuden tai minkälai-
nen on Suomen työlainsäädäntö ja työelämä yleensä. Lisäksi oltiin kiin-
nostuneita siitä, miten Suomesta saadaan venäläistä eläkettä, miten ja
missä opiskellaan suomen kieltä ja miten lapsia kotoutetaan. Kaikkeen
tähän ja moneen muuhun kysymykseen on tarjolla internetissa esimerkik-
si seuraavilla sivuilla:

• www.infopankki.fi
Infopankin sivuilla on tärkeää perustietoa maahanmuuttajille yhteis-
kunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa, tietoa löytyy
myös venäjän kielellä.

• http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut
/05_esitteet/tyonhaku_tyoskentely_rus.pdf
Tietoa työnhausta ja työskentelystä Suomessa venäjäksi.

• http://www.mol.fi/mol/fi/haku.jsp.
Muita maahanmuuttoaiheisia esitteitä venäjän kielellä.

• http://www2.te-keskus.fi/new/kaa/Julkaisut/Liiketoiminnan%20
harjoittaminen%20Suomessa%20-venäjänkielinen.pdf
Kaakkois-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 2005. Liiketoiminnan harjoit-
taminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa. Venäjänkielinen julkaisu.

http://www.infopankki.fi
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut
http://www.mol.fi/mol/fi/haku.jsp.
http://www2.te-keskus.fi/new/kaa/Julkaisut/Liiketoiminnan%20
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• http://www.trud.fi/
Venäjänkielinen puhelinpalvelu Suomessa työskentelyyn liittyvissä
kysymyksissä. Lisätietoa puhelinpalvelun toiminnasta tästä internet-
osoitteesta.

• http://www2.kotka.fi/kotouttamisavaimet/index.htm
Käsikirja maahanmuuttajille Suomessa, jonka alkupuheessa lukee
mm. seuraavaa: ”Tämä on myös teille, jotka ette halua vain oleilla
Suomi-nimisessä maassa, vaan haluatte elää siinä täysipainoisesti, ar-
vokkaasti, vapaasti ja innostuneesti unohtamatta niitä rantoja, joilta
olette lähteneet uudelle purjehdukselle.” Venäjänkielinen.

• http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/14876/file/
TAITTO20VENaJa.pdf
Tämä on venäjänkielinen kasvatusvihkonen vanhemmille, josta löy-
tyy tietoa paitsi lasten kasvatuksesta, myös siitä, miten maahanmuut-
to vaikuttaa koko perheeseen, parisuhteeseen, vanhemmuuteen, kult-
tuuri-identiteetin rakentumiseen, sekä myös tietoa siitä, mistä tarvit-
taessa saa tukea. Venäjänkielinen.

Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Mirja Tiri kirjoittaa
InfoFin.ru -portaalin sivuilla: ”Tietoa on saatavilla aivan valtavasti, toinen
kysymys on, osaavatko yritykset sitä etsiä ja saavatko he juuri sitä tietoa,
mitä milloinkin tarvitsevat. Lääkkeenä onkin mielestäni – ei niinkään tie-
don tuottamisen lisäys – vaan tiedon välittämisen tehostaminen niin että
yritykset tietävät, mistä tietoa saa.” Sama ”lääke” voisi parantaa tiedon-
saantia muuallakin kuin yritysmaailmassa. (Tiri 2007).

Maahanmuuttajille tarkoitettua tietoa on saatavilla pääasiassa interne-
tistä. Sieltä sitä on helppo tulostaa ja viedä sinne, missä ihmiset liikkuvat,
esimerkiksi kasvatusvihkoset neuvoloihin ja terveyskeskuksiin, päiväko-
teihin, työelämään liittyviä esitteitä kirjastoihin jne. Maahanmuuttajien
omat yhdistykset voisivat myös toimia hyvinä tiedon levittämisen kana-
vana.

http://www.trud.fi/
http://www2.kotka.fi/kotouttamisavaimet/index.htm
http://www.vaestoliitto.fi/mp/db/file_library/x/IMG/14876/file/
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M U I T A  A I H E I T A

L u n a s t a  p a i k k a s i

Aineistosta käy ilmi, että jotkut maahanmuuttajat kokevat, että verrattuna
kantaväestöön heidän tulisi tehdä kovasti, jopa kaksinkertaisesti töitä tul-
lakseen hyväksytyksi, löytääkseen oman paikkansa uudessa maassa.
Tunne on tuttu varmaan monille eri sukupolvien siirtolaisille.

Puoli vuotta Suomessa asunut kirjoittaa:

Pitää löytää sopiva työ ja tehdä se kunnolla, että firma olisi ylpeä venäläises-
tä työntekijästään. Tällä tavoin meitä aletaan kunnioittaa. Voimme muuttaa
käsityksen itsestämme suomalaisessa yhteiskunnassa käyttäytymällä kunni-
oitettavasti.

Käsitykset voivat kuitenkin muuttua. Näin yli kymmenen vuotta sitten
Suomeen muuttanut kirjoittaa:

Jotenkin koko ajan mielessäni pyöri ajatus, että on tehtävä kaksin kerroin se,
mitä suomalaiset tekivät, jotta voisin saavuttaa saman minkä he.. tällä het-
kellä ajattelen, etten ollut silloin oikeassa. Silloin tämä asia sai minut kuiten-
kin panostamaan ja tekemään enemmän, se oli motivaationi.

S u h d e  u u t e e n  j a  v a n h a a n  k o t i m a a h a n

Entinen kotimaa ei ollut jäänyt vastaajilta taakse jälkiään jättämättä. Kos-
ka monet kyselyymme vastanneet eivät kokeneet kotimaataan ”entiseksi”,
käytämme tässä yhteydessä pelkästään sanaa ”kotimaa”, jolla tarkoitetaan
maahanmuuttajan entistä asuinmaata.

Kotimaa on ja pysyy. Minulle se merkitsee maata, josta olen kotoisin. Minul-
le ei ole olemassa entistä kotimaata, se on aina nykyinen, yksi ja ainoa, ja
muut ovat vain asuinmaita.
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Sekä lapsena Suomeen muuttaneiden nuorten että aikuisten maahan-
muuttajien yhteys kotimaahan ei ollut katkennut. Rajan toiselle puolelle
oli jäänyt sukulaisia, ystäviä ja tuttavia. Useimmiten heihin pidettiin yh-
teyttä säännöllisesti. Kotimaassa käytiin joskus tai harvoin. Vastauksista
päätellen tämä ei kuitenkaan johtunut kielteisistä asenteista, vaan käytän-
nön syistä, kuten pitkistä välimatkoista ja ajan puutteesta.

Suurin osa nuorista vastasi, että heidän suhtautumisensa kotimaahan
oli muuttunut ainakin jossakin määrin. Se, miten suhtautuminen oli
muuttunut, vaihteli suuresti. Toisten mielestä kotimaa oli nyt lähempänä
ja he olivat kotimaastaan ylpeitä. Siitä huolimatta, että minulla on kaksois-
kansalaisuus ja olen asunut Suomessa suurimman osan elämästäni, Venäjä py-
syy aina kotimaanani. Toiset kertoivat suhtautumisensa muuttuneen nega-
tiivisemmaksi. He olivat saaneet paljon uutta tietoa kotimaansa historiasta
ja nykytilanteesta seuraamalla länsimaalaisia tiedotusvälineitä. Joidenkin
suhtautuminen oli neutraali. He totesivat, että pystyvät nykyään katso-
maan asioita eri näkökulmasta, kun heillä on mihin verrata.

Myös aikuisista maahanmuuttajista aika moni oli halunnut ottaa kir-
joituksessaan esille suhtautumisensa kotimaahan ja aiheesta oli kirjoitettu
tunteella. Suhde kotimaahan näytti olevan tärkeä ja samalla hyvin henki-
lökohtainen.

Suhtautumiseni kotimaahan ei ole muuttunut, mutta pidän Suomea kotina.
Täällä asuvat lähes kaikki minun ja mieheni sukulaiset, täällä on perheeni!
Meitä ja kotimaatamme yhdistää napanuora, se ei katkea, se vain venyy.

Nyky-Venäjästä voi kirjoittaa paljon, eikä kaikki mahdu kahdelle sivulle.
Voin vain sanoa, ettei minulla ole enää kotimaata. Olen syntynyt Neuvosto-
liitossa, jota ei enää ole. Suomessa asun, Venäjällä käyn. Pystyn vertaile-
maan kolmea eri maata.

Sivusta voi nähdä paremmin mitä Venäjällä tapahtuu. Ainutlaatuinen maa,
mutta kuinka paljon se voisikaan oppia pieneltä Suomelta ja se olisi oikein.
Haluaisin aloittaa fraasilla: Kotimaa, huutakoot, että se on ruma, mutta mi-
nä pidän siitä, vaikkei se olekaan kaunotar (sanat ovat venäjänkielisestä rock-
laulusta).
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Kotimaalla tarkoitan paikkaa, jossa olen syntynyt ja ihmisiä, jotka ovat mi-
nun ympärilläni, mutten meidän valtiotamme. Rakastan kotimaatani niin
kuin henkisesti sairastunutta äitiä, jos näin voisi sanoa. Nyt ajattelen, että
on kaksi äitiä, toinen on synnyttänyt, toinen on kasvattanut.

Minulla on kaksi kotimaata. Toinen on se, jossa olen syntynyt ja kasvanut.
Toinen on se, jossa nyt asun.

Kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita entisen asuinmaansa elämästä ja
tapahtumista. Tietoa saatiin eri lähteistä, niin venäläisestä mediasta kuin
Suomen venäjänkielisistä ja suomenkielisistä tiedotusvälineistä, interne-
tistä, ystäviltä ja tuttavilta. Erkki Jokinen kirjoittaa kirjassaan Näkymätön
kaupunki, että ”Venäjä seuraa kansalaistaan kuin turkki karhua. Sama
pehmeys, sama lämpö ja samat takutkin pinnassa” (Jokinen 2006). Saa-
miemme vastatusten perusteella voisi todeta, että kuten karhun turkki
vaihtuu keväällä, niin myös maahanmuuttajien suhtautuminen kotimaa-
han  muuttuu  maahanmuuton  myötä.  Uusikin  turkki  on  yhtä  pehmeä  ja
lämmin, mutta siinä on jokin toisin.

K i i t o l l i s e t

Monet vastaajat ilmaisivat kiitollisuutensa Suomelle ja suomalaisille siitä,
että saivat tulla tänne ja olla täällä. Kiitollisia olivat eri-ikäiset, eritaustai-
set, eri syistä maahan muuttaneet ja eripituisia jaksoja täällä asuneet vas-
taajat. Kuitenkin suurin osa heistä oli iäkkäitä ihmisiä, joskin joukossa oli
myös keski-ikäisiä, jotka kiittivät siitä, että saivat mahdollisuuden kasvat-
taa lapsiaan turvallisessa ympäristössä. Myös jotkut nuoret, lapsena Suo-
meen muuttaneet vastaajat olivat sitä mieltä, että pitää olla kiitollinen.

Kiitos tuhansien järvien maalle, että se on ottanut meidät hyvin vastaan.
Elämä on onnistunut.

Mielestäni venäläisten pitää ymmärtää, ettei syy voi olla aina suomalaisissa.
Tämä on kuitenkin heidän maansa ja meidän pitää olla jossakin määrin kii-
tollisia siitä, että meillä on oikeus asua täällä.
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Samasta aiheesta on on käyty vilkasta keskustelua muuan muassa
www.suomi.ru venäjänkielisen portaalin keskustelupalstalla. On mielen-
kiintoista, että myös siellä tämän keskustelun aloittajalle kiitollisuuden
velasta olivat huomauttaneet venäjänkieliset itse, eivätkä suomalaiset.
Pitääkö olla kiitollinen? Kenelle ja mistä? Vastauksia näihin kysymyksiin
on monia ja kaikki ovat oikeita vastaajan näkökulmasta katsottuna.

O m i e n  k e s k u u d e s s a

Monet kyselyymme osallistuneet kertovat, että heillä on sekä suomalaisia
että venäläisiä tuttavia. Ystävät löytyvät useimmiten kuitenkin venäjän-
kielisten keskuudesta. Tämä on tyypillistä myös niille, jotka ovat asuneet
maassa pitkään, osaavat kieltä ja ovat muutenkin sopeutuneet hyvin.

Syitä siihen, miksi ystäviä on vaikeaa löytää kantaväestön keskuudes-
ta, on varmaan monia. Yksi niistä on suomalaisten varautunut suhtautu-
minen venäjänkielisiin. Eräs vastaaja kertoo, että hänen Suomessa kasva-
nut poikansa ja monet pojan kaverit ovat seurustelleet ja jotkut menneet
naimisiin venäjänkielisten kanssa. Heidän mukaan näin on selvempi, sa-
ma kulttuuri, eikä tarvitse kokea ennakkoluuloja venäläisiä kohtaan.

Se, että etsitään seuraa venäjänkielisten joukosta on ymmärrettävää,
eikä välttämättä kerro huonoista suhteista kantaväestön kanssa tai mer-
kitse syrjäytymistä ja eristäytymistä valtakulttuurista. Yhteinen kieli ja
kokemus muutosta uuteen maahan yhdistävät.

Heille on helpompi ilmaista syvempiäkin tunteita ja he, kuten minäkin,
asumme nyt vieraassa maassa.

Kun vietin paljon aikaa uusien venäläisten ystävien parissa, tunsin oloni ai-
na kotoisaksi, näiden ihmisten kanssa voisin jakaa ilot ja surut ja he ymmär-
täisivät minua, koska ovat kokeneet samaa.

Venäjänkieliseen vähemmistöön kuuluu kuitenkin hyvin erilaisia ihmisiä
ja heillä voi olla myös ristiriitaisia käsityksiä toisistaan. Esimerkkinä erään

http://www.suomi.ru
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naisen mielipide venäjänkielisistä naisista, jotka menivät naimisiin suo-
malaisten kanssa:

Tuntui siltä, että suurin osa heistä ei opiskellut, eikä käynyt töissä… meidän
daamit… eivät halua noudattaa suomalaisia tapoja. He osaavat muutaman
sanan suomea, nostavat puuteroidut nenänsä ja luulevat hurmanneensa
kaikki. .. Täällä on toisenlaiset arvot! Ensin sielun kauneus, sen jälkeen kaik-
ki muu.

Erään nuoren, lapsena Suomeen muuttaneen vastaajan mukaan on ole-
massa kolme pääkäsitystä maahanmuuttajista:

Ensimmäisen ryhmän edustajat… ovat asuneet Suomessa kauan. Yleensä
osaavat suomea, eivätkä halua puhua venäjää. Häpeävät syntyperäänsä. Tä-
hän kuuluvat usein myös suomalaisten miesten venäläiset vaimot. Ryhmä on
tyypillinen pienillä paikkakunnilla. Toista joukkoa edustavat Suomessa vä-
hän aikaa asuneet. Useimmiten eivät halua sopeutua tai oppia kieltä. Tähän
kuuluvat murrosikäisenä muuttaneet, jotkut aikuiset. Eivät halua tutustua
suomalaiseen kulttuurin. Eivät ole tyytyväisiä omaan asemaansa Suomessa.
Kolmanteen joukkoon luetaan yleensä töissä käyvät, opiskelevat maahan-
muuttajat. Heillä on täällä hyvä olla, mutta samalla he eivät unohda koti-
maata. Evät vierasta maanmiehiään, mutta eivät myöskään suhtaudu suoma-
lisiin ennakkoluuloisesti.

Toinenkin nuori, joka oli tullut Suomeen lapsena paluumuuttajavanhem-
pien mukana, laittaa maahanmuuttajat ”paremmuusjärjestykseen” suo-
malaisten näkökulmasta katsottuna ja myös perustelee näkemyksensä.
Hän kirjoittaa mm. seuraavaa:

Yleensä paluumuuttajia he ymmärtävät parhaiten… Fiksu suomalainen
ymmärtää, että paluumuuttaja-henkilö ei olekaan niin erilainen kun tavalli-
nen suomalainen. Työn perässä muuttavia he ymmärtävät toiseksi parhaiten.
Pakolaisilla on tilanne aivan erilainen. Suomalaisten mielestä he eivät vaan
kerta kaikkiaan mahdu tähän maahan.
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YHTEENVETO
”On kyse siitä, että katsoja joutuu toteamaan

 itselleen vieraasta, aluksi täysin luotaantyöntävästä
 ihmisestä: Hei tuohan olen minä!
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M O N I K A S V O I N E N  J O U K K O

Tutkimuksemme tavoitteena oli saada venäjänkielisten maahanmuuttaji-
en ääni kuuluviin. Sitä ovat tavoitelleet myös muut tutkimukset, mutta
päämäärän  saavuttaminen  ei  ole  aina  ollut  helppoa.  Esimerkiksi  Outi
Kirmon Tampereen venäläisestä väestöstä vuonna 2005 tekemään tutki-
mukseen ”ystävällisesti suhtautuneita löytyi 11, mutta näistä osa ei kui-
tenkaan halunnut puhua laajemmin taustastaan, ei edes nimettömänä.
Toiveeni kymmenestä haastateltavasta jäi näin lopulta kolmeen.” Kirmon
mukaan vielä vuosina 1918–1950 venäläisestä taustasta vaikeneminen
saattoi olla toimiva ja osittain myös välttämätön selviytymisstrategia.
(Kirmo 2005).

Ajat ovat muuttuneet ja dialogi on tullut taas mahdolliseksi. Maa-
hanmuuttajan arki -kyselyyn vastasi jo useita kymmeniä ihmisiä, jotka
olivat uskaltaneet jakaa kokemuksiaan ja kertoa mielipiteitään, jopa omal-
la nimellään. Tätä voidaankin pitää yhtenä hankkeen tärkeimmistä tulok-
sista. Muuttajien kokemukset ja niiden tutkiminen on tärkeää, koska näin
tehdään maahanmuuttajia ja kantaväestöä tutuksi toisilleen, ja sitä kautta
pystytään ymmärtämään toisia paremmin. Näistä lähtökohdista käsin
hankkeessa oli tarkoitus tutustua maahanmuuttajan arkeen.

Hankkeen nimi ”Maahanmuuttajan arki” koostuu kahdesta sanasta.
Mitä ne oikein tarkoittavat erikseen ja mitä ne tarkoittavat yhdessä?

YHTEENVE-
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M a a h a n m u u t t a j a

Maahanmuuttoviraston sivuilla sanotaan, että maahanmuuttaja on maas-
ta toiseen muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein
muuttavia henkilöitä. Sana ”maahanmuuttaja” on kuitenkin viime aikoina
herättänyt keskustelua. Pohditaan sitä, ketä voi pitää maahanmuuttajana
ja kuinka kauan hän on maahanmuuttaja? Onko sopivaa käyttää sanaa
”maahanmuuttaja” vai korvatanko se sanalla uussuomalainen, mamu,
ulkomaalaistaustainen henkilö vai keksitäänkö kenties uusi termi?

Jotkut pitävät maahanmuuttaja-sanaa loukkaavana. Käsitteellä voi
kieltämättä olla myös negatiivinen sävy, joka kuvastaa sanaa käyttävän
suhtautumista ulkomaalaiseen. Harvemmin kuullaan Suomeen muutta-
neesta ranskalaisesta vaimosta tai saksalaisesta työntekijästä puhuttavan
maahanmuuttajina. Heitä nimitetään useimmiten saksalaiseksi työnteki-
jäksi ja ranskalaiseksi vaimoksi. Sen sijaan venäläisistä tai kiinalaisista
puhuttaessa maahanmuuttaja-sana on yleisesti käytössä. Tutkija Veronika
Honkasalo kirjoittaa kolumnissaan ”Olen sitä mieltä, että ”maahanmuut-
taja” on sanana monella tapaa ongelmallinen. Se vangitsee helposti kanta-
jansa ikuiseksi ”maahanmuuttajaksi”, eikä nimitykseen liittyviltä negatii-
visilta konnotaatioilta ole helppo välttyä. En myöskään pidä ”söpöilysa-
nasta” mamu. Samalla olen sitä mieltä, että termi ”uussuomalainen” yllä-
pitää samoja ongelmia ja valta-asetelmia kuin ”maahanmuuttaja”. Itselle-
ni olen yrittänyt tehdä selväksi, että tärkeintä on tiedostaa nimityksiin
liittyvät valta-asetelmat ja merkitykset ja käyttää niitä harkiten tai olla
käyttämättä kokonaan. ” (Honkasalo).

Sanana maahanmuuttaja ei  ole  uusi,  ja  se  löytyy  jo  1950-luvun  Ny-
kysuomen sanakirjasta. Se on kuitenkin saanut uuden merkityksen 1990-
luvulla. Mitä sitten voisimme tehdä tälle ongelmalliselle maahanmuutta-
ja-sanalle? Tutkija Minna Säävälä Väestöliitosta ehdottaa, että ”vastikään
maahan tulleita voi nimittää maahanmuuttajiksi, pidempään täällä olleita
maahan muuttaneiksi tai vaikkapa siirtolaisiksi ja Suomeen asettuneita
uussuomalaisiksi.” (Säävälä 2007). Sana voidaan toki kokonaan kieltää ja
keksiä uusia, mutta käykö tässäkin niin, että vain kotelo muuttuu, mutta
sisältö, eli sanan negatiivinen lataus jää? Yhtä lailla sanoilla venäläinen tai
romani, joissakin yhteydessä voi olla myös aika negatiivinen sävy, pitäisi-
kö ne vaihtaa? Mutta muuttuuko samalla sanaan liittyvät mielikuvamme
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ja sille antamamme merkitykset? Muuttuuko suhtautumisemme siihen
ihmiseen, jota sillä sanalla kutsumme. Tuskin.

On totta, että rakennamme sanoilla maailmaa ja siksi niillä on merki-
tystä. Näin vilkas keskustelu aiheesta herättää kuitenkin kysymyksen sii-
tä, ketä sana maahanmuuttaja loukkaa? Kenen mielestä se kuulostaa epä-
miellyttävältä ja miksi? Mielenkiintoista on se, että kyselyyn osallistuneet
eivät ottaneet kantaa maahanmuuttaja-sanan käyttötapoihin. Monet ko-
kevat itsensä ”ikuiseksi maahanmuuttajaksi”, mutta itse maahanmuutta-
ja-sanan käyttöä ei arvosteltu, eikä kyseenalaistettu. Voiko olla niin, että
yli 50 esseen kirjoittanutta vastaajaa ei muistanut, huomannut tai halun-
nut ottaa asiaa esiin? Voisi myös olettaa, että kirjoittaessaan esseitä nämä
ihmiset ovat käyneet läpi elämänsä vaiheita ja he ovat jättäneet heille itsel-
leen epäolennaisen pois. Se miksi toiset heitä kutsuvat on ollut heille ehkä
vähemmän tärkeää, kuin se miksi he itse itsensä määrittelevät. Eräs vas-
taaja kirjoittaa:

Olen oma itseni, tiedän kuka olen ja se on tärkeintä. On olemassa aina ihmi-
siä, joille olen ”ryssä”, ”venäläinen huora” jne. Se tietenkin harmittaa, mut-
ta mitäpä voisin tehdä? Kieltää heitä ajattelemasta tuolla tavalla. Minä en
rupea todistamaan, että he ovat väärässä – en halua. Miksi? Koska sehän on
näiden ihmisten ongelma, ei minun.

A r k i

Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme -kirjan alustuksessa Vesa
Heikkinen  kirjoittaa:  ”Arki  on  nyt  muotia.  Sanaa arki näkee entistä use-
ammin ja useammanlaisissa teksteissä”. Sitä näkee mainoksissa, mielipi-
dekirjoituksissa, poliitikkojen teksteissä jne. ”Arkitekstintutkijalta kysy-
tään usein, mitä arki on...  Lonkalta voi heittää monenlaisia vastauksia:
Arki on se välttämätön ”elämän alkuaine”, jota emme huomaa. Ilmaa, jota
hengitämme. Itsestäänselvyyksiä, joita emme kyseenalaista. Merkityksiä,
joita emme avaa.” ( Heikkinen 2005)
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M a a h a n m u u t t a j a n  a r k i

Tutkimuksemme osoitti, että jokaisen maahanmuuttajan, kuten suomalai-
senkin, arki on erilainen. Työssä käyvän ja työttömän, perheellisen ja yk-
sineläjän, perheen kanssa ja yksin muuttaneen, nuoren ja iäkkään arki ei
ole samanlainen. Joten kysymykseen: ”Millainen on venäjänkielisen maa-
hanmuuttajan arki?” on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta.

Yleistäminen ei ole myöskään järkevää, koska se vain vahvistaisi ste-
reotypioita. Kirjassaan Vierauden keskellä – Vierauden, monikulttuurisuuden
ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia Pauli Kaikkonen kirjoittaa ”Stereo-
tyyppinen ajattelu kuuluu ihmisen olemukseen… Stereotyyppinen luokit-
telu helpottaa yksinkertaisesti vaikeasti hallittavaa elämää... Stereotypioi-
den  ongelma  on  ensisijassa  siinä,  että  ne  esittävät  ihmisen  aina  jonkun
ryhmän edustajana, joita ihmiset tietenkin ovatkin. Mutta samalla ne jät-
tävät huomiotta, että jokainen ihminen on yksilö. Toista hänenlaista ei ole
hänen kansansa keskuudessa.” (Kaikkonen 2004). Myös tämän kyselyyn
osallistuneet vastasivat ennen kaikkea yksilöinä, vaikka heitä yhdistikin
maahanmuuttajatausta.

Kerätty aineisto on todistus siitä, kuinka monikasvoinen joukko maa-
hanmuuttajat ovat. Vastaajat olivat asuneet Suomessa eripituisia ajanjak-
soja ja ovat eläneet erilaisia elämänvaiheita ja kriisejä, jotka ovat sidoksis-
sa muuttamiseen ja muuttumiseen, omaan identiteettiin ja sopeutumi-
seen. Toisaalta nämä kriisit voivat olla tuttuja myös niille, jotka eivät ole
ylittäneet valtakunnan rajaa. Kantaväestön ja maahanmuuttajan välillä on
tässä suhteessa kuitenkin eroja. Kun siirtolainen irrottautuu juuriltaan,
hänen ympärillään ei Elsie C. Franzenin teorian mukaan ole enää peilejä,
kuten sukulaisia ja ystäviä, jotka kertovat hänelle kuka hän on. Franzen
vertaa siirtolaisuutta peilien särkymiseen. Aina peilit eivät kuitenkaan
rikkoonnu kokonaan. Jos maahanmuuttajan mukana on ehyt perhe, on
peilissä jäljellä tiettyjä palasia. (Johnson 2007). Tässä tutkimuksessa täysin
”peilittömiä” olivat ne vastaajat, jotka olivat muuttaneet Suomeen aviolii-
ton myötä. Joitakin peilin palasia oli jäljellä kokonaisina perheinä muut-
taneilla paluumuuttajilla.

Mitä muutto toiseen maahan tuo mukanaan ihmiselämään? Mitä se
merkitsee tietylle ihmisryhmälle, esimerkiksi venäjänkielisille, ja mitä
konkreettiselle ihmiselle? Entä kuinka kauan muutto kestää? Onko se vain
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muuttopäivä vai elämänmittainen matka? Onnistuuko uuteen maahan
muuttaminen koskaan lopullisesti vai onko olemassa pelko ”ikuiseksi
muuttajaksi” jäämisestä? Näitä kysymyksiä maahanmuuttajat joutuvat
pohtimaan ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä, sillä maahanmuutto ja
siihen liittyvät asiat ovat heidän arkeaan.
 Muutto toiseen maahan on aina koettelemus. Kuka on syyllinen siihen,
että maahanmuuttaja joutuu sellaisen kohtaamaan? Aineiston mukaan
kaikki vastaajat, maahanmuuttosyystä riippumatta, olivat tulleet Suo-
meen vapaaehtoisesti. Mitä sitten tehdä kun on tällaiseen prosessiin lähte-
nyt? Tutkimuksemme mukaan kaikki maahanmuuttajat käyvät muuton
läpi omalla tavallaan sekä fyysisesti että henkisesti. Lapsina Suomeen
muuttaneet tunsivat uuden maan omakseen helpommin. Toiset, varsinkin
paluumuuttajat, joutuvat miettimään uudelleen kuka minä olen ja mihin
kuulun? Naimisiin myötä Suomeen muuttaneet pohtivat ennen kaikkea
oman kulttuurin ja kielen merkitystä uudessa ympäristössä ja lastensa
elämässä.

Sanonta kuuluu, että ”emigrantin on vaikeaa ensimmäiset 100 vuot-
ta”. Se on pitkä aika odottaa. Milloin sitten helpottaa? Kirjassa Nimeni ei ole
pakolainen on julkaistu kymmenen vuotta sitten kerättyjä maahanmuutta-
jien tarinoita. Eräs nimimerkillä Agbala Nwanyi kirjoittanut vastaisi tähän
kysymykseen näin: ”Monikulttuurinen yhteiskunta on mahdollinen, mut-
ta sen muodostuminen vie aikansa. Meidän täytyy kokeilla erilaisia keino-
ja, kokeilla mikä toimii. Ja tietysti kuten kaikissa asioissa pioneerien täy-
tyy selviytyä vaikeista kysymyksistä ja stressistä, jotta toisella ja kolman-
nella sukupolvella olisi helpompaa.... ongelmana on, että jotkut odottavat
nopeita ratkaisuja. He unohtavat, että asiat, jotka liittyvät ihmisiin ja asen-
teisiin, eivät muutu päivässä. Ihminen ei ole kuin leipä tai pulla, jonka
leivot mieleiseksesi helposti. Suomalaisen yhteiskunnan pitää muuttua,
koska täällä on jotain uutta ja ulkomaalaisten pitää muuttua, koska he
eivät enää ole omassa maassaan.” (Agbala Nwanyi 1997).

Sosio- ja etnolingvistiikan asiantuntija, Helsingin yliopiston lehtori E.
Protasovan mukaan venäläisiä pidetään Suomessa yhtä aikaa vihollisina ja
ystävinä, omina ja vieraina, joita ymmärretään ja joita on mahdotonta ym-
märtää, sivistyneinä ja barbaareina. Yhteiskunnan eri tasolla henkilökohtai-
nen kokemus kanssakäymisestä venäläisten kanssa voi olla hyödyllinen,
mielenkiintoinen, mausteinen, karvas, se voi vastata tiedotusvälineiden
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antamaa kuvaa tai poiketa siitä (Protasova 2004). Vastaavia kokemuksia,
mutta suomalaisia kohtaan, nähdään myös informanttien vastauksissa.

Mitä tehdä voidaksemme ymmärtää toisiamme paremmin? Yksi keino
on yrittää asettua toisen asemaan, yrittää katsoa asioita toisen ihmisen
silmin. Kun elokuvaohjaajalta Georg Stefan Trollerilta kysyttiin, miksi hän
tekee niin paljon elokuvia vammaisista ja vangeista, hän vastasi: ”Koska
olemme kaikki jollakin tapaa vammaisia, sodan, vanhempien, rakkauspet-
tymyksen vammauttamia.” Ja vangeista hän totesi: ”On  kyse  siitä,  että
katsoja joutuu toteamaan itselleen vieraasta, aluksi täysin luotaantyöntä-
västä ihmisestä: Hei tuohan olen minä!” Kuuluisa näyttelijä, UNICEFin
hyvän tahdon lähettiläs Peter Ustinov toteaa osuvasti, että ”..toinen, joka
kohtaa minut kadulla rullatuolissa tai kaukaisessa maassa, se toinen voi-
sin olla minä itse. Vain sattuma, vain puhdas sattuma halusi toisin.”
(Kaikkonen 2004).
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