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1 JOHDANTO 

 
Kehittämistyön menetelmät 2-kurssilla tehtävänantomme oli tehdä pienryhmässä 

kansalaistoiminnan tai nuorisotyön alan tutkimus- tai kehittämistyö. Ryhmä sai 

valita itseään kiinnostavan aiheen sekä työssä käytettävät menetelmät. Työ oli 

määrä tehdä tutkimusotteella, kriittistä, alaa kehittävää näkökulmaa käyttäen. 

Kurssi valmistaa yhteisöpedagogiopiskelijaa kohti opinnäytetyön tekemistä. 

 

Ryhmä koostui kolmesta opiskelijasta, jotka kokevat monikulttuurisuuden ja sii-

hen liittyvät asiat, kuten maahanmuutto, rasismi, ihmisoikeudet, yhteiskunnalli-

nen keskustelu ja yhteiskunnalliset rakenteelliset muutokset, ajankohtaiseksi ja 

halusi tehdä näihin aiheisiin liittyvän tutkimustehtävän. Halusimme tutkia moni-

kulttuurista työtä tekevien ammattihenkilöiden yhteiskunnallisesti kohtaamia 

asenteita ja reaktioita, heidän näkemyksiään yhteiskunnallisen keskustelun ti-

lasta sekä heidän käsitystään heidän turvallisuudentilastaan ollessaan monikult-

tuurisen työn tekijöitä Suomessa. 

 
Yksi ryhmää kiinnostavista asioista on Suomen kohtaama laajamittainen maa-

hantulo vajaa 3 vuotta sitten. Syksyllä 2015 maahantulijoiden määrä kiihtyi ja laa-

jeni nopeasti laajamittaisen maahantulon kriteerit täyttäväksi häiriötilanteeksi 

maailmalla vallitsevan pakolaiskriisin seurauksena. Maahantulijoiden rekisteröin-

tiä varten perustettiin järjestelykeskus Tornioon, jonka jälkeen maahantulijat oh-

jattiin eri puolelle Suomea turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin. (Sisämi-

nisteriö 2018.) Suomessa monikulttuurisella työkentällä työskentelevät ammatti-

henkilöt kohtasivat vuonna 2015 varsin uudenlaisen tilanteen, joka herätti laajaa 

yhteiskunnallista keskustelua ja liikehdintää. Ryhmä on kiinnostunut mm. kysei-

sen maahantulon vaikutuksista ammattihenkilöiden kokemuksiin.  
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2 TEORIAPERUSTA 

 
 
Monikulttuurisuudella tai monikulttuurisella väestöllä tarkoitetaan ihmisiä, joilla on 

eri etninen tausta tai jotka eivät ole syntyperäisiä suomalaisia (THL 2017). Se ei 

siis viittaa mihinkään tiettyyn etniseen ryhmään ja pitää sisällään kaikki eri maa-

hanmuuttajaryhmät, esimerkiksi pakolaiset, turvapaikanhakijat ja työperäiset 

maahanmuuttajat.  

 

Suomen väestöstä noin 5 % on ulkomaalaistaustaisia ja esimerkiksi puhuttuja 

kieliä on noin 150 (Söderling 2013, 17-19). Ulkomaalaisten ja ulkomaalaistaus-

taisten osuus kasvaa, joten monikulttuurisuus on aiheena hyvin ajankohtainen. 

 

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto ovat viime vuosina olleet paljon tapetilla. 

Siitä on tullut merkittävä jakolinja poliittisen oikeiston ja vasemmiston välillä. 

Tämä trendi on nähtävissä kaikkialla Euroopassa, jonka alueella useat oikeisto-

populistiset puolueet ovat kasvattaneet suosiotaan nostamalla maahanmuuttoky-

symyksen ja kriittisyytensä sitä kohtaan ajamansa politiikan pääkysymykseksi 

(Eskelinen, Neuvonen & Saari 2017, 136). Oikeistopopulistiset liikkeet ovat mo-

nissa maissa syntyneet lähinnä verokapinasta, joten ulkomaalaisvastaisuus ei 

ole aina kuulunut niiden ideologiaan (Jokisalo 2016, 113). 

 

Asenteet ja niiden muodostuminen voivat olla haastava tutkimusaihe, koska niin 

monet yhteisölliset tekijät vaikuttavat niihin. Asenteisiin maahanmuuttajia koh-

taan vaikuttavat esimerkiksi taloudelliset tekijät, aiheesta uutisoinnin tyyli ja se, 

että aiheesta keskustellaan paljon vaikkapa lähestyvien vaalien takia (Söderling 

2013, 20-21). Suomessa asiasta on tehty tutkimusta, ja havaittu asenteiden ole-

van jyrkimmillään silloin, kun talouden tilanne on huono. Kaikista negatiivisimmat 

asenteet olivat 1990-luvun laman aikoihin, sitä seuranneena talouskasvun aikana 

asenteet paranivat ja lähtivät uudelleen laskuun 2010-luvun taitteessa (Eskeli-

nen, Neuvonen & Saari 2017, 136). 
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Hyväksyvää suhtautumista eri taustaisiin ihmisiin voi haitata esimerkiksi ennak-

koluulot, tiedon puute, etnosentrismi ja välinpitämättömyys. Monikulttuurisuuden 

ja maahanmuuttajien parissa työtä tekevät voidaan nähdä eräänlaisina sillanra-

kentajina erilaisten kulttuurien välillä. Tämän tehtävän toteuttaminen vaatii työn-

tekijältä esimerkiksi riittävää tietotaitoa, kriittisyyttä ja itsetuntemusta. Tärkeitä 

työkaluja ovat kyky nähdä asiat useasta perspektiivistä, dialogisuus ja pyrkimys 

tasa-arvoon. Myös aito välittäminen on tärkeää. (Puukari & Taajamo 2007, 17.) 

 

3 KYSELYLOMAKE-MENETELMÄ 

 

Kyselylomake on yksi perinteisimmistä tavoista kerätä tutkimusaineistoa. Sitä on 

pidetty erityisenä aineistonkeruumenetelmänä 1930-luvulta alkaen. Ihmistie-

teissä kyselylomakkeen suosio on 20-30 viime vuoden aikana ollut hieman ala-

maissa, kun laadullinen tutkimus ja niin sanotut pehmeämmät menetelmät ovat 

hallinneet tutkimuskenttää. Kyselylomakkeen käyttö on aineistonkeruussa kui-

tenkin perusteltua, ja sille on oma paikkansa ja käyttötarkoituksensa. Kysymysten 

tekemisessä ja muotoilemisessa täytyy olla huolellinen, sillä kysymykset luovat 

perustan tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten muoto aiheuttaakin eniten vir-

heitä tutkimustuloksiin, sillä jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla kuin tutkija on 

kysymyksen tarkoittanut, tulokset vääristyvät. Sanamuodoissa tulee olla siis tark-

kana: ne eivät voi olla häilyviä tai epämääräisiä. Kysymysten tulee olla yksiselit-

teisiä, eivätkä ne saa olla johdattelevia. Niitä lähdetään rakentamaan tutkimuksen 

tavoitteiden ja tutkimusongelmien mukaisesti. Vasta kun tutkimusongelmat ovat 

täsmentyneet, on syytä lähteä keräämään aineistoa, sillä tällöin tiedetään, mitä 

tietoa aineistonkeruulla pyritään löytämään. (Valli 2010, 103-104.) 

 

Ryhmä valitsi kehittämistehtävän menetelmäksi kyselylomakkeen, sillä henkilöt, 

joilta halusimme kerätä tarvitsemamme aineiston, olivat parhaiten saavutetta-

vissa sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tehtävän aikataulutus ohjasi voimak-

kaasti menetelmän valintaa, sillä se rajasi henkilöhaastattelut pois käytöstämme 

– meillä ei olisi ollut niiden tekemiseen, aineiston analysointiin ja teoriaperustan 

kartoittamiseen riittävästi aikaa. Ryhmällä on kontaktihenkilöitä, monikulttuurista 

työtä tekeviä ammattihenkilöitä, Keski-Suomen sekä Varsinais-Suomen alueella. 

Sähköinen kyselylomake tavoitti kyseiset henkilöt hyvin. 
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Ajatus kehittämistehtävän tavoitteista ja määritelty tutkimusongelma syntyivät 

ryhmän yhteisen keskustelun pohjalta. Yhteisöpedagogiopiskelijoina olemme 

kiinnostuneita monikulttuurista työtä tekevien ammattihenkilöiden kohtaamista 

asenteista, ajatuksista ja reaktioista Suomessa. Tekemämme kyselyn muodos-

timme yhteisen keskustelun pohjalta sekä asenneilmapiiriin, rasismiin, monikult-

tuurisuuteen, pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoihin liittyviä julkaisuja ja teoksia 

sekä ajankohtaista uutisointia hyödyntäen. Koimme tutkimusongelman kiinnosta-

vaksi erityisesti siksi, että aiempaa tutkimustietoa aiheesta oli yllättävän hankala 

löytää. Kyselylomakkeen kysymykset muodostimme täysin itse, aiempaan tutki-

mukseen viittaamatta tai aiempia mittareita käyttämättä, sillä emme löytäneet sel-

laisia. 

 

Määrittelemämme tutkimusongelma painottaa kahta ryhmää erityisesti kiinnosta-

vaa kysymystä; 

 

·         kuinka turvalliseksi ja ongelmattomaksi monikulttuurista työtä tekevä am-

mattihenkilö kokee työstään kertomisen julkisesti ja siviilissä, johon enem-

mistö kyselylomakkeemme kysymyksistä (yhdeksän kysymystä yhdestä-

toista) hakee vastausta, sekä 

·         millaisia asenneilmapiirin tai yhteiskunnallisten ennakkoluulojen liikehdin-

töjä työntekijät ovat havainneet lähivuosina, johon kyselylomakkeen kaksi ky-

symystä hakee vastausta. 

 

Kuusi yhdestätoista yllämainitusta kysymyksestä on kyselylomakkeessa esitetty 

Likertin asteikkoa hyödyntäen – viidessä kysymyksessä on avoimen vastauksen 

mahdollisuus. Likertin asteikko on tutkimuksissa käytetty mitta-sasteikko, jossa 

on pariton määrä vastausvaihtoehtoja. Parittomuuden idea takaa vastaajalle 

mahdollisuuden olla ottamatta kantaa asiaan, ja siksi mitta-asteikon keskelle si-

joitetaan “en osaa sanoa”-vaihtoehto. Joskus tutkimuksissa on jätetty pois kes-

kimmäinen, niin sanottu neutraaliluokka. Ratkaisua perustellaan sillä, että vas-

taajalla tulee olla asiasta mielipide aiheen läheisyyden vuoksi. (Valli 2010, 118-

119.) Ryhmä kokee, että kyselylomakkeen kysymysten muotoilu on sellainen, 
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että niiden tulee sisältää vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa”. Vaikka olemme va-

kuuttuneita, että työntekijällä on mielipide aiheen läheisyyden vuoksi, osa kysy-

myksistä oli sen verran haastavia, että jos emme olisi sisällyttäneet ”en osaa sa-

noa” vaihtoehtoa kysymykseen, henkilö olisi saattanut jättää vastaamatta kyse-

lyyn tai osaan kysymyksistä. 

 

Kyselylomakkeen vastausohjeeseen ryhmä koki tärkeäksi panostaa, sillä siinä 

lukijalle avautuu käsitys kyselyn ammattimaisuudesta ja luotettavuudesta. Kyse-

lyn vastausohjeen avulla on tarkoitus saada luotua luottamuksellinen suhde tut-

kittavan ja tutkijan välille. Lomakkeessa täytyy pystyä osoittamaan kyselyn tär-

keys ja mielekkyys, ennen kuin edetään tutkimuksen kannalta oleellisiin kysy-

myksiin ja aihealueisiin. (Valli 2010, 105.) Toivoimme, että kyselylomakkeen vas-

tausohje herättää tutkittavassa kipinän kertoa omasta kokemuksestaan monikult-

tuurisella työkentällä. Muotoilimme vastausohjeesta mahdollisimman henkilökoh-

taisen, kohteliaan ja kiinnostuneen. Kolmannen vuoden yhteisöpedagogiopiske-

lijoina tavoittelemme ammattimaisuutta. 

 

Yllämainitun sisällön lisäksi kyselylomakkeesta löytyy lomakkeen alusta osuus, 

jossa kysytään tutkittavan perustiedot, joihin sisältyy vain vastaajan toimenkuva 

monikulttuurisella työkentällä ja tehdyt työvuodet. Ryhmä rajasi tutkittavan aineis-

ton siten, että emme tutki esimerkiksi naisten ja miesten välisiä kokemuksellisia 

eroja vaan ryhmää kiinnostaa pelkästään vastaajien toimenkuvat ja työvuodet, 

sillä ne kertovat kokemuksesta ja koemme saavamme tutkimuskysymyksiimme 

parhaiten vastauksia niiden avulla. Kyselylomakkeen lopusta löytyy avoimen sa-

nan mahdollisuus, siltä varalta, että vastaaja ei ole päässyt minkään kysymyksen 

yhteydessä kertomaan jotain asiaa, joka hänen mielestään on oleellista hänen 

kokemuksessaan ja jonka hän haluaa tutkijoille jakaa.  

 

4 KOKEMUKSEN TUTKIMINEN - FENOMENOLOGIA  

 

Fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia. Kokemus käsitetään tässä hyvin laa-

jasti ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteensa, maailmaan 

jossa hän elää. Eläminen on ennen kaikkea kehollista toimintaa ja havainnointia, 

ja samalla myös koetun ymmärtävää jäsentämistä. Yksilön suhde toisiin ihmisiin, 
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kulttuuriin ja luontoon ilmenee hänen kokemuksissaan. Kokemus syntyy vuoro-

vaikutuksessa todellisuuden kanssa. Fenomenologisen tutkimuksen perustana 

olevia filosofisia ongelmia ovat ennen kaikkea ihmiskäsitys eli millainen ihminen 

on tutkimuskohteena, ja tiedonkäsitys eli miten tuollaisesta kohteesta voidaan 

saada tietoa ja millaista se on luonteeltaan. (Laine 2010, 28-29.) 

 

Ryhmää kiinnosti nimenomaan monikulttuurista työtä tekevien ammattihenkilöi-

den kokemukset. Laineen (2010, 37) mukaan haastattelu on laaja-alaisin keino 

lähestyä toisen ihmisen kokemuksellista maailmasuhdetta.  Avoimuus tutkimus-

kohteelle, sen teoreettinen ennalta määrittämättömyys luonnehtii myös haastat-

telijan asennetta. Haastattelukysymysten tulisi olla avoimia, mahdollisimman vä-

hän vastausta ohjaavia. Fenomenologinen haastattelu on luonteeltaan mahdolli-

simman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastatel-

tavalle pyritään antamaan mahdollisimman paljon tilaa. Tiiviin aikataulun vuoksi, 

haastattelut eivät olleet ryhmälle mahdollinen aineiston keräämisen metodi, jos-

kin haastattelu olisi sopinut tutkimusongelmaamme. Ryhmä on tietoinen, että ky-

selylomakkeella ei päästä samanlaiseen kokemuksen käsittelyn tilaan kuin hen-

kilöhaastattelun kautta olisi ollut mahdollista.  

 

Ryhmä hyödyntää kyselylomakkeella saadun aineiston analyysivaiheessa pyrki-

mällä itseymmärrykseen sekä dialogiin aineiston kanssa. Oppimistehtävässä teh-

dyt virheet ryhmä näkee oppimiskokemuksina kohti ammattimaisempaa tutkijan-

roolia ja onnistuneempaa opinnäytetyön tekemistä. Analyysivaiheessa tarkaste-

lemme sekä omia ennakkoluulojamme ja olettamuksiamme sekä aineistoa kriitti-

sesti ja kiinnostuneena. 

 

Tehtävänantomme piilevänä taustaoppina on ollut herättää opiskelija pohtimaan 

omaa tutkijan ja kehittäjän itseymmärrystä ja roolia. Ihmistieteissä ei voi tehdä 

luotettavaa tutkimusta ellei ole kehittänyt kykyä erottaa oma ihmisyys tutkitta-

vasta kohteesta. Tutkijan on kyettävä raottamaan omaa mieltään, tulkintojaan ja 

kokemustaan ja olemaan avoin erilaisille tulkinnoille, kokemuksille ja totuuksille. 

Laine (2010, 34) toteaa; tutkija asettaa itselleen seuraavan kysymyksen: kuinka 

voin laajentaa omaa subjektiivista perspektiiviäni siten, että voisin ymmärtää toi-



 

 
    

 

10 
 

sen ilmaisujen omalaatuisuutta, sitä mitä en välittömästi pysty toisen tarkoitta-

massa merkityksessä ymmärtämään, koska oma esiymmärrykseni pyrkii tulkitse-

maan toisen puheen minun omien lähtökohtieni mukaisesti? Tutkijan tulee aset-

taa omat tulkinnat koetukselle. Reflektiivisyydellä taataan se, että tutkija on mah-

dollisimman tietoinen omista tutkimukseen liittyvistä lähtökohdistaan. Näin hän 

kykenee paremmin tarkkailemaan oman ihmiskäsityksensä vaikutusta tulkin-

toihinsa. Tutkijan oman perspektiivin kriittinen laajentaminen alkaa sillä, että hän 

ottaa etäisyyttä välittömästi, spontaanisti nousevaan tulkintaan, sillä sellainen 

ymmärtäminen ei ole tutkimusta vaan normaalia arkielämää. 

 
5 AINEISTO 
 

Kyselyyn saatiin 12 vastausta. Yleisin toimenkuva oli ohjaaja, mutta joukossa oli 

myös esimerkiksi opettajia, projektityöntekijöitä ja toiminnanjohtaja. Monikulttuu-

rista työtä tehdään hyvin moninaisissa ympäristöissä. Tässä kyselylomakkeessa 

emme erikseen määritelleet, mitä monikulttuurisella työllä tarkoitetaan tai rajan-

neet vastaamista tietyille ammattiryhmille, vaan tarkoituksella priorisoimme vas-

taajan oman kokemuksen työstään. 

 

Vastaajat olivat olleet työssään 1,5 - 20 vuotta (ka 6,5, mediaani 5,5). Työvuosien 

määrä on oleellinen tieto siksi, että hypoteesimme mukaan asenteet monikulttuu-

risuutta ja monikulttuurista työtä kohtaan ovat mahdollisesti muuttuneet jyrkem-

miksi vuoden 2015 laajamittaisen maahantulon jälkeen. Työvuosien perusteella 

vastaajat siis ovat pääasiallisesti kykeneviä arvioimaan viime vuosien asenneke-

hitystä nimenomaan työntekijän näkökulmasta. 

 

Kysely koostui käytännössä neljästä osasta: taustatiedot, asennetta mittaavat li-

kertin asteikolla olevat kysymykset, laajemmin kokemusta kartoittavat avoimet 

kysymykset sekä “vapaa sana”. Aineisto kerättiin Google Forms -kyselyllä, ja si-

ten se oli jo valmiiksi melko hyvin jäsennetyssä muodossa. Aineistoa ei tarvinnut 

suuremmin järjestää tai karsia ennen analyysin aloittamista. 
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Avoimiin kysymyksiin oli vastattu vaihtelevasti. Osa vastauksista oli hyvin laajoja 

ja seikkaperäisiä, osa niukkoja. Kaikki eivät myöskään vastanneet kaikkiin kysy-

myksiin. Vastaajien niukan määrän vuoksi tutkimuksen perusteella ei ole mah-

dollista tehdä yleistyksiä tai pitäviä johtopäätöksiä. Se kuitenkin nostaa esiin mo-

nia kiinnostavia pointteja, jotka olisivat hyviä jatkotutkimusaiheita. 

 
6 TULOKSET 
 
Monikulttuurisen työn tekemisestä kertomisen koettiin lähtökohtaisesti olevan 

helppoa. 75 % vastaajista ilmoitti olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

väitteen ”Minun on helppoa kertoa työstäni uusille tuttavuuksille” kanssa. 17 % ei 

osannut sanoa, 8 % oli jokseenkin eri mieltä. Tutuille puhuminen koettiin vieläkin 

helpommaksi, 83 % vastaajasta oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen 

kanssa. 

 

Työpaikan laittaminen näkyviin sosiaaliseen mediaan jakoi enemmän mielipiteitä. 

Valtaosalla (58 %) joko on tai he voisivat laittaa työpaikkansa julkisesti näkyville 

sosiaalisen median profiileihinsa. 25 % ei osannut vastata ja 17 % oli jokseenkin 

eri mieltä väitteen kanssa. Tässä täytyy kuitenkin huomioida, että on mahdollista, 

että ihmiset muutenkin ovat hyvin erilaisia somenkäyttäjiä. Voi siis olla, että ha-

luttomuus kertoa työpaikasta johtuu vain henkilökohtaisesta yksityisyydenha-

lusta. 

 

Vain alle puolet (42 %) vastaajista koki, että hänen toimenkuvansa ymmärretään 

oikein ja sitä arvostetaan yhteiskunnallisesti. 25 % vastasi olevansa joko jokseen-

kin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa. Tämä kysymys keräsi koko kyselyn suu-

rimman määrän En osaa sanoa -vastauksia (33 %). Tämä voi kertoa esimerkiksi 

siitä, että polarisoituneen julkisen keskustelun vuoksi voi olla vaikeaa muodostaa 

selkeää kokonaiskäsitystä siitä, miten suuri yleisö suhtautuu monikulttuuriseen 

työhön. 

 

Yli puolet (58 %) koki työhönsä liittyvien ennakkoluulojen lisääntyneen viime vuo-

sina. Tämä käy hyvin yksiin sen kanssa, että vuoden 2015 laajamittaisen maa-

hantulon jälkeen maahanmuuttokysymykset ovat olleet enemmän tapetilla ja eri-

tyisesti hyvin kriittiset puheenvuorot ovat saaneet paljon huomiota. Kolmasosa 
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vastaajista oli työskennellyt alalla kaksi vuotta tai alle, mikä saattaa osittain selit-

tää sitä, että 25 % vastaajista valitsi En osaa sanoa -vaihtoehdon. 

 

Lähes kaikki vastaajat (83 %) olivat kohdanneet kiitollisuutta, mielenkiintoa ja ar-

vostusta työtään kohtaan. Tämä on toivoa herättävä tulos. Ylipäätään asteikko-

kysymyksiin tuli melko positiivisia vastauksia, minkä voisi tulkita kertovan siitä, 

että pääsääntöisesti monikulttuurista työtä tekevät eivät koe suurta uhkaa työs-

sään. 

 

 

Kysymyksen ”Millaiseksi koet työhösi liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun?” 

vastauksissa korostui keskustelun kriittisyys, mustavalkoisuus ja sekavuus. Osa 

vastaajista koki keskustelun myös kuormittavaksi, koska työasioista ei välttä-

mättä pääse eroon vapaa-ajallakaan. Toisaalta laaja kiinnostus koettiin myös hy-

väksi, koska se nostaa asiaa useamman tietoisuuteen ja kannustaa ihmisiä toi-

mimaan. Esiin nostettiin myös se, että myös aiheen parissa työskentelevillä on 

petrattavaa, ja jopa alalla työskentelevät saattavat puhua rasistisesti. Eräs vas-

taaja myös ilmaisi huolensa siitä, että keskustelu ohittaa kokonaan maahanmuut-

tajanuoret itsensä, erityisesti tytöt. 

 

”Työtäni sekä arvostetaan että moititaan maahanmuuttajien hyy-

säämiseksi.” 
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Useat vastaajista eivät olleet kohdanneet ollenkaan epäluuloa, vihamielisyyttä, 

epätietoisuutta tai asiattomuutta. Eräs vastaaja kuitenkin nosti esiin sen, että on 

verkostoitunut pitkälti muiden auttamistyötä tekevien ihmisten kanssa, mikä saat-

taa vaikuttaa siihen, minkälaista vastaanottoa on kohdannut. Asiatonta käytöstä 

voi kuitenkin kohdata myös ammattikohtaamisissa. Eräs vastaaja kertoi esimer-

kiksi tilanteesta, jossa terveydenhuoltovirkailija oli kokenut maahanmuuttajataus-

taisen henkilön auttamisen saamaan vakavaan sairauteensa tarvitsemaansa hoi-

toa varpaille astumisena ja heidän työnsä hoitamisena. Muutama vastaaja kertoi 

kohdanneensa epätietoisuutta ja epäluuloa, mutta välttyneensä vihamielisyy-

deltä. Rasistisia vitsejä, työn tarpeellisuuden vähättelyä ja vääriä luuloja kuitenkin 

oli kohdattu. Eräs vastaaja ei kerro ikinä siviilissä koko totuutta työstään väittely-

jen välttämiseksi. 

 

”Monenlaista on vastaan tullut, myös kyseenalaistavaa ja tosi kriit-

tistä, miltei vihamielistä.” 

 

”Joskus ihmiset, jotka varmasti itse kokevat suhtautuvansa positiivi-

sesti minuun ja työhöni, esittävät yleistäviä ja hyvin ennakkoluuloi-

sia kysymyksiä.” 

  

Jotkut vastaajista kertoivat, että eivät välttele työstään puhumista missään tilan-

teissa. Monille kuitenkin erityisesti poliittiset ympäristöt tai uudet tilanteet, joissa 

yleinen suhtautuminen ei ole tiedossa, olivat epämieluisia tilanteita työstä mainit-

semiseen. Eräs vastaajista myös kertoi, että joskus kieltäytyy sellaisista media-

haastatteluista, joissa saattaisi joutua vastaamaan kysymyksiin, jotka voisivat 

asettaa hänen asiakkaansa rasististen asenteiden kohteeksi. Erityisesti kunnia-

väkivalta, radikalismi ja ympärileikkaus ovat niin haastavia aiheita, että niiden 

koko kulttuurinen historia olisi lähes mahdotonta selittää nopeasti ja ymmärrettä-

västi. Ennakkoluulot ohjaavat tulkintaa, joten väärinymmärrysten riski olisi suuri. 

Maahanmuuttajataustainen vastaaja kertoi, että hän välttää omissa piireissään 

kertomasta totuutta työstään, koska aihe on vaikea ja tulenarka. 

 

”Aistin kyllä sellaisia tilanteita, joskus välitän siitä ja joskus en.” 
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”Haastattelua voi lukea siten, että tahallaan ymmärtää väärin tai ha-

luaa olla ymmärtämättä erilaisia motiiveja ja taustoja.” 

  

Vastaajista vain yksi kertoi kohdanneensa uhkauksia tai väkivaltaa, mutta ei 

avannut aihetta tarkemmin. Monikulttuurista työtä tekevien turvallisuus tuntuu siis 

onneksi olevan melko hyvällä tolalla. Eräs vastaaja kuitenkin kertoo, että työasi-

oita hoitaessaan on kohdannut aggressiivista ja henkilökohtaisuuksiin menevää 

puhetta. 

 

Vapaassa sanassa monet nostavat esiin sen, että pääsääntöisesti kohtaavat hy-

vää asennetta ja positiivista uteliaisuutta. Positiiviset kommentit jäävät mieleen ja 

auttavat jaksamaan työssä, samoin kuin luottamus ja oma optimistinen asenne. 

Erityisen huolestuttavaa kuitenkin oli, että useissa vastauksissa nousi esiin am-

mattilaisten huonot asenteet. Osa vastaajista koki, että myös ammattilaisten 

asennekasvatukseen olisi panostettava ja heidän vääriä luulojaan tulisi korjata. 

Eräs vastaaja myös koki, että maahanmuuttajia käytetään oman uran edistämi-

seen ja hyvänä bisneksenä. Hänellä oli kokemuksia siitä, että maahanmuuttaja-

taustaisten työntekijöiden osaamista ei tunnusteta ja heidän ajatuksistaan saate-

taan ottaa kunnia itselle. Maahanmuuttajat myös nähdään herkästi vain toimin-

nan kohteena aktiivisten toimijoiden sijaan, eikä heidän näkemystään välttämättä 

kuunnella heitä koskevissakaan asioissa. 

 

”Kerran olin menossa kirjamessuille töihin ja messubussissa istuin 

iäkkään herrasmiehen viereen, jonka kanssa juttelin työstäni. Hän 

kertoi olevansa paikallisen veteraaniyhdistyksen aktiivijäsen ja sa-

noi, että kotouttava työ on parasta isänmaallista työtä. Tämä kom-

mentti lämmittää edelleen.” 

 

”On ollut hyvin vaikea saada myös ammattilaisia vakuuttuneiksi 

työni tärkeydestä.” 
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