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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Monika toimintakeskuksen, monikulttuurisen 
kohtaamispaikan merkitystä maahanmuuttajien jaksamiselle ja osallisuuden vahvistumi-
selle sekä maahanmuuttajien sopeutumisen vaikeuksia ja tuen tarpeita yhteiskunnassa. 
Tavoitteina oli edistää maahanmuuttajien osallisuutta itseään koskevan toiminnan kehit-
tämistyössä ja tuottaa tietoa asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen pohjaksi. Tuotet-
tua tietoa hyödynnettiin kehittämissuositusten laadinnassa.  
 
Opinnäytetyö oli osallistava toimintatutkimus, jossa sovellettiin Bikva-menetelmää. 
Siinä osallistettiin monikulttuurisen kohtaamispaikan maahanmuuttaja-asiakkaita (n=6), 
työntekijöitä (n=4) ja kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijaryhmän jäseniä (n=3). Ai-
neiston keruu toteutui focusryhmä- ja yksilöhaastatteluilla. Niiden sisältö analysoitiin 
sisällönanalyysillä.  
 
Tulosten mukaan monikulttuurisessa kohtaamispaikassa vahvistuivat maahanmuuttajien 
osallisuus ja jaksaminen. Kohtaamispaikka mahdollisti yhteyden ja yhteenkuuluvuuden 
monikulttuurisessa sosiaalisessa verkostossa, auttoi vuorovaikutusta ja antoi muuta 
apua, tarjosi mielekkääksi koettua toimintaa ja yhteisöllisyyttä matalalla kynnyksellä, 
edisti työllistymistä ja työllisti, mahdollisti asiakkaiden osallisuuden kehittämiseen. 
Maahanmuuttajien vaikeuksina ja samalla tuen tarpeina yhteiskunnassa tulivat eniten 
esille kieli- ja ihmissuhdevaikeudet ja työttömyys. Sopeutumista ja jaksamista edistä-
väksi tueksi yhteiskunnassa kuvattiin asioita, joista monet olivat samoja kuin kohtaa-
mispaikan tarjoama tuki.  
 
Johtopäätökset: Monika toimintakeskuksella on merkittävä rooli maahanmuuttotyössä 
Kainuussa, sillä se edistää monipuolisesti maahanmuuttajien kotoutumista ja positiivista 
mielenterveyttä, ehkäisee syrjäytymistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kotou-
tumista edistävää toimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä on kehitetty paljon, 
mutta niissä on vielä kehittämistä.  
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ABSTRACT 

 

Piltonen Taina. Immigrants as Developers of Multicultural meeting place. A customer-
orientated application of Bikva-model as support for  development.  48 p., 6 appendices. 
Language: Finnish. Oulu, Spring 2014.  
Diaconia University of Applied Sciences, Diak North, Oulu.  Degree Programme in 
Health Promotion, Mental Health Work. Degree: Master of Health Services.  
 

The purpose of this thesis was to describe a meaning of the multicultural activity center 
Monika for immigrants´ ability to cope and their level of involvement, and also to de-
scribe the difficulties immigrants face in acculturating and their needs for support in 
Finnish society. The aim was to further the involvement of immigrants in developing 
activities concerning them and, additionally, to produce information as a basis for the 
improvement of customer-oriented work. The information was utilized in development 
committees.  
 
The research methods used were participatory action research and the application of 
Bikva-model. Participants consisted of immigrant customers (6) employees (4) of 
Monika, and authorities (3) on meeting places.  The methods were focus group inter-
views and individual interviews. They were analyzed by content analysis.  
 
According to the results immigrants´ level of involvement and their ability to cope grew 
in a multicultural meeting place. The meeting place enabled people to form a connection 
and a relationship with a multicultural social network, helped with interaction, and gave 
other forms of help. It also offered activities which were meaningful and a feeling of 
community with a low threshold, promoted employment and employed people, and 
made possible immigrants’ involvement in development. Difficulties with the Finnish 
language, human relations, and unemployment were where support was needed the 
most. The ways of support most described as encouraging acculturation and furthering 
the ability in Finnish society were almost identical to the ones offered by the meeting 
place.  
 
In conclusion: The role of the activity center Monika is important for the immigration 
work in Kainuu. It promotes diversely the positive mental health of immigrants, and 
becoming acculturated. Furthermore it worked together with partners to prevent social 
exclusion. The immigration work and the co-operation with partners were developed 
greatly. However, further development is still needed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: immigrants, mental health, multiculturalism, customer orientation, evalua-
tion mechanism, action research, organization 
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1 JOHDANTO 

 

 

Monikulttuurisuus, monikielisyys, arvot ja tavat, maahanmuuton perusteet moni-

puolistuivat Suomessa, kun maahanmuutto lisääntyi.  1990-luvulla Suomeen muutettiin 

pääosin kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina. 2010-luvulla muuton perusteita 

ovat enemmän perhesiteet, työ ja opiskelu Suomessa. (TEM 2012, 9.) Vuoden 2012 

lopussa Suomessa asui vakituisesti ulkomaista syntyperää olevia 279 616 henkilöä, mi-

kä oli 5,2 % väestöstä. Heistä ensimmäisen polven eli ulkomailla syntyneitä oli 238 208 

ja toisen polven eli Suomessa syntyneitä 41 408 henkeä. Ulkomaiden kansalaisuus oli 

195 511 henkilöllä. (Tilastokeskus 2012 a-b.)  

 

Monikulttuuristunut yhteiskunta edellyttää asiakasymmärryksen syventämistä ja palve-

lujen kehittämistä. Maahanmuuttajien kotoutumisessa ovat tärkeimpiä tekijöitä työllis-

tyminen, sopiva asunto, kielitaito, turvallisuus, terveyspalvelut ja lasten pääsy kouluun 

tai opiskelemaan (TEM 2013, 9). Palvelujen kehittämisessä on tärkeää huomioida mie-

lenterveyden edistämisen näkökulma, sillä maahanmuuttoprosessiin sisältyy monenlai-

sia mielenterveyttä kuormittavia tekijöitä. Hyvä mielenterveys antaa mahdollisuuden 

kehittyä positiivisesti ja löytää paikkansa yhteiskunnassa, mutta mielenterveyden on-

gelmat voivat estää mm. kielitaidon hankkimisen ja sosiaalisten suhteiden luomisen (EU 

2006, C 195/43; Halla 2007, 469). Jaksamista edistävät maahanmuuttajien ja kantaväes-

tön välinen kanssakäyminen ja oman etnisen yhteisön tuki (Castaneda ym. 2012, 150).  

 

Opinnäytetyön prosessissa muodostettiin kuva Kainuun Nuotta ry:n ylläpitämän, moni-

kulttuurisen kohtaamispaikan Monika toimintakeskuksen merkityksestä maahan-

muuttajien osallisuuden vahvistumiselle ja jaksamiselle. Lisäksi kuvattiin maahan-

muuttajien sopeutumisen vaikeuksia ja tuen tarpeita yhteiskunnassa. Opinnäytetyö oli 

osallistava toimintatutkimus, jossa sovellettiin asiakaslähtöistä Bikva-menetelmää.  

Maahanmuuttaja-asiakkaita, työntekijöitä ja kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijoita 

osallistamalla arvioitiin toimintaa ja laadittiin kehittämissuosituksia. Tuotetulla tiedolla 

on merkitystä varsinkin yhteistyön kannalta kehittämisessä, sillä kohtaamispaikka toimii 

verkostoituneena muiden toimijoiden kanssa.   
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2 KOTOUTUMINEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ 

    

 

2.1 Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen  

 

Maahanmuuttoon liittyy monia käsitteitä, joista määriteltiin keskeisimmät opinnäyte-

työssä esiintyvät käsitteet. Käsitteitä maahanmuuttaja, maahanmuuttajataustainen tai 

toisen/kolmannen sukupolven maahanmuuttaja pyritään nykyään korvamaan käsitteellä 

uussuomalainen (Martikainen & Tiilikainen 2007, 18), mutta tässä työssä puhuttiin 

maahanmuuttajista, sillä se oli yleisesti käytetty käsite tutkimuskirjallisuudessa. Kanta-

väestö käsitettä käytettiin erotuksena maahanmuuttajista. Kantaväestön käsitteeseen 

kuuluvat ajatukset pitkästä asuinhistoriasta Suomessa, yhteisistä geeneistä, kulttuurista 

ja suomen kielestä (Martikainen & Tiilikainen 2007, 18).  

 

Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan maasta toiseen muuttavaa henkilöä 

riippumatta muuton syistä. Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen 

kansalainen. Turvapaikanhakija on suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta hakeva 

henkilö. Pakolainen on ulkomaalainen, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa 

vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 

kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Henkilö saa pakolaisaseman, kun jokin 

valtio antaa hänelle turvapaikan tai jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR katsoo olevan 

pakolainen. Kiintiöpakolainen on henkilö, jolle on myönnetty maahantulolupa maan 

pakolaiskiintiön puitteissa. (TEM 2012, 82.) Paluumuuttaja käsitteellä tarkoitetaan enti-

siä ja nykyisiä Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään tai jälkeläisiään, jotka 

muuttavat Suomeen. Siirtolaisuudella kuvataan useimmiten työperäistä maahanmuuttoa. 

(Martikainen & Tiilikainen 2007, 18.) 

 

Ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön, oleskeluun ja työntekoon Suomessa so-

velletaan Ulkomaalaislakia. Laki kotoutumisen edistämisestä (2010) ja Suomen valtion 

kotouttamisohjelma (2012) edistävät maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yh-

teiskunnassa. Tavoitteena on myös vahvistaa vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. 

Kotouttamisohjelmat ovat kunnille lakisääteisiä. Kotouttamisella tarkoitetaan kotoutu-

misen edistämistä ja tukemista viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palve-
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luilla. Sen onnistuminen edellyttää kaikkien hallinnonalojen sitoutumista yhdenvertai-

suuteen, syrjimättömyyteen, rasismin ehkäisyyn ja hyvien etnisten suhteiden edistämi-

seen. Kotoutumislain mukaisista kotouttamistoimenpiteistä on päävastuu kunnilla ja 

työ- ja elinkeinotoimistoilla, mutta myös kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli kotou-

tumisen tukemisessa. Kotoutuminen on maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikut-

teista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajille yhteiskunnassa ja työelä-

mässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja samalla tukea heidän mahdollisuuksiaan omaan 

kieleen ja kulttuurin ylläpitämiseen. (Ulkomaalaislaki 2004; Laki kotoutumisen edistä-

misestä 2010; TEM 2012, 11, 30.) 

 

Kotoutumiseen liittyy akkulturaation käsite, joka tarkoittaa toiseen kulttuuriin sopeutu-

mista. Akkulturaation kaksisuuntaisessa mallissa (Berry 2006) sopeutuminen kuvataan 

integraation (suuntautuminen molempiin kulttuureihin), separaation (suuntautuminen 

vain omaan kulttuuriin), assimilaation (suuntautuminen vain enemmistökulttuuriin) ja 

marginalisaation (eristäytyminen molemmista kulttuureista) asenteilla (Mähönen & Ja-

sinskaja-Lahti 2013, 254). Monikulttuurisuus tarkoittaa käsitteenä useaan kulttuuriin 

liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää asiaa. Etnisyys on henkilön itse kokema 

identiteetti jonkin kulttuuriryhmän jäsenenä. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 18.)  

 

 

 2.2 Mielenterveyden edistäminen ja sen haasteita maahanmuuttoprosessissa 

 

Mielenterveyden edistäminen (promootiotyö) painottaa voimavara- ja terveyslähtöisyyt-

tä mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mielenterveyshäiriöiden ja itsemur-

hien ehkäisyssä. Sillä pyritään vahvistamaan positiivista mielenterveyttä vahvistamalla 

sitä suojaavia tekijöitä. Positiivinen mielenterveys tarkoittaa kokemusta hyvinvoinnista, 

elämänhallinnasta ja yksilöllisistä voimavaroista. Sitä vahvistavat mm. kyky ihmissuh-

teiden luomiseen, ylläpitoon ja purkamiseen, ongelmanratkaisu- ja ristiriitojen käsittely-

taidot, oppimiskyky, hyväksytyksi tulemisen tunne, sosiaalinen tuki, työ- ja koulutus-

mahdollisuudet, turvallinen ympäristö. (Lehtinen 2008, 27; Lehtonen & Lönnqvist 

2009, 30; Nordling 2010, 24.) Mielenterveyden vahvistaminen on yksi osa Terveyden-

huoltolaissa (27 §) määriteltyä terveyden edistämistä (Terveydenhuoltolaki 2010).  
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Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen liittyy keskeisesti osallisuuden käsite, joka 

on syrjäytymisen vastakäsite. Osallisuus on ihmisen omakohtainen ja voimaannuttava 

kokemus, jolla on vuorovaikutteinen yhteys tasa-arvoon, terveyteen ja sen tausta-

tekijöihin.  Osallisuus vahvistaa terveyttä ja toisaalta hyvä terveys lisää mahdollisuuksia 

esim. osallisuuteen toiminnassa ja työelämässä, jotka vuorostaan lisäävät mahdolli-

suuksia vaikuttaa ja parantaa elämänlaatua.  Osallisuuden taloudelliset (having), toimin-

nalliset (acting) ja yhteisölliset (belonging) ulottuvuudet vahvistavat yksilöiden ja yhtei-

söjen hyvinvointia, jotka heijastuvat yhteiskuntaan sosiaalisena kestävyytenä. Parhaiten 

osallisuus mahdollistuu yhteisöissä, joissa ihmiset tulevat kuulluiksi ja jotka tukevat 

oman identiteetin rakentumista, eheyttä, hyvinvointia ja elämänhallintaa.  (Rouvinen-

Wilenius, Aalto-Kallio, Koskinen-Ollonqvist & Nikula 2011, 50, 57; Linnanmäki & 

Karjalainen 2013; THL 2014.) Maahanmuuttajien osallisuutta edistetään rakentamalla 

kotoutumista tukevista palveluista vuorovaikutuksellinen kokonaisuus, jonka vahvuute-

na ovat myös maahanmuuttajien omat voimavarat (TEM 2012, 24).   

 

Maahanmuutto on prosessi, jossa jokainen maahanmuuttaja joutuu luopumaan jostakin 

riippumatta lähdön syistä. Se voi kuormittaa monin tavoin mielenterveyttä. Riskitekijöi-

tä ovat ero muista perheenjäsenistä, kielivaikeudet, sosioekonomisen tilanteen jyrkkä 

lasku, yhteiskunnan vihamieliset asenteet, eristäytyneisyys oman kulttuuritaustan omaa-

vista henkilöistä, traumaattiset kokemukset. Maahantuloa voi edeltää pitkäaikainen 

stressi ja varsinkin sodan ja vainon vuoksi lähteneillä on raskaita kokemuksia entisissä 

kotimaissaan ja pakolaisleireillä.  Työ- ja perhesyistä muuttavat ehtivät suunnitella 

muuttoa, mutta myös heidän maahanmuuttoprosessit voivat ajautua kriisiin. (Soisalo 

2009; Sourander & Aronen 2009, 564; Castaneda ym. 2012, 146; Suomen Mielenterve-

ysseura 2013.)  

 

Maahanmuuttajien hyvinvointiin liittyvät 2010-luvun tutkimukset Suomessa ilmaisivat 

monia terveyden edistämisen ja palvelujärjestelmän kehittämisen tarpeita. Kuntoutus-

säätiön ja Lapin yliopiston toteuttamassa, Kelan rahoittamassa Maahanmuuttajat kun-

toutuspalvelujen asiakkaina -tutkimuksessa ilmaistiin maahanmuuttajien palveluihin 

ohjautumista vaikeuttavan tiedonsaannin ongelmat, yhteisen kielen ja sosiaalisen ver-

koston puuttuminen. Ammattiauttajien havaittiin kohtaavan työssään maahan-

muuttajien parissa suomalaisista eroavia ja ammattiauttajille vieraita ongelmia, kuten 
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Suomessa harvinaisia sairauksia, luku- ja kirjoitustaidottomuutta, kidutuksen ja muiden 

äärimmäisten kokemusten aiheuttamia traumoja, kunniaan liittyvää väkivaltaa, ihmis-

kauppaa.  (Buchert & Vuorento 2012, 21.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Maa-

hanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (Maamu) ilmaistiin palvelu-

järjestelmän tavoittavan vain osan mielenterveyspalveluja tarvitsevista (Castaneda ym. 

2012, 150). Väestöliiton Perhebarometrin mukaan kaksikulttuuristen avioparien ja per-

heiden hyvinvointiin vaikuttivat ympäristön asenteet, kuten ennakkoluulot, syrjintä, 

rasismi sekä yhteiskunnan palvelut ja työllistyminen. Viranomaisten lupakäytännöt ko-

ettiin monimutkaisiksi, hitaiksi ja stressaaviksi. (Lainiala & Säävälä 2012, 11, 115.)  

 

Myös monet ulkomaiset tutkimukset lisäsivät tietoisuutta terveyden edistämisen haas-

teista maahanmuuttoprosessissa.  Tanskassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin maahan-

muuttajilla Tanskassa olevan suuremman riskin sairastua vähintään yhteen mielenter-

veyshäiriöön kuin kantaväestöllä. Ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien sai-

rastumisriskit vaihtelivat sen mukaan oliko vanhemmista toinen vai molemmat ulko-

maalaistaustaisia. Ulkomailta adoptoiduilla oli sairastumisriski suurin.  Tanskalaisille 

vanhemmille ulkomailla syntyneillä omilla lapsilla ei suurempaa sairastumisriskiä il-

mennyt. Syntyperältään tanskalaiset, ulkomailla asuneet olivat kuitenkin alttiimpia mo-

nille mielenterveyshäiriöille kuin muu väestö. Tutkimuksessa ilmaistiin mielenterveys-

häiriöiden syntymiseen vaikuttavan monet tekijät, esim. psykososiaaliset tekijät. (Can-

tor-Graae & Pedersen 2013.) Länsi-Euroopassa tehnyt tutkimukset osoittivat sosiaalisil-

la tekijöillä olevan merkitystä toisen polven maahanmuuttajien sairastumisriskissä 

(Cantor-Graae 2007). Skitsofrenian ja muiden mielenterveyshäiriöiden syntymisen ris-

kitekijöiksi havaittiin mm. kasvuympäristön turvattomuus ja sosiaalisen koheesion puut-

tuminen. Mielenterveyttä suojaaviksi tekijöiksi ilmaistiin yhteisö, osallisuus ja yhteisöl-

lisyys. Oman etnisen yhteisön tuen ilmaistiin olevan erityisen tärkeää. (Allardyce & 

Boydell 2006; Das-Munshi, Bécares, Boydell, Dewey, Morgan, Stansfeld & Prince 

2012.)  
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3 ASIAKASLÄHTÖINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN  

 

 

Asiakaslähtöistä työelämän kehittämistä tarkasteltiin järjestötoiminnan näkökulmasta, 

koska opinnäytetyön toimintaympäristönä oli järjestön ylläpitämä monikulttuurinen 

kohtaamispaikka. Opinnäytetyön tavoitteista ja menetelmistä johtuen liitettiin tarkaste-

luun terveyden edistämisen näkökulma, osallistavan toimintatutkimuksen ja tapaus-

tutkimuksen tutkimukselliset lähestymistavat ja asiakaslähtöinen Bikva-menetelmä.  

 

 

3.1 Asiakaslähtöisyys  

 

Asiakaslähtöisen työn perustana on kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Sen arvoperustaan 

sisältyvät ihmisarvo, keskinäinen kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, dialogisuus ja re-

hellisyys.   Asiakas ymmärretään aktiivisena toimijana, jolla on oma yhteisönsä, kult-

tuurinsa ja jäsenyytensä yhteiskunnassa. Hänellä ajatellaan olevan vahvuuksia ja voi-

mavaroja, hyvinvointivajeita unohtamatta. Asiakaskeskeisyys ja toimiminen asiakkaan 

äänenä ja osallistumisen kanavana korostuu varsinkin kolmannen sektorin toiminnassa, 

jonka lähtökohtana ovat asiakkaan, jäsenen, kansalaisen tarpeet ja edut.  Toiminta on 

asiakaslähtöistä, kun se toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä, ei vain asiakasta varten. 

(Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 8-9, 19.)   

 

 

3.2 Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen  

 

Asiakaslähtöisten, eri hallinnonalat ylittävien, vaikuttavien palvelujen kehittäminen on 

suomalaisessa yhteiskunnassa tätä päivää. Järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä 

edesauttaa järjestöjen kyky tuottaa tutkimustietoa omasta toiminnasta. (Virtanen ym. 

2011, 9.) Tutkimusavusteisuuden myötä kehittämisen tukena ovat kvalitatiiviset ja 

kvantitatiiviset menetelmät ja analyyttistieteellinen ajattelutapa. Tieteellisin menetelmin 

kehittämistoiminta tulee näkyväksi ja arvioitavaksi, jolloin tuotettu tieto on objektiivis-

ta, kommunikoivaa, julkista, perusteltua ja luotettavampaa kuin olettamukset. (Seppä-

nen-Järvelä 2006, 24; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 22.) Toiminnan itsearvioin-
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tia ja seurantaa järjestöissä edellyttävät kumppanuudet ja dialogisuuden velvoite yhteis-

työssä (Jalava & Koiso-Kanttila 2013, 191). 

 

Asiakaslähtöisessä kehittämisessä ovat tärkeitä asiakkaiden osallisuus palvelujen kehit-

tämiseen ja asiakasymmärrys eli tieto asiakkaiden tarpeista (Virtanen ym. 2011, 22). 

Osallistavan kehittämisen mahdollistaa osallistava toimintatutkimus (action research), 

jossa painottuu ihmisten osallisuus, tutkitun tiedon tuottaminen ja käytännön muutoksen 

aikaansaaminen. Tapaustutkimuksessa (case study) tuotetaan tutkimuksen keinoin tietoa 

tietystä kohteesta ja tehdään kehittämissuosituksia. (Ojasalo ym. 2009, 38.) Näiden tut-

kimuksellisten lähestymistapojen hyödyntämistä terveyden edistämisen työssä kuvaavat 

monet tutkimukset.  

 

Osallistavilla toimintatutkimuksilla voi kehittää asiakkaiden osallisuutta mielenterveys- 

ja päihdetyössä (Laitila 2010, 186). Ne toimivat tiedon ja toiminnan välisenä siltana, 

joiden avulla voi ratkaista ongelmia, saada aikaan muutoksia, selvittää merkitykselliset 

toimijat muutosten toteuttamisessa.  Niiden avulla voi edistää yksilöiden ja yhteisöjen 

voimaantumista, kehittää toimintamalleja, palveluja, tuotteita, muuttaa yhteisöjen raken-

teita. (Estacio, Comings, Scheib & Lykes 2013; Kausar, Bawani, Sohail & Ayesha 

2013; Judd & Keheler 2013.) Tapaustutkimuksilla voi luoda terveyden edistämisen suo-

situksia tietyille kohderyhmille, esim. vaikeissa elämäntilanteissa oleville naisille 

(Frasha, Rutten, Roeger, Abu-Omar & Schow 2014) ja sairastuneille (Lubek, Lee, Kros, 

Wong, Van Merode, Liu, McCreanor, Idema & Campbell 2014). Molemmissa lähesty-

mistavoissa voi käyttää menetelmiä monipuolisesti.  

 

Bikva-menetelmä on yksi tapa kehittää toimintaa arvioinnin avulla. Sen avulla saadaan 

aikaan oppimista, kehittymistä ja toimintatapojen muutosta työyhteisössä tai organisaa-

tiossa. Menetelmässä voidaan nostaa hyvin esille varsinkin marginaalissa olevien asiak-

kaiden puhetta, palvelukokemuksia ja tarpeita. Prosessissa tuotettujen kehittämis-

ehdotusten kääntäminen konkreettisiksi muutoksiksi jää organisaation tehtäväksi.  Par-

haimmillaan toivottuja muutoksia toteutuu jo prosessin aikana. Bikva-menetelmää voi 

soveltaa millä tahansa alalla kehittämishankkeiden tai perustoiminnan arvioinnissa. 

(Krogstrup 2004; Koivisto 2007, 49; Högnabba 2008, 55; Innokylä 2013.) Krogstrupin 

(2004) alkuperäisestä Bikva-menetelmästä on kuvaus liitteessä 1.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, KYSYMYKSET JA TEHTÄVÄT  

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Monika toimintakeskuksen, monikulttuurisen 

kohtaamispaikan merkitystä maahanmuuttajien jaksamiselle ja osallisuuden vahvistumi-

selle sekä maahanmuuttajien sopeutumisen vaikeuksia ja tuen tarpeita yhteiskunnassa. 

Tutkittavina olivat seuraavat kysymykset: 

 

1. Millainen merkitys monikulttuurisella kohtaamispaikalla on maahanmuuttajien 

jaksamiselle ja osallisuuden vahvistumiselle? 

2. Millaista tukea maahanmuuttajat tarvitsevat sopeutumisen tueksi?  

 

Tavoitteina oli edistää maahanmuuttajien osallisuutta itseään koskevan toiminnan kehit-

tämistyössä ja tuottaa tietoa asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen pohjaksi. Tutki-

muksellisen kehittämistyön prosessina tavoitteet ja kehittämisehdotusten hyödyntämi-

nen kuvataan kuviossa 1. Vaiheittain tuotettua tietoa hyödynnettiin kehittämissuositus-

ten laadinnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kehittämistyön prosessi  

 

 

Monika toimintakeskusta ylläpitävän järjestön ulkopuolinen henkilö (opinnäytetyön 
tekijä) keräsi ja analysoi aineiston ja raportoi siitä. Tuotettua tietoa voitiin siirtää järjes-
tön, muiden maahanmuuttotyön toimijoiden ja mahdollisten uusien yhteistyö-
kumppanien tietoisuuteen työntekijöiden toimiessa yhteistyöverkostoissa, joten se oli 
hyödynnettävissä toiminnan kehittämisessä jo opinnäytetyön prosessin aikana.  

Vaiheittain tuotetusta ja käsitellystä tiedosta laadittiin kehittämissuosituksia, jotka rapor-
toitiin opinnäytetyön raportissa. Kehittämissuosituksia voi hyödyntää Monika toiminta-
keskuksen kehittämistyössä myös tulevaisuudessa.  

Asiakkaiden  
palvelukokemukset ja 
kehittämisehdotukset  

Työntekijöiden  
näkemykset, koke-
mukset ja kehittämis-
ehdotukset 

Asiantuntijaryhmän 
näkemykset, kokemuk-
set ja kehittämisehdo-
tukset  
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Toimintaympäristö  

 

Opinnäytetyö toteutettiin Monika toimintakeskuksessa, joka on yksi kolmesta monikult-

tuurisesta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta Kainuussa. Kohtaamispaikkoja ylläpi-

tää Kainuun Nuotta ry ja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja kunnat. Monika toimin-

takeskus käynnistyi jo 11 vuotta sitten.  Vuosina 2008 - 2012 sen toimintaa kehitettiin 

järjestön hallinnoimassa Juuret ja Siivet -hankkeessa ja se juurtui hyvänä käytäntönä 

osaksi kainuulaista maahanmuuttotyötä. Kesällä 2013 kohtaamispaikka siirtyi kaupun-

gin pääkirjaston tiloihin. Se on auki säännöllisesti maanantaista perjantaihin klo 10 - 16.  

Toiminnalla vahvistetaan ja lisätään kulttuurista vuoropuhelua alueen asukkaiden kes-

ken ja vähennetään ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan. Asiakkaita voivat olla kaikki 

kainuulaiset. Toiminta perustuu aktiiviseen yhteistyöhön yhdistysten ja muiden toimi-

joiden kanssa. Kainuun Nuotta ry järjestää ohjausta ja neuvontaa arkielämän asioissa. 

Muut yhdistykset järjestävät kerho- ja vertaistoimintaa. Kielikahvilat ovat kaikille 

avoimia keskusteluryhmiä, joissa harjoitellaan eri kielillä puhumista. Erilaisia tapahtu-

mia, infotilaisuuksia ja asiantuntijaluentoja ajankohtaisista aiheista järjestetään yhteis-

työssä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin kirjaston ja kohtaamis-

paikan yhteistyöhön kuuluvat mm. satutunnit pääkirjaston lastenosastolla. Asiakkaiden 

nettipäätteet mahdollistavat verkossa asioinnin. Toiminta on asiakkaille maksutonta. 

(Kainuun Nuotta ry 2013.) 

 

Monika toimintakeskus toimii Kajaanissa, Kainuussa, missä oli vuoden 2012 lopussa 

1 396 ulkomaalaista. Se oli 1,73 % koko Kainuun 80 685 hengen väestöstä (Tilastokes-

kus 2012 c). Maahanmuuton taustalla olivat pääosin työ- ja perheperusteet, mutta myös 

humanitaarista maahanmuuttoa oli turvapaikanhakijoille ja kiintiöpakolaisille. Kainuun 

kuntien yhteisellä kotouttamisohjelmalla 2014–2017  tavoitellaan maahanmuuttotoimi-

joiden, viranomaisten ja kolmannen sektorin saumatonta yhteistyötä ja vuorovaikutusta 

kotoutumisessa, sillä niiden katsotaan olevan maahanmuuttotyön voimavara ja edelly-

tys. (Neitola & Salonen 2012, 12; Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma–

työryhmä 2013, 3.)   
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5.2 Aineiston kerääminen  

 

Opinnäytetyössä on piirteitä osallistavan toimintatutkimuksen ja tapaustutkimuksen 

tutkimuksellisista lähestymistavoista. Siinä sovellettiin Bikva-menetelmää, joka toi mu-

kaan arvioinnin asiakkaiden palvelukokemusten ja kohtaamispaikan merkityksen ku-

vaamiseen. Aineiston keruu koostui monikulttuurisen kohtaamispaikan maahan-

muuttaja-asiakkaiden, työntekijöiden ja kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijaryhmän 

haastatteluista, jotka toteutettiin kolmessa eri vaiheessa (kuvio 2). Ensimmäisen vaiheen 

aineiston keruun ja tietojen käsittelyn perusteella laadittiin haastatteluohje toista vaihet-

ta varten, jonka jälkeen siihen vasta voitiin siirtyä. Haastatteluohjeen mukana asiakkai-

den kokemukset, näkemykset ja kehittämisehdotukset siirtyivät työntekijöille ja kehit-

tämistyön käyttöön. Toisen vaiheen haastattelun ja tietojen käsittelyn jälkeen laadittiin 

kolmatta vaihetta varten haastatteluohje ensimmäisen ja toiseen vaiheen aineiston perus-

teella. Kolmannen vaiheen kautta asiakkaiden ja työntekijöiden näkemykset ja koke-

mukset siirtyivät asiantuntijaryhmän tietoisuuteen ja kehittämistyön käyttöön. Haasta-

teltavat olivat eri-ikäisiä aikuisia miehiä (6) ja naisia (7), joilla oli kokemuksia kohtaa-

mispaikan toiminnasta enimmillään useilta vuosilta. 

 

Menetelmä  Tietojen käsittely Haastatteluohjeet 

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Bikva-menetelmän sovellus  

Vaihe 3: 
 
Asiantuntijoiden (n=3) 
ryhmähaastattelu  

Kohtaamispaikkatoiminnan asiantunti-
jaryhmän haastatteluohje 
 

Työntekijöiden haastatteluohje 

Kohtaamispaikkatoiminnan asiantun-
tijaryhmän haastatteluohje 
 

Vaihe 2: 
 
Työntekijöiden (n=4) 
ryhmähaastattelu  
 

Vaihe 1: 
 
Maahanmuuttaja-
asiakkaiden (n=6) 
ryhmähaastattelu ja 
kaksi yksilöhaastattelua  
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5.3 Aineiston analysointi ja haastatteluohjeiden laatiminen  

 

Aineiston analysointi aloitettiin heti ensimmäisen vaiheen haastattelujen jälkeen sisäl-

lönanalyysilla. Bikva-menetelmässä haastatteluohjeen laatiminen toiseen vaiheeseen 

edellyttää tiedon käsittelyä ja systematisointia (Krogstrup 2004, 16). Sisällönanalyysi 

aloitettiin nauhoitettujen haastattelujen kuuntelemisella ja aukikirjoittamisella. Aukikir-

joitettuun aineistoon perehdyttiin ja se ryhmiteltiin ensin asiakashaastattelun teemojen 

(liite 2) mukaisesti myönteisiin, kielteisiin ja kehitettäviin asioihin sekä jaksamisen tu-

keen. Aineistosta etsittiin pelkistettyjä ilmaisuja, jotka alleviivattiin ja listattiin. Pelkis-

tetyistä ilmaisuista etsittiin samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jonka jälkeen samansi-

sältöiset ilmaisut yhdistettiin alaluokiksi ja ne nimettiin. Seuraavaksi yhdistettiin sa-

mansisältöiset alaluokat yläluokkiin, joiden nimeämistä ohjasivat tutkimustehtävät. Ai-

neiston sisällönanalyysistä on näyte taulukossa 1 liitteessä 3. Asiakashaastattelujen ai-

neiston tuloksista (kuviot 3 ja 4) laadittiin työntekijöiden ryhmäkeskustelua varten haas-

tatteluohje (liite 4).   

 

Työntekijöiden ryhmähaastattelun sisällönanalyysissä nauhoitettu aineisto kirjoitettiin 

auki ja siitä etsittiin pelkistettyjä ilmaisuja, jotka alleviivattiin ja listattiin. Pelkistetystä 

aineistosta samansisältöiset ilmaisut ryhmiteltiin asiakasaineiston sisällönanalyysin mu-

kaisiin ala- ja yläluokkiin, jonka jälkeen luokkia yhdistettiin ja niiden nimet tarkennet-

tiin yhdistettyjä aineistoja kuvaaviksi. Aineiston sisällönanalyysistä on näyte taulukossa 

2 liitteessä 3. Kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijoiden ryhmäkeskustelua varten laa-

dittiin haastatteluohje, jossa kuvattiin asiakas- ja työntekijähaastattelujen tulokset ala- ja 

pääluokkiin eriteltyinä ja alustava luonnos kehittämissuosituksista.     

 

Asiantuntijaryhmän keskustelun sisällönanalyysissä nauhoitettu aineisto kirjoitettiin 

auki ja siitä etsittiin pelkistettyjä ilmaisuja, jotka alleviivattiin ja listattiin. Pelkistetystä 

aineistosta etsittiin samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jonka jälkeen samansisältöiset 

ilmaisut ryhmiteltiin aiemman aineiston sisällönanalyysin mukaisiin ala- ja yläluokkiin. 

Aineiston sisällönanalyysistä on näyte taulukossa 3 liitteessä 3. Asiakkaiden, työnteki-

jöiden ja asiantuntijaryhmän jäsenten tuloksista muodostettiin yhteenvedot liittämällä 

tuloksista samansisältöiset asiat yhteen ala- ja yläluokkien alle.  
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6 TULOKSET  

 

 

Tulokset vastasivat opinnäytetyön kysymyksiin. Ne kuvaavat monikulttuurisen kohtaa-

mispaikan merkitystä maahanmuuttajien jaksamiselle ja osallisuuden vahvistumiselle 

sekä maahanmuuttajien sopeutumiseen vaikuttavaa tuen tarvetta ja tukea suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Tuloksien kuvauksissa eriteltiin maahanmuuttaja-asiakkaiden, työnteki-

jöiden ja asiantuntijoiden ilmaisemat asiat, sillä ne täydentävät toisiaan lisäten ymmär-

rystä.  Kuvauksissa hyödynnettiin pelkistettyjä ja suoria ilmaisuja. Tuloksina kuvattiin 

myös kehittämissuositukset, jotka laadittiin prosessin aikana maahanmuuttaja-

asiakkaiden, työntekijöiden ja asiantuntijoiden ilmaisemien maahanmuuttajien vaikeuk-

sien, tuen tarpeiden ja kehittämisehdotusten perusteella.  

 

 

6.1 Osallisuuden vahvistuminen ja jaksamisen tuki kohtaamispaikassa  

 

 

6.1.1 Yhteys ja yhteenkuuluvuus monikulttuurisessa sosiaalisessa verkostossa  

 

Maahanmuuttaja-asiakkaat ilmaisivat tyytyväisyyttä kohtaamispaikan monikulttuu-

riseen sosiaaliseen verkostoon, johon kuului suomalaisia ja maahanmuuttajia. Yhteys ja 

yhteenkuuluvuus kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä ja eri maalaisten maahan-

muuttajien välillä ilmaistiin myönteiseksi ja tärkeäksi asiaksi. Kohtaamispaikassa erilai-

set ihmiset voivat tavata ja tutustua toisiinsa. Se auttoi löytämään yhteyden ihmisiin ja 

ystäviä. Asiakkaat kokivat, että suomalaisiin oli muuten vaikea tutustua. Heidän mieles-

tään oli tärkeää, että suomalaiset tutustuvat ulkomaalaisiin ja tutustuttavat ulkomaalaisia 

toisiinsa, jotta kaikki voisivat elää rauhallisesti yhdessä. Tärkeäksi ilmaistiin ennakko-

luulojen väheneminen ja ettei jää yksin.  

 
Hyvä asia on,  että  kun tulee Monikaan näkee erilaisia ihmisiä, eri maista, 
erilaisista kulttuureista. On ihmisiä, jotka osaavat suomen kieltä. Täällä on 
ihmisiä, jotka auttavat ja yhdistävät ihmisiä.  

 
Siinä ei tule sitte välttämättä niin suurta kynnystä sitten kun on käynyt ne 
kurssit ja muut…Jos ihan alusta lähtien ollaan kaikki yhdessä niin se kyn-
nys ja ne ennakkoluulot vähenee, kun ollaan kaikki sulasti sovussa. 
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Työntekijät tarkensivat kuvausta kohtaamispaikan monikulttuurisesta sosiaalisesta ver-

kostosta. Siihen kuului työkokeilussa olevia maahanmuuttaja-asiakkaita, jotka muodos-

tavat asiakkaiden ydinjoukon. Heistä suurin osa oli miespuolisia. Lisäksi siellä kävi 

satunnaisesti asiakkaita, jotka tarvitsivat apua yksittäisiin asioihin. Toiminnassa oli mu-

kana suomalaisia yksittäisiä henkilöitä ja yhdistystoimijoita, jotka halusivat vapaaehtoi-

sina auttaa. Kantaväestön yhdistykset ottivat kohtaamispaikkaan yhteyttä, kun halusivat 

tutustua monikulttuurisuuteen. Sen kautta kysyttiin maahanmuuttaja-asiakkaita esim. 

kertomaan erilaisiin tilaisuuksiin maahanmuuttajien elämästä.  Kohtaamispaikan tiloja 

voi käyttää sopimuksen mukaan mikä tahansa yhdistys omaan toimintaansa, joten maa-

hanmuuttajat ja kantaväestö voivat tutustua toisiinsa sitäkin kautta. Suomalaiset kävivät 

kohtaamispaikassa myös opiskeluun liittyvissä asioissa.  

 

Työntekijät kuvasivat hyväksi asiaksi, että kohtaamispaikassa oli mies- ja naispuolisia 

työntekijöitä, sillä miesasiakkaille havaittiin olevan helpompaa lähestyä miespuolisia 

työntekijöitä joissakin asioissa. Kohtaamispaikassa työskenteli Kainuun Nuotta ry:n ja 

maahanmuuttajayhdistys Etnika ry:n työntekijöitä. Osa heistä oli maahanmuuttajia, osa 

oli kantasuomalaisia.  Yhdistysten välinen yhteistyö oli aktiivista. Työntekijät kokivat 

järjestöissä toimimisen mielekkääksi ja kohtaamispaikan miellyttävänä ja laadukkaana. 

Toisia auttaessa sai itsekin apua ja pystyi vaikuttamaan tärkeissä asioissa. Järjestöjä, 

kohtaamispaikkaa ja keskinäistä auttamista suositeltiin kaikille.  

 

Työntekijät kuvasivat kohtaamispaikassa olevan hengen samaan joukkoon kuulumises-

ta. Yhteenkuuluvuuden ilmapiirin kuvattiin olevan sillä hetkellä aika vahvan ja kaikkien 

osallistumisen, keskinäisen huolenpidon ja välittämisen tulosta. Asiakkaat ja työntekijät 

välittivät toistensa ja myös toistensa läheisten hyvinvoinnista. Kohtaamispaikalla kuvat-

tiin olevan tärkeän tehtävän, jotta kantaväestöllä ja maahanmuuttajilla oli jotain yhteistä, 

koska se voi vähentää ennakkoluuloja ja aggressiivisuutta. Työntekijät eivät olleet ha-

vainneet vihamielisyyttä tai toiminnan vaikeuttamista. Hyväksi yhteydeksi kuvattiin 

kohtaamispaikan, maahanmuuttaja-asiakkaan ja ihan tavallisen suomalaisen yhteys, 

missä ihmiset auttavat toisiaan. 
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Se mikä nyt tälläkin hetkellä huokuu, on semmoinen positiivisuus ja tämä, 
että kaikki auttaa kaikkia ja se yhteenkuuluvuus. Se on aika vahva. Toki se 
aina vaikuttaa, että porukka välillä vaihtuu. Nyt se on se aika semmoinen. 
Porukka tietenkin tekee sen, kaikki jotka kuuluu siihen…  

 

Asiantuntijat ilmaisivat asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksiin perustuvan kuvauk-

sen monikulttuurisesta sosiaalisesta verkostosta kuvaavan järjestötoiminnan matalan 

kynnyksen ominaisuutta. Toimintaan oli helppo tulla, kun järjestö ei ole viranomaista-

ho. Kohtaamispaikassa voi solmia ihmissuhteita ja se mahdollisti verkoston luomisen. 

Se kuvattiin tärkeäksi varsinkin maahantulon alkuvaiheessa, jolloin kielitaito on vähäi-

nen ja estää vuorovaikutuksen monessa muussa paikassa. Kohtaamispaikan toimintaan 

voi tulla huonolla suomen kielellä, puhua omista ajatuksista ja ideoista ja kysyä itseään 

kiinnostavista asioista. Kantaväestön tulemisen toimintaan ja vuorovaikutuksen kuvat-

tiin lisääntyvän pikkuhiljaa. Kohtaamispaikan ilmaistiin mahdollistavan kolmannen 

sektorin toimintaa muutenkin, sillä siellä yhdistykset voivat verkostoitua toimimaan 

yhteistyössä, asenteet paranevat ja myös kantaväestön yhdistykset voivat saada toimin-

taansa uusia jäseniä.  

 
…Tää on semmonen puolueeton areena ja must tuntuu, erilaisista kulttuu-
reista muuttaneille yhteisöllisyys on tärkeetä, tarvitaan kohtaamis-
paikkoja, vielä näyttää siltä, että tällaista areenaa tarvitaan, johon voi tulla 
vaan, ei tarvi ostaa mitään, ei tarvi olla mitään vailla. Voi tulla vaan, olla 
vaan. Tavallaan myös siitä näkökulmasta, että monet tänne muuttaneet 
ovat aika yksin, kaikilla ei ole sitä yhteisöä täällä. Täällä voi solmia niitä, 
koska tiedetään, että tää on sitä varten. Kontaktoidaan heti kun tulee, mah-
dollistaa sen verkoston luomisen. Ihminen tarvii toista ihmistä. 
 

 

6.1.2 Auttava vuorovaikutus ja muu apu 

 

Asiakkaat kuvasivat työntekijät ja muut ihmiset ystävällisiksi ja liittivät kohtaamis-

paikkaan monia myönteisiä tunteita kuten tyytyväisyyttä, iloa, onnellisuutta.  Siellä 

osattiin useita eri kieliä. Asiakkaat ja työntekijät auttoivat toisiaan ymmärtämisessä ja 

suomen kielen oppimisessa. Asiakkaat ilmaisivat avun saamisen ja antamisen erityisen 

tärkeäksi asiaksi. He kuvasivat saaneensa apua kotoutumiseen, suomen kielen oppimi-

seen, arkielämän asioihin, työnhakemiseen, tulkkausapua, ohjausta, neuvontaa ja roh-

kaisua, jotta näkisivät erilaisia vaihtoehtoja elämässä ja haaveisiin pyrkimisessä reali-
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teetteja unohtamatta.  Apua maahanmuuttajille antoivat työntekijät, muut suomalaiset ja 

maahanmuuttajat. 

 
Olen erittäin onnellinen, että olen päässyt olemaan täällä. Paikka auttanut 
aika paljon… Iloinen siitä, että olen ollut täällä. Oppiminen sitten helpom-
pi, kun menen kouluun.  
 
Lähtökohtana on se paikka, että Monika auttaa ihmisiä kotoutumisessa. 
Jos puhutaan kielestä, puhutaan kotoutumisesta, jos puhutaan koulutukses-
ta, puhutaan kotoutumisesta. Ihminen ei voi kotoutua, jos ei osaa kieltä, ei 
voi kotoutua, jos ei ole koulutusta tai hänellä ei ole töitä. Tämä kaikki vai-
kuttaa kotoutumisessa. Monika vaikuttanut ihmisille kotoutumisessa.  

 
Saa tulkkausapua. Toisten auttaminen ja yhdessäolo, ei syrjäydy. 
 
 

Työntekijät ilmaisivat vuorovaikutuksen olevan auttavaa kansalaisuudesta riippumatta. 

Kohtaamispaikassa neuvottiin ja autettiin sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.  Tulk-

kausapu oli tärkeä osa auttavaa vuorovaikutusta. Maahanmuuttaja-asiakkaiden havaittiin 

nauttivan keskusteluista myös omilla kielillään ja hakeutuvan samaa kansallisuutta ole-

vien kanssa hieman enemmän yhteen, mutta olevan tekemisissä myös muiden kanssa. 

Osan asiakkaista koettiin olevan hyvin avoimia. Työntekijät arvioivat, että asiakkaiden 

omilla elämäntilanteilla ja kulttuurieroilla voi olla merkitystä, kuinka paljon ihmiset 

haluavat tietää toisista ja kuinka vähän tuoda esille itseään.  Toiminnassa oli periaate, 

että ihminen sai kertoa itsestään mitä haluaa ja olla mukana myös anonyymisti, minkä 

koettiin madaltavan kynnystä myönteisesti. Kaikille työntekijöille oli tärkeää, että he 

voivat auttaa ihmisiä. Kohtaamispaikassa kannustettiin kielen opiskeluun ja annettiin 

sille perustaa. Ihmiset saivat tukea ja apua toisiltaan suomen kielen harjoittelemisen 

lisäksi arkipäivän opettelussa ja asioissa. Työntekijät olivat havainneet, että ihmiset, 

jotka eivät kohtaamispaikkaan tulon alkuvaiheessa puhuneet yhtään sanaa suomea, pu-

huivat lähtiessään jo jotakin. 

 

Asiantuntijat ilmaisivat toiminnan ydinajatuksena olevan, että kohtaamispaikassa voi 

saada ohjausta ja neuvontaa sekä kielituen asioiden hoitamiseen, kun ei tiedä mistä voisi 

löytää apua. Kohtaamispaikka kuvattiin tukipalvelumahdollisuutena. Siellä sai ohjausta 

selkokielellä esim. kaupungin tapahtumista ja paikoista. Sieltä liikuttiin myös pienryh-

missä ja yhdessä ohjaajien kanssa eri paikkoihin, mikä helpotti liikkumista ja tutustu-

mista kaupunkiin. Ulkomaalaisilla kuvattiin olevan paljon kysymyksiä suomalaisesta 
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kulttuurista, josta he saivat tietoa kohtaamispaikassa. Tiedon avulla he pystyivät muo-

dostamaan kuvaa, miten suomalaisessa yhteiskunnassa toimitaan. Siellä sai myös yksi-

löllistä ohjausta esim. oppilaitoksista ja niihin hakemisesta, työkokemuksen hyödyntä-

misestä Suomessa, asiakkaan tarvitsemista palveluista. Henkistä hyvinvointia tukevaa 

keskusteluapua sai elämänkriiseissä, esim. avioerotilanteissa ja lasten ongelmissa. Koh-

taamispaikassa ei aika ole rajoite samalla tavalla kuin viranomaisten vastaanotoilla ja 

asiakkaat saivat tarvittavaa lisäapua asioiden selvittämiseen.  Maahanmuuttajilla kuvat-

tiin olevan maahantulon alkuvaiheessa monia asioita hoidettavana. Asioiden hoitamisen 

kannalta kohtaamispaikassa oleminen aluksi ilmaistiin hyväksi, sillä kotoutumiskoulu-

tuksen aikana poissaolot heikentävät oppimistuloksia ja tiivis tahti edellyttää läsnäoloa.  

Maahan tullessa ihmisillä ei ole omia tietokoneita, joten maksuton mahdollisuus pitää 

yhteyttä sukulaisiin skypen ja sähköpostin kautta oli tärkeää. Myös sähköisten palvelu-

jen lisääntymisen vuoksi olivat tietokoneet ja tuki niiden käyttämiseen tarpeen.  

 

Asiantuntijat kuvasivat erityisryhmien tulevan esille kohtaamispaikassa, esim. luku- ja 

kirjoitustaidottomien, ikääntyvien ja vajaakuntoisten maahanmuuttajien, jotka eivät 

välttämättä työllisty. He tarvitsivat rytmiä päivään ja paikkoja oppia kieltä. Toiminnalli-

suus piti yllä aktiivisuutta ja vireyttä. Ihmisten omien voimavarojen löytyminen ilmais-

tiin tärkeäksi, sillä kotoutuminen perustuu ihmisten omaan toimintaan, eikä puolesta 

tekemiseen. Erityisryhmien kotoutumisen polkujen kuvattiin olevan pidempiä. Kotou-

tumisen polku kuvattiin jatkumoksi, jonka nivelvaiheisiin kohtaamispaikka tarjosi tuki-

pintoja antamalla tukea elämänhallintaan ja omien yksilöllisten näköalojen rakentami-

seen.  Kohtaamispaikan kuvattiin olevan tärkeän myös kurssit ja kotoutumispolun lop-

puun käyneille, ellei ihmisillä ole työ- tai opiskelupaikkoja.  Kielen oppiminen voi py-

sähtyä, ellei kotona puhuta suomea.  Kohtaamispaikassa voi ylläpitää suomen kielen 

taitoja.  

 
Me puhutaan nivelvaiheista, kun ihmisten elämässä tai siinä polulla on nii-
tä taukoja tai ohuempia jaksoja, että tavallaan tässä on ollut mahdollista 
tuoda tukea niihin vaiheisiin, että se kantaa sitte eteenpäin...  
 
Lisää hyvinvointia, monella on rankat kokemukset takana ja ajatukset pyö-
rii. Silloin kun ihmisellä on jotakin muuta kuin koti, missä voi olla ja osal-
listua, se tietenkin vahvistaa, hyvinvointi paranee sillä tavalla.  
 



  22 
                                                                                                                                                                                                              
 
Asiantuntijat ilmaisivat kohtaamispaikan olevan tärkeän myös turvapaikanhakijoille, 

joilla ei ole käytettävissä muita palveluja, kun ei ole vielä oleskelulupaa. He eivät pääse 

kotoutumiskursseille, joten kotona oleminen voi olla hankalaa, varsinkin perheettömille 

yksinäisille. Vastaanottokeskuksessa kuvattiin olevan ohjaajia, mutta heidän työaika oli 

rajallinen. Turvapaikkahakemusten käsittelyaikojen kuvattiin olevan melko pitkiä ja 

odottamiseen liittyvän epävarmuutta ja jännitystä. Vaikeuksista voi olla hankala puhua 

viranomaisille, mikäli sen pelätään vaikuttavan prosessin käsittelyyn. Kohtaamis-

paikalla oli kokemuksia turvapaikanhakijoista, jotka olivat hakeneet koulutuksiin ja 

päässeet sinne, kun kielitaito oli karttunut kohtaamispaikassa. He tutustuivat ihmisiin, 

saivat rohkeutta ajatella eteenpäin elämää ja pysyivät aktiivisina kohtaamispaikan tuella.  

 

Asiantuntijat ilmaisivat asiakaslähtöisyyden toteutuvan kohtaamispaikassa, sillä asiak-

kaat voivat osallistua tarpeidensa mukaan ja työntekijät toimivat asiakaslähtöisesti. 

Työntekijöillä kuvattiin olevan halua tehdä työtä nimenomaan maahanmuuttaja-

asiakkaiden parissa. Työskentely edellytti monialaista osaamista, sillä maahan-

muuttaja-asiakkaiden lähtökohdat voivat olla hyvin erilaiset ja työ oli ammatillista asi-

akkaiden kohtaamista. Ihmisten vaikeuksien kuvattiin tulevan lähelle ja työntekijän piti 

pystyä näkemään, miten he voivat auttaa ihmisiä. Työnohjauksen tai työyhteisöstä tule-

van muun tuen ilmaistiin olevan tärkeää työntekijöiden jaksamiselle.  

 

 

6.1.3 Mielekäs toiminta matalalla kynnyksellä 

 

Asiakkaat kuvasivat kohtaamispaikassa olevan suomen kielen oppimista, muiden kieli-

en kielikerhoja, muita kerhoja, ohjattua toimintaa, erilaisia tapahtumia ja infotilaisuuk-

sia. Naisten ruoanlaittoryhmä kokoontui toisen yhdistyksen tiloissa, sillä kohtaamispai-

kan tiloista puuttui keittiö. Asiakkaiden käytössä oli tietokoneita, oppikirjoja, erilaisia 

pelejä. Toiminta nimettiin erityisen tärkeäksi työttömille ja kursseille pääsyä odottaville.  

Osalle asiakkaista toiminta oli syy herätä aamulla ja lähteä liikkeelle. Osallistumisen 

kuvattiin tuovan rytmiä ja rutiineja päivään. Kaiken uuden oppimisen, uusien kokemus-

ten koettiin auttavan samalla kielen ja kulttuurin oppimisista. Mielekkääksi koettiin 

myös oman kielitaidon ja kulttuurin hyödyntäminen muiden auttamisessa.  Toimintaa 
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kuvattiin olohuonetyyppisenä, matalan kynnyksen toimintana, jossa asiakkaat voivat 

osallistua omien resurssiensa mukaisesti. 

 

Jos ei ole tekemistä, jään nukkumaan ja nukkumaan, talvi on kylmä ja pit-
kä. Nousen joka päivä aikaisin, tulen ja opin jotain, lähden ihmisten luo. 
On hyvä, että on syy herätä ja tulla tänne Monikaan. 
 
Jos ei pääse kurssille, eikä ole ohjattua toimintaa missään muualla, täällä 
sitte on mahdollista oppia kieltä.  
 

 Jos on työttömänä kurssien jälkeen, on paikka mihin tulla. 
 
 
Työntekijät kuvasivat kohtaamispaikkaa paikkana, joka auttoi oppimaan joka päivä jo-

tain uutta, saamaan rytmiä päivään ja rohkeutta siirtyä eteenpäin.  Sen kautta pystyi sel-

vittämään monia asioita, sillä siellä voi kysyä mitä vain. Asiakkaat saivat tukea ja kan-

nustusta eteenpäin myös omalla kielellään. Matalan kynnyksen kuvaus täydentyi, kun 

esille tuli kohtaamispaikan periaate, että kaikkien ei ole pakko tehdä kaikkea. Asiakkail-

la oli mahdollisuus valita ja olla myös osallistumatta. Ovet olivat auki kaikille eikä toi-

mintaan ollut jäsenmaksuja.  

 
Minusta se on hyvä starttipaikka, mistä ihmiset saa rohkeutta mennä 
eteenpäin. Jos ei osaa jotain, ei se iso ongelma.  On erilaisia polkuja miten 
voi oppia. 

 
Monet ihmiset käyvät, tästä tullut arkipäivän apparaatti, pystyvät jäsentä-
mään päivää. 
 
Minusta tämän pitääkin olla terminaalipaikka, että täältä siirtyis jonnekin, 
kielten opetukseen, harrastusten pariin, suomen kielen ryhmiin tai täällä 
vois kohdata. 

 

Työntekijät ilmaisivat miettivänsä paljon, mitä toimintaa kohtaamispaikka pystyi tar-

joamaan ja oliko se mielekästä. Mielekkyyttä pohdittiin paljon kielen oppimisen kannal-

ta. Esille tulivat etenkin asiakkaat, jotka eivät koskaan ole olleet koulussa ja kirjoita 

millään kielellä. Heille kielikurssien arvioitiin olevan raskaita, joten erilaisten polkujen 

löytyminen oppimiseen ilmaistiin tärkeäksi. Asiakkaiden kuvattiin saavan toiminnan 

ohessa perustaa kieliopinnoille. Kielen harjoittamisessa oli mukana myös vapaaehtoisia 

auttajia, jotka pystyivät auttamaan asiakkaita ääntämisessä, rohkaisemaan oppimisessa 

ja suomen kielen käytössä. Asiakkaiden ja työntekijöiden välinen hyväntahtoinen kes-
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kinäinen leikin lasku kuvattiin virkistäväksi toiminnassa. Naurun havaittiin olevan voi-

maannuttavaa ja yhdistävää. Pienetkin asiat ja toiminta ilmaistiin tärkeiksi, koska niiden 

avulla voi luoda yhteisiä hetkiä ja yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden ja huumorin todet-

tiin edistävän jaksamista.   

 

Asiantuntijat kuvasivat oman aktiivisuuden ylläpitämisen ja kasvattamisen olevan tär-

keää varsinkin maahantulon alkuvaiheessa. Passivoitumisen kuvattiin tapahtuvan nope-

asti, ellei voi osallistua mihinkään. Passivoituneita ihmisiä ilmaistiin olevan vaikeampaa 

aktivoida ja passivoituminen voi aiheuttaa terveydellisiä uhkia. Toiminnassa mukana 

oleminen ilmaistiin tärkeäksi, jotta voi löytää oman paikkansa ja pääsi kotoutumisessa 

eteenpäin.  

 

Se on aika nopeeta, olkoon ihminen tullut mistä hyvänsä, vuosi on jo liian 
pitkä aika olla ei missään, jo puolivuottakin on liian pitkä aika. Se passiivi 
on niin lähellä, aktiivitila ja sen ylläpitäminen on tärkeää, et se on paljon 
vaikeempaa vetää sitten mukaan, jos ihminen on jo luovuttanut, eikä enää 
pistä itseään likoon. Tulee myös muita uhkia, terveydellisiä kysymyksiä. 

 

 

6.1.4 Osallisuus kehittämiseen 

 

Asiakkaat kuvasivat, että heidän ideansa ja toiveensa huomioidaan paikan resurssien 

mukaan. Heillä oli osallisuus myös tapahtumien ja kielikerhojen toteuttamiseen.  

 
 Työntekijöille, jotka ovat ystävällisiä voi sanoa suoraan jos haluaa tehdä  

jotain… ideoita on paljon, monet ideat törmää siihen, ettei ole varaa to-
teuttaa kaikkia.  
 

Työntekijät kuvasivat tärkeäksi asiakkaiden kokemuksen osallisuudesta kehittämiseen. 

Asiakkaiden kehittämisideoille oli kohtaamispaikassa salliva ilmapiiri. Asiantuntijoiden 

mukaan osallisuus kehittämiseen kuvaa kotoutumisen kaksisuuntaisuutta, jossa maa-

hanmuuttajat osallistuvat ja tuovat omat panokset yhteiskuntaan, eikä niin että suoma-

laiset vain antavat jotakin. Sitä kuvattiin myös tasa-arvokysymyksenä. Jokaisella on 

oikeus toteuttaa ja antaa omat ideat käyttöön, kysyä ja miettiä yhdessä miten toimintaa 

voisi oikeasti toteuttaa. Osallisuuden kuvattiin parantavan hyvinvointia. 
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6.1.5 Työllistyminen ja työllistymisen edistyminen 

 

Asiakkaat kuvasivat, että kohtaamispaikassa sai apua työnhakemiseen ja se tarjosi maa-

hanmuuttajille työkokeilupaikkoja ja työllisti heitä.  

 

Kun tulin Suomeen pääsin Monikaan töihin, se oli hyvä kokemus minulle 
kun samaan aikaan opin suomea. Hyvä tapa oppia ja sopeutua on työllis-
tyminen. Olen kotoutunut työn kautta. Jaksoin tehdä, kun olin aktiivinen, 
luin joka ilta, sain enemmän tietoja. 
 
Työllistää ihmisiä, on aloja missä vaikea löytää työtä. Jos ei löydä työ-
paikkaa tai työharjoittelupaikkaa, Monika voi ottaa vastaan. 
 
 

Työntekijät kokivat, että aktiivisille tulisi voida tarjota paikka, joten kohtaamispaikka 

otti vastaan työkokeilijoita paljon.  Ihmisille kuvattiin olevan tärkeää, että oli syy nousta 

ja lähteä ja kokea olevansa osa jotakin. Työkokeilijoiden havaittiin tulevan mielellään ja 

olevan vain vähän pois. Kohtaamispaikka auttoi monia työllistymään, joten ilman sitä 

kaupungissa olisi iso aukko.   

 

Asiantuntijat ilmaisivat työllistymisen edistämisessä tärkeiksi aktivoivat paikat, joihin 

voi ohjata ihmisiä esim. työ- ja elinkeinotoimistoista. Kotoutumiskurssit voivat alkaa 

ehkä puolen vuoden päästä, mikä on pitkä aika olla pelkästään kotona. Maahan-

muuttajien työkokeilussa kuvattiin olevan tärkeää, että maahanmuuttajat saavat ensitun-

tuman suomalaisesta työelämästä ja suomen kielen harjoittelua. Kielitaidon kehittymi-

nen edistää työelämään pääsyä, jossa kielitaito kehittyy edelleen nopeasti. Kohtaamis-

paikkaan tehtiin työkokeilusopimuksia viikoittain. Siellä oli kokemuksia myös kotou-

tumiskoulutuksen kieliharjoittelijoista ja oppilaitosten työharjoittelijoista.  

 

 

6.2 Vaikeudet ja tuen tarpeet yhteiskunnassa  

 

Asiakkaiden ilmaisemia sopeutumisen vaikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa olivat 

kieli- ja ihmissuhdevaikeudet, työttömyys ja muut vaikeudet, kuten sään erilaisuus ja 

kylmyys. Ihmissuhdevaikeuksissa kuvattiin sekä vaikeuksia tutustua muihin ihmisiin 

että kaipausta muualla olevaan perheeseen.  
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Jos perhe muualla ja on yksin, ajattelee joka päivä heitä. Jos ei ymmärrä 
kieltä ei tutustu ihmisiin, se on vaikeaa, voi eristäytyä. Kieli pitää ensin 
oppia. 
 
Ongelma on työttömyys. Se estää monet asiat elämässä, vaikeuttaa elä-
mänhallinnan saamista. 
 
 

Työntekijät ilmaisivat kielivaikeuksien olevan usein esteitä työllistymiselle. Englannin 

kielen hyvä osaaminenkaan ei riitä työllistymiseen, ellei osaa suomen kieltä. Työnteki-

jät arvioivat suurimman osan käsittävän suomen kielen oppimisen tärkeäksi. Työttö-

myys kuvattiin isoksi ongelmaksi. Ulkomaalaisilla oli vaikeuksia päästä töihin ja löytää 

ja saada työharjoittelupaikkoja. Ihmissuhdevaikeuksien kuvattiin näkyvän asiakkaissa 

siten, että he toivoivat enemmän kontaktia kantaväestöön. Sen sijaan kotimaahan jää-

neistä asiakkaat puhuivat melko vähän. Esille tulivat myös maahanmuuttajien ja viran-

omaisten väliset kommunikointivaikeudet sekä terveysvaikeudet, mihin ihmiset eivät 

koe aina saavansa apua, oli kyse sitten maahanmuuttajista tai suomalaisista. Terveysasi-

oiden ilmaistiin tulevan joskus puheeksi ja niiden suhteen oltiin hienotunteisia.  

 

Työntekijät arvioivat maahanmuuttajia auttavan, kun he saavat valmiuksia kohdata vi-

ranomaisia, rohkenivat hoitaa asioitaan itse mahdollisista väärinymmärryksistä huoli-

matta ja pystyivät jättämään mahdolliset ikävät kokemukset kohtaamisista taakse. Työn-

tekijät kuvasivat tärkeäksi, että ihmiset ymmärtävät toisiaan ja uskaltavat ilmaista, ellei-

vät ymmärrä. Myös viranomaisten kuvattiin tarvitsevan kohtaamisen kykyä, taitoa ja 

halua. Oman rajallisuuden myöntäminen on tärkeää, sillä viranomaisetkaan eivät voi 

osata satoja eri kieliä. Kommunikointia auttavien tulkkipalvelujen käytön arveltiin ole-

van joissakin palveluissa melko vähäistä.  

 

Työntekijöiden kokemusten mukaan maahanmuuttajien parissa työskenneltäessä tarvi-

taan herkkiä tuntosarvia, jotta voidaan varmistaa, että toinen ymmärtää oikein. Asiak-

kaiden havaittiin sanovan vähän mitään kielteistä ja ilmaisevan tyytyväisyyttä, kun heitä 

ohjattiin ja neuvottiin. Kokemusten mukaan maahanmuuttaja, joka tulee tekemään työ-

tä, on ihan eri asia kuin että tulee Suomeen pakolaisena. Monien ihmisten arveltiin ole-

van kiitollisia Suomeen pääsemisestä, kun he kritisoivat vähän. Kynnyksen ilmaista 

vaikeuksia ymmärtää tai tulla toimeen jonkun kanssa ilmaistiin voivan johtua vaikeista 

kokemuksista, kulttuurieroista ja uskaltamisesta. Asiakkaiden havaittiin tulevan sellai-
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sen luokse, jonka kokivat ottavan asiansa omakseen. Sen vuoksi kuvattiin tärkeäksi, että 

on erilaisia ihmisiä ja kohtaamisia arkipäivässä.  Maahanmuuttajia kuvattiin tunnollisina 

ihmisinä, jotka haluavat oman arkipäivän sujumiseen liittyvää kielitaitoa ja usein tyyty-

vät siihen. Kieltä voi oppia pienin askelin. Samalla kasvoi sosiaalinen verkosto ja tuli 

sitä kautta uusia mahdollisuuksia ja ideoita.   

 

Asiantuntijat ilmaisivat kotoutumisen vaikeutuvan, jos keskittyi miettimään vain entisen 

kotimaan asioita eikä keskity elämään täällä. Toisaalta omiin asioihin keskittymisen 

kuvattiin olevan vaikeaa, jos perhe oli muualla ja siitä oli huoli. Vaikeuksia ja ristiriitoja 

kuvattiin olevan myös maahanmuuttajaperheiden sisällä, esim. lasten ja vanhempien 

välillä kun lapsi menee kouluun, sopeutuu ja osaa kieltä vanhempien eläessä vain omas-

sa kulttuurissaan. Eri maiden välillä ilmaistiin olevan isoja eroja perhekäsityksissä, las-

tenoikeuksissa ja -suojelussa. Ennakkoluuloasioiden ilmaistiin olevan vaikeita ja myös 

etnisten ryhmien välisiä.  Voimakkaat etniset ennakkoasenteet voivat vaikeuttaa yhdessä 

olemista myös kohtaamispaikassa.  

 

Asiantuntijoiden mukaan ohjaus- ja neuvontatehtävissä pitäisi pystyä löytämään välinei-

tä, että asiakas ymmärtää asiat oikein. Maahanmuuttajilta puuttui usein rohkeus kysyä 

kasvojen menetyksen pelossa. Eri maiden kulttuureissa kuvattiin olevan eroja myös 

työllistymisen alueella. Suomessa tietyt rajat ja lainsäädäntö voivat rajoittaa joitakin 

toimia, mikä maahanmuuttajien voi olla vaikea ymmärtää. Maahanmuuttajien ilmaistiin 

tarvitsevan työllistymistä edistävää ja työelämässä auttavaa tukea. Työpaikoilla ovat 

työkaverit ja työyhteisön tukea, mutta tietoa tarvitaan myös esim. omista oikeuksista 

työelämässä, työsuojelusta, koulutuksen rinnastamisesta, työvoimatoimiston palveluista. 

Myös työnantajien ilmaistiin tarvitsevan tukea maahanmuuttajien työllistämisessä. 

Työllistymistä voi edistää työelämään saattava toiminta, jossa molempien osapuolien 

tukena on rohkaiseva ja auttava henkilö.  

 

Esim. ihminen kysyi omista oikeuksista, työsuojelusta, kun ei osaa suo-
mea. Työperäiset maahanmuuttajat, miten oma koulutus rinnastetaan. Ei 
tiedä välttämättä työvoimatoimistoista tai milloin niitä voi käyttää. Työlu-
vat yms. on viidakko työnantajillekin. Lisätietoja tarvitaan… 
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6.3 Sopeutumisen tuki yhteiskunnassa 

 
Asiakkaat kuvasivat tärkeäksi oppia suomen kieltä, tuntea suomalaista kulttuuria ja että 

löytää yhteyden kantaväestöön ja kokemuksen yhteenkuuluvuudesta. Erilaisiin ihmisiin 

tutustumisen, ystävien löytymisen, myönteisten tunteiden, ennakkoluulottomuuden, 

puolison löytymisen ja perheen, ystävällisten ihmisten ja hyvän vastaanoton Suomessa 

kuvattiin auttavan sopeutumisessa. Tärkeiksi ilmaistiin myös mielekäs toiminta, kuten 

työ, kurssit, opiskelu, yhdistystoiminta, monikulttuurisen kohtaamispaikan toiminta ja 

muu mielekäs tekeminen, rutiinit ja päivärytmi. 

 
Asiakkaat kuvasivat myös omalla aktiivisuudella ja persoonalla olevan suuren merki-

tyksen kotoutumisessa. Avoimuus, uskallus lähteä liikkeelle, tiedon halu, uuden oppi-

minen, itse tekeminen, ahkeruus ja yrittäminen vaikeuksista huolimatta nimettiin sopeu-

tumista ja jaksamista edistäviksi tekijöiksi.  

 

Jos puhutaan kotoutumisesta, puhutaan kyllä ihmisestä, koska se on ihmi-
nen joka kotoutuu. Ja kotoutuminen riippuu erilaisesta ihmisestä, erilaises-
ta persoonasta, koska monet luulevat että kotoutuminen on automaattinen 
prosessi, mutta ei ole, se pitkä prosessi, monimutkainen prosessi, joka kes-
tää pitkään. Se on erilainen eri ihmiselle. Monet kotoutuvat nopeasti, jot-
kut hitaammin ja se riippuu persoonasta. 
 

Työntekijät kuvasivat sopeutumisen ja jaksamisen henkilökohtaiseksi kokemukseksi, 

missä auttaa oma positiivinen perusasenne. He ilmaisivat, että ystävien ja harrastuksien 

löytyminen riippuu omasta aktiivisuudesta. Jaksamista edistävät myös ihmiset, jotka 

auttavat tarvittaessa. Avun saamista edistää rohkeus pyytää apua, koska muutoin muut 

eivät voi tietää mitä toinen tarvitsee. Innokkaat kysyjät kuvattiin aktivoiviksi, sillä he 

saavat ihmiset kokoontumaan yhteen ja keskustelemaan kysytyistä asioista perusteelli-

sesti. Kielen oppimisessa kuvattiin sisäinen motivaatio paremmaksi kuin ulkoinen, kos-

ka peruskielitaidon saaminen edellyttää omaa halua oppia ja rohkeutta käyttää suomen 

kieltä. Suomalaista kulttuuria ei kannattaisi pelätä, vaikka väärinkäsityksiä voi tulla.  

Uskallus heittäytyä harjoittelemaan kieltä edistää oppimista. Tilanteisiin meneminen, 

omana itsenä oleminen voi helpottaa vuorovaikutusta, sillä tilanteet opettavat ja auttavat 

myös yhteisen kielen löytymistä. Perusasenne ettei osaa, voi estää oppimista. Vuorovai-

kutukselle arveltiin olevan usein esteenä, että etukäteen mietitään tarkkaan miten kom-
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munikoida ja mitä voi kysyä. Sitkeyden ja vahvan identiteetin kuvattiin auttavan ihmi-

siä.  

 
Sitä on monesti mietitty, miten asiakkaat jaksaa olla niin positiivisia, vaik-
ka ei varmasti helppoa oo. Se perusasenne elämään on positiivinen, joka 
leviää sitte, lähtee positiivisuuden kehään.  

 

Asiantuntijoiden mukaan kommunikointivaikeuksia voidaan tukea pienelläkin kieli-

tuella, aina eivät tulkkipalvelut ole välttämättömiä. Omatoimisuus kuvattiin tärkeäksi 

Suomessa, missä työpaikkoja ei voida suoraan osoittaa kaikille. Maahanmuuttajien tu-

kemisen myös työelämässä ilmaistiin olevan tärkeää.  

 

 

6.4 Kehittämissuositukset 

 

1. Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisten tapahtumien lisääminen ja mielekkään 

toiminnan monipuolistaminen yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden, 

esim. muiden yhdistysten, palvelujärjestelmän toimijoiden ja oppilaitosten kanssa 

 

Maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisiä tapahtumia ja toimintoja toivottiin enem-

män. Yhteistyökumppaneiden löytymisen ja yhdessä pohtimisen kautta arvioitiin löyty-

vän enemmän mahdollisuuksia ja resursseja toiminnan kehittämiselle. Monia ideoita 

ilmaistiin: Yhdistysten ja kyläyhdistysten kanssa yhteistyössä toteutettavat asuinaluei-

den tapahtumat, jotka lisäisivät lähivuorovaikutusta ja auttaisivat verkostojen luomises-

sa. Toimintojen yhdistäminen muiden yhdistysten kanssa valtakunnallisten teemaviik-

kojen (esim. Sydänviikko, Rasismin vastainen -viikko) tapahtumissa. Suomalaisten juh-

lapyhien mukaiset tapahtumat, joista oppii suomalaista kulttuuria. Terveystietoon ja 

liikuntaan liittyvät tapahtumat, jotka voivat palvella koko väestöä.  

 

Erilaisen tekemisen ja mahdollisuuksien tarjoaminen kohtaamispaikassa ilmaistiin tär-

keäksi, koska ihmiset ovat erilaisia. Esim. erilaisten tapojen löytyminen ilmaista itseään 

myös muuten kuin sanallisesti ja erilaisten polkujen löytyminen kielen oppimiseen ih-

misille, jotka eivät ole koskaan olleet koulussa.  Väliinputoamisten poisjääminen ja op-

pimisvaikeuksien huomioiminen ilmaistiin tärkeiksi. Toimijoiden yhteistyöllä kuvattiin 

olevan mahdollista rakentaa kolmannen sektorin toimintaankin esim. kirjoitustaidotto-
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mille ja ikääntyville polku, joka liittyy kotoutumisen polkuun.  Osan asiakkaista arvel-

tiin kaipaavan myös fyysistä tekemistä enemmän. Esim. liikkuminen ryhmänä, ruoan-

valmistuksen ja talousasioiden harjoittelu ilmaistiin tarpeelliseksi. Tietokoneiden todet-

tiin olevan hyödyllisiä, mutta kaikki eivät osaa käyttää niitä ilman tukea. Alueella tie-

dettiin olevan paljon ammatillisia ja kokeneita ihmisiä, joilla on halua, voimaa ja yhteis-

työkykyä toimia yhdessä monikulttuurisuuden parissa. Ihmisten kuvattiin tekevän kai-

ken mahdollisen ja yrittävän luoda vähästä uutta. Esille nousivat kysymykset mitä toi-

mintaa voisi järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joka ei vaatisi rahaa? 

ketkä toimijat olisivat kiinnostuneita yhteistyöhön? miten monikulttuurisuus pääsisi 

esille yhteisissä, iloisissa toiminnoissa?  

 

2. Tietoisuuden lisääminen motivoinnin, rohkaisemisen ja ongelmien tunnistamisen 

tärkeydestä kaikissa palveluissa 

 

Motivoiminen ja rohkaiseminen ilmaistiin tärkeäksi, sillä osan maahanmuuttajista ha-

vaittiin olevan vähemmän aktiivisia. Se saattoi johtua mm. raskaista kokemuksista ja 

arkuudesta. Mielenterveyttä kuormittavien tekijöiden huomioiminen maahanmuutto-

prosesseissa ja osaaminen tunnistaa ongelmat kuvattiin tärkeiksi kaikissa palveluissa.  

 

3. Työllistymisen edistäminen  

 

Maahanmuuttajilla ilmaistiin olevan vaikeuksia saada työtä ja työharjoittelupaikkoja. 

Työelämän kautta kuvattiin kotoutumisen ja suomen kielen oppimisen tapahtuvan nope-

asti. Infotilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa 

esim. oppisopimuksista, palkkatukitöistä, koulutuksista, työnantajien maahan-

muuttajien palkkaamiseen tarvitsemasta yleisestä tiedosta ilmaistiin olevan mahdollista 

kohtaamispaikassa. Työllistymisen edistämisessä ilmaistiin myös neuvokin (maahan-

muuttajia tukeva ohjaaja) roolin ja paikan luominen uudeksi ammatiksi ja työelämään 

saattava toimintamalli, jossa maahanmuuttajia ja työnantajia olisi tukemassa henkilö 

(esim. työvalmentaja) työn alkaessa.  Osa-aikaisen tilavalvojan palkkaamiseen ilmais-

tiin olevan tarvetta, mikäli kohtaamispaikkaa halutaan pitää avoinna lauantaisin. Myös 

uusien monikulttuuristen ryhmätoimintojen käynnistäminen esim. palkkatuetulla työ-

voimalla ja kielituen palvelu tulivat esille.   
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4. Asenteisiin vaikuttaminen erilaisissa toimintaympäristöissä  

 

Asenteisiin vaikuttamiselle, ennakkoluulojen vähentämiselle, maahanmuuttajien, viran-

omaisten, kantaväestön ja eri etnisten ryhmien välisen vuorovaikutuksen tukemiselle 

ilmaistiin olevan tarvetta. Yhteyden esteiksi arvioitiin enemmän ennakkoluulot kuin 

tiedon puute. Kohtaamispaikan ja maahanmuuttajien ilmaistiin jäävän vieraiksi, jos ih-

misillä ei ole mitään kosketuspintaa monikulttuurisuuteen.  Tämä herätti pohdittavaksi 

kysymyksen, miten asenteisiin voidaan vaikuttaa erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Esim. voisiko maahanmuuttajia palkata kouluihin oppitunneille, virastoihin, sosiaali- ja 

terveyspalveluihin yms. paikkoihin kertomaan kokemusasiantuntijoina eri kulttuureista 

tai maahanmuuttajien elämästä? Esille tuotiin myös ajatus kohtaamispaikasta tilana, 

missä annetaan perustietoja kotoutumisesta.  

 

5. Pysyvyyden varmistaminen  

 

Hyvinä asioina kohtaamispaikan aiemmilta vuosilta mainittiin vakituiset ja kokeneet 

työntekijät, joiden osaamisen avulla pystyivät ihmiset selvittämään minkä tahansa asian. 

Työntekijöiden ja toiminnan pysyvyys koettiin edelleenkin erittäin tärkeäksi. Resursseja 

todettiin olevan nykyisin vähemmän kuin aiemmin, jolloin tilat ja taloudelliset resurssit 

mahdollistivat laajempaa kehittämistä. Yhdistysten verkostoitumisella voi vahvistaa 

kolmannen sektorin toimintaa yhdistämällä resursseja, joten useampien järjestöjen yh-

teishankkeet myös taloudellisten resurssien hakemisessa voivat varmistaa pysyvyyttä.  

 

6. Tutkimuksellisen yhteistyön lisääminen oppilaitosten, erilaisten palveluja tuottavien 

organisaatioiden ja hankkeiden kanssa ja monikulttuurisuuden näkökulman vieminen 

mukaan kaikkien palvelujen kehittämistyöhön 

 

Kohtaamispaikassa kannatettiin asiakaslähtöistä kehittämistä ja sillä oli monikulttuuri-

sen tutkimuksen kannalta paljon voimavaroja: yhteys kielitaitoisiin ihmisiin ja kokenei-

siin ammattilaisiin, myönteinen asenne asiakkaiden osallisuuteen ja yhteistyöhön, tahto-

tila edistää kaikkien hyvinvointia, yhteisymmärrystä ja -toimintaa maahanmuuttajien ja 

kantaväestön välillä. Monika toimintakeskus voi olla siten myös monikulttuurisen tut-

kimuksen kohtaamispaikka.  
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Opinnäytetyön luotettavuus  

 

Työelämälähtöisiä kehittämistöitä koskevat tieteellisen tutkimuksen normit tutkimus-

etiikassa (Ojasalo ym. 2009, 48). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkka 

selostus tutkimuksen toteuttamisesta sen kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 227).  Opinnäytetyön luotettavuudessa arvioitiin uskottavuutta, vahvis-

tettavuutta, reflektiivisyyttä ja siirrettävyyttä. Uskottavuus edellyttää tulosten kuvaa-

mista siten, että lukija ymmärtää miten analyysi on tehty ja mitkä ovat tutkimuksen 

vahvuudet ja rajoitukset (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 160). Pidin opin-

näytetyön prosessin aikana tutkimuspäiväkirjaa, jonka muistiinpanoja hyödynsin rapor-

tin kirjoittamisessa uskottavuuden ja vahvistettavuuden arvioimiseksi.  Haastattelujen 

nauhoitukset ja niiden kirjoittaminen auki helpottivat perehtymistä aineistoon, sen sisäl-

lönanalyysiä ja tulosten kuvausta.   

 

Sisällönanalyysi sopii laadullisen aineiston analysointiin (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009, 133; Tuomi & Sarajärvi 2006, 93; Kyngäs & Vanhanen 1999). Ryhmä-

haastattelujen analysointiin se osoittautui tarkoituksenmukaiseksi, sillä aineistoa tuli 

todella paljon.  Opinnäytetyön rajoituksena oli asiakkaiden otoksen pienuus. Kielteisiä 

asioita tuotiin esille melko vähän, minkä taustalla saattoi vaikuttaa esim. kulttuurierot 

tai sitten niitä ei ollut. Haastatteluissa ei käytetty ulkopuolisia tulkkipalveluja, sillä koh-

taamispaikassa haluttiin hyödyntää asiakkaiden omia voimavaroja ja kielitaitojen vah-

vuuksia. Tulkkaukseen osallistuneilla asiakkailla oli aiempaa kokemusta tulkkausapuna 

toimimisesta ja luottamus.   

 

Vahvistettavuudessa arvioitiin opinnäytetyön prosessia, haastattelujen toteutusta, kysy-

myksiä.  Aloitin opinnäytetyön suunnitelman laatimisen lokakuussa 2013 keskus-

teltuani työn toteuttamisesta järjestön työntekijän kanssa. Monika toimintakeskuksen 

merkitys maahanmuuttajien jaksamiseen ja mielenterveyteen oli kohtaamispaikan eh-

dottama aihe. Aiemmin aiheeseen liittyvää opinnäytetyötä ei kohtaamispaikassa oltu 

tehty. Kehittämistyötä edistävä, Bikva-menetelmää soveltava kolmivaiheinen haastatte-
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lurakenne muotoutui kohtaamispaikan toiveiden mukaan. Opinnäytetyön lähestymis-

tavat olivat hyödylliset kehittämisessä ja lisäarvoa antoi myös Bikva-menetelmän sovel-

lus.  Asiakkaiden osallisuus mahdollistui ja tavoitettiin monipuolisesti tietoa merkityk-

sistä, joita kohtaamispaikalle annettiin.  Bikva-menetelmä on yksinkertainen arviointi-

menetelmä, jonka avulla voidaan saada selville asiakkaiden palvelukokemuksia, joista 

ei ole aiempaa tietoa (Krogstrup 2004; Koivisto 2007; Höggnabba 2008).  Asiakkaille 

voi olla helpompaa kertoa kielteisiä ja myönteisiä kokemuksiaan, kun paikalla on vain 

organisaation ulkopuolinen haastattelija (Krogstrup 2004, 26).  

 

Bikva-menetelmän sovelluksen hyödyt olivat monipuoliset. Asiakkaat keskustelivat 

haastatteluissa rennosti. He muodostivat kuvaa kohtaamispaikan merkityksestä ja tuotti-

vat tietoa kehittämisen pohjaksi toisiaan täydentäen.  Samalla he hyödynsivät omia kie-

litaitojen vahvuuksiaan ja saivat uuden kokemuksen osallisuudesta kehittämistyöhön. 

Työntekijät saivat asiakkailta palautetta, jonka avulla he voivat lisätä tietoisuuttaan te-

kemästään työstä ja pohtia omaa toimintaansa. Heillä oli mahdollista pohtia yhdessä 

asiakkaiden palvelutarpeita ja kehittämisehdotuksia sekä täydentää omien näkemyk-

siensä perusteella kuvaa kohtaamispaikan merkityksestä. Asiakkaiden palvelu-

kokemuksista ja kehittämisajatuksista saatua tietoa oli mahdollisuus hyödyntää toimin-

nan kehittämisessä ja työntekijöiden liikkuessa yhteistyöverkostoissa. Kohtaamis-

paikkatoiminnan asiantuntijaryhmän jäsenet saivat tietoa asiakkaiden ja työntekijöiden 

näkökulmista ja kohtaamispaikka sai asiantuntijoilta tukea toiminnan kehittämiseen. 

Kohtaamispaikkatoimintaa ylläpitävälle järjestölle avoin suhtautuminen kaikkien osa-

puolien kuulemiseen lisäsi tietoisuutta toiminnan onnistumisista ja kehittämistarpeista. 

Raportoinnin kautta tuotettua tietoa voi siirtää myös yhteistyökumppaneille, mistä voi 

olla apua yhteistyön ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä. Kumppanuudet ja 

dialogisuuden velvoite edellyttävät järjestöiltä toiminnan itsearviointia ja seurantaa (Ja-

lava & Koiso-Kanttila 2013, 191).  

 

Toteutetut ryhmähaastattelut olivat keskusteluja, joissa haastateltavien keskinäinen vuo-

rovaikutus oli aktiivista. Ne toteutettiin Monika toimintakeskuksen tilassa. Kaikkien 

vaiheiden haastatteluryhmissä oli mukana sekä miehiä että naisia. Ensimmäisessä vai-

heessa keskustelivat maahanmuuttaja-asiakkaat tammikuussa 2014. Kohtaamis-

paikkatoiminnan yhteyshenkilö tiedusteli focusryhmään sopivia, vapaaehtoisia aikuisia 
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maahanmuuttaja-asiakkaita ja koordinoi haastattelun ajankohdan. Focusryhmään kysyt-

tiin tarkoituksenmukaisesti henkilöitä, joilla oli pitempiaikaisia kokemuksia toiminnasta 

ja kohtuullinen suomen kielen taito. Mielestäni ryhmähaastattelun toteutus focusryhmä-

nä oli hyvä ratkaisu. Focusryhmiä käytetään tavallisimmin, kun tarkoituksena on kehi-

tellä uusia ideoita, paljastaa asiakkaiden tarpeita tai kehittää uusia palveluja (Tuomi & 

Sarajärvi 2006, 61-62; Ojasalo ym  2009, 101).  

 

Maahanmuuttaja-asiakkaiden ryhmähaastattelun kokoontumiselle varattiin aikaa kaksi 

tuntia, mikä oli riittävä.  Haastattelun alussa kerroin osallistujille haastattelun tarkoi-

tuksesta, annoin opinnäytetyön tiedotteen (liite 5) ja pyysin yksilöidyn suostumuksen 

haastattelun nauhoittamiseen (liite 6). Nauhoittamiseen antoivat kaikki suostumuksensa 

kirjallisesti. Alkukysymyksenä kysyin vain toiminnassa mukanaoloajan. Vähimmillään 

haastateltavilla oli kokemuksia toiminnasta kahden kuukauden ajalta ja enimmillään 

useilta vuosilta.  Ryhmähaastattelussa käytettiin pääosin suomen kieltä, mutta myös 

englannin kieli osoittautui tarpeelliseksi. Haastateltavat olivat kielitaidoiltaan moni-

puolisia, joten ulkopuolista tulkkipalvelua ei haastatteluun tarvittu. Yksi haastateltavista 

antoi kielitukea varmistaen ymmärtämistä tarpeen mukaan. Ryhmähaastattelu osoittau-

tui antoisaksi aineiston saamisen kannalta. Haasteellisinta oli kaikille asiakkaille sopi-

van ajankohdan löytyminen. Ensimmäisen haastattelupäivän aikana ilmeni, että osalle 

haastatteluun alustavasti suostuneista oli tullut esteitä päästä paikalle.  

 

Ryhmähaastattelun lisäksi päätettiin toteuttaa yksilöhaastatteluja ja järjestää toinen 

haastattelumahdollisuus seuraavalle päivälle. Yksilöhaastatteluihin osallistui kaksi maa-

hanmuuttaja-asiakasta. Heitä tiedotettiin opinnäytetyön tiedotteella. Ensimmäinen yksi-

löhaastattelu toteutui suomen kielellä, jonka haastateltava hallitsi hyvin. Sitä ei nauhoi-

tettu haastateltavan toiveesta, joten sovimme hänen kanssa muistiinpanojen tekemisestä 

paperille. Toisena haastattelupäivänä toteutui yksi yksilöhaastattelu, joka nauhoitettiin 

haastateltavan kirjallisen suostumuksen perusteella. Toiseen yksilöhaastatteluun tarvit-

tiin ranskankielistä tulkkausapua, joka järjestyi kohtaamispaikasta.  

    

Haastattelujen alustuksena esittelin asiakkaille ensin kaikki teemat (liite 2). Keskustelu 

eteni aiheesta toiseen silloin kun ehdotin siirtymistä. Apukysymykset osoittautuivat tar-

peellisiksi käyttää selventämisen vuoksi.   Aineiston keruun hyvät ja huonot asiat -
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teema muodostettiin Bikva-menetelmän periaatteiden mukaan. Apukysymykset toimivat 

arviointikysymyksinä. Kehitettävää ja jaksamisen tuki teemojen sekä selventävien ky-

symysten tarkoituksena oli auttaa tuomaan esille laajemmin asiakkaiden tarpeita, kehit-

tämisen ideoita ja kohtaamispaikan vaikutuksia. Toteutetut haastattelut onnistuivat mie-

lestäni hyvin, sillä ilmapiiri oli rento, kaikki saivat äänensä kuuluville ja nauhoittaminen 

toimi hyvin. Haastattelujen lopuksi kysyin osallistujilta miltä tilanne heistä tuntui. He 

kuvasivat tilanteen myönteiseksi kokemukseksi. Haastattelutilaisuuksien kahvitarjoilut 

toivat osaltaan mukavuutta tilanteisiin.  

 

Työntekijöiden ryhmähaastatteluun varattiin aikaa kaksi tuntia.  Se sovittiin sähkö-

postitse kohtaamispaikkatoiminnan yhteyshenkilön välityksellä ja toteutettiin helmi-

kuussa 2014. Osalla osallistujista oli oma kokemus maahanmuuttoprosessista. Haastat-

telu toteutui suomen kielellä. Tiedotin työntekijöitä opinnäytetyön toteuttamisesta ja 

tavoitteista tiedotteella (liite 5) ja pyysin suostumuksen osallistumiseen (liite 6). Haas-

tattelun lähtökohtana oli haastatteluohje (liite 4), jonka laadin asiakashaastattelujen si-

sällönanalyysin jälkeen. Haastattelun aluksi kerroin tuloksia työntekijöille. He saivat 

tulokset myös kirjallisena, jotta voivat paremmin seurata tulosten esittämistä. Ryhmä-

keskustelu eteni asiakashaastattelun tulosten tarkastelun merkeissä myönteisistä asioista 

kehitettäviin asioihin ja jaksamisen tuen teemaan. Ryhmäkeskustelun aikana yksi työn-

tekijä joutui poistumaan yllättäen tilanteesta, joten sovimme hänen kanssaan kahden-

keskisestä keskustelusta myöhemmin. Sekä ryhmä- että yksilökeskustelu nauhoitettiin ja 

ne onnistuivat hyvin.  

 

Kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijaryhmän ryhmäkeskustelu sovittiin sähköpostitse 

yhteyshenkilön välityksellä ja toteutettiin maaliskuussa 2014. Osalla asiantuntijoista oli 

oma kokemus maahanmuuttoprosessista. Ryhmäkeskustelu käytiin suomen kielellä ja se 

nauhoitettiin.  Siihen varattiin kaksi tuntia, mikä oli lähes riittävä. Tiedottamisessa ja 

suostumusten saamisessa toimin samoin kuin aiemmissa haastatteluissa.  Keskustelu 

eteni asiakas- ja työntekijähaastatteluiden tulosten, myös kehittämissuositusluonnosten 

tarkastelun toimiessa alustuksina. Pääkysymykset asiantuntijoille olivat: Asiakkaat ja 

työntekijät olivat sitä mieltä, että …. Mitä tulokset teidän mielestä kertovat? Näkemyk-

siä maahanmuuttajien sopeutumisen vaikeuksista ja tuen tarpeista? Mitä esille tulleista 

kehittämisehdotuksista voisi toteuttaa? Miten? Mitä se edellyttäisi asiakkailta, työnteki-
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jöiltä, organisaatiolta, yhteistyökumppaneilta? Minkälaisia kehittämisehdotuksia teillä 

olisi kohtaamispaikalle?  

 

Reflektiivisyydessä arvioidaan, kuinka tutkija vaikuttaa itse aineistoon ja tutkimus-

prosessiin. Tutkimuksen tekijän on oltava tietoinen omista lähtökohdistaan. (Kylmä & 

Juvakka 2007, 129.) Bikva-menetelmässä on hyvä, kun arvioija on organisaation ulko-

puolinen henkilö. Arvioijan ensisijaisena tehtävä on toimia moderaattorina (neutraalina 

kolmantena henkilönä), joka antaa osallistujien ilmaista itseään mahdollisimman paljon 

omin sanoin. Hän voi kuitenkin esittää syventäviä ja selventäviä kysymyksiä. (Krogst-

rup 2004, 27; Koivisto 2007, 46.) Itse en kuulu opinnäytetyön toimintaympäristön orga-

nisaatioon.  Kävin kohtaamispaikassa ja tapasin sen asiakkaita ensimmäisen kerran vas-

ta ennen haastatteluja. Pyrin pitämään itseni neutraalina myös haastattelujen aikana. 

Prosessiin vaikutti mielestäni lähinnä se, että laadin teemat, kysymykset ja haastatte-

luohjeet ja haastattelut toteutettiin opinnäytetyön puitteissa. Kohtaamispaikassa oli 

kaikkien oppimista ja kehittämistä erittäin kannustava ilmapiiri, mikä mielestäni vaikut-

ti yhteistyöhön ja kehittämisehdotusten ilmenemiseen myönteisesti.   

 

Siirrettävyydessä arvioidaan tulosten siirrettävyyttä muihin vastaaviin tilanteisiin, kun 

työssä on riittävästi tietoa tutkimukseen osallistujista ja ympäristöstä (Kylmä & Juvakka 

2007, 127). Raportissa osallistujien kuvaus rajattiin siten, että anonyymiys säilyy. Toi-

mintaympäristöä kuvattiin siten, että lukija voi arvioida tulosten siirrettävyyttä moni-

kulttuurisiin ympäristöihin.  

 

 

7.2 Opinnäytetyön eettisyys  

 

Opinnäytetyön suunnitelman laadinnan aikana käytiin vuoropuhelua kohtaamis-

paikkatoiminnan yhteyshenkilön kanssa ja osallistujilta kysyttiin alustavia suostumuksia 

osallistumiseen. Suunnitelman hyväksymisen jälkeen hain tutkimuslupaa kirjallisesti 

Kainuun Nuotta ry:ltä. Se myönnettiin 12.12.2013.  

 

Pohdin eettisiä kysymyksiä jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa mm. kulttuuristen ja 

kielellisten erojen, uskontojenkin kannalta. Heränneitä kysymyksiä olivat esim. saavat-
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ko asiakkaat ilmaistua itseään mahdollisten kielivaikeuksien vuoksi, vaikuttavatko kult-

tuuriset erot ja uskonnot haastattelujen nauhoittamiseen, olisiko miesten ja naisten pa-

rempi olla eri ryhmissä, mitä taustakysymyksiä voi kysyä anonyymiyden kannalta, voi-

vatko teemat ja apukysymykset avata mahdollisia ikäviä muistoja. Tutkimustyön oikeu-

denmukaisuuteen kuuluu kulttuuristen uskomusten, tapojen ja elämäntavan kunnioitta-

minen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 179). Opinnäytetyön prosessi eteni 

vuoropuhelussa kohtaamispaikkatoiminnan yhteyshenkilön kanssa, mikä helpotti eettis-

ten kysymysten ratkaisemista suhteessa asiakkaisiin. Eettisiä kysymyksiä käsittelevästä 

tutkimuskirjallisuudesta sai myös tukea.  Vapaaehtoisuus ja asiakkaiden valintojen kun-

nioittaminen liittyi asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009, 177).  

 

Tiedustelin ennen haastatteluja mahdollisia ulkopuolisia tulkkipalvelujen tarpeita, mutta 

niitä ei koettu tarpeellisiksi. Kohtaamispaikassa oli mietitty etukäteen, miten mahdolli-

set kielivaikeudet ja tulkintavirheet voitiin välttää. Haastatteluissa oli tarkoituksen-

mukaisesti mukana henkilöitä, joiden oli sovittu tulkkaavan kysymyksiä ja vastauksia, 

mikäli se osoittautuisi tarpeelliseksi. Heillä oli myös ymmärrys haastatteluista osana 

opinnäytetyön tekemistä. Tärkeää oli tarkastella asioita asiakkaiden näkökulmasta sekä 

huomioida mahdolliset vaikeudet kommunikoinnissa (Krogstrup 2004, 27). Teemat ja 

apukysymykset mietin etukäteen siten, että ne olisivat helposti ymmärrettävissä. Jaksa-

misen tuki –teemassa avattiin keskustelua myös vaikeuksista. Jätin tietoisesti tekemästä 

siinä enempää syventäviä kysymyksiä, jotta haastateltaville jäisi täydellinen vapaus va-

lita mitä haluavat tuoda esille. Tutkimusetiikkaan kuuluu pyrkimys haittojen ja epämu-

kavuuksien minimointiin (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 177). Itselleni 

avautui työn toteuttamisen aikana ymmärrys, että haastattelujen nauhoittamisella ja on-

ko tutkimuksella tekemistä politiikan kanssa, voi olla erityinen merkitys suhteessa tur-

vapaikkahakijuuteen ja pakolaisuuteen. Anonymiteetti on huomioitava tutkimustyössä 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 179). Haastateltavat kuvattiin siten, että 

anonyymiys säilyy.  Haastatteluaineisto hävitettiin aineiston käsittelyn jälkeen, eikä sitä 

käytetty muuhun. 

 

Bikva-menetelmässä eettisyyteen kuuluu välittää kaikille osapuolille tuloksia ja kehit-

tämisehdotuksia jo prosessin aikana, eikä vain kirjoitetun raportin välityksellä arvioin-
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nin lopuksi. Prosessin lopuksi voidaan vielä järjestää palautetilaisuus, johon kutsutaan 

osallistujia kaikista haastatteluryhmistä. (Koivisto 2007, 49.) Opinnäytetyö esitettiin 

avoimessa tilaisuudessa Monika toimintakeskuksen tilassa huhtikuussa 2014.   

 

 

7.3 Tulosten pohdintaa  

 

Maahanmuuttajien osallisuuden ja jaksamisen kuvattiin vahvistuvan Monika toiminta-

keskuksessa, monikulttuurisessa kohtaamispaikassa. Tulosten mukaan se edisti maahan-

muuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, ennakkoluulojen vähenemistä ja 

lisäsi vuorovaikutusta ja auttamista eri väestöryhmien välillä. Maahanmuuttajat saivat 

vuorovaikutukseen, kotoutumiseen, suomen kielen ja kulttuurin oppimiseen suoma-

laisten, oman etnisen ryhmän jäsenten ja muiden maahanmuuttajien tukea. Integraation 

eli suuntautumisen molempiin kulttuureihin on useissa tutkimuksissa havaittu olevan 

paras vaihtoehto enemmistö- ja vähemmistöryhmien suhteille ja hyvinvoinnille (Mähö-

nen & Jasinskaja-Lahti 2013, 254). Integroituminen on kotouttamisohjelmien perustana 

Suomessa (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010; Suomen valtion kotouttamisohjelma 

2012).   

 

Matalan kynnyksen toiminnalle on tyypillistä sen avoimuus kaikille, myös osattomuu-

desta kärsiville (Jalava & Koiso-Kanttila 2013, 183). Monika toimintakeskuksessa kyn-

nys oli erityisen matala. Ovet olivat auki kaikille ja toimintaan sai osallistua anonyymis-

ti ja omien resurssien mukaan. Toimintaan ei ollut jäsenmaksuja. Toiminta kuvattiin 

erityisen tärkeäksi työttömille, kursseille ja opiskelemaan pääsyä odottaville, maahantu-

lon alkuvaiheessa oleville, erityisryhmiin kuuluville, turvapaikanhakijoille, apua tarvit-

seville ja yksinäisille. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat tavoittavat hyvin syrjäyty-

misriskissä olevat, joten niitä voisi yhteiskunnassa arvostaa enemmän (Jalava & Koiso-

Kanttila 2013, 190).  

 

Järjestötoiminta mahdollistaa osallistumisen ja vaikuttamisen, tukee ja auttaa ihmisiä 

heidän arjessaan (Jalava & Koiso-Kanttila 2013, 174). Monika toimintakeskuksessa 

asiakkaita motivoitiin, rohkaistiin, ohjattiin, tuettiin ja autettiin kielen ja kulttuurin op-

pimisen lisäksi arkielämän ongelmissa ja asioissa. Se auttoi maahanmuuttajia lisäämään 
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ja hyödyntämään omia valmiuksiaan, voimavarojaan ja vahvuuksiaan. He halusivat 

hyödyntää omia kielitaitojaan ja kulttuurejaan myös toisten auttamiseen. Kantasuoma-

laiset saivat kohtaamispaikassa tukea ja mahdollisuuden olla osana monikulttuurista 

toimintaympäristöä. Yhteistyön kautta vahvistettiin kolmannen sektorin toimintaa muu-

tenkin.  

 

Asiakaslähtöisyys voi ilmetä organisaation asiakaslähtöisenä toimintana, asiakas-

lähtöisenä yhteistyösuhteena ja asiakaslähtöisesti työskentelevän ammattilaisen toimin-

tana (Laitila 2010, VII). Monika toimintakeskuksessa asiakaslähtöisyys ilmeni organi-

saation ja työntekijöiden toiminnassa ja yhteistyössä. Asiakkaat saivat osallistua omien 

resurssiensa mukaan, tukea tarpeidensa mukaan ja he tulivat kuulluiksi. Asiakkailla oli 

osallisuus toiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Osallisuus kehittämiseen huomioi 

asiakkaiden vahvuudet ja voimavarat, tuo esille asiakkaiden äänen ja tarpeet ja antaa 

asiakkaalle merkittävän roolin kehittämisessä (mm. Krogstrup 2004; Koivisto 2007; 

Högnabba 2008).  

 

Asiakkaat liittivät Monika toimintakeskukseen monia myönteisiä tunteita kuten tyyty-

väisyyttä, iloa, onnellisuutta. Kohtaamispaikka mahdollisti kokemuksen yhteisöön kuu-

lumisesta eikä vihamielisyyttä oltu havaittu. Yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen ja 

turvallisuuden tunne, kyky tulla toimeen yhteisöissä, sosiaaliset taidot ja suhteet, itsensä 

tarpeelliseksi kokeminen, myönteinen kokemus palvelusta, mahdollisuus ilmaista tun-

teita, kokea myönteisiä tunteita ja että voi tehdä valintoja, ratkaista ongelmia ja saavut-

taa elämänhallintaitoja vahvistavat osallisuutta (Rouvinen-Wilenius ym.  2011, 57; Lin-

nanmäki & Karjalainen 2013).  

 

Monika toimintakeskus työllisti, edisti työllistymistä ja tarjosi toimintamahdollisuuksia, 

jotka lisäsivät aktiivisuutta, osallisuutta työelämään ja taloudellista hyvinvointia. Osalli-

suuden taloudelliset, toiminnalliset ja yhteisölliset ulottuvuudet vahvistavat yksilöiden, 

yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointia (Linnanmäki & Karjalainen 2013; THL 2014). 

Työ- ja toimintamahdollisuudet, yhteisön jäsenyys, sosiaalinen tuki edistävät positiivis-

ta mielenterveyttä (mm. Lehtinen 2008, 27; Rouvinen-Wilenius ym.  2011, 57; Cas-

taneda ym. 2012, 150).  
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Maahanmuuttajien vaikeuksista ja tuen tarpeista suomalaisessa yhteiskunnassa tulivat 

eniten esille kieli- ja ihmissuhdevaikeudet ja työttömyys.  Ihmissuhdevaikeuksissa il-

maistiin vaikeudet tutustua muihin ihmisiin, kaipaus muualla olevaan perheeseen, yksi-

näisyyden tunne, vaikeuksia kommunikoida joskus viranomaisten kanssa, ennakko-

luulot ja sukupolvien väliset ristiriidat maahanmuuttajaperheissä.  

 

Integroituminen on maahanmuuttajalle vaativa prosessi kielikysymyksen kannalta, kun 

tulee oppia uutta kieltä ja pitää samalla yllä omaa kieltä. Maahanmuuttajan lähtökohdat 

kielen oppimiselle voivat olla hyvin erilaiset riippuen siitä minkä ikäisenä, mistä syystä, 

millaisesta yhteisöstä, sosiaalisesta asemasta ja elämäntilanteesta maahantulo tapahtuu. 

Luku- ja kirjoitustaidoton perheenäiti on eri asemassa kuin kouluttautunut uranainen. 

Taustojen ja tavoitteiden erot on siksi aina otettava huomioon kielikysymyksissä. (La-

tomaa, Pöyhönen, Suni & Tarnanen 2013, 164.) 

 

Sosiaaliset tekijät ja elinympäristöt luovat joillekin ihmisryhmille mielenterveyden haa-

voittuvuutta enemmän kuin toisille. Haavoittuvimpia ovat köyhyydessä ja hätätilantees-

sa elävät, jotka kokevat esim. nälkää ja puutetta, turvattomuutta, eroja ja menetyksiä, 

kiusaamista, työttömyyttä, syrjäytymistä. Mielenterveyden riskitekijöitä ovat myös koe-

tut kriisit ja traumat, pitkäkestoinen stressi, kulttuuriset ristiriidat, heikot mahdollisuudet 

sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttämiseen, koulutuksen puute. (Lehtonen & Lönnqvist 

2009, 30; Sourander & Aronen 2009, 564; WHO 2010, 8, 63; Suvisaari 2010; Buchert 

& Vuorento 2012; Lainiala & Säävälä 2012; Castaneda ym. 2012; Suomen Mielenter-

veysseura 2013.) Sairastumisriskiä lisää myös perhetilanteen kuormittavuus (Nygård & 

Stengård 2001; Stengård 2005). 

 

Maahanmuuttajaperheiden sukupolvien väliset ristiriidat voivat aiheuttaa perheen lapsil-

le vaikeita lojaliteettiristiriitoja vanhempien ja uuden kulttuurin arvomaailmojen välillä. 

Perheenjäsenten ja yhteiskunnan välillä ristiriitoja voivat tuottaa esim. maahanmuuttaji-

en lähtömaan ja uuden kotimaan erilaiset sukupuoliroolit ja –odotukset. (Sourander & 

Aronen2009, 564.) Maahanmuuttajien perheitä auttavat lasten ja nuorten tasavertaiset 

koulutusmahdollisuudet ja riittävä tuki koulutuspolulla, vanhempien ja perheiden kotou-

tumisen edistäminen, sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta vähentävät yhteiskunnal-

liset toimet (Teräs & Kilpi-Jakonen 2013, 201). 
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 Sopeutumisen tueksi yhteiskunnassa kuvattiin tuki suomen kielen ja kulttuurin oppimi-

seen, tulkkausapu, tuki yhteyden luomiseen kantaväestöön ja muihin maahan-

muuttajiin, erilaisiin ihmisiin tutustuminen, myönteiset tunnekokemukset, ystävien ja 

puolison löytyminen ja perhe, ystävälliset, auttavat ihmiset ja hyvä vastaanotto Suomes-

sa, ennakkoluulottomuus, oma aktiivisuus. Tärkeää on myös mielekäs toiminta kuten 

työ, kurssit, opiskelu, yhdistystoiminta, monikulttuurisen kohtaamispaikan toiminta, 

muu mielekäs tekeminen, rutiinit ja päivärytmi. Yhteisö, osallisuus, yhteisöllisyys ovat 

tärkeitä sosiaalisten ongelmien, mielenterveysongelmiin sairastumisen ja syrjäytymisen 

ehkäisyssä (mm. Allardyce ja Boydell 2006; Cantor-Graae 2007; Castaneda ym. 2012, 

150; Das-Munshi ym. 2012; Cantor-Graae & Pedersen 2013). 

 

Omalle aktiivisuudelle ja persoonalle annettiin suuri merkitys sopeutumisessa ja jaksa-

misessa. Avoimuus, uskallus lähteä liikkeelle ja kohdata ihmisiä ja tilanteita, tiedon 

halu, usko omaan oppimiseen, uuden oppiminen, itse tekeminen ja asioiden hoitaminen, 

ahkeruus ja yrittäminen vaikeuksista huolimatta, positiivinen perusasenne ja sisäinen 

motivaatio kielen oppimiseen kuvattiin jaksamista edistäviksi tekijöiksi. Wardin (1996) 

mukaan onnistuneen akkulturaation tunnistaa mm. hyvästä henkisestä ja fyysisestä ter-

veydestä, yleisestä tyytyväisyydestä, hyvästä itsetunnosta, hyvästä suoriutumisesta työs-

sä ja koulumenestyksestä (Mähönen & Jasinskaja-Lahti 2013, 254). 

 

 

7.4 Opinnäytetyön merkitys  

 

Opinnäytetyö hyödytti työelämää. Sen avulla muodostettiin kuva monikulttuurisen koh-

taamispaikan merkityksestä, lisättiin dialogisuutta ja avattiin kehittämistyöhön moni-

puolisesti näkökulmia. Tavoitteeksi asetettu maahanmuuttajien osallisuuden edistä-

minen itseään koskevan toiminnan kehittämistyössä toteutui hyvin. Maahanmuuttaja-

asiakkaiden, työntekijöiden ja asiantuntijoiden osallistaminen tuotti tietoa, muodosti 

Bikva-menetelmää soveltavan haastattelurakenteen ja johti kehittämissuosituksiin, joita 

voi hyödyntää kohtaamispaikan kehittämisessä myös tulevaisuudessa. Osallistujat koki-

vat prosessin myönteisenä. Työntekijät ilmaisivat saaneensa opinnäytetyön raportista 

työvälineen yhteistyöhön. Opinnäytetyö toi esille kohtaamispaikan merkityksen kotou-

tumisen ja mielenterveyden edistämisen näkökulmista ja avasi jatkotutkimushaasteita.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tuloksien mukaan Monika toimintakeskuksella, monikulttuurisella koh-

taamispaikalla on tärkeä rooli maahanmuuttotyössä Kainuussa. Se edistää maahan-

muuttajien kotoutumista ja positiivista mielenterveyttä, ehkäisee syrjäytymistä moni-

puolisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohtaamispaikassa saavat myös 

suomalaiset tukea ja mahdollisuuden tutustua monikulttuurisuuteen, mikä voi edistää 

myös kantaväestön positiivista mielenterveyttä. Kohtaamispaikan toiminnassa toteutuu 

asiakaslähtöisyys monella tasolla. Maahanmuuttaja-asiakkaiden, työntekijöiden ja asi-

antuntijoiden osallistaminen kehittämiseen lisää dialogisuutta, jonka avulla voidaan 

syventää asiakasymmärrystä ja kehittää toimintaa yhteistyössä.  

 

Tulokset kuvaavat myös maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen kehittämis-

tarpeita ja -mahdollisuuksia. Kotoutumista edistävää toimintaa ja eri toimijoiden välistä 

yhteistyötä oli kehitetty paljon, mutta niissä on vielä kehittämistä. Kehittäminen mah-

dollistuu yhteistyötä lisäämällä ja edellyttää myös taloudellisia resursseja. Ennakko-

luuloasiat ovat vaikeita ja usein esteitä. Asenteiden tarkistamisen ja niihin vaikuttamisen 

tulee olla kaikkien ihmisten ja organisaatioiden asia, jotta kantaväestön, eri etnisten 

ryhmien, viranomaisten, maahanmuuttajaperheiden eri sukupolvien väliset ristiriidat, 

ennakkoluulot ja kommunikointivaikeudet vähenevät.  

 

 

8.2 Jatkotutkimushaasteita 

 

Opinnäytetyön tuloksista nousivat jatkotutkimus- ja kehittämishaasteiksi erityisryhmien 

kotoutumispolkujen, maahanmuuttajien työllistymistä edistävien yhteistyömallien, mo-

nikulttuuristen positiivista mielenterveyttä edistävien ryhmätoimintojen ja tapahtumien 

kehittäminen sekä maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelukokemuksien selvittäminen 

myös muissa palveluissa.  
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LIITE 1: Bikva-menetelmä 

 

Bikva-menetelmä kehitettiin alun perin sosiaalipsykiatrian alalla Tanskassa 1990-

luvulla. Sen toi Suomeen Stakesin FinSoc vuonna 2004 lisäämään sosiaalipalveluiden 

asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta. (Koivisto 2007, 17.) Bikva tulee tanskan-

kielen sanoista ”Brugerindragelse i kvalitetsvurdering”, mikä tarkoittaa asiakkaiden 

osallisuutta laadunvarmistajana. Bikva-arvioinnissa asiakkaan merkittävä rooli perustuu 

näkemykseen, että asiakkailla olevaa tietoa voi hyödyntää palvelujen kehittämisessä. 

(Krogstrup 2004, 7-8.)  

 

Krogstrupin (2004) kuvaama alkuperäinen Bikva-arviointiprosessi on nelivaiheinen. 

Tiedonkeruu on laadullista ja tapahtuu pääosin ryhmähaastattelujen avulla. Haastattelu-

jen tavoitteena on selvittää, millä eri tavoilla päivittäiset ilmiöt koetaan ja millaisia mer-

kityksiä niille annetaan. Prosessi lähtee liikkeelle asiakkaiden ryhmähaastattelusta. Tu-

loksena saadaan tietoa asiakkaiden kokemuksista. Kokonaistavoitteena on, että asiak-

kaat valitsevat itse, mistä näkökulmasta he haluavat kuvata näkemyksiään ja kokemuk-

siaan. Ryhmähaastatteluja voi tarvittaessa tehdä useampiakin ja myös yksilöhaastattelu-

ja voi käyttää. Ryhmähaastattelut nauhoitetaan, kirjoitetaan ja siitä tehdään koonti, joka 

viedään työntekijöille keskusteluun.  (Krogstrup 2004, 15-16.)  

 

Toinen haastattelu toteutetaan työntekijöiden kanssa, joille esitetään asiakkaiden antama 

palaute. Tarkoituksena on pohtia ryhmähaastattelussa, mihin asiakkaiden kokemukset 

perustuvat ja omaa toimintaa. (Krogstrup 2004, 15.) Kolmannessa vaiheessa asiakkai-

den ja työntekijöiden palautteet esitetään täydennettynä organisaation johdolle. Tarkoi-

tuksena on pohtia ryhmähaastattelussa asiakkaiden ja työntekijöiden palautteita. Neljän-

tenä vaiheena voidaan kaikki aikaisemmat keskustelut ja palaute esittää poliittisille päät-

täjille. (Krogstrup 2004, 15; Innokylä 2013.) Jokainen vaihe toteutetaan pääsääntöisesti 

saman ohjeen mukaan: 1) valitaan arviointiin osallistuvat sidosryhmät (asiakkaat, työn-

tekijät, johtajat, päättäjät), 2) sovitaan ja tiedotetaan ryhmähaastattelusta, 3) toteutetaan 

ryhmähaastattelu sidosryhmien kanssa, 4) käsitellään ryhmähaastattelujen tietoja, 5) 

systematisoidaan haastatteluista saatu palaute, 6) laaditaan haastatteluohje ketjun seu-

raavaa lenkkiä varten (Krogstrup 2004, 16). 
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LIITE 2: Asiakashaastattelun teemat  

 

HYVÄT JA HUONOT ASIAT MONIKA TOIMINTAKESKUKSESSA 

 

1. Mitä sinun mielestäsi on hyvää Monika toimintakeskuksen toiminnassa? Mihin 

olet tyytyväinen? 

2. Mikä mielestäsi on huonoa Monika toimintakeskuksen toiminnassa? Mistä et ole 

pitänyt? Minkä olet kokenut kielteisenä? 

 

JAKSAMISEN TUKI 

 

1. Minkälaiset asiat auttavat sinua jaksamaan sopeutumisessa suomalaiseen yhteis-

kuntaan? Mikä lisää henkistä hyvinvointiasi? 

2. Minkälaisia ongelmia tai vaikeuksia olet kohdannut hyvän elämänhallinnan 

saavuttamisessa Suomessa? 

3. Miten Monika toimintakeskus on vaikuttanut elämääsi?  

4. Minkälaista tukea jaksamiselle ja sopeutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan 

koet saavasi Monika toimintakeskuksen toiminnassa? 

 

KEHITETTÄVÄÄ 

 

1. Mitä kehitettävää Monika toimintakeskuksen toiminnassa on? 

2. Mitä toivoisit olevan toisin tai paremmin? 

 

MUU PALAUTE 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa Monika toimintakeskuksen toiminnasta? Esim. 

• Työntekijöistä 

• Yhteistyöstä 

• Tiloista  

• Toiminnoista (ryhmät, ohjaus yms.) ja tapahtumista 

• Aukioloajoista 

• Mahdollisuuksista vaikuttaa itse toiminnan sisältöön ja sen kehittämiseen 
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LIITE 3: Näytteitä sisällönanalyysistä  

 

TAULUKKO 1. Asiakashaastattelujen sisällönanalyysi 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Pääluokka/ 
Yläluokka 

Hyvä asia on, että kun 
tulee Monikaan, näkee 
erilaisia ihmisiä, eri 
maista, erilaisista kult- 
tuureista. On ihmisiä, 
jotka osaavat suomen 
kieltä, jotka auttavat ja 
yhdistävät ihmisiä.  
…Voi jutella ja tavata. 
Henkilökunta auttaa 
oppimaan kieltä, tulee 
semmoinen yhteys.  
 

tutustuminen erilaisiin 
ihmisiin, eri maista ja 
kulttuureista  
 
suomalaisten ja ulko-
maalaisten välille yh-
teyden saaminen  
 
apua antavat työnteki-
jät ja muut ihmiset  

moni-
kulttuurinen 
sosiaalinen 
verkosto  
 
yhteys ja 
yhteen-
kuuluvuus 

 
apu  

myönteistä/ 
osallisuuden vah-
vistuminen ja jak-
samisen tuki  
 

…Kyllä tämä aika mikä 
Monikassa on positii-
vinen, mutta pitäisi kes-
kittyä enemmän, että 
järjestää enemmän yh-
teisiä tapahtumia ja asi-
oita. Kyllä kotoutu-
minenkin, se on hyvä jos 
kotouttaa eli olen yhtey-
dessä tämän alkuperäi-
nen ihmisen, 
..kantaväestön kanssa 
 

yhteisten tapahtumien 
järjestäminen  
 
enemmän yhteyksiä 
kantaväestön kanssa 
 

yhteys kan-
taväestöön  

 
 

kehitettävää/ 
sopeutumisen tuki 

 

… Monet kotoutuu no-
peasti, jotkut hitaammin 
ja se riippuu persoonas-
ta. …Kieli on ensim-
mäinen askel kotoutumi-
sessa. 
… Se lisää sitä tunnetta, 
että kuuluu johonkin 
…Kotoutuminenkin 
riippuu, voi sanoa aktii-
visuudesta, kuinka sinä 
olet aktiivinen yhteis-
kunnassa. 
 

kielen oppiminen  
 
 
 
oma persoona  
 
oma aktiivisuus  

kielen ja 
kulttuurin 
oppiminen  
 
omaan per-
soonaan 
liittyvät 

 

jaksamisen tuki/ 
jaksamisen tuki  
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TAULUKKO 2. Työntekijähaastattelun sisällönanalyysistä 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
Toi työttömyys on sel-
lainen asia, mikä on tosi 
iso juttu, ulkomaalaisilla 
on tosi vaikea päästä 
töihin ja näitä myös har-
joittelupaikkoja on tosi 
vaikea….  
 
Harjoittelupaikkojen 
saaminen ja löytäminen, 
sen takia on nytkin ehkä 
enemmän porukkaa kuin 
mitä alun perin ajateltiin 
ottaa, mutta ei hennottu 
sanoa kenellekään ei. Et 
niille, jotka on aktiivisia, 
jotka etsii paikkaa... 
 
Huumoria, nyt on ollu 
kiva porukka, he laskee 
leikkiä ihan keskenään-
kin, ihan yli kulttuurira-
jojen. Tosi mukava. 
Elämän ei aina tarvitse 
olla arkista aherrusta. 
Voi nauraakin, sekin 
niinku voimaannuttaa. Ja 
nauru on sellainen, mikä 
aika lailla yhdistää.  
 

työttömyys iso ongel-
ma 
 
ulkomaalaisilla vaikea 
päästä töihin 
 
harjoittelupaikkojen 
saaminen ja löytämi-
nen vaikeaa 
 
 
Monika ottanut vastaan 
paljon harjoittelijoita 
 
aktiivisille tulisi voida 
tarjota paikka 
 
 
 
jaksamista tukee huu-
mori 
 
 
 
 
 
nauru voimaannuttaa ja 
yhdistää  
 

työttömyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
työllistyminen 
ja työllistymi-
sen edistymi-
nen 
 
 
 
 
 
mielekäs toi-
minta mata-
lalla kynnyk-
sellä 
 

sopeutumisen 
vaikeudet yhteis-
kunnassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
osallisuuden vah-
vistuminen ja jak-
samisen tuki koh-
taamispaikassa 
 
 
 
 
 
osallisuuden vah-
vistuminen ja jak-
samisen tuki koh-
taamispaikassa 

 

TAULUKKO 3. Asiantuntijaryhmän haastattelun sisällönanalyysistä 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

Ja varmaan se, että toi-
mii semmosena mikä se 
ydin-ajatus on, kun ih-
minen ei tiedä mistä apu 
löytyy täältä voi saada 
sen vinkin, että minne 
mennä tai sen ehkä kieli-
tuen siihen, että pystyy 
hoitaan sen asiansa,  
tukipalvelumahdollisuus. 
 

tukipalvelumahdollisuus 

kielituki 

ohjaus  

auttava vuo-
rovaikutus ja 
muu apu 

osallisuuden vah-
vistuminen ja jak-
samisen tuki koh-
taamispaikassa 
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LIITE 4: Haastatteluohjeet  

 
TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELUOHJE  
 
Työntekijöille esitetään asiakashaastattelujen tuloksia, jonka jälkeen niistä keskustellaan 

ryhmäkeskustelussa. Pääkysymykset työntekijöille ovat: Asiakkaat olivat sitä mieltä, 

että …. Mitä tulokset teidän mielestä kertovat? Millaisia ajatuksia ja tunteita ne herättä-

vät? Mitä asiakkaiden ilmaisemista kehitettävistä asioista voisi toteuttaa? Miten? Mitä 

se edellyttäisi toimintakeskuksen asiakkailta, työntekijöiltä, organisaatiolta? 

 

PÄÄLUOKAT (TEEMAT)                   YLÄLUOKAT  ALALUOKAT   

 
                                
KUVIO 3. Asiakashaastattelujen tuloksia työntekijöiden haastatteluohjetta varten 

Osallisuuden lisäänty-
minen ja jaksamisen tuki  

Yhteys ja yhteenkuuluvuus 

Monikulttuurinen sosiaali-
nen verkosto  

Vuorovaikutus  

Mielekäs toiminta  

Apu 

Matala kynnys  

Osallisuus kehittämiseen  

Resurssit  

Toiminnallista ja sanal-
lista vuorovaikutusta 
vähän suomalaisten 
kanssa  

Sopeutumisen tuki  
 

Resurssit  

Yhteys kantaväestöön  

Aukioloajat  

Yhteyden saaminen suo-
malaisiin  

Tilat 

Taloudelliset resurssit 

Henkilöstö 

Tilat, laitteet ja aukioloajat  

Toiminnot 

HYVÄT, HUONOT JA 
KEHITETTÄVÄT ASIAT 
 
 
 
 
 
   
 

 
Myönteiset asiat  

 
Kielteiset asiat  

 
Kehitettävät asiat 
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Asiakashaastattelujen tulokset kuvattiin jaksamisen tuen teemasta erikseen kuviossa 4. 

Kuviossa ovat haastattelussa kysytyt apukysymykset, joilla etsittiin vastauksia opinnäy-

tetyön kysymyksiin.  

 

   PÄÄLUOKKA (TEEMA)                    YLÄLUOKAT                         ALALUOKAT  
 

 

 

KUVIO 4. Asiakashaastattelujen tuloksia työntekijöiden haastatteluohjetta varten 

 

 

 

 
 
 
 
 
Jaksamisen tuki  
 

Omaan persoonaan liitty-
vät tekijät 
 

Kielen ja kulttuurin oppi-
minen 
 

Yhteys ja yhteenkuuluvuus 

Mielekäs toiminta  
 

 
Sopeutumisen  
vaikeudet 
 

 
Osallisuuden vahvis-
tuminen ja jaksamisen 
tuki Monika toiminta-
keskuksessa  
 
 

Muut vaikeudet  

Kielivaikeudet 

Ihmissuhdevaikeudet 

Työttömyys  

Työllistyminen ja työllis-
tymisen edistyminen  

Arkielämän hallinnan 
paraneminen  

JAKSAMISEN TUKI  
 
 

Minkälaiset asiat autta-
vat sinua jaksamaan 
sopeutumisessa suoma-
laiseen yhteiskuntaan?  
 
Mikä lisää henkistä 
hyvinvointiasi? 
 

Minkälaisia ongelmia tai 
vaikeuksia olet kohdan-
nut hyvän elämänhallin-
nan saavuttamisessa 
Suomessa? 
 

Miten Monika toimin-
takeskus on vaikuttanut 
elämääsi?  
 
Minkälaista tukea jak-
samiselle ja sopeutumi-
selle suomalaiseen 
yhteiskuntaan koet 
saavasi Monika toimin-
takeskuksen toiminnas-
sa? 
 

Myönteiset ihmissuhteet ja 
tunnekokemukset  

Uuden oppiminen  
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LIITE 5: Opinnäytetyön tiedote 
 

 

TUTKIMUSTIEDOTE 

 

Hei! 

 

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa, 

jonka tutkintonimike on mielenterveystyö sairaanhoitaja, ylempi AMK. Tavoitteenani 

on valmistua keväällä 2014. 

 

Teen opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on kuvata millainen merkitys monikulttuuri-

sen Monika toimintakeskuksen toiminnalla on maahanmuuttajien jaksamiselle ja osalli-

suuden vahvistumiselle sekä kuvata maahanmuuttajien, toimintakeskuksen työntekijöi-

den ja kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijaryhmän kokemuksia ja näkemyksiä maa-

hanmuuttajien sopeutumisen vaikeuksista ja tuen tarpeista.  Tavoitteena on, että maa-

hanmuuttajat voivat osallistua itseään koskevan toiminnan kehittämistyöhön ja tuottaa 

tietoa asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen pohjaksi. Asiakkaiden kokemukset ovat 

siten muutosvoimana toiminnan kehittämisessä. Tuotettua tietoa hyödynnetään kehittä-

missuositusten laadinnassa.  

 

Opinnäytetyön lähestymistapa on laadullinen.  Siinä sovelletaan asiakaslähtöistä Bikva-

arviointimenetelmää ja haastatellaan Monika toimintakeskuksen asiakkaita, työntekijöi-

tä ja kohtaamispaikkatoiminnan asiantuntijaryhmän jäseniä. Haastatteluihin osallistujien 

haastattelut nauhoitetaan, jos haastateltavat antavat siihen suostumuksensa. Haastatelta-

vien henkilöllisyydet eivät tule missään vaiheessa julki. Haastattelunauhoja käytetään 

vain opinnäytetyön tekemiseen ja ne tuhotaan aineiston käsittelyn jälkeen.  

 

Ystävällisin terveisin 

 

Taina Piltonen 

tainapiltonen@xxxx, puh. xxxx 
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LIITE 6: Suostumuslomake haastatteluun  

 

Kirjallinen suostumus MAAHANMUUTTAJAT MONIKULTTUURISEN 
KOHTAAMISPAIKAN KEHITTÄJINÄ KAINUUSSA - Asiakaslähtöinen Bikva-
arviointi kehittämisen tukena – opinnäytetyön tutkimukseen osallistumisesta.  
 

Tietoisena opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteista, suostun vapaaehtoisesti osallis-

tumaan tutkimuksen aineiston keruuvaiheen haastatteluun. 

 

Minulle on selvitetty tutkimuksen osallistumisen vapaaehtoisuus sekä mahdollisuus 

vetäytyä tutkimuksesta, jos sitä haluan. Jos vetäydyn pois tutkimuksesta, minua koskeva 

aineisto poistetaan tutkimusaineistosta. Tiedän, että haastattelut nauhoitetaan ja tutki-

musraportissa saattaa olla lainauksia omasta haastattelustani, mutta kuitenkin niin kir-

joitettuna, että minua ei voida tunnistaa tekstistä. Minulle on myös selvitetty, että haas-

tattelunauhat ja niiden pohjalta kirjoitetut haastattelukertomukset eivät joudu kenenkään 

ulkopuolisen käsiin. Haastattelunauhoilla tai haastattelukertomuksissa ei myöskään 

mainita nimeäni. Olen myös tietoinen, että haastattelun aineiston tuloksia käytetään 

pohjana Bikva-arvioinnin eri vaiheiden toteuttamisessa ja kehittämissuositusten laadin-

nassa. Tulokset raportoidaan myös opinnäytetyössä, joka julkistetaan Theseus-

opinnäytetöiden tietokannassa. 

 

Olen myös tietoinen mahdollisuudestani ottaa tarvittaessa myöhemminkin yhteyttä Tai-

na Piltoseen opinnäytetyön tiimoilta ja olen saanut tarvittavat yhteystiedot häneltä. Tätä 

suostumuslomaketta on tehty kaksi samankaltaista kappaletta, joista toinen jää minulle 

itselleni ja toinen Taina Piltoselle.  

 

Kajaanissa ____/____2014 

 

_________________________________ 

Tutkimukseen osallistuja 
nimen selvennös 
 

_________________________________ 

Opinnäytetyön tekijän nimi: Taina Piltonen 

Yhteystiedot: sähköposti: tainapiltonen@xxxx, puh: xxxx  


