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1 Johdanto 

 

 

Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 476 turvapaikanhakijaa (Sisäministeriö 2019). 

Suurin osa heistä majoittui vastaanottokeskuksiin ympäri Suomen. Osa näistä 

32 476 turvapaikanhakijasta odottaa vieläkin turvapaikkapäätöstä. Valitsimme 

kohderyhmäksemme yli kaksi vuotta vastaanottokeskuksessa asuneet turvapai-

kanhakijat. Halusimme tietää, millaista arki vastaanottokeskuksessa on ja kuinka 

monen vuoden odottaminen vaikuttaa ihmiseen. Halusimme rajata kohderyhmän, 

koska yli kaksi vuotta vastaanottokeskuksessa asuneilla henkilöillä on kokemusta 

vastaanottokeskuksen arjesta ja ilmapiiristä. Me halusimme opinnäytetyöllämme 

tuoda esille turvapaikanhakijoiden ”äänillä”, millaista vastaanottokeskuksessa 

asuminen on ja mitä siihen kuuluu. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat jatku-

vasti ajankohtainen aihe, koska he ovat esillä mediassa, heitä koskevia lakeja 

uudistetaan ja heistä on esillä vahvoja mielipiteitä. 

 

Toimeksiantajamme on Paiholan vastaanottokeskus. Opinnäytetyömme on kva-

litatiivinen eli laadullinen tutkimus. Opinnäytetyömme tutkimuskysymyksenä oli 

tuoda esille turvapaikanhakijamiesten kokemuksia arjesta suomalaisessa vas-

taanottokeskuksessa. Se toteutettiin haastattelemalla viittä turvapaikanhakija-

miestä, jotka ovat asuneet vastaanottokeskuksessa yli kaksi vuotta. Aineistonke-

ruunmenetelmänämme oli teemahaastattelu.  

 

Opinnäytetyössämme avaamme aluksi tietoa maahanmuutosta Suomessa, tur-

vapaikanhakijasta, vastaanottokeskuksesta ja arjesta. Tämän jälkeen kerromme 

opinnäytetyömme toteutuksesta ja sen menetelmällisistä valinnoista. Sitten siir-

rymme haastatteluiden tuloksiin, jonka jälkeen peilaamme niitä johtopäätöksissä 

teoriaan. Lopuksi kerromme meidän ammatillisesta kasvustamme ja eettisistä 

näkökulmista tämän opinnäytetyön prosessin aikana. 
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2  Maahanmuutto Suomessa 

 

 

Suomen liittyminen Euroopan unioniin on vaikuttanut maahanmuuttoon. Euroo-

pan unioni on kehittänyt yhteisen turvapaikkajärjestelmän. Sen tavoitteena on, 

että turvapaikanhakija saisi saman tasoisen vastaanoton ja suojelun riippumatta 

siitä, mistä unionin maasta turvapaikkaa hakee. (Juvonen 2012, 1—3.) 

 

Suomessa maahanmuuttoa määrittelee kansallisen lainsäädännön lisäksi myös 

Suomen solmimat kansainväliset sopimukset. Pakolaissopimuksessa eli yleisso-

pimus pakolaisten oikeusasemasta sisältää pakolaisten suojelua koskevat sään-

nökset. Ihmistä ei voida palauttaa sellaiselle alueelle, jossa hän olisi vaarassa 

joutua joko epäinhimillisen kohtelun tai kidutuksen kohteeksi. Näin säädetään Eu-

roopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa. (Juvonen 2012, 4.) 

 

Tilastokeskuksen (2019) mukaan vuonna 2018 ylivoimaisesti suurin kansalai-

suusryhmä olivat virolaiset (kuvio 1). Suomessa kansalaisuusryhmistä toiseksi 

eniten oli venäläisiä, kolmanneksi eniten irakilaisia ja neljänneksi eniten kiinalai-

sia (kuvio 1). Vuoden 2018 lopussa ulkomaan kansalaisia asui Suomessa lähes 

258 000. (Tilastokeskus 2019.) 

 

 

Kuvio 1. Suurimmat kansalaisuusryhmät 2018 (mukaillen Tilastokeskus 2019). 
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Eri ulkomaan kansalaisuusryhmiä oli vuonna 2018 kaiken kaikkiaan 180. Näiden 

edellä mainittujen lisäksi kansalaisuusryhmiä Suomessa ovat muun muassa ruot-

salaiset, thaimaalaiset, somalialaiset ja afganistanilaiset. (Tilastokeskus 2019.) 

 

 

3  Turvapaikanhakija 

 

 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua sekä oleskeluoikeutta muusta 

valtiosta kuin kotimaastaan. Turvapaikanhakija ei ole pakolainen. (Helsingin kau-

punki 2018a.) Pakolaiseksi kutsutaan sellaista henkilöä, jolla on pakolaisasema 

Suomessa. Pakolaisasema myönnetään niille, joille annetaan Suomesta turva-

paikka tai heidät otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä. Turvapaikanhakija voi 

saada myös pakolaisen aseman, jos hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutu-

vansa vainotuksi kotimaassaan esimerkiksi alkuperän, uskonnon tai kansallisuu-

den takia. (Helsingin kaupunki 2018b.) 

 

Kun ihminen saapuu rajalle ja ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa, poliisi kirjaa ha-

kemuksen ja ilmoittaa siitä vastaanottokeskukseen (Maahanmuuttovirasto 

2018a). Aluksi turvapaikanhakija sijoitetaan transit-keskukseen, jossa odotetaan 

Maahanmuuttoviraston puhuttelua ja sen jälkeen henkilö siirretään odotusajan 

vastaanottokeskukseen. Odotusajan vastaanottokeskuksessa odotetaan niin 

kauan, kunnes prosessi päättyy. (Maahanmuuttovirasto 2018b.)  

 

Henkilöstä tulee turvapaikanhakija, kun hän jättää tullessaan tai pian saapumi-

sensa jälkeen turvapaikkahakemuksen. Tässä vaiheessa hänen taustansa on 

turvapaikkajärjestelmän näkökulmasta epäselvä ja tämän takia hänen mahdol-

lista oikeuttaan pakolaisasemaan aletaan selvittää. Selvityksen ajaksi hänet ma-

joitetaan johonkin Suomessa sijaitsevista vastaanottokeskuksista. (Suoranta 

2011, 13.) Turvapaikanhakija saa jäädä Suomeen, jos hänelle myönnetään pa-

kolaisen asema, oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella tai jollain muulla pe-

rusteella. (Helsingin kaupunki 2018a.) 
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Selvitystä tehdään turvapaikkapuhuttelussa, jotka voivat kestää useita tunteja. 

Siellä turvapaikanhakijalta kysytään niitä syitä, joiden vuoksi hän on turvaa hake-

nut. Puhuttelussa käydään läpi esimerkiksi syitä olla palaamatta kotimaahan, 

onko joutunut vainon kohteeksi ja onko turvapaikanhakijalla näyttää todisteita. 

Tämän jälkeen Maahanmuuttovirasto käsittelee hakemusta kirjallisten selvitysten 

perusteella. Kirjallisia lisäselvityksiä on mahdollista toimittaa turvapaikka-asiaan 

liittyen siihen asti, kun päätös on tehty. (Maahanmuuttovirasto 2019a.) 

 

Turvapaikan myöntäminen edellyttää siis seuraavien elementtien 
olemassaoloa: 
1) hakija oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuo-
lella, 
2) hänellä on perusteltu syy pelätä joutuvansa vainotuksi, 
3) vainon perusteena on alkuperä, uskonto, kansallisuus, kuulumi-
nen tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään tai poliittinen mielipide, 
4) hän on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kotivaltionsa suo-
jeluun, 
5) hän ei kuulu ns. poissulkemislausekkeiden piiriin. (Juvonen 2012, 
41.) 

 

Maahanmuuttovirasto ratkaisee turvapaikkahakemukset ja toimittaa tiedon pää-

töksestä. Päätös toimitetaan joko suoraan Maahanmuuttovirastolta tai poliisin 

kautta. Päätös annetaan äidinkielellä tai sellaisella kielellä, jota turvapaikanhakija 

on kertonut ymmärtävänsä. Tarvittaessa päätöksestä tiedottaessa voidaan käyt-

tää apuna tulkkia tai kääntäjää. (Maahanmuuttovirasto 2019b.) Oleskelulupa on 

ulkomaalaisen lupa asua Suomessa. Oleskelulupa voi olla joko määräaikainen 

tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään joko tilapäisenä tai jatku-

vana oleskelulupana. Ensimmäinen lupa on aina määräaikainen. (Maahanmuut-

tovirasto 2018c.) 

 

Turvapaikanhakija voi Maahanmuuttoviraston (2019c) mukaan tehdä töitä kol-

men tai kuuden kuukauden päästä siitä, kun hän on ilmoittanut hakevansa turva-

paikkaa. Aika perustuu siihen, onko turvapaikkahakemusta tehdessä esittänyt 

voimassaolevaa passia vai ei. Työnantajalla on varmistusvelvollisuus siitä, onko 

hänen palkkaamallaan turvapaikanhakijalla työnteko-oikeus vai ei. Hän voi kysyä 

siitä joko turvapaikanhakijalta itseltään tai ottaa yhteyttä Maahanmuuttovirastoon. 

(Maahanmuuttovirasto 2019c.) 
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4  Vastaanottokeskus ja ohjaus  

 

 

Vastaanottokeskuksessa tehtävän työn tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan tie-

toisuutta sekä hänen elämäntilanteestaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan, että 

tukea ja ylläpitää turvapaikanhakijan toimintakykyä turvapaikkaprosessin aikana 

(Miettinen, Jokinen & Mikkonen 2013, 174—176). Vastaanottokeskuksen toimin-

taa ohjaavat erilaiset lait kuten laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-

otosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 746/2011. Lain 

tarkoituksena on turvata esimerkiksi kansainvälistä suojelua hakevan tai tila-

päistä suojelua saavan henkilön toimeentulo ja huolenpito. Lain mukaan vastaan-

ottopalveluihin kuuluvat majoituksen lisäksi myös vastaanotto- ja käyttöraha, so-

siaali- ja terveydenhuoltopalvelut, tulkkipalvelut sekä työ- ja opintotoiminta. (Laki 

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-

tamisesta ja auttamisesta 746/2011.) 

 

Toimeksiantajamme on Paiholan vastaanottokeskus. Se on Suomen Punaisen 

Ristin (SPR) ylläpitämä vastaanottokeskus (Suomen Punainen Risti 2018a). 

Maahanmuuttoviraston pyynnöstä Suomen Punainen Risti perustaa vastaanotto-

keskuksia (Suomen Punainen Risti 2018b). Kuitenkin SPR:n seitsemän periaa-

tetta ohjaavat toimintaa. Nämä periaatteet ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puo-

lueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. 

Näillä periaatteilla lyhyesti sanottuna SPR:n toiminnan tavoitteena on inhimillisen 

kärsimyksen estäminen esimerkiksi elämän, terveyden ja ihmisarvon suojelun 

kautta. Kärsimystä estetään avun tarpeen, eikä esimerkiksi kansallisuuden, us-

konnon tai rodun perusteella. (Suomen Punainen Risti 2018c.) 

 

Henkilö, joka on hakenut Suomesta turvapaikkaa, sijoitetaan vastaanottokeskuk-

seen odottamaan turvapaikkahakemuksensa käsittelyä. Vastaanottokeskus jär-

jestää hakijalle asumisajaksi toimeentulon sekä muun huolenpidon. Hakijalla on 

mahdollisuus myös etsiä toinen asuinpaikka hakemuksen ratkaisun ajaksi, mutta 

pääsääntöisesti heidät majoitetaan vastaanottokeskuksiin. Jos hakija kuitenkin 

muuttaa muualle kuin vastaanottokeskukseen, ei vastaanottokeskuksella tällöin 

ole velvollisuutta korvata hakijan asuinkustannuksia. (Suoranta 2011, 14.) 
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Vastaanottokeskuksissa asuvat hakijat ovat täysi-ikäisiä. Alle 18-vuotialle yksin 

ilman huoltajaa tulleille turvapaikanhakijoille ensisijainen majoitus on ryhmäkoti, 

joista oleskeluluvan saatuaan he muuttavat perheryhmäkotiin ja sieltä tukiasun-

toihin. Suomessa vastaanottokeskuksia on eri kunnissa ympäri maata. Luku-

määrä vastaanottokeskuksissa määräytyy sen mukaan, mikä hakijatilanne on 

sillä hetkellä. Jos hakijoita tulee Suomeen paljon, perustetaan uusia vastaanot-

tokeskuksia. Vastakohtaisesti, jos hakijoita tulee Suomeen vähän, voidaan vas-

taanottokeskuksia lakkauttaa asiakasmäärän vähyyden vuoksi. (Suoranta 2011, 

15.) Tammikuussa 2019 Maahanmuuttovirasto (2019d) tiedotti viiden vastaanot-

tokeskuksen sulkemisesta. Paikkoja arvioidaan tarvittavan vähemmän kuin en-

nen. (Maahanmuuttovirasto 2019d.) Suomeen tuli yli 32 000 turvapaikanhakijaa 

vuonna 2015 mutta vuonna 2018 uusia turvapaikkahakemuksia jätti vain suunnil-

leen 2 400 henkilöä (Maahanmuuttovirasto 2019e). 

 

Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoiden tilanteet ovat yleensä moninaisia, 

joten heidän kanssaan työskentelyyn ei voida antaa yleispätevää ohjeistusta. 

Työskentelyssä kuuluu ottaa asiakkaan kokemushistoria, turvapaikkaprosessin 

tila, lainsäädäntö ja suomalainen viranomaistoiminta huomioon. Työskentelyä 

ohjaa, suunnittelee ja seuraa Maahanmuuttovirasto. (Miettinen, Jokinen & Mik-

konen 2013, 174.)  

 

Vieraaseen kulttuuriin sopeutuminen ei ole helppoa. Henkilö kokee väistämättä 

jonkinlaisen kulttuurishokin, joka tarkoittaa sitä, että hän ikään kuin lamaantuu 

hieman. Tämä johtuu siitä, että uutta tietoa tulee niin paljon lyhyessä ajassa. So-

peutuminen uuteen yhteiskuntaan voi olla hankalampaa tämän takia. Heidän so-

peutumiseensa voivat vaikuttaa myös useat psyykkiset sekä sosiaaliset tekijät, 

jotka usein johtuvat hänen lähtömaansa tilanteesta. Usein he ovat joutuneet jät-

tämään kotimaansa sekasortoisen tilanteen takia. Ja huoli sukulaisista sekä ys-

tävistä on suuri. Joskus he ovat kokeneet hyvinkin raskaista asioita. Heidän läh-

tönsä on voinut olla nopea, ja tämän takia he eivät ole kyenneet varautumaan 

siihen taloudellisesti, henkisesti eivätkä sosiaalisesti. (Ihalainen & Kettunen 2012, 

92.) 
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Suomen tavoista kerrotaan turvapaikanhakijoille hyvin pian Suomeen saapumi-

sen jälkeen. Heille järjestetään alkuinfo, jossa esitellään turvapaikkaprosessi ja 

sen kulku, sekä vastaanottokeskus sekä vastaanottokeskuksen säännöt. Heille 

kerrotaan myös keskeisimmät asiat lainsäädännöstä sekä suomalaisista tavoista. 

Maahanmuuttovirasto, erilaiset järjestöt sekä vastaanottokeskukset ovat koon-

neet turvapaikanhakijoille tarkoitettua tiedotusaineistoa suomalaisesta yhteiskun-

nasta. Aineistossa on myös käsitelty muita tärkeitä aiheita kuten; seksuaaliter-

veyttä, ruokailua ja ravitsemusta sekä mielenterveyden ylläpitämistä. Nämä asiat 

on koottu turvapaikanhakijoille siksi, että ne auttaisivat edistämään muiden huo-

mioonottamista suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen mukaan sekä itsestä huo-

lehtimista varten. (Maahanmuuttovirasto 2015.) 

 

Asiakas on vastaanottokeskuksessa eräällä tavoin juridisesti rajoitetussa väliti-

lassa, joka asettaa tietyt ehdot monikulttuuriselle ohjaustyölle ja asiakkaiden toi-

mintamahdollisuuksille. Ohjaustyöhön sisältyy kaksi välitilaa: juridinen ja raken-

teellinen. Juridisessa välitilassa turvapaikanhakija odottaa turvapaikkapäätöstä 

ja rakenteellisia rajoitteita syntyy, kun turvapaikan saaneella on vaikeuksia siirtyä 

kuntaan asumaan. Monikulttuuriseen ohjaukseen vaikuttaa siis suuresti turva-

paikkaprosessin tila mutta siitä huolimatta on osattava toimia asiakkaan par-

haaksi kaikkine rajoituksineen. (Miettinen ym. 2013, 177.)  

 

Monikulttuurinen ohjaus vastaanottokeskuksessa on jatkuvan muutoksen ja epä-

varmuuden keskellä. Asiakkaiden kanssa on osattava pitää niin myönteisen kuin 

kielteisen päätöksen mahdollisuudet esillä. Häntä on siis tuettava näkemään mo-

lempien vaihtoehtojen realistiset mahdollisuudet. Turvapaikkapäätöksen saatua, 

alkaa uusi odotus joko kielteisestä päätöksestä alkavaan valitusmenettelyyn tai 

myönteisen päätöksen jälkeiseen kuntaan siirtymismenettelyyn. Näiden odotus-

vaiheiden ohjaustilanteissa on merkityksellistä asiakkaan kannustaminen. Asiak-

kaiden mielenalaan vaikuttavat myös yksinäisyys, ahdistus ja huoli kotimaahan 

jääneistä läheisistä. (Miettinen ym. 2013; 181—183, 187.) Vastaanottokeskuk-

sessa asuminen on niin turvapaikanhakijoiden kuin henkilökunnankin mielestä 

haastavaa. Naapureina vastaanottokeskuksessa on usein vieraita ihmisiä eri 

kulttuureista. (Piitulainen 2017, 17.) 
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5  Arki 

 

 

Arki koostuu muun muassa työstä, koulusta, päivän kotitöistä, asioiden hoitami-

sesta, harrastuksista, sosiaalisista suhteista ja levosta. Tavallinen päivärytmi ja 

arjen hyvinvointi vahvistavat mielen hyvinvointia ja terveyttä. Kun arjessa on jo-

takin mielekästä tekemistä, se lisää elämään hallinnan tunnetta. Toimintojen ei 

tarvitse olla isoja vaan ne voivat liittyä esimerkiksi kotitöihin. Osallisuus opiskelija- 

ja työyhteisössä ja sosiaaliset suhteet tuovat elämään sisältöä. (Mielenterveys-

talo 2018.) 

 

Harrastuksiin lähtemisen kynnys voi olla korkea joskus, mutta kynnyksen ylittä-

minen on palkitsevaa. Jo yhdellä tunnilla mieleisen harrastuksen parissa on suuri 

vaikutus, sillä se rentouttaa tehokkaasti. Kun aloittaa tekemään jotakin mieluisaa, 

saa ajatukset suunnattua hieman muualle, kiireistä, huolista sekä arjen rutii-

neista. Harrastukset mahdollistavat myös omien vahvuuksien sekä taitojen käyt-

tämisen, ja tämä puolestaan lisää kokemusta elämän mielekkyydestä. Harrastuk-

set lisäävät vaihtelua sekä rytmiä arkeen. (Suomen Mielenterveysseura 2019.) 

 

Elämän rytmi Suomessa saattaa olla täysin erilaista, mihin on kotimaassa tottu-

nut. Elämä Suomessa rytmittyy aikataulujen sekä kellonajan mukaan. Voi olla 

hankala tottua siihen, että kaikki tapahtuu aikatauluja mukaillen. Myös kieltoihin 

täytyy tottua. Vaikka elämä Suomessa määräytyy paljon aikataulujen ja kellon 

ajan mukaan, on siinä nähtävissä myös etunsa; asiat yleensä toimivat. Elämä 

sujuu verkkaisesti ja vakaasti. (Puusaari 1994, 4.) 

 

Arki on inhimillisen toiminnan ja olemassaolon muoto. Arkisuudella on mahdolli-

suus olla läsnä missä tahansa ja se voi olla kevyttä tai raskasta. Tässä yhtälössä 

useimmiten törmätään arjen toiseen perustavaan paradoksiin. Tämä paradoksi 

tarkoittaa sitä, että kun arki sujuu mutkitta ja se etenee ikään kuin huomaamatta 

voi se alkaa tuntumaan liian kevyeltä sekä pinnalliselta. Tämä aiheuttaa välinpi-

tämättömyyttä arkea kohtaan sekä mielenkiinto arkea ja siihen kuuluvia toimin-

toja kohtaan vähenee. Jos arki on raskasta ja sisältää paljon haasteita, alkaa se 

silloin tuntua epämieluiselta sekä ahdistavalta. (Jokinen 2005, 10.) 
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Arkisuus on samaan aikaan välttämätöntä sekä terrorisoivaa. Kenelläkään ei ole 

halua alkaa pohtia sekä etsiä perusteluja jokaiselle teolleen. Rutiinit sekä jokai-

sen henkilökohtaiset tottumukset antavat eräänlaisen mahdollisuuden olla teke-

mättä jatkuvasti valintoja sekä arviointeja siitä mitä pitäisi tehdä ja miten se pitäisi 

tehdä. Tottumukset tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja se on ihmiselle tarpeel-

lista. Mutta siinä missä se tarjoaa mahdollisuuksia, on sillä myös haittapuolensa. 

Arkiset rutiinit voivat alkaa tuntumaan tylsiltä ja puuduttavilta ja tämä voi uuvuttaa. 

(Jokinen 2005, 11.) 

 

Turvapaikanhakijan arkipäivä vastaanottokeskuksessa koostuu usein samoista 

asioista kuin monen muunkin elämä: työstä tai opiskelusta, harrastuksista ja ruo-

kailuista. Itsenäistä pärjäämistä ja omatoimisuutta pyritään edistämään vastaan-

ottokeskuksessa järjestettävällä työ- ja opintotoiminnalla.  Jos henkilö kieltäytyy 

osallistumasta työ- ja opintotoimintaan toistuvasti, voidaan vastaanottorahaa pie-

nentää. Työ käsittää yleensä vastaanottokeskuksen siivousta ja opinnot puoles-

taan suomen kielen opiskelua. Työntekoon oikeutettuja vastaanottokeskus ohjaa 

työnhakuun sekä opiskelupaikan etsimiseen. (Maahanmuuttovirasto 2015.) 

 

Kielen opiskelu on tärkeää, sillä sen avulla ihminen kykenee lukemaan erilaisia 

viestejä ympäristössään ja hän pystyy tutustumaan muihin. On erittäin palkitse-

vaa, kun huomaa, että pystyy lukemaan ja ymmärtämään mitä esimerkiksi kyl-

teissä, papereissa ja opasteissa lukee. Myös ihmisen itsenäisyys lisääntyy kielen 

oppimisen myötä, tulkin tarve vähenee ja hän voi alkaa yhä enemmän hoitaa 

omia asioitaan. Kieli on uuden kulttuurin avain. (Puusaari 1994, 23.) 

 

Useilla Suomeen muuttaneilla, kielen opiskelu on haastavaa. Varsinkin opiskelun 

alkuvaiheessa, kun he eivät osaa sanaakaan suomen kieltä ja kielen kirjoittami-

nen sekä lukeminen tuntuvat erittäin haastavilta. Muutkin asiat tuottavat haasteita 

esimerkiksi tavat, jotka ovat Suomessa erilaisia kuin kotimaassa. Kaikista kult-

tuureista on kuitenkin löydettävissä yhtäläisyyksiä, vaikka niitä ei ensin huomaa. 

(Ihalainen & Kettunen 2012, 90–91.) 
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Rahankäyttö koostuu kiinteistä kuluista sekä muuttuvista kuluista. Kiinteiksi ku-

luiksi luetaan ne, jotka on pakko maksaa kuukausittain. Kiinteitä kuluja ovat esi-

merkiksi, vuokra ja puhelinlasku. Muuttuviksi kuluiksi puolestaan lasketaan ne 

menot, jotka vaihtelevat kuukausittain ja ei pakolliset menot, esimerkiksi eloku-

valiput. Ruoka kuuluu muuttuviin kuluihin, vaikka sen ostaminen kuuluu arkeen 

ja se on pakollinen menoerä jokaiselle. Ruoan kuluista voi kuitenkin säästää toi-

sinkuin pakollisista kiinteistä kuluista. (Peda.net 2019.) 

 

 

5.1 Elämänhallinta 

 

Ihmisen toimintakyky koostuu fyysisistä, psyykkisistä sekä sosiaalisista edellytyk-

sistä selviytyä ihmisen itselleen tärkeistä sekä välttämättömistä jokapäiväisen 

elämän toiminnoista Näitä toimintoja voivat olla esimerkiksi työ, koulu ja vapaa-

aika sekä siihen kuuluvat aktiviteetit. Toimintakyky riippuu myös ympäristön po-

sitiivisista sekä negatiivisista vaikutuksista. Myös asuin- ja elinympäristöön liitty-

villä tekijöillä, muiden ihmisten tuella sekä palveluilla voidaan tukea ihmisen toi-

mintakykyä sekä jaksamista arjessa. Toimintakykyä voidaan kuvata myös erään-

laisena tasapainona kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä ihmisen omien ta-

voitteiden kesken. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019a.) 

 

Elinympäristöön kuuluvat rakennusten ja luonnon lisäksi myös sosiaaliset, toimin-

nalliset ja elämän laatuun vaikuttavat tekijät. Hyvässä elinympäristössä ihmisen 

perustarpeet voidaan tyydyttää. Perustarpeisiin kuuluu esimerkiksi asuminen, 

palvelut ja lepo. (Ympäristöministeriö 2017.) Jokaiselle määrittyy hyvä asuinalue 

eri tavoin. Jollekulle lähellä olevat palvelut ovat tärkeitä ja toiselle taas maaseu-

dun rauha. Kuitenkin useiden ihmisten toiveena asuinpaikasta riippumatta ovat 

turvallisuus ja siisteys. Kun asuinalue koetaan hyväksi, se lisää ihmisen hyvin-

vointia. (Nuorten tieto- ja neuvontakeskus 2019.) 

 

Ihmisen hyvinvointi on aina yksilön oma kokemus. Jokainen ihminen määrittelee 

oman hyvinvointinsa eri tavoin. Hyvinvointiin kuuluu kaikilla hieman erilaisia asi-

oita tai ainakin ne painottuvat eri lailla. Hyvinvointi koostuu monesta asiasta, 

joista keskeisimpiä hyvinvoinnille ovat elinolot, terveys, sosiaaliset suhteet sekä 
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subjektiivinen hyvinvointi. Subjektiivinen hyvinvointi on yksilöllinen ja henkilökoh-

tainen kokemus omasta tilanteesta. (Ihalainen & Kettunen 2012, 9.) 

 

Elämänhallintaan sisältyy henkisiä voimavaroja, näiden voimavarojen avulla ih-

minen pystyy selviytymään vastoinkäymisistä, stressistä ja kiireestä. Elämänhal-

linta on myös taitoa sopeutua muutoksiin, uskoa omiin kykyihinsä ja kyky nähdä 

elämä mielekkäänä. Elämänhallinta on tunne, tunne siitä, että ihminen itse ohjaa 

elämänsä kulkua ja on kykeneväinen vaikuttamaan häntä itseään koskeviin pää-

töksiin mahdollisimman hyvin. Hyvään elämänhallintaan kuuluu myös se, että ter-

veys, yleinen mieliala, elämäntavat, ihmissuhteet sekä käsitys omasta itsestä 

ovat suurilta osin tasapainossa. Ihmisen on helpompi suhtautua muutoksiin suun-

nitelmissa sekä yllätyksiin, kun hän kokee pystyvänsä tekemään itse valintoja 

sekä päätöksiä, jotka koskevat hänen omaa elämäänsä. (Nuorten tieto- ja neu-

vontakeskus 2018.) 

 

 

5.2 Osallisuus 

 

Osallisuus ymmärretään yleensä tunteena, joka syntyy siitä, kun ihminen on osal-

lisena jossakin yhteisössä esimerkiksi opiskelun tai työn kautta. Yhteisöissä osal-

lisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena. Osal-

lisuus on myös sitä, että on tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa omassa yhtei-

sössä. Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa ihmisen mahdollisuutta ter-

veyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon sekä muihin peruselä-

män osa-alueisiin. Osallisuuden kokeminen sekä ihmisen sosiaaliset verkostot 

toimivat suojaavina tekijöinä henkilön syrjäytymistä sekä hyvinvointivajeita vas-

taan. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019b.) 

 

Jokaisella ihmisellä on tarve kuulua johonkin ryhmään ja tätä kautta tuntea yh-

teenkuuluvuutta toisten kanssa. Tälle tarpeelle olennaista on se, että niihin kuu-

luu aina tunneside. Ihmisen ei ole pakko olla tekemisissä päivittäin hänelle tär-

keiden ihmisten kanssa, mutta on tärkeää, että hänellä on mahdollisuus olla hei-
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hin yhteydessä, milloin tahansa esimerkiksi puhelimen välityksellä. Samaan tar-

peeseen kuuluvat myös kulttuurin tai yhteisön jäsenenä oleminen. (Ihalainen & 

Kettunen 2012, 10.) 

 

Yhteisöllinen toiminta muodostuu erilaisista osatekijöistä, joista ensimmäinen on 

’’tunnettu tarkoitus’’. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella yhteisön toimijalla on 

sama tavoite. Koska kaikilla on sama tavoite, he ymmärtävät ja pystyvät jaka-

maan sen. Yhteisöllinen toiminta toteutuu ympäristöissä, jossa jokaisen toimijan 

ajattelun, tuntemisen sekä toiminnan erilaiset muodot ovat saman kaltaisia isolle 

joukolle ihmisiä. Toiminnasta on huomattavissa myös tietynlainen säännönmu-

kaisuus; ja vähitellen toiminta muotoutuu normeiksi sekä ohjeiksi, jotka omalta 

osaltaan taas saavat aikaan sosiaalista toimintaa. (Kurki 2002, 50.) 

 

Osallisuudella ajatellaan olevan kolme eri ulottuvuutta. Näitä ulottuvuuksia ovat 

riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus sekä yhteisöihin kuu-

luminen ja jäsenyys. Jos jollakin osa-alueella on vajaavaisuutta, se voi tarkoittaa 

sitä, että ihmisen osallisuus vähentyy ja hänen syrjäytymisriskinsä kasvaa. Syr-

jäytymisellä tarkoitetaan yhteisön toiminnan ulkopuolelle jäämistä ja usein siihen 

liittyy sosiaalista sekä taloudellista ja terveydellistä osattomuutta ja eriarvoisuutta. 

(Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2019b.)   

 

Yhteisölliseen sosiaaliseen toimintaan kuuluu kuusi tunnusmerkkiä. Ensimmäi-

nen tunnusmerkeistä on integraatio. Integraatiolla tarkoitetaan sitä, että yhteisöl-

lisessä sosiaalisessa toiminnassa mukana olevat ihmiset tuntevat toisensa sekä 

luovat suhteita niiden arvojen kautta, jotka juuri heidän tilanteessaan ja todelli-

suudessaan vallitsevat. Yhteisö yhdistää voimansa ja suuntaa tarkoituksensa 

luoda siihen hetkeen uusi sekä inhimillinen yhteiskunta. Solidaarisuus tarkoittaa 

sitä, että kaikki toimijat päättävät osallistua toimintaan vastuullisesti. Avoimuu-

della tarkoitetaan sitä, että toimijat ovat avoimia toisilleen sekä avoimia toisia yh-

teisöjä, heidän maitaan sekä yhteiskuntaa kohtaan. Avoimuus on tärkeää, sillä 

sitä kautta voidaan luoda uusia suhteita sekä laajentaa yhteisön toimintaa laa-

jemmille tasoille. (Kurki 2002, 51.) 
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Puhelimet ovat suuri osa arkea. Niillä voidaan pelata, ’’somettaa’’ eli olla osalli-

sena erilaisissa sosiaalisissa medioissa, voidaan katsoa oman kotimaan musiik-

kivideoita sekä muita oman äidinkielen verkkosivuja. Puhelimilla pidetään yh-

teyttä myös kotimaahan ja niiden avulla voidaan kysellä kuulumisia. Puhelin sekä 

sosiaalinen media auttavat myös luomaan uusia kontakteja vastaanottomaassa. 

Puhelin voidaan ajatella yhtenä välineenä osallisuuden ylläpitämiseksi, sillä voi 

saada tunteen sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta verrattaessa muuhun maail-

maan. Se toimii myös kääntäjänä, silloin kun yhteistä kieltä ei ole. (Honkasalo 

2017, 11.) 

 

Yksinäisyyden tunteet ovat yksi vaikeimpia asioita, joita turvapaikanhakija voi ko-

kea uudessa maassa. Tämän takia on tärkeää hankkia ystäviä, koska heiltä saa 

tukea ja neuvoja. Keskustelemalla toisen ihmisen kanssa saattaa huomata, että 

ei ole yksin omien ongelmiensa kanssa. (Puusaari 1994, 25). 

 

Turvapaikanhakijat tarvitsevat ymmärrystä ja aikaa. Kokemukset siitä, että he ei-

vät ole huonoja, typeriä tai osaamattomia ovat arvokkaita. Tärkeää on myös ko-

kemus siitä, että ihmiset heidän ympärillään tiedostavat sen, että he ovat uusia 

jäseniä uudessa kulttuurissa, jonka omaksuminen hetkessä ei ole mahdollista. 

Joka tapauksessa vain harvat sopeutuvat uuteen kulttuuriin täydellisesti, eikä sen 

odoteta tapahtuvankaan. Omia juuriaan ei tarvitse unohtaa. (Ihalainen & Kettu-

nen 2012, 91.) 

 

 

5.3 Turvapaikkapäätöksen odottaminen 

 

Epävarmuus tulevaisuudesta stressaa ja ahdistaa. Uusi elämä ei rakennu itses-

tään. Suvun ja ystävien tuki täytyisi yrittää korvata uusilla tuttavuuksilla. Raha-, 

asumis- ja ruokailuongelmat saattavat tuottaa lisäahdinkoa jo muutenkin raskaa-

seen elämäntilanteeseen. Kotimaassa on totuttu tekemään asiat tietyllä tavalla, 

mutta uudessa maassa täytyy aloittaa alusta. Yhtäkkiä monet arkielämän asiat 

ovat täysin uusia. Kaikkiin uusiin asioihin keskittyminen vie energiaa sekä voimia 

ja tämän takia ei ole mikään tavattomuus, että ihminen väsyy eikä jaksa enää 
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tehdä mitään. (Puusaari 1994, 24.) Odottaminen ilman tietoa turvapaikkaproses-

sin vaiheista vaikuttaa turvapaikanhakijoiden elämään kokonaisvaltaisesti (Hon-

kasalo 2017, 10). 

 

Stressi on väistämättä aina vuorovaikutuksellinen prosessi ihmisen ja hänen ym-

päristönsä välillä. Stressi ei vaikuta vain mieleen, vaan stressin aikana myös eli-

mistössä tapahtuu muutoksia. Elimistö valmistautuu vastaamaan kohtaamiaan 

haasteita tilanteissa, joissa tavanomaiset toiminnat eivät riitä. Stressitekijät voivat 

olla niin ihmisen omista tavoitteista ja sisäisistä ärsykkeistä johtuvia kuin myös 

ulkoisten tekijöiden aiheuttamia. Ulkoisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ympä-

ristö tai muiden asettamat tavoitteet. (Ahola & Lindholm 2012, 11.) 

 

Odottaminen on suorassa yhteydessä turvapaikkaprosessiin ja se on monta ker-

taa kuormittavaa ja voimia vievää. Turvapaikkaprosessin lopputulos, huolimatta 

siitä onko se kielteinen vai myönteinen päätös, on loppuelämän kannalta merki-

tyksellinen. Odottamisesta syntyneitä kokemuksia ei voida kuitenkaan yleistää 

liian pitkälle. Oma usko siihen, että oleskelulupa kyllä järjestyy, määrittää heidän 

intoaan opiskella suomen kieltä. Odottamisen välitilaan liittyy olennaisesti niin 

olemassa oleva turvapaikkaprosessi, kuin myöhemmän elämän mahdollisuudet. 

Molemmat ovat toisiinsa suhteessa olevia asioita, jotka tuovat uusia odotuksen 

ajanjaksoja tulevaisuudessa. (Onodera 2017, 78.) Bremerin ja Ruishalmeen 

(2008, 178) mukaan ’’Epämääräinen odottaminen, kun ei oikein ymmärrä mitä 

ympärillä tapahtuu, on sietämätöntä.’’. 

 

Ihminen voi välillä tuntea, että hänen elämänsä lipuu hänen ohitseen ja hän ei 

pysty keskittymään kunnolla mihinkään. Uuden kielen oppiminen voi turhauttaa, 

kun on juuri saanut sanotuksi jonkin lauseen vieraalla kielellä, se unohtuu. Unoh-

telu voi osittain johtua jo pelkästään siitä, että uusien sanojen sanomista jännit-

tää. Huonomuistisuus on kuitenkin luonnollinen ohi menevä reaktio. (Puusaari 

1994, 24.) 

 

Stressin ihminen kokee yleensä kaikilla toiminnan osa-alueilla. Oireilu ilmenee 

tunteissa, ajatuksissa ja elimistössä. Oireilu vaihtelee yksilöllisesti. Stressi voi 
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alussa auttaa ihmistä selviytymään eteen tulevista haasteista, mutta pitkällä ai-

kavälillä tai erittäin voimakkaana, se alkaa muuttua haitalliseksi. Tällöin se voi 

aiheuttaa haasteita terveydessä esimerkiksi alkamalla vaikuttaa käyttäytymiseen 

sekä suoriutumiseen. (Ahola & Lindholm 2012, 11.) 

 

Onoderan (2017, 76) mukaan ’’samalla kun muu maailma jatkaa kulkuaan, oman 

elämän kulku tuntuu pysähtyneen.’’ Tämän kokemuksen valossa seesteinen 

elämä vastaanottokeskuksessa voi näyttäytyä vastakohtana ajalle ennen vas-

taanottovaihetta. Silloin elämä on voinut koostua nopearytmisyydestä sekä kii-

vaista ajanjaksoista. Myös matkan aikana on voitu kokea useita käänteentekeviä 

sekä radikaaleja elämään vaikuttavia tapahtumia nopeasti ja arvaamattomasti. 

Yleensä muistot näistä asioista liittyvät myös kotimaahan esimerkiksi väkivaltaan 

tai sukulaisen äkilliseen kuolemaan. Ne voivat myös liittyä matkan aikana koet-

tuihin asioihin, kuten salakuljetukseen tai matkan tekoon veneellä meren yli. 

(Onodera 2017, 76.) 

 

 

6  Aikaisempia opinnäytetöitä aiheesta 

 

 

Sissi Nevalainen (2017) on tehnyt laadullisen opinnäytetyön yksin saapuneiden 

turvapaikanhakijanaisten kokemuksista. Hän haastatteli viisi henkilöä siitä, millai-

sia ajatuksia heillä oli niin vastaanottokeskuksessa elämisestä, sen tarjoamista 

palveluista kuin heidän vapaa-ajastaan. Nevalaisen toimeksiantajana toimi Jout-

senon vastaanottokeskus. (Nevalainen 2017.) 

 

Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että asuinoloja pidettiin ahtaina ja kaukana kaikesta. 

Vapaa-ajan toimintaa toivottaisiin enemmän esimerkiksi ohjatun ryhmätoiminnan 

muodossa, jotta arkeen löytyisi rutiinia ja aktiivisuutta. Vastaanottokeskuksen tar-

joamia palveluita pidettiin kuitenkin yleisesti hyvinä. Arkea kuitenkin varjostaa 

asukkaiden keskuudessa vallitseva passiivisuus ja masennus. Epävarmuuden 

koettiin vaikuttavan esimerkiksi kielen opiskelun motivaatioon. Tuloksissa nousi 

esille myös, etteivät kaikki asukkaat ota toisiaan huomioon. Yksi haastateltavista 

kertoi tästä seuraavasti: ”On toisia, jotka ovat kunnioittavia ja toisia, jotka ovat 
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epäkunnioittavia. Joten ryhmässä eläminen aiheuttaa, aiheuttaa aina ongelmia – 

–”. (Nevalainen 2017.) 

 

Jaana Salo (2012) on tehnyt pro gradu –tutkielmansa Mäntylän vastaanottokes-

kukseen. Tutkielman näkökulmana oli perheiden kokemukset arjesta. Aluksi Salo 

havainnoi vastaanottokeskuksen arkea ja kirjoitti siitä kenttäpäiväkirjaa. Tämän 

jälkeen hän haastatteli kahdeksan turvapaikanhakijaa ja neljä työntekijää. Turva-

paikanhakijat olivat isiä ja äitejä eri kansallisuuksista, jotka olivat asuneet vas-

taanottokeskuksissa eripituisia aikoja. (Salo 2012.) 

 

Haastatteluissa nousi esille aika, odottaminen ja epävarmuus. Turvapaikanhaki-

joiden arkea peittää epävarmuus turvapaikkahakemuksen tulevasta päätöksestä 

ja siihen ei auta kuin odottaminen. Tämä aiheuttaa esimerkiksi väsymystä, ahdis-

tusta ja ärtyneisyyttä. Elämässä ei nähdä mitään ilon aiheita. Vuorokausirytmi on 

osalla sekaisin. Nukkumaan menemistä vaikeuttavat meteli, mietteet ja pelko. 

Yleisestä ilmapiiristä mainitaan, että ongelmia tuottaa esimerkiksi siivoamatto-

muus. Yksi Salon haastattelemista sanookin seuraavasti: ”Jos joku ohjaaja voisi 

asua täällä 24 tuntia, niin sen jälkeen hän olisi minusta todella rohkea”. (Salo 

2012.) 

 

 

7  Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymys 

 

 

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on Paiholan vastaanottokeskus. Opinnäyte-

työmme tarkoituksena on selvittää haastatteluiden avulla, millaista on asua vas-

taanottokeskuksessa turvapaikanhakijana ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Opin-

näytetyömme tavoitteena on tuoda esille kokemuksien avulla vastaanottokeskuk-

sen arkea ja sen piirteitä. Haluamme myös tuoda esiin haastateltavien kokemia 

pulmatilanteita. 

 

Tutkimuskysymyksemme on;  

 

millaista turvapaikanhakijamiesten arki on suomalaisessa vastaanottokes-

kuksessa 
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8  Opinnäytetyön toteutus ja menetelmälliset valinnat 

 

 

Valitsimme heti laadullisen tutkimuksen, koska halusimme haastatteluiden avulla 

tuoda ihmisten kokemuksia esille. Tahdoimme toteuttaa tutkimuksen haastatte-

luilla, koska halusimme rauhassa, tulkin välityksellä keskustella näistä asioista. 

Teemahaastattelu sopi meidän tutkimuksemme aineiston keruun menetelmäksi. 

Sen joustavuuden vuoksi pystyimme haastattelun aikana kysymään tarkentavia 

kysymyksiä ja keskustelemaan asioista, jotka eivät alun perin olleet meidän haas-

tattelurungossamme. Pääsääntöisesti noudatimme haastattelurunkoamme, 

mutta useissa haastatteluissa nousi esille sellaisia huomioonotettavia asioita, 

jotka vastasivat tutkimuskysymykseemme. 

 

 

8.1 Opinnäytetyön etenemismalli 

 

Opinnäytetyön tutkimusprosessi mukailee usein samanlaista kaavaa, jos ky-

seessä on tutkijaa tai tutkijoita kiinnostava yhteiskunnallinen ilmiö. Ilmiöön usein 

liittyy ongelma, joka yritetään ratkaista tai ilmiö voi olla uusi ja selvittämätön ja 

sitä halutaan ymmärtää. Jos ilmiö ei ole ongelma, niin se kuitenkin muotoillaan 

ongelman muotoon, ja tämä helpottaa löytämään ratkaisun. Ilmiön ongelmallista-

minen helpottaa tutkimuksen vaiheistamista loogisesti eteneväksi tutkimuspro-

sessiksi. (Kananen 2017, 51.) 

 

Opinnäytetyömme eteni lineaarisen mallin mukaan (kuvio 2). Lineaarinen malli 

sopii opinnäytetyömme prosessiin. Lineaariseen malliin kuuluu neljä eri vaihetta, 

jotka ovat, tavoitteen määrittely sekä suunnittelu, toteutus, prosessin päättämi-

nen sekä viimeisenä arviointi. Lineaarinen malli on saanut osakseen kritiikkiä 

siitä, että se vaikuttaa todellisuutta suoraviivaisemmalta ja tämän takia kehittä-

mistoiminta näyttää yksinkertaisemmalta, kuin se todellisuudessa onkaan. (Salo-

nen 2013, 15.) 
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Kuvio 2. Opinnäytetyön eteneminen lineaarisen mallin mukaan (mukaillen Toikko 

& Rantanen 2009, Salosen 2013 mukaan). 

 

Opinnäytetyön prosessi lähtee perustelusta. Aloitimme opinnäytetyömme hank-

kimalla toimeksiantajan sekä rajaamalla aiheen. Lähtökohdat määritellään ja ne 

edesauttavat toiminnan organisointia, toteutusta ja arviointia. Tavoite olisi hyvä 

perustella mahdollisimman konkreettisesti, jotta voidaan pohtia, kuinka tavoittei-

siin pystytään vastaamaan. (Toikko & Rantanen 2009, 57.) Toiminnan perusta 

onkin tavoitteiden määrittely, koska sen varaan rakentuu myöhempi prosessi (Vir-

tanen 2000, Toikko & Rantasen 2009, 64 mukaan).  

 

Perustelun jälkeen seuraava vaihe on suunnittelu, jossa käytännön toteutus 

suunnitellaan ja valmistellaan. Sen lähtökohtana on tavoite. Tavoite voidaan ja-

kaa alatavoitteiseen ja tehdä esimerkiksi kolme vaihetta. Organisoinnin tuloksena 

on toimintasuunnitelma, jossa on mahdollisimman konkreettisesti tuotu esille toi-

minnan tavoite ja kohde. (Toikko & Rantanen 2009, 58.) Suunnitteluvaiheessa 

tutustuimme teoriaan ja teimme haastattelurungon (liite 1). Tämän jälkeen 

aloimme valmistella haastatteluja. 

 

Kolmas vaihe on toteutus. Se pyritään rajaamaan ja kohdentamaan tarkasti, jotta 

resurssit riittävät sen tekemiseen. Kun toiminnan ideointi on valmis, voidaan aloit-

taa konkreettinen kokeilu. Tekemisen ohella pystytään kerätä palautetta, jotta 

voidaan parantaa tekemistä jatkossa. Tekijän on myös itse analysoitava itseään. 
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(Toikko & Rantanen 2009, 60–61.) Toteutimme opinnäytetyömme teemahaastat-

teluilla. Nauhoitimme haastattelut, jonka jälkeen litteroimme ja väri koodasimme 

ne. Näistä kirjoitimme tulokset. 

 

Toteutuksen jälkeen tekijä arvioi, onko toiminta saavuttanut tarkoituksensa vai ei. 

Arvioinnissa pohditaan toiminnan perustelua, organisointia ja toteutusta. Tätä 

kutsutaan prosessiarvioinniksi, jossa nähdään se, että toiminnan tavoitteet ja toi-

mintatavat voivat muuttua kesken toiminnan. (Toikko & Rantanen 2009, 60–61.) 

Tulosten jälkeen kirjoitimme johtopäätökset, jossa peilaamme tuloksia ja teoriaa. 

Tämän jälkeen olemme pohtineet opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä. 

 

 

8.2  Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus kuvaa todellista elämää (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 1997, 157). Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tavoittaa ih-

misen omat kuvaukset koetusta todellisuudesta. Siinä tarkastellaan merkitysten 

maailmaa, joka on sosiaalinen ja ihmisten välinen. Tutkimuksella voidaan saada 

tietoa myös ihmisten merkityksellisiksi koettua elämän kulkua tai omaan elämään 

pidemmälle jaksolle sijoittuvia asioita. (Vilkka 2015, 118.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kirjoitetaan aluksi teoriaa eli toisin sanoen teoreet-

tinen viitekehys. Viitekehys muodostuu käsitteistä ja niiden välisistä suhteista.  

Ne avaavat lukijalle niin tutkimusta ohjaavia metodologioita kuin tutkittavasta il-

miöstä jo tiedettäviä asioita. Teoriaa tarvitaan sen lisäksi myös etiikan ja luotet-

tavuuden kirjoittamiseen sekä tutkimuskokonaisuuden mieltämiseen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 18.) 

 

Päämääränä eivät ole tilastolliset yleistykset (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73). Tar-

koitus ei ole myöskään löytää totuutta tutkittavasta asiasta (Alasuutari 1994, Vil-

kan 2015, 120 mukaan). Laadullisella tutkimuksella pyritään kuvamaan jotain il-

miötä tai tapahtumaa (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73). Sen tavoitteena ei ole löytää 

totuutta tutkittavasta asiasta. Tarkoituksena on tutkimuksen aikana muodostunei-
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den tulkintojen avulla näyttää jotakin, joka olisi muuten välittömän havainnon ta-

voittamattomissa. Nämä välittömän havainnon tavoittamattomissa olevat asiat 

ovat kuin arvoituksia. Tutkimuksen tavoitteena onkin näiden arvoitusten ratkaise-

minen. Tulkinnat eli arvoitusten ratkaisut syntyvät haastateltavien kuvaamista ko-

kemuksista. (Alasuutari 1994, Vilkan 2015, 120 mukaan.) 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelminä toimivat yleensä haastattelu, kysely, 

havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Tutkittavasti ongelmasta 

ja tutkimusresursseista riippuu, käytetäänkö näitä aineistonkeruumenetelmiä 

vaihtoehtoisesti, rinnan vai eri tavoin yhdisteltynä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73). 

Haastateltavan ajatukset eivät voi koskaan tulla tyhjentävästi ymmärretyksi. Tut-

kija asettaa oman kokemuksensa ja ymmärryksen avulla kysymyksiä. Sen avulla 

haastattelija voi ymmärtää ja tulkita tutkimuskohdetta. (Varto 1992, Vilkan 2015, 

118 mukaan.) 

 

 

8.3 Kokemuksen tutkiminen 

 

Kokemuksilta ei voi välttyä, sillä ne ovat olennainen osa ihmisen arkea ja muuta 

elämää. Kokemukset luovat mahdollisuuden ihmistieteelliselle tutkimukselle. Ko-

kemuksen ja sen merkityksen näkyväksi tekeminen arjessa sekä tieteellisissä vii-

tekehyksissä ovat jokaisen ihmisen ja myös tutkijan mahdollisuus. Tutkija saattaa 

kyseenalaistaa kokemuksen tutkimuksen tarkoituksen, sillä onhan jokaisen ihmi-

sen kokemus hänen oma subjektiivinen näkemyksensä asiasta, miksi sitä pitäisi 

siis tarkastella syvemmin. Kokemuksen tutkiminen on silti tärkeää, sillä se on yksi 

ihmiselämän suurimmista mysteereistä, mikä se on ja miten on mahdollista ko-

kea. Kokemus on aina kuitenkin subjektiivinen kokemus jostakin merkitykselli-

sestä, mutta kuinka se on mahdollinen. Tämä on syy sille, miksi kokemuksen 

tutkiminen on niin mielenkiintoista. (Koivisto, Kukkola, Latomaa & Sandelin 2014, 

7, 14.) 

 

Ilman intentionaalisuutta, ihminen ei olisi tajunnallinen olento. Intentionaalisuu-

den rinnalla käytetään myös käsitettä mielellisyys. Molemmat käsitteet tarkoitta-



25 
 

vat samaa eli ihmisen tajunnallisuuteen kuuluvaa tapaa siitä, miten hän suuntau-

tuu johonkin toimintaan, oman toimintansa ulkopuolelle. Joskus kohde voi olla 

helppo tunnistaa, mutta joskus taas se voi olla melkein mahdotonta. Ihmiselle 

saattaa olla vaikeaa käsittää sitä, mistä hänen kokemuksensa tulee. Vaikka hän 

ei kykenisi selvittämään syytä sille, mistä kyseinen kokemus johtuu, on hänen 

elämyksensä siitä huolimatta todellinen. (Perttula 2005, 116.) 

 

Kun kokemusta tutkitaan, on tutkijan syytä ajatella, millaisista elämäntilanteista 

kohteen todellisuus voi koostua. Elämäntilanne koostuu kaikista niistä asioista, 

joihin ihminen on suhteessa. Voidaan ajatella, että ihmisellä on tilanteen mukaan 

yksi kokonainen elämäntilanne. Tämä on tärkeää muistaa kokemusta tutkiessa. 

(Perttula 2005, 117–119.)  

 

Ihmisen tunteet ovat kokemuksia, jotka näyttävät hänen tajunnallista suhdettaan 

aiheeseen niin aidosti kuin se on mahdollista hänelle. Voimme ajatella, että ihmi-

sen kokema tunne auttaa häntä sopeutumaan sen hetkiseen aiheeseen ja pidem-

mällä aikavälillä tämä sama kokemus auttaa häntä sopeutumaan muihin kohdat-

taviin aiheisiin. (Perttula 2005, 124.) 

 

Tutkiakseen elämäntilannetta tutkijan on löydettävä sellaisia ihmisiä, joiden elä-

mäntilanteeseen liittyy sellaisia teemoja, joiden kokemuksista hän on kiinnostu-

nut. Kohderyhmä määräytyy teemain mukaan, joiden kokemuksiin tutkija haluaa 

syventyä. Tutkimuksessa voi tulla esille myös uusia teemoja, jotka liittyvät tutki-

muksen aiheeseen ja tavoitteiseen. (Perttula 2005, 137.) 

 

Kokemus on elävä kokemus. Se ei ole sana, liike tai käsite eikä myöskään tapa 

puhua tai elehtiä. Kokemus on elävä juuri sen takia, koska se kertoo ihmisen 

tajunnallisuuden tapaa suhtautua oman toimintansa ulkopuolelle ja antaa sille 

merkitys. Tutkijan ei ole pakko ymmärtää toisen ihmisen kokemusta eikä sitä hä-

neltä odotetakaan. Tutkijan tehtävänä on tutkia ihmisiä, joilla voi olla samankal-

taisia kokemuksia elämäntilanteensa perusteella, mutta hän ei voi silti odottaa, 

että ihmiset kertovat hänelle juuri täsmällisesti hänen aiheeseensa liittyviä asi-

oita. (Perttula 2005, 137.) 
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8.4  Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelua haastattelun lajina voidaan käyttää kvalitatiivisen tutkimuk-

sen lisäksi myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 1997, 202). Tee-

mahaastattelulle tyypillistä on se, että keskustelut on kohdennettu tiettyihin tee-

moihin. Sitä pidetään lomake- ja avoimen haastattelun välimuotona, jossa koros-

tetaan haastateltavien elämysmaailmaa ja määritelmiä tilanteista. Haastattelun 

aihepiirit ovat tiedossa eikä kysymyksillä ole tarkkaa muotoa tai järjestystä. (Hirs-

järvi & Hurme 1995, 35—37.) Tuomen ja Sarajärven (2018, 87—88) mukaan tee-

mahaastattelussa voidaan esittää tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä haastat-

telussa saaduista vastauksista. 

 

Yhdenmukaisuuden vaateen aste vaihtelee eri tutkimuksesta toiseen. Laadulli-

sen tutkimuksen perinteisiin liittyykin kysymys, onko kaikkia kysymyksiä esitet-

tävä ja onko järjestyksen oltava aina sama. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75.) Tarkoi-

tuksena on saada kerättyä sellaista aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä tut-

kittavaa ilmiötä koskevia päätelmiä. Haastattelun tarkoituksena on saada tietoa 

ilmiön perusominaisuuksista ja -luonteista sekä hypoteesien löytämisestä. (Hirs-

järvi & Hurme 1995, 35—37.) 

 

Tutkimusta edeltävässä suunnittelussa hahmotetaan aluksi tavoitteita ja ongel-

mia, ongelmien ratkaisuun tarvittavaa tietoa ja tehdään yleisluontoista suunnitte-

lua. Sitten on suunniteltava varsinainen haastattelutilanteen toteutus ja kulku. Vii-

meisimpänä on suunniteltava vielä haastattelun jälkeinen toiminta. Teemahaas-

tattelun sisällön suunnittelussa tutkijan on aluksi päätettävä, millaisia päätelmiä 

hän aineistostaan haluaa tehdä: kuvata haastateltavan toimintaa vai ennustaa 

haastateltavan toimintaa. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 39–40.) 

 

Haastattelurunkoa tehdessä laaditaan teema-alueluettelo. Siitä haastattelukysy-

mykset koostuvat. Haastateltava voi kertoa, kuinka ilmiö konkretisoituu hänen 

ajatuksissaan ja maailmassaan. Jos tilanne sallii, voidaan haastattelussa syven-

tyä johonkin tiettyyn teemaan. Haastattelu tuottaa muuttujia eli indikaattoreita, 
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jotka kuvaavat ilmiötä. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 39–40.) Teimme teemahaastat-

telurungon (liite 1) niistä asioista, jotka vastaavat tutkimuskysymykseemme. Li-

säsimme myös kysymyksiä perustuen arjen teoriaan. 

 

Testihaastattelu auttaa järjestelemään kysymyksiä sekä muokkaamaan niitä pa-

remmiksi, ja enemmän tutkimustavoitteita vastaaviksi. Testihaastattelusta saa 

myös tietoa siitä, kuinka ulkopuolinen ihminen ymmärtää kysymykset ja ovatko 

ne tarpeeksi ymmärrettäviä. Tutkimusmaailman kieli on usein monimutkaista sel-

laisille ihmisille, jotka eivät sitä tarvitse jokapäiväisessä elämässään. Testihaas-

tattelun avulla varmistuu myös siitä, että kysymykset ovat sellaisia, joihin haluaa 

saada vastauksen. (Spoken 2016.) 

 

Testihaastattelumme toteutettiin englannin kielellä eikä siihen tarvinnut varata 

tulkkia. Testihaastattelussa saimme tietoa kysymyksistämme ja huomasimme, 

että osa kysymyksistä täytyy muokata sopivammiksi. Päätimme myös, että li-

säämme haastattelurunkoomme (liite 1) muutaman kysymyksen, joilla saisimme 

enemmän tietoa vastaanottokeskuksen arkeen kuuluvista asioista sekä asukkai-

den keskinäisistä suhteista. Varsinaisiin haastatteluihin varasimme aina haasta-

teltavan äidinkieltä puhuvan tulkin. 

 

 

8.5 Aineiston keruu turvapaikanhakijoita haastattelemalla 

 

Aloitimme opinnäytetyön prosessin lokakuussa 2018. Aluksi hankimme toimeksi-

antajan, jonka kanssa keskustelimme mahdollisista opinnäytetyön aiheista. Pa-

lautimme kirjoitelman, jonka jälkeen meidät ohjattiin lukupiiriin. Joulukuun luku-

piiriin olimme saaneet rajattua aiheen sopivaksi ja aloitettua suunnitelman tekoa. 

 

Kun saimme opinnäytetyön suunnitelman hyväksyttyä, saimme aloittaa haastat-

telut. Aloitimme ottamalla yhteyttä vastaanottokeskukseen. Ensin teimme saate-

kirjeen (liite 2) ja suostumuslomakkeen (liite 3) haastatteluja varten. Käytimme 

saatekirjettä myös tiedotteissa (liite 4–6). Teimme asukkaille tiedotteen (liite 4) 

opinnäytetyöstämme ja siihen kuuluvista haastatteluista. Käänsimme tiedotteet 
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myös farsiksi ja arabiaksi (liite 5–6). Tiedotteissa oli meidän kuvamme mutta pää-

timme poistaa kuvat opinnäytetyöhön tulevista liitteistä. Menimme vastaanotto-

keskukseen ja pyysimme vapaaehtoisia asukkaita haastatteluihin. 

 

Haastateltavien on hyvä aluksi tottua tutkijan läsnäoloon. Erilaisten tunnustelujen 

ja kohtaamisten kautta he alkavat luottaa tutkijaan. Koska henkilöt ovat arjessaan 

kohdanneet paljon oman määräysvaltansa rajoittamista, suora lähestyminen ei 

tuo haluttua lopputulosta. Tutkija ei voi olla liian kärkäs kohdatessaan haastatel-

tavia, koska se saattaa vieraannuttaa heidät. Tutkimuksen tekemisen paikka ja 

ihmisten väliset suhteet vaikuttavat siihen, millaisena haastateltavat kokee tutki-

jan ja hänen tutkimuksensa. Tämä taas vaikuttaa siihen, miten tutkimus etenee 

ja fokusoituu. (Puumala & Kynsilehto 2017, 360–361.) 

 

Turvapaikanhakijoiden kanssa strukturoitu haastattelu ei ole tarkoituksenmukai-

sin, koska se saattaa herättää voimakasta epätietoisuutta. Haastateltavalla on 

oltava herkkyyttä ja hänen lähestymistapansa on oltava niin sanottu kohtaavan 

haastattelun tapa. Turvapaikanhakijoita haastateltaessa on tutkijan osattava poh-

tia kriittisesti omaa rooliaan eli reflektoida tutkimusprosessin aikana. (Puumala & 

Kynsilehto 2017, 357–358.) 

 

Avoimehko temaattinen haastattelu ja etnografinen haastattelu ovat yleisimmin 

käytettyjä turvapaikanhakijoiden haastatteluissa. Kuitenkin periaatteessa heitä 

voi haastatella muillakin haastattelun lajityypeillä. Avoimehko temaattinen haas-

tattelu ja etnografinen haastattelu sallivat haastateltavan määrittää keskeisinä pi-

tämiään näkökulmia. Se on tärkeää, sillä turvapaikanhakijat ryhmänä ovat herät-

täneet voimakkaita tunteita niin oman ryhmän kuin tutkimuskentän ulkopuolella.   

(Puumala & Kynsilehto 2017, 359.) Turvapaikanhakija on vain hallinnollisesti an-

nettu määritelmä henkilölle. Henkilö saattaa itse määritellä itseään aivan toisin. 

Tämän vuoksi on haastattelijan osattava kyseenalaistaa valmiit luokittelunsa ja 

määritelmänsä. Ne saattaisivat aiheuttaa haastateltavasta hämmennystä tai vas-

tarintaa. (Solis 2004, Puumalan & Kynsilehdon 2017, 358 mukaan.) 

 

Haastattelujen aikana voi olla tarvetta tulkille. Silloin täytyy muistaa, että tulkkaus 

tapahtuu aina suhteessa tilanteeseen, mukana oleviin ihmisiin, paikkaan sekä 
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aikaan. Tämän takia haastattelulle on ominaista, että siitä syntyy erilaisia variant-

teja sekä yhdistelmiä, jotka eivät ole täysin etukäteen ennustettavissa. (Koskinen, 

Leminen & Vuori 2018, 27). 

 

Saimme sovittua kaikki haastattelut samalle viikolle. Tutkimuksen aloittamista ja 

suorittamista hidastavat kuitenkin vastaanottokeskusten omat rajoitukset. On tär-

keää varmistaa, että luvat ovat kunnossa ja ettei tutkimukseen osallistuvalle ai-

heudu tarpeetonta haittaa. (Puumala & Kynsilehto 2017, 360; 370.) 

 

Koska testihaastattelussa kesti tunti ilman tulkkia, varasimme haastatteluihin 

puolitoista tuntia tulkkiaikaa. Kahden ensimmäisen haastattelun jälkeen huoma-

simme, että tunnin haastatteluaika olisikin riittävä ja seuraaviin haastatteluihin 

varasimme tunnin tulkkiajat. Haastattelimme yhteensä viisi henkilöä. Haastatel-

tavina olivat yli kaksi vuotta vastaanottokeskuksessa asuneet turvapaikanhakija-

miehet. He olivat eri kansalaisuuksista ja eri-ikäisiä. 

 

Haastattelutilanne tulkkauksen kanssa on usein monin tavoin epäsymmetrinen. 

Tulkkauksen eri käyttäjät ovat tilanteessa eri asemissa. Tutkijat saattavat edus-

taa suomalaista yhteiskuntaa, sekä sen instituutioita ja yleensä he kuuluvat val-

taväestöön ja tämän takia heillä on jo lähtökohtaisesti vahva asema. Vieraskieli-

nen kuuluu useimmiten vähemmistöön ja usein haastattelutilanteissa on kyse 

heidän elämäänsä liittyvistä asioista, ja tämän takia heillä on vähemmän valtaa. 

Tutkijat usein myös vastaavat tulkin tilaamisesta, joka jo ennen aloitusvaihetta 

vaikuttaa haastateltavan mahdollisuuksiin osallistua omien asioidensa hoitami-

seen. (Koskinen, Leminen & Vuori 2018, 12.) 

 

Tulkit ovat lähtökohtaisesti puolueettomia, mutta tulkin toimintaa tulkitaan poik-

keuksetta valtaerojen taustaa vasten. Haastateltava saattaa ajatella tulkin olevan 

tutkijoiden edustaja sitä kautta haastateltava mieltää hänet puolueelliseksi. Tulkin 

oma etninen tausta vaikuttaa myös tulkkaustilanteeseen. Tällöin voi ilmetä risti-

riita tilanne, jossa tutkijat mieltävät tulkin samaan ryhmään kuin haastateltava, 

eikä tulkkauksen puolueettomaksi ammattilaiseksi. Tämä on yksi tulkkauksen ar-

kisista ristiriidoista. (Koskinen, Leminen & Vuori 2018, 12.) 
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Haastatteluja aloittaessa kävimme jokaisen haastateltavan kanssa läpi saatekir-

jeen (liite 2) ja haastattelun suostumuslomakkeen (liite 3). Kävimme ne läpi tulkin 

välityksellä. Toteutimme haastattelut niin, että sovimme etukäteen, että toinen 

ottaa vetäjän roolin ja toinen kuuntelee sekä kysyy tarvittaessa tarkentavia kysy-

myksiä. Haastattelujen aikana meillä oli käytössä teemahaastattelurunkomme 

(liite 1). Kysyimme aina tarkentavia kysymyksiä haastattelun aikana nousseista 

teemoista, joita ei ollut haastattelurungossamme (liite 1). 

 

On hyvin tyypillistä, että turvapaikanhakijoilla on voimakkaita käsityksiä haastat-

telusta. Aikaisemmat kokemukset haastattelutilanteista voivat olla esimerkiksi po-

liisin, rajavartioston tai turvapaikkapuhuttelijoiden kanssa. Nämä viran-

omaishaastattelut ovat vaikuttaneet siihen, mitä ihmiselle tapahtuu. Haastatte-

luun vaikuttavat nämä aiemmat haastattelukokemukset ja myös haastateltavan 

suhtautuminen viranomaisiin. Tärkeää on antaa henkilölle mahdollisuus tuoda 

omat näkemyksensä esiin. (Puumala & Kynsilehto 2017, 365.) 

 

Luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen on onnistumisen kan-

nalta keskeisintä. Tutkijalla ei ole samanlaisessa valtajaottelussa haastateltavan 

kanssa niin kuin esimerkiksi vastaanottokeskuksen tai Maahanmuuttoviraston 

työntekijä olisi. Tämä helpottaa vuorovaikutusta. Kuitenkin on otettava huomioon 

kieli-, kulttuuri-, sukupuoli- ja koulutustaustaerot. (Puumala & Kynsilehto 2017, 

366.) 

 

Vuorovaikutuksella on aina oma tilansa sekä ympäristönsä. Nämä luovat muka-

naan erilaisia sääntöjä, tavoitteita sekä välineitä. Vuorovaikutuksen ympäristö eli 

toimintaympäristö voidaan nähdä eräänlaisena areenana, jossa vuorovaikutus 

toteutuu. Kulttuurien kohtaaminen tapahtuu monilla erilaisilla areenoilla ja tämän 

takia ei ole ollut mahdollista luoda niin sanottuja patenttiratkaisuja jokaiseen ti-

lanteeseen. Kulttuurisen monimuotoisuuden oppimisprosesseja on syytä peilata 

aina siihen areenaan, jolla ihmiset joutuvat tekemisiin erilaisuuden kanssa. (Ham-

mar-Suutari, Pitkänen, Raunio & Säävälä 2011, 17.) 
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8.6 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysi tarkoittaa tekstianalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 104). Sisäl-

töä voidaan analysoida usealla eri tavalla. Näitä analyysitapoja ovat esimerkiksi 

laskeminen, asteikointi, teemoittelu, yhteyksien tarkastelu, kehityskulun tarkas-

telu sekä metaforien käyttö.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 172–179.)  Sisällönanalyy-

sin tarkoituksena on etsiä tekstin merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 104). 

 

Teemahaastattelulla saatua aineistoa on yleensä paljon. Analyysivaihe voi olla 

mielenkiintoisen lisäksi myös tuskallinen ja työläs prosessi. Aineiston keruun jäl-

keen olisi hyvä aloittaa mahdollisimman pian aineiston käsittely ja sen analyysi. 

Tutkija voi joko kirjoittaa nauhamateriaalin tekstiksi tai olla kirjoittamatta, jolloin 

hänen on tehtävä päätelmiä suoraan nauhoista. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 108—

109.) Teemahaastattelulla saatua aineistoa voidaan analysoida niin kvantitatiivi-

sesti kuin kvalitatiivisesti (Hirsjärvi & Hurme 2001,180). 

 

Sisällönanalyysina teemoittelu tarkoittaa sitä, että haasteltujen vastauksista etsi-

tään yhtäläisyyksiä sekä sellaisia piirteitä, jotka nousevat vastauksista useasti 

esille. Nämä piirteet voivat pohjautua teemahaastattelun kysymyksiin sekä niissä 

käytettyihin teemoihin, ja sen takia odotettavaa onkin, että ainakin haastattelun 

lähtökohta teemat nousevat esiin. Näiden lisäksi yleensä esille tulee myös muita 

lukuisia teemoja, jotka useassa tapauksessa ovat lähtökohtateemoja mielenkiin-

toisempia. Teemoittelussa esiin nostettavat teemat pohjautuvat tutkijan omiin tul-

kintoihin haastateltavan vastauksista. On todella epätodennäköistä, että kaksi 

haastateltavaa ilmaisisi asian täysin samoilla sanoilla, mutta tutkija silti koodaa 

ne samaan luokkaan. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173.) 

 

Aineiston keräämisen ja tallentamisen jälkeen, tutkija voi valita sopivamman kah-

desta aineiston purkamisen tavasta. Ensimmäinen tapa on aineiston kirjoittami-

nen tekstiksi. Sanasta sanaan puhtaaksikirjoittaminen eli oikealta termiltään litte-

rointi pystytään tekemään koko haastattelusta, tai se voidaan toteuttaa valikoi-

den, eli esimerkiksi vain haastattelun teemoista tai pelkästään vastaajan pu-



32 
 

heesta. Toinen tapa on se, että aineistoa ei kirjoiteta tekstimuotoon vaan päätel-

mät tai teemat koodataan suoraan tallennetusta aineistosta. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 138.) 

 

Aineiston litterointi on yleisempi tapa kuin päätelmien tekeminen suoraan mate-

riaaleista. Jos päätelmät tekee suoraan materiaalista, on se helpointa silloin, kun 

haastateltavia on ollut vain muutamia ja kun haastattelun kesto ei ole ollut pitkä. 

Kun haastattelijoita, on ollut useampia, on heidän mahdollista edetä ryhmäpro-

sessoinnin avulla. Haastattelijat kokoontuvat keskustelemaan teemoista sekä 

siitä, mitä luokkia heidän keräämästään materiaalista nousee esille. He myös 

keskustelevat teemoista, jotka ovat yhteisiä sekä siitä, kuinka aineisto lopullisesti 

kategorisoidaan ja koodataan.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 138.) 

 

Tutkimuskysymys ja analyysitapa määräävät litteroinnin tarkkuustason. Tark-

kuustasoa määrittää myös tutkimuskysymys: ollaanko kiinnostuneita mitä kerro-

taan vai millä tavoin kerrotaan. Ennen litterointia on tutkijan syytä miettiä, kuinka 

tarkka haluaa olla ja kuinka ne vastaavat hänen tutkimusintressiään. Välillä 

pelkkä puheen pääsisällön avaaminen riittää ja välillä on järkevämpää tehdä pik-

kutarkempaa työtä. (Ruusuvuori & Nikander 2017, 427—430.) 

 

Analyysin tekninen vaihe aloitetaan pelkistämällä aineiston alkuperäisilmaukset. 

Aineistosta etsitään tutkimustehtävään tai -ongelmaan liittyviä kysymyksiä. Ensin 

siis valitaan asiat, jotka vastaavat tämän tutkimuksen tutkimuskysymykseen. Pel-

kistetyt ilmaukset luokitellaan ja jokaiselle luokalle annetaan sen sisältöä kuvaava 

nimi. Luokittelu on yksi kriittisimmistä vaiheista tutkimuksessa, koska ilmaisujen 

luokittelu on tutkijan tai tutkijoiden tulkinnan mukainen. Tämän jälkeen analyysiä 

jatketaan yhdistämällä samaan luokiteltuja alaluokkia toisiinsa ja luomalla niistä 

yläluokkia. Yläluokat nimetään niiden sisällön mukaan. Lopulta kaikki luokat yh-

distetään yhdeksi kaikkia kuvaavaksi luokaksi. Kaikki luokat yhdistämällä vasta-

taan tutkimustehtävään. (Miles & Huberman 1994, Tuomen & Sarajärven 2018, 

114 mukaan.) 

 

Haastattelumme nauhoitettiin ja kuuntelijan roolissa oleva teki tarvittavia muistiin-

panoja. Kun saimme kaikki haastattelut tehtyä, aloitimme niiden litteroinnin. 
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Haastattelut litteroitiin sanatarkasti. Tässä täytyy kuitenkin huomioida se, että lit-

teroinnit on tehty tulkin käännöksen mukaan. Litteroimme haastattelut viikon ai-

kana. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 40 sivua rivivälillä 1,5 ja fontilla Arial. 

 

Tulostimme litteroidut tekstit, sillä koimme niiden olevan käytännöllisempiä tee-

moitteluun. Litteroinnin jälkeen aloitimme teemoittelun. Teemoittelun välineenä 

käytimme eri värejä. Teemoittelimme viidellä eri värillä esimerkiksi vapaa-aika oli 

punainen. Teemahaastattelurungossamme (liite 1) oli neljä teemaa, mutta haas-

tatteluissa esille nousi kaksi uutta teemaa. Alkuperäisiä teemojamme olivat alku-

tiedot, arki, vapaa-aika sekä asuminen. Jokaisessa haastattelussa nousivat esille 

ohjaus ja odottaminen, joten päätimme lisätä ne omiksi teemoiksi tuloksiimme. 

 

Kun värikoodaukset litteroituun tekstiin oli tehty, niin kokosimme yhden värin il-

maukset yhdelle erilliselle Word-tiedostolle. Alkuperäisiä ilmauksia jaettiin erilai-

siin luokkiin, jotka lopulta yhdistyivät yhteen yhdistävään luokkaan (kuvio 3). Aloi-

timme prosessin tekemällä alkuperäisistä ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia (liite 

7). Pelkistetyt ilmaukset jaoimme alaluokiksi (liite 8). Alaluokat saimme jaoteltua 

yläluokkiin (liite 9) eli opinnäytetyömme teemoihin. Yläluokat luokiteltiin yhdistä-

vään luokkaan (liite 10) eli opinnäytetyömme aiheeseen. 
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Kuvio 3. Esimerkki analyysistä. 

 

Päätimme, että emme laita haastatteluista otettuihin suoriin lainauksiin minkään-

laista koodausta, koska halusimme pitää anonymiteetin erittäin vahvana. Tarkoi-

tuksena oli, että myöskään vastaanottokeskuksessa työskentelevät ohjaajat eivät 

pystyisi mitenkään tunnistamaan lainauksista sen sanonutta henkilöä. Päätimme 

olla anonymiteetistä näin tarkkoja, sillä haastateltavilta tuli pyyntö, että kukaan ei 

heitä voisi millään tavoin tunnistaa vastauksista. Tämän takia emme ole jättäneet 

opinnäytetyössämme näkyviin lainauksiin koodauksia. 

 

Lainauksia valitessamme teimme niin, että katsoimme jokaisen haastattelun lit-

teroidusta versiosta aiheeseen liittyvän vastauksen. Laitoimme jokaiseen tee-

maan kaikista haastatteluista kommentin, jos sellainen oli. Jokainen käytetty vas-

taus yliviivattiin litteroidusta versiosta, eikä sitä käytetty enää. Halusimme käyttää 

haastatteluja mahdollisimman laajasti opinnäytetyössämme, jotta voimme taata 

sen, että mahdollisimman monen haastateltavan ääni tulee kuulluksi. 
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Haastatteluissa nousi esille teemoina arki, odottaminen, vapaa-aika, asuminen ja 

ohjaus. Näitä käsittelemme tuloksissa, sillä niistä oli eniten aineistoa. Emme ole 

kirjoittaneet ”vapaan keskustelun” asioita tuloksiin, koska sovimme haastatelta-

vien kanssa, ettemme kirjaa niitä opinnäytetyöhömme. Nämä asiat eivät myös-

kään vastaa tutkimuskysymykseemme. Vapaan keskustelun aiheina olivat oman 

kotimaan tapahtumat ja ihmettelyt joistakin suomalaisista tavoista.  

 

 

9  Tulokset 

 

 

9.1 Arki vastaanottokeskuksessa 

 

Tavallinen päivä koostuu usean haastateltavan mukaan syömisestä, nukkumi-

sesta ja puhelimen käytöstä. Eräs haastateltavista kertoi, ettei tee mitään ja sen 

takia vuorokausirytmi on sekaisin. Tästä on aiheutunut se, että hän valvoo yöt ja 

nukkuu päivät. 

 
– – enemmän olen tuolla sängyllä ja katson puhelimella elokuvia, sii-
hen menee eniten aikaa. 

 
– – Yön olen hereillä. Aamulla nukun pitkään. – –  

 
 
Haastateltavista suurin osa käy vastaanottokeskuksessa koulua. Tällä hetkellä 

opetusta on vain muutamia tunteja viikossa. Jokaisen haastatellun mielestä kou-

lua pitäisi olla enemmän esimerkiksi yhden haastateltavan mielestä 4-5 tuntia 

päivässä viitenä (5) päivänä viikossa olisi sopiva määrä opetusta.  

 
– – toivon, että saisimme töitä ja pääsisimme kouluun. Olen ollut 
Suomessa kolme vuotta enkä osaa lukea yhtään sanaa suomeksi. 
Toivon, että saamme enemmän opintoja. 

 
 
Ryhmät on jaettu suomen kielen osaamistason mukaan ja ne koetaan liian pie-

niksi. Luokissa on kahdesta (2) kolmeen (3) oppilasta, korkeintaan viisi (5). Erään 

vastaajan mielestä suurempi ryhmäkoko toisi tunteen oikeasta koululuokasta. 
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Kyllä, minun mielestä, että jos olis enemmän opiskelijoita, niin vois 
olla vähän parempi fiilis ja on parempi opiskella, kun on enemmän. 
 

 
Eräs haastateltavista koki, ettei kolmen vuoden opetus ole tuottanut tulosta, 

koska hän ei osaa lukea yhtään sanaa suomeksi. Hän kertoo myös, että joskus 

opettaja käyttää opetuksessa suomen kieltä ja englannin kieltä sekaisin. Se tuot-

taa hänelle haasteita, koska hän ei osaa englantia ja sen vuoksi kielet menevät 

sekaisin. 

 
Koko ajan vain kielioppia ja kielioppia ja se on tosi vaikeaa. Eli me 
käydään kielioppia koko ajan, mutta silti en osaa lukea tai kirjoittaa.  
Eli kyllä minä muistan, että yksi kirjain pitää ottaa pois ja vaihtaa toi-
seen. 

 
 
Haastatteluissa myös mainittiin, että opetustyyli ja opettajat ovat hyviä. Ainoat 

kehitysehdotukset tulivat opettajien käyttämästä opetussuunnitelmasta: kieliopin 

opetusta voisi vähentää ja tilalle voisi lisätä esimerkiksi enemmän suomen kielen 

lukemista ja kirjoittamista. Samojen asioiden opettelu uudestaan ja uudestaan 

turhautti. Eräässä haastattelussa sanottiin suoraan, ettei suomen kielen opiskelu 

enää kiinnosta, koska tulevaisuudesta ei ole varmuutta. Kuitenkin suurin osa 

haastateltavista kokivat suomen kielen opiskelun tärkeänä.  

 
Se on tärkeää, hyödyllistä ja meillä on paljon vapaa-aikaa. 
 

 
Ja myös tota halusin sanoo sen, että jotenkin en vaan enää jaksa 
opiskella suomea. Tää varmaan on monien, monien niinku turvapai-
kanhakijoiden mielipide. Kyllä se myös on, tämä epätoivoisuus, että 
on niinku epätoivoinen tulevaisuutta ajatellen. 

 
 
Tuloksien mukaan siivoustoiminta on säännöllistä kerran viikossa tapahtuvaa toi-

mintaa. Vastaanottokeskuksen ohjaajat laativat listan siivousvuoroista. Jokainen 

haastateltava koki siivoustoiminnan olevan epäreilua, koska osa asukkaista ei 

osallistu yhteisten tilojen siivoukseen. Uutena haasteellisena ilmiönä koettiin se, 

että yhä useammat ovat hakeneet lääkäriltä ’’lääkärin paperin’’ eli vapautuksen 

keksityllä vaivalla. Kun on saanut ’’lääkärin paperin’’ niin ei tarvitse siivota ja tämä 

koettiin epäreiluna, koska hänen työnsä jäivät haastateltavien tehtäväksi tai pai-

kat siivoamatta. 
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Meillä on periaatteessa sama huone, sama kämppä miten voi tätä 
vastaanottokeskusta laskea. Se on epäreilua, että joku näin epärei-
lusti voi pyrittää tämän asian niin, että yhdellä lääkärikäynnillä, joka 
on hänelle vielä ilmainen, niin saada vapautuksen ja hän menee ves-
saan kakkaamaan ja mä menen pesemään hänen kakkaa. Hän me-
nee keittiöön tekemään ruokaa ja sotkee koko keittiön ja minun pitää 
siivota se keittiö. 

 
 

– – täällä on siivous ja koulunkäynti pakollista. Jos et osallistu niihin 
pakollisiin tehtäviin niin noin 20% palkasta vähennetään. Se on aika 
epäreilua, kun moni menee lääkäriin, keksivät ongelmia ja saavat 
paperin, jonka näyttävät toimistoon eikä heidän tarvitse tehdä mi-
tään. 

 
 
Suurin osa haastateltavista koki, että vastaanottorahat riittävät välttämättömiin 

asioihin, esimerkiksi ruoan, vaatteiden ja tupakan ostoon. Eräs haastateltavista 

sanoi, että rahat riittävät, jos niitä ei kuluta turhiin asioihin. Toinen haastateltavista 

myös mainitsi, että vastaanottorahalla tulee toimeen, mutta esimerkiksi keskus-

taan meneminen linja-autolla päivittäin ei ole mahdollista. Kolmannen haastatel-

tavan mukaan kaikki turvapaikanhakijat pelaavat rahapelejä ajankuluksi ja että 

he saisivat ajatukset johonkin muualle. 

 
– – me saadaan 312e – – Sillä rahalla pitäisi koko kuu elää, ostaa 
ruokaa ja syödä ja nukkua ja kaikki. 

 
 
Suurin osa haastateltavista saa nukuttua hyvin. Erään haastateltavan mielestä 

ongelmana nukkumiseen koitui yhteisistä tiloista tulevat äänet. Toinen haastatel-

tavista kertoi, että hän valvoo yöllä ja nukkuu päivällä.  

 
– – eilenkään minä en saanut nukuttua, kun kolmen ja puol neljän 
maissa yöllä, kun kuulin vähän tv:n ääntä. 

 
 
Tuloksissa ilmeni, että töitä haluttaisiin tehdä, koska vapaata aikaa on niin paljon. 

Työn kuva ei ole merkityksellinen, kunhan vain olisi jotakin töitä. Myöskään työn-

antajalla tai –paikalla ei koettu olevan merkitystä. Töitä olisi voitu tehdä enem-

män, vaikka vastaanottokeskuksessa esimerkiksi maalaamalla tai kunnostamalla 

sen tiloja. Mutta usean haastateltavan toive oli, että töitä olisi enemmän.   
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Meistä ei ole otettu työvoimaksi, voimme tehdä töitä mutta kukaan ei 
ole ottanut. Täällä vain syödään ja sitten sängylle. Mä toivoisin, että 
jos olisit kysynyt, että mitä olet saanut tästä odotuksesta, niin voin 
vastata siihen, että olen oppinut olemaan laiska. 
 

 

9.2 Turvapaikkapäätöksen odottaminen 

 

Suurin osa haastateltavista kertoi, että turvapaikkaprosessi on mielessä joka 

päivä. Odottaminen koetaan erittäin raskaana ja kuormittavana, koska mikään ei 

ole varmaa. Haastateltavat kertoivat, että turvapaikanhakija ei koskaan tiedä, 

mitä huomenna tapahtuu ja se tuo epävarmuutta. Eräs haastateltavista koki, että 

hänellä ei ole minkäänlaista itsemääräämisoikeutta, koska joku muu tekee hänen 

puolestaan kaikki ’’määräämiset’’. 

 
Pitkä odottaminen kyllä se vahingoittaa ihmisiä. Koska, me emme 
voi tietää millainen tulevaisuus on. Mitä jos minä laitan sinut johonkin 
paikkaan, missä sinä et tiedä mitä sinulle tapahtuu, millainen mieliala 
sinulla on silloin. 
 

 
Minun mielestä se on mahdotonta olla ajattelematta turvapaikkapro-
sessia. 
 
 
– – pitäisi olla joku järjestelmä mikä tehtäisiin aina turvapaikanhaki-
joille. Nyt tuntuu, että olemme sama kuin olisimme säilöönottoyksi-
kössä. Nyt täällä ei ole mitään tekemistä kuin syödä ja nukkua. 
 

 
On vain päästettävä päivät menemään ja kestettävä. 

 
Mutta meillä on koko ajan stressiä ja meitä huolestuttaa, on epävar-
maa koska mikään ei ole varmaa. Jos kysyt seuraavaksi meidän mie-
lialasta, minun mieliala on todella matala. Odottaminen on tosi ras-
kasta ja se on lisäksi epävarmuutta. Eli sen takia täällä tapahtuu vä-
lillä ongelmia, koska odottaminen on välillä tosi kuormittavaa ja se 
vaikuttaa meidän mielialaan. 
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9.3 Turvapaikanhakijoiden vapaa-aika 

 

Haastateltavat kokivat, että vapaa-aikaa on todella paljon eikä ole mitään teke-

mistä. Aika kuluu enimmäkseen makoillessa sängyssä, videoita katsoessa ja lu-

kiessa. Joskus he käyvät myös keskustassa. Haastateltavat kokivat, että kesällä 

pystyy tekemään enemmän asioita esimerkiksi ulkoilemaan. 

 

Joskus käyn keskustassa, ja nyt koska on vähän niinkun sää ei oo 
kiva lähteä ulos, mutta kesällä ulkoilen tosi paljon, käyn niinkun jär-
ven rannalla ja täällä Suomessa on tosi ihana luonto, on nää järven 
rannat ja on metsiä ja puita. 
 
 
Me ollaan koko ajan vapaa-ajalla ei meillä oo mitään tekemistä. 
 
 
Mitä pitäisi tehdä sitten kesällä. Käydä liikkeellä vaan. Meillä ei ole 
mitään tekemistä, ei ole mitään töitä. Vaikka koulua on pari tuntia 
viikossa, meillä on loma. Poltamme enemmän tupakkaa ja nukumme 
enemmän. 

 
 

Meillä – – on tosi paljon vapaata aikaa, että voisin vaikka sinunkin 
kanssa puhua nyt huomiseen asti täällä. 

 
 
Haastateltavat ovat saaneet vaihtelevasti ystäviä vastaanottokeskuksesta. Eräs 

haastateltavista koki, ettei vastaanottokeskuksesta ole mahdollista saada ystäviä 

Ihmiset eivät hänen mukaansa siedä toisiaan elämäntilanteidensa takia. Toinen 

haastateltavista oli sitä mieltä, että kaikki asukkaat ovat hänen ystäviään. Osa 

kertoi ystäväporukan koostuvan saman kansalaisuuden ihmisistä. Muista kansal-

lisuuksista koettiin olevan vaikeaa saada ystäviä, koska yhteistä kieltä ei ole. 

 

Eräällä haastateltavista on yksi (1) ystävä. Hän kertoi sen juontavan juurensa 

kasvatuksesta ja lapsuudesta. Hänen perheensä oli ollut suojelevainen ja pelän-

nyt, että hänelle käy jotakin. Tämän vuoksi hän ei ollut tutustunut paljoa ihmisiin 

lapsena. 

 
Eli täällä on (oman maan kansalaiset) mun lähimpiä kavereita, mutta 
ei mitään ulkomaalaisia kavereita. 
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Joo täällä on kavereita minun maalaisia kavereita jotka ovat kivoja 
joiden kanssa hengailen – – Ongelma on siinä, ettei osata toisia 
kieltä eikä ole yhteistä kieltä. Ei ole helppoa saada yhteyttä. 

 
 
Kaikkien haastattelijoiden mielestä vastaanottokeskuksessa on tekemisen puute. 

Harrastuksia ei ole ja vaikka niitä olisikin niin silti vapaa-aikaa on todella paljon. 

Ainoat tekemiset ovat syöminen, nukkuminen ja maleksiminen.  

 

Haastatteluista nousi esille, että vastaanottokeskuksessa on pelihuone, jossa on 

biljardi- ja pingispöytä. Välineet voi hakea toimistolta. Suurin osa haastateltavista 

toivoi, että vastaanottokeskuksessa olisi enemmän vapaa-ajan toimintaa tarjolla. 

Toivottuna pidettiin esimerkiksi sääntöjen noudattamisen ja itsekunnioituksen 

opettamista, asukaskokouksien pitämistä ja myyjäispäivän järjestämistä. 

 

Vaikka vapaa-ajan toimintaa toivottiin, nähtiin siihen osallistuminen kuitenkin vai-

keana. Toiminta nähtiin vapaa-aikaa rikastuttavana asiana, joka veisi vähän aja-

tuksia muualle. Kuitenkin kun on pitkään asunut vastaanottokeskuksessa eikä 

ole ollut tekemistä, niin kynnys uusiin toimintoihin lähtemisessä on suuri.  

 
Minun mielestä, me asukkaat kautta turvapaikanhakijat, koska 
olemme väsyneitä, ja ei olla nukuttu hyvin, siitä syystä, me ei olla 
valmiita niinkun tekemään mitään muuta, koska ei ole ollu muuta te-
kemistä, on joutunu olemaan paikalla – – 

 
 

Ainakin tosi helposti pystyy kaikennäköistä eri toimintaa keksiä 
meille esimerkiksi pari kertaa viikossa jotakin tekemistä. Se on help-
poo heille ja helppoo meille. Paljon ongelmia hoituu, ihmiset jaksaa 
olla täällä, lääkäriasiat laskee, kustannukset laskee, ihmiset jaksaa 
olla täällä. 

 

 

9.4 Asuminen vastaanottokeskuksessa 

 

Haastatteluissa käy ilmi, että vastaanottokeskuksessa on kaikki peruselämiseen 

tarvittava esimerkiksi katto pään päällä, vettä ja televisio. Eräs haastateltavista 

sanoo kuitenkin, että vaikka vastaanottokeskuksessa asuminen on parempi kuin 

ilman asuntoa niin asuminen on silti vaikeaa. Muita asukkaita tavataan, kun on 

koulua, tehdään ruokaa tai katsotaan televisiota.  
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Tämä on meidän koti ja täällä tehdään ruokaa ja pitää siivota. 

 
 
– – elämme ihan niinkun normaalia elämää niinku ihmiset elää. 
 

 
Asukkaiden kesken jotkut puhuvat keskenään ja on jokin suhde ja 
jos ei pysty puhua niin on vain kestettävä. 
 
 
– – ei ne niinku ymmärrä toisiaan, mutta pakko on niinku elää yh-
dessä ja järjestää asiat. Täällä minuutissa ei kukaan eläisi heidän 
kanssa. 

 
 
Haastateltavista kahdella (2) on huonekaveri, ja he kertoivat, että heillä on huo-

nekaverinsa kanssa tasapuolinen kunnioitus. Tämä ilmeni siten, että kun esimer-

kiksi huonekaveri nukkuu, niin toinen poistuu huoneesta puhumaan puhelimeen 

ja valot sammutetaan. 

 
Joo, alussa oli kuusi, sitten kaksi ja nyt olen yksin tällä hetkellä. 

 
Esimerkiksi samassa huoneessa voi olla joku vanha mies ja nuo-
rempi mies ja todella nuori ja kaikki haluaa kuunnella omia musiik-
keja. Tällainen on hankalaa. 

 
 
Haastateltavat kertoivat, että ohjaajat käyttävät heitä kerran viikossa Lidl:issä. 

Suurin osa haastateltavista hoitaa kaupassa käynnin kuitenkin itsenäisesti ei-

vätkä käytä ohjaajien Lidl-kyytiä kaupassa käymiseen. Eräs haastateltavista koki 

paremmaksi vaihtoehdoksi käydä kaupassa yksin, jotta saa tehdä ostoksensa 

rauhassa. Kaupasta ostetaan kerralla enemmän ruokaa, jotta siitä riittäisi pidem-

mäksi aikaa. 

 
Kun – – asuu tämmösessä olosuhteissa – – ostan itse paljon ruokaa, 
että riittäisi – – 15 viiva 20 päivää.  

 
 
Ruoanlaittamisessa ei nähty ongelmia ja koettiin, että kaikki halukkaat mahtuivat 

keittiöön tekemään ruokaa. Koska vastaanottokeskuksessa asuu paljon ihmisiä 

eri kansalaisuuksista ovat asukkaat oppineet tekemään eri maiden ruokia. Koet-

tiin myös, että eri maiden ruokien kautta opittiin hieman kyseisen maan kulttuu-

rista.  
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Koska täällä asiakkailla on eri kieltä ja kulttuuria, kaikki vaikuttaa mei-
dän elämäämme vokissa (vastaanottokeskuksessa). Mutta se on 
hyvä koska voimme esimerkiksi oppia tekemään erilaista ruokaa. Li-
säksi pystyy oppimaan eri kulttuuria. 

 
 

Olemme oppineet tekemään täällä paljon erilaisia ruokia, joskus suo-
malaista ruokaa ja joskus somalialasta ja joskus irakilaista ruokaa. 
 
 
– – ei tuu semmosia, että olis niin paljon ihmisiä.  Koska ihmisillä on 
eri ruoka-aika. 

 
 
Eri kulttuurien koettiin olevan haaste. Tämä johtui siitä, että muihin ei saa yh-

teyttä, kun ei ole yhteistä kieltä. Suurin osa haastateltavista kertoi, että vastaan-

ottokeskuksessa ei kuitenkaan ole suuria ongelmia esimerkiksi tappeluita. Haas-

tateltavat kertoivat, että jos vastaanottokeskuksessa syntyy tappeluita, niin niihin 

puututaan heti. Pieniksi ongelmiksi mainittiin se, että kaikki asukkaat eivät kunni-

oita toisia. Tämä näkyy esimerkiksi musiikin soittamisena yöaikaan. Toisten te-

kemiseen ei yleensä puututa itse juuri näiden ongelmien välttämiseksi.  

 
– – osa haluaa kuunnella musiikkia kovalla äänellä. He haluavat val-
voa pitkään. Ne on pieniä ongelmia mutta kyllä ne vaikuttaa meidän 
elämään täällä. Mutta isoja ongelmia ei tehdä, koska kaikki tietää, 
että poliisi kutsutaan paikalle. 
 

 
– – jos otan yhteyttä perheeseen, laitan kuulokkeet ja yritän puhuu 
hiljaisella äänellä että en häiritse muita, mutta jotkut puhuu tosi ko-
valla äänellä ja minun mielestä pitäisi noudattaa sääntöjä. – – jos 
niinku aikuisena yrittää selittää jotain sääntöjä mihin ei oo totuttu, niin 
sitten se on vähän vaikeampi. 

 
 
Yleistä ilmapiiriä kuvataan hiljaiseksi, rauhalliseksi sekä huonoksi. Tämän koettiin 

johtuvan turvapaikanhakijoiden elämäntilanteesta. Vaikka vastaanottokeskuksen 

asukkaat vaihtuvat usein, niin sen ei koettu vaikuttavan, koska kaikilla on omat 

henkilökohtaiset asiansa.  
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9.5 Vastaanottokeskuksessa saatava ohjaus 

 

Haastatteluissa ilmeni, että vastaanottokeskuksen ohjaajien työnkuvaan kuuluu 

muun muassa ajanvarausten tekeminen ja postien tuominen. Kerrottiin myös, 

että ohjaajat järjestävät välillä vastaanottokeskuksen ulkopuolella toimintaa. 

Nämä toiminnat ovat esimerkiksi keilailu, kalastus, hiihto ja retkeily. 

 
He vain ilmoittavat meille asioita. – – He tekevät täällä omia töitään. 
He varaa meille ajat, ilmoittaa omat postit. 
 
 
Kyllä vokki järjestää toimintoja mutta silloin tällöin. Kerran tai pari ker-
taa kuukaudessa. 
 

 
Ohjaajien toiminta vastaanottokeskuksessa jakoi mielipiteitä. Suurin osa koki, 

että ohjaajat ovat tiukkoja ja äärimmäisiä. Sitä perusteltiin sillä, että tapaamisille 

täytyy olla ajoissa ja jos ei ole ajoissa, niin siitä tulee sanktio. Osa haastateltavista 

koki, että ohjaajien toiminta ei ole tasavertaista. Epätasa-arvoista kohtelua koet-

tiin olevan päivittäin nähtävissä. Eräästä haastateltavasta tuntui, etteivät ohjaajat 

halua häntä auttaa. Osa haastateltavista koki myös, että ohjaajat eivät ota vas-

tuuta toiminnasta tai sen järjestämisestä. 

 
– – Sanoinkin, että jotkut työntekijät ovat hyviä sun kanssa ja jotkut 
ei tee mitään. 
 
 
– – minua kohdellaan huonommin, kun toisia kansalaisuuksia jotka 
asuvat täällä, mutta en oo niinku varma minun kansalaisuuksista 
jotka asuvat täällä kohdellaanko heitä sitten kuinka. 
 

 
Koettiin myös, että paremmalla kielitaidolla saa parempaa ohjausta ja apua. Toi-

vottiin myös, että ohjaajat käyttäisivät tulkkia enemmän. Ohjaajien toiminnassa 

toivottiin tiukempaa otetta varoitusten kirjoittamiseen, jotta kaikki asukkaat oike-

asti siivoaisivat. Sosiaalityöntekijälle ja terveydenhoitajalle oli haastateltavien mu-

kaan vaikeaa saada aikoja.   

 

Haastateltavat ymmärsivät kuitenkin, että ohjaajilla saattaa olla sellaisia työnku-

vaan liittyviä sääntöjä, jotka ohjaavat heitä käyttäytymään tällä tavalla. Eräällä 

haastateltavalla ei ollut mitään ohjaajia vastaan. 
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Minä en tarkoita, että jos mulle ei anneta mitään, että ihminen on 
huono, mutta puhun ihan yleisesti. Älä luule, että nää ongelmat kos-
kee vaan minua vaan puhun ihan yleisesti. 

 
 

Jos joku ei osallistu, hän saa toimistolta varoituksen. Mutta välillä oh-
jaaja ei tarkista aamulla. Silloin kukaan ei tiedä kuka ei ole siivonnut. 
Mutta jos joku saa kolme kertaa varoituksen, se tarkoittaa, että hä-
nen vokkirahasta leikataan 60 euroa.  
 

 
Haastateltavat kokivat, että olivat saaneet ohjaajilta tarpeeksi informaatiota Suo-

mesta, suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Informaatiota oltiin saatu 

kerran eikä niitä oltu enää kerrattu. Haastateltavien mielestä kertaukselle ei kui-

tenkaan ole tarvetta, sillä pääkohdat ovat vielä mielessä. 

 
– –  Ihan riittävästi kyllä. Ne on antanut tietoja paljon mutta en vält-
tämättä muista kaikkea.  
 
 
– – Siis, minulla on kyllä paljon tietoo ja olen oppinut paljon suoma-
laisesta yhteiskunnasta – – 

 

 

10  Johtopäätökset 

 

 

10.1 Arki, asuminen ja ohjaus vastaanottokeskuksessa 

 

Tuloksissa ilmeni, että haastateltavien tavallinen päivä koostuu syömisestä, nuk-

kumisesta ja puhelimen käytöstä. Maahanmuuttoviraston (2015) mukaan usei-

den turvapaikanhakijoiden normaali arkipäivä koostuu samoista asioista kuin mo-

nien muidenkin elämä. Tähän kuuluu esimerkiksi työ ja opinnot, harrastukset 

sekä syöminen. (Maahanmuuttovirasto 2015.) 

 

Puusaaren (1994, 23) mukaan kieli toimii uuden kulttuurin avaimena. Suomen 

kielen opiskelu on tärkeää, jotta ihminen pystyy reagoimaan ympäristön viestei-

hin ja alkaa hoitaa omia asioitaan. Ihalaisen ja Kettusen (2012, 90) mukaan suo-

men kielen opiskelu on hankalaa varsinkin alkuvaiheessa, kun kieltä ei osaa vielä 
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sanaakaan. Haastatteluista kävi ilmi, että suomen kielen opiskelua pidetään tär-

keänä. Sitä kuitenkin järjestetään haastateltavien mielestä liian vähän. Tällä het-

kellä opintoja on pari tuntia viikossa. Haastateltavat toivoivat, että opintoja olisi 

päivittäin. Osa haastateltavista kuitenkin piti turvapaikkaprosessia sen verran 

kuormittavana, ettei ollut motivaatiota opiskella. Myös Nevalaisen (2017) opin-

näytetyön tuloksista ilmeni, että kielen opiskelua pidettiin tärkeänä mutta epävar-

muus tulevasta vaikutti motivaatioon. 

 

Tuloksista kävi ilmi, että siivoustoimintaa pidettiin epäreiluna. Kaikki asukkaat ei-

vät osallistu siivoukseen ja osa on hankkinut lääkäriltä sairaslomaa jollakin kek-

sityllä vaivalla. Jos varoituksia tulee, niin vastaanottorahasta leikataan 20 %. Tätä 

ei kuitenkaan leikata heiltä, joilla on vapautus eli sairasloma. Salon (2012, 33–

34) tuloksissa ilmeni myös, että Mäntylän vastaanottokeskuksessa siivoustoimin-

taa pidettiin ongelmallisena. Sielläkin ohjaaja laatii siivouslistan mutta silti osa ei 

siivoa tai siivous on vain pintapuolista.  

 

Peda.net :in (2019) mukaan rahankäyttöön kuuluu kiinteitä ja muuttuvia kuluja. 

Kiinteitä kuluja kuten vuokran maksua ei turvapaikanhakijoille vastaanottokes-

kuksessa ole. Muuttuviin kuluihin kuuluu muun muassa ruoka ja ei pakolliset me-

not. Tuloksissa kävi ilmi, että suurin osa haastattelijoista pärjää saamallaan ra-

halla. Rahalla saa ostettua välttämättömät tarvikkeet mutta mihinkään ylimääräi-

seen siitä ei jää.  

 

Tuloksien mukaan suurin osa haastateltavista nukkuu hyvin. Eräät toivat kuiten-

kin esille univaikeudet, jotka johtuvat käytäviltä kuuluvista äänistä ja vuorokausi-

rytmin sekavuudesta. Salon (2012) tekemissä haastatteluissa ilmeni myös, että 

nukkuminen on vaikeaa metelin vuoksi ja unirytmi on sekaisin.  

 

Mielenterveystalon (2018) mukaan elämään tuo sisältöä esimerkiksi osallisuus 

työyhteisössä. Maahanmuuttovirasto (2015) kertoo, että turvapaikanhakijoille on 

järjestetty työtoimintaa, jolla pyritään edistämään omatoimisuutta. Työtoiminta 

tarkoittaa vastaanottokeskuksen siivousta. Haastatteluiden tuloksien mukaan 

töitä haluttaisiin tehdä enemmän. Työ voisi olla mitä tahansa työtä esimerkiksi 
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vastaanottokeskuksen maalaamista tai jotakin työtä vastaanottokeskuksen ulko-

puolella. Maahanmuuttoviraston (2019c) mukaan turvapaikanhakijalla on oikeus 

tehdä töitä vasta joko kolmen tai kuuden kuukauden päästä siitä, kun hän on 

ilmoittautunut turvapaikanhakijaksi. 

 

Tuloksissa ilmeni, että vastaanottokeskuksesta löytyy kaikki välttämätön. Laki 

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-

tamisesta ja auttamisesta 746/2011 määrää, että vastaanottopalveluihin kuuluvat 

majoitus, vastaanottoraha, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, tulkkipalvelut 

sekä työ- ja opintotoiminta (Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 

sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 746/2011). Kuitenkin 

eräs haastateltavista mainitsi, ettei asuminen ole helppoa. Piitulaisen (2017, 17) 

mukaan turvapaikanhakijoiden asuminen vastaanottokeskuksessa on haasta-

vaa. Piitulaisen artikkeli siis puoltaa haastattelijoiden kokemusta.  

 

Eräs haastateltavista toi esille, että vastaanottokeskuksessa ei kukaan haluaisi 

asua. Turvapaikanhakijoiden on kuitenkin pakko elää siellä ja yrittää sopeutua 

tilanteeseen. Myös eräs Salon (2012) haastateltava sanoi seuraavasti: ”Jos joku 

ohjaaja voisi asua täällä 24 tuntia, niin sen jälkeen hän olisi minusta todella roh-

kea.” Puusaaren (1994, 24) mukaan raha-, asumis- ja ruokailuongelmista voi koi-

tua lisää ahdistusta, koska turvapaikanhakijoiden elämäntilanne on jo muutenkin 

raskas. Uudessa maassa asiat tehdään eri tavalla kuin mihin on totuttu ja arjen 

asiat ovat uusia. (Puusaari 1994, 24.) 

 

Osalla haastateltavista on huonekaveri, jonka kanssa asuminen sujuu hyvin ja 

kunnioittavasti. Naapureina vastaanottokeskuksessa on usein vieraita ihmisiä eri 

kulttuureista (Piitulainen 2017, 17). Laki kansainvälistä suojelua hakevan vas-

taanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 746/2011 

määrää, että majoitusta järjestettäessä on otettava huomioon majoitettavien ikä 

ja sukupuoli sekä perheen on voitava asua yhdessä. Laki ei kuitenkaan määrittele 

esimerkiksi kansalaisuuksien huomioon ottamista. Eräs haastateltavista kuiten-

kin totesi, että yhdessä huoneessa saattaa asua eri-ikäisiä ihmisiä. Tämän koet-

tiin olevan ongelmallista silloin, kun esimerkiksi kaikki haluaisivat kuunnella omaa 

musiikkia. 
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Tuloksissa käy ilmi, että suurin osa käy kaupassa itsenäisesti. Heidän olisi myös 

mahdollista käydä Lidlissä ohjaajien kyydillä kerran viikossa. Kuitenkin eräs 

haastateltava kertoi, että kun käy kaupassa yksin, saa rauhassa tehdä ostokset. 

Myös Salo (2012, 35) mainitsee, että asukkaille on järjestetty kyyti kauppaan. 

Kauppareissut kuitenkin koettiin hektisinä, koska ostosten tekoon on varattu ra-

jallinen aika. (Salo 2012, 35.) Tuloksien mukaan ruoan laitto sujuu. Vaikka asuk-

kailla on yhteiset keittiöt käytössä kaikki mahtuvat keittiöön tekemään ruokaa, 

koska ihmisillä on eri ruoka-aikoja. 

 

Ihalaisen ja Kettusen (2012, 91) mukaan kaikista kulttuureista on mahdollista löy-

tää samankaltaisuuksia, vaikka niitä ei aluksi huomaisikaan. Jokaisella on tarve 

kuulua johonkin ryhmään. Siihen kuuluu myös tarve olla jonkin kulttuurin tai yh-

teisön jäsen. Tämä tuo henkilölle tunteen yhteenkuuluvuudesta jonkun kanssa. 

(Ihalainen & Kettunen 2012, 10.) Tuloksissa kuitenkin ilmeni, että eri kulttuurit 

koettiin haasteelliseksi. Kuten ystävien saannissa niin myös asumisessa yhteisen 

kielen puuttumisen takia muihin ei saa yhteyttä. Eri kulttuureista koostuva yhteisö 

nähtiin kuitenkin ruoan laiton vuoksi hyvänä asiana: asukkaat ovat oppineet te-

kemään eri maiden ruokia. 

 

Tulosten mukaan vastaanottokeskuksessa ei ole suuria ongelmia, kuten tappe-

luita. Jos sellaisia on, niin niihin puututaan heti ja tarvittaessa kutsutaan poliisi 

paikalle. Pieniä ongelmia asumisessa on kuitenkin havaittu. Nämä johtuvat siitä, 

etteivät kaikki kunnioita toisia. Musiikkia saatetaan soittaa yöllä, kun muut yrittä-

vät nukkua. Tällaisiin pieniin ongelmiin ei kuitenkaan puututa, jotta isompia on-

gelmia ei muiden kanssa synny. Myös Nevalaisen (2017, 34) teoksessa maini-

taan, että kaikki eivät ota toisia huomioon. Eräs Nevalaisen haastateltavista sanoi 

seuraavasti ”On toisia, jotka ovat kunnioittavia ja toisia, jotka ovat epäkunnioitta-

via. Joten ryhmässä eläminen aiheuttaa, aiheuttaa aina ongelmia – –”. Muiden 

tekemisiä ei nosteta esille, koska siitä pelätään syntyvän konflikteja. Yhdeksi on-

gelmaksi tuotiin esille juurikin musiikin kuuntelu yöllä. (Nevalainen 2017, 34.) 

 

Vastaanottokeskuksen ilmapiiri on tulosten mukaan hiljainen, rauhallinen ja 

huono turvapaikanhakijoiden elämäntilanteen takia. Jokaisella on oma turvapaik-
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kaprosessi ja oman päätöksen odottaminen. Vaikka vastaanottokeskuksen asi-

akkaat vaihtuvat, sen ei koettu kuitenkaan vaikuttavan omaan elämään. Myös 

Salo mainitsee, että turvapaikanhakijat eivät näe elämässään mitään ilonaiheita, 

joka vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin. Nevalainen (2017, 40) sanoo opinnäytetyönsä 

tuloksissa vastaanottokeskuksen ilmapiirin olevan passiivinen ja masentunut. 

 

Haastatteluissa nousi esille jakautuneita mielipiteitä ohjaajien toiminnasta. Suurin 

osa haastateltavista koki, että ohjaajat vastaanottokeskuksessa olivat tiukkoja 

sekä äärimmäisiä. Äärimmäisyyttä ja tiukkuutta perusteltiin sanktioiden antami-

sella, joka tarkoittaa sitä, että vastaanottokeskuksessa saa sanktion siitä, jos ei 

tule ajoissa sovitulle tapaamiselle. Osa koki myös ohjaajien toiminnan epätasa-

arvoisena ja kerrottiin, että epätasa-arvoinen kohtelu voidaan nähdä vastaanot-

tokeskuksessa päivittäin. Eräällä haastateltavista oli myös kokemus siitä, että oh-

jaajat eivät häntä haluaisi auttaa. Osa haastateltavista taas kertoi, että kukaan 

ohjaajista ei ota vastuuta toiminnasta tai toiminnan järjestämisestä. Terveyden- 

ja hyvinvoinnin laitoksen (2019b) mukaan yhteisössä osallisuus ilmenee tasaver-

taisuutena sekä tasavertaisena mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössään. 

Yhteisöissä osallisuus ilmenee myös jäsenten arvostuksena. Ihalaisen ja Kettu-

sen (2012) mukaan turvapaikanhakijat kaipaavat ymmärrystä sekä aikaa. Arvok-

kaita kokemuksia ovat sellaiset, joissa he saavat tuntea, että he eivät ole huonoja, 

typeriä tai osaamattomia. 

 

Jotkut haastateltavista kokivat myös, että paremmalla kielitaidolla sai parempaa 

ohjausta. Tästä nousi esille toive, että ohjaajat käyttäisivät tulkkia useammin. Laki 

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnis-

tamisesta ja auttamisesta (746/2011) määrittää sen, että vastaanottopalveluihin 

kuuluu yhtenä tulkkipalvelut. Miettisen ym. (2013, 179—185) mukaan yhtenä oh-

jaustyön haasteista on yhteisen kielen puuttuminen. Esille ei kuitenkaan tullut, 

että missä tilanteissa tulkin käyttöä haluttaisiin lisätä. Turvapaikanhakijoilla on 

kuitenkin oikeus tulkkipalveluihin, mutta Miettisen, Jokisen sekä Mikkosen (2013) 

mukaan ei ole yleispätevää ohjeistusta turvapaikanhakijoiden kanssa työskente-

lylle. Tässä tilanteessa ohjaajan täytyy siis arvioida tilanteen mukaan tulkin tarve. 
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On tilanteita, jotka voidaan selvittää elekielellä tai jollakin muulla tavalla. Turva-

paikanhakijalla on kuitenkin oikeus vaatia tulkkia tilanteeseen ja tällöin lain mu-

kaan täytyy tulkki tilata.  

 

Siivoustoiminnan varoitusten kirjoittamiseen toivottiin ohjaajilta myös tiukempaa 

otetta, sillä tämä edesauttaisi tasapuolisuutta siivouksessa. Haastateltavat ker-

toivat, että sosiaalityöntekijälle sekä terveydenhoitajalle on hankalaa saada ai-

koja. He ymmärsivät kuitenkin sen, että ohjaajien työtä saattaa säädellä heidän 

työnkuvansa säännöt ja määräykset. Eräällä haastateltavista ei ollut mitään oh-

jaajia vastaan. 

 

Ohjaajien kerrottiin antaneen tarpeeksi tietoa Suomesta, suomalaisesta kulttuu-

rista sekä yhteiskunnasta. Tieto oli annettu kerralla, jonka jälkeen sitä ei oltu enää 

kerrattu. Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kertaukselle ei ole 

tarvetta, sillä saadun tiedon pääkohdat ovat vielä muistissa. Maahanmuuttoviras-

ton (2015) mukaan turvapaikanhakijoille kerrotaan Suomen tavoista pian Suo-

meen saapumisen jälkeen järjestämällä alkuinfo. Alkuinfossa käsitellään laajasti 

eri asioita niin Suomesta, kulttuurista kuin hyvinvoinnistakin. 

 

 

10.2 Odottaminen ja vapaa-aika vastaanottokeskuksessa 

 

Haastatteluissa nousi esiin turvapaikkapäätöksen odottaminen ja siihen liittyvä 

epävarmuus. Odottaminen nousi esille melkein jokaisessa haastattelussa. Se ko-

ettiin erittäin kuormittavana, jaksamiseen vaikuttavana sekä raskaana. Epävar-

muus johtui usein siitä, että turvapaikkapäätöstä odottaessa ei koskaan voinut 

tietää mitä huominen tuo tullessaan. Turvapaikkapäätöksen odottaminen koettiin 

olevan läsnä joka hetkessä. Myös Honkasalo (2017, 10) toteaa, että turvapaik-

kaprosessin vaiheet ja niistä tietämättömyys vaikuttavat turvapaikanhakijan elä-

mään kokonaisvaltaisesti. Sillä ei ole väliä, onko turvapaikkapäätös myönteinen 

vai kielteinen, sillä joka tapauksessa se vaikuttaa merkitsevästi turvapaikanhaki-

jan loppuelämään Onoderan (2017, 78) mukaan. Jaana Salon tutkimuksessa 

(2012) oli noussut esille samankaltaisia asioita odottamisesta, kuin meidänkin 

opinnäytetyössämme. Myös Salon (2012) mukaan turvapaikanhakijat kokivat 
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epävarmuutta tulevasta turvapaikkapäätöksestä. Turvapaikkapäätöksen odotta-

minen loi epävarmuuden lisäksi myös ahdistusta ja stressiä. 

 

Eräs haastateltava koki, että hän ei saanut määrätä omista asioistaan, että hä-

nellä ei ole minkäänlaista itsemääräämisoikeutta. Maahanmuuttoviraston 

(2019a) mukaan turvapaikanhakijalle järjestetään turvapaikkapuhuttelu, joissa 

selvitetään turvapaikanhakemisen syitä. Maahanmuuttovirasto käsittelee puhut-

telujen jälkeen turvapaikanhakijan hakemusta kirjallisten selvityksien perusteella. 

Nuorten tieto- ja neuvontakeskuksen (2018) mukaan ihmisen on helpompi ottaa 

muutoksia sekä yllätyksiä vastaan silloin, kun hän kokee kykenevänsä tekemään 

itse päätöksiä ja valintoja koskien hänen omaa elämäänsä. 

 

Kaikissa haastatteluissa ilmeni, että turvapaikanhakijoilla on vastaanottokeskuk-

sessa erittäin paljon vapaata aikaa. Heillä ei ollut mitään muita järjestettyjä toi-

mintoja koulun sekä siivoustoiminnan lisäksi. Suurin osa haasteltavista koki va-

paa-ajan raskaaksi ja stressaavaksi, koska silloin kaikki ajatukset pyörivät koko 

ajan turvapaikkapäätöksen ympärillä. Suurimmat päivän vapaa-ajan aktiviteetit 

olivat videoiden katseleminen sekä kirjojen lukeminen. Kerrottiin, että kesällä voi 

tehdä paljon enemmän asioita, koska pystyy ulkoilemaan. Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitoksen (2019) mukaan ihmisen toimintakyky koostuu fyysistä, psyykki-

sistä sekä sosiaalisista edellytyksistä selviytyä hänelle itselleen tärkeistä sekä 

välttämättömistä elämän toiminnoista. Nämä toiminnot voivat usein olla työ, koulu 

sekä vapaa-ajan aktiviteetit. Myös Ihalaisen ja Kettusen mukaan (2012, 9) hyvin-

vointi koostuu useista asioista, joista keskeisimmät ovat elinolot, terveys ja sosi-

aaliset suhteet sekä oma subjektiivinen hyvinvointi. Useissa haastatteluissa tuli 

ilmi se, että mieliala ei ole hyvä eivätkä elinolotkaan tuntuneet hyviltä. Opinnäy-

tetyössämme saadut tulokset eivät ole yhteneväisiä teoriassa hyvinvoinnille sekä 

toimintakyvylle asetettujen määritelmien kanssa.  

 

Tuloksissa ilmeni, että haastateltavat olivat saaneet vaihtelevasti ystäviä vas-

taanottokeskuksesta. Jokaisella haastateltavalla oli erinäinen määrä ystäviä sekä 

oma kokemuksensa ystävistä. Esimerkkinä se, että eräs haastateltava koki, että 

kaikki vastaanottokeskuksessa olivat hänen ystäviään, kun toinen taas oli sitä 
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mieltä, että vastaanottokeskuksesta ei ole mahdollista saada ystäviä. Suurim-

missa osissa haastatteluita ilmeni kuitenkin se, että ystäväporukka koostui sa-

man kansalaisuuden ihmisistä.  Syy sille, miksi eräs toinen koki ystävien saami-

sen vastaanottokeskuksesta olevan mahdotonta, on se, että ei ole yhteistä kieltä 

sekä ihmisten elämäntilanne aiheuttaa sen, että ihmiset eivät siedä toisiaan. 

Kurki (2002, 11) sanoo, että avoimuus on yhteisöissä tärkeää, sillä sitä kautta 

uusien suhteiden luominen sekä yhteisön toiminnan laajentaminen onnistuu. 

Avoimuudella sekä yhteisöllisyyden luomisella on vastaanottokeskuksessa haas-

teita, juuri yhteisen kielen puuttumisen takia. Kuitenkin yhteisöllisyyttä voidaan 

nähdä ja kokea pienemmissä ’’porukoissa’’, joka koostuu samaa kieltä puhuvista 

ihmisistä.  

 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että vastaanottokeskuksessa on tekemisen puu-

tetta. Vastaanottokeskus ei tarjoa harrastuksia, ja vaikka tarjoaisinkin, niin siitä 

huolimatta vapaa-aikaa jäisi paljon. Ainoat ajanvietteet koostuvat nukkumisesta, 

syömisestä sekä maleksimisesta. Vastaanottokeskuksessa kerrottiin olevan pe-

lihuone, jossa on biljardi- sekä pingispöytä, joihin saa välineet toimistolta. Suurin 

osa haastateltavista kuitenkin toivoi, että vastaanottokeskus järjestäisi enemmän 

vapaa-ajan toimintaa. Suomen Mielenterveysseuran (2019) mukaan harrastuk-

set auttavat suuntaamaan ajatukset muualle huolista, kiireistä sekä arjen rutii-

neista. Harrastuksien avulla kokemus elämästä voi muuttua mielekkäämmäksi, 

sillä harrastukset tuovat vaihtelevuutta sekä ryhmiä arkeen. 

 

Toiminnan muodosta tuli esille useita toiveita, joita olivat esimerkiksi sääntöjen 

noudattamisen sekä itsekunnioituksen opettamista, asukaskokouksien pitämistä 

sekä myyjäispäivien järjestämistä. Vaikka vapaa-ajan toiminta oli erittäin toivot-

tua, nähtiin siihen osallistuminen myös vaikeana johtuen vastaanottokeskuk-

sessa pitkään asutusta ajasta, turvapaikkapäätöksen odottamisen aiheuttamasta 

stressistä sekä jatkuvasta tekemisen puutteesta. Pääsääntöisesti lisätoiminta 

nähtiin rikastuttavana asiana, joka auttaisi viemään ajatuksia toisaalle. Puusaa-

ren (1994, 24) mukaan ihmisestä voi välillä tuntua, että hänen elämänsä lipuu 

hänen ohitseen eikä hän kykene keskittymään kunnolla oikein mihinkään. Myös 

Onodera (2017, 76) mukailee tätä vastaavasti: ’’samalla kun muu matka jatkaa 

kulkuaan, oman elämän kulku tuntuu pysähtyneen.’’ Alholan ja Lindholmin (2012, 
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11) mukaan stressi vaikuttaa jokaiseen ihmisen toiminnan osa-alueeseen. Ihmi-

nen alkaa oireilla ja oireilu näkyy yksilöllisesti. Pitkään koettu stressi voi alkaa 

vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen sekä suoriutumiseen. 

 

 

11  Pohdinta 

 

 

11.1  Luotettavuus ja eettisyys 

 

Ohjaustyön yhtenä haasteena on usein yhteisen kielen puuttuminen. Tässä 

apuna käytetään tulkkauspalvelua, joka muuttaa asiakkaan ja työntekijän välistä 

vuorovaikutustilannetta. (Miettinen ym. 2013, 179—185.) Haastattelutilanne käy-

tiin puhelintulkkauksen välityksellä, jotta haastateltava tulisi mahdollisimman ym-

märretyksi. Yritimme tehdä teemahaastattelurungon (liite 1) ja suostumuslomak-

keen (liite 3) mahdollisimman selkeiksi tulkkausta ajatellen. Koska haastattelussa 

oli tulkki mukana, ei haastattelutilanne jäänyt vain meidän kolmen väliseksi. 

Vaikka tulkilla on vaitiolovelvollisuus, saattoi haastateltavasta olla vaikea puhua 

henkilökohtaisista asioistaan. Tulkki vaikutti myös dialogisuuteen, koska puhumi-

nen niin sanotusti katkesi tulkkauksen ajaksi. Haastatteluita litteroitaessa poh-

dimme, onko tulkkaus mennyt oikein. Muutamasta kohdasta litteroiduissa haas-

tatteluissa näkyy, että haastateltava ei vastaa kysyttyyn kysymykseen. Haasta-

teltava saattoi vastata jotakin sellaista, mitä ei oltu edes kysytty tai siitä ei saa 

selvää, onko se vastaus kysymykseen. 

 

Teemahaastattelun tavoitteena tulisi olla tulosten ja todellisuuden mahdollisim-

man hyvä vastaavuus. Haastattelun tarkoituksena on tehdä oikeutta todellisuu-

den moni-ilmeisyydelle. Tuloksia kertoessa olisi tultava ilmi haastateltavien todel-

liset ajatukset ja kokemukset. Tutkijan on pohdittava tutkimuksen eri vaiheissa, 

mitkä seikat voivat vaikuttaa luotettavuuteen. Luotettavuutta on siis pohdittava 

prosessin eri vaiheissa eikä vain haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 

128.) Pohdimme haastatteluiden jälkeen, kuinka haastattelut olivat menneet. Tu-

loksia kirjatessa päädyimme siihen, ettemme luokittele haastateltavia esimerkiksi 

kirjaimilla vaan emme erottele heitä mitenkään. Tämän ajattelimme parantavan 
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anonymiteettiä. Pyrimme tuomaan mahdollisimman paljon haastateltavien ääntä 

esille, joten kirjoitimme tuloksiin paljon sitaatteja. Mielestämme tämä oli tarpeel-

lista, jotta lukijat oikeasti kuulisivat, mitä vastaanottokeskuksessa asuvat ihmiset 

kertovat. 

 

Ihmistä tutkittaessa on tieteissä erityisiä vaatimuksia myös teorian rakentami-

sessa. Nämä vaatimukset käsittelevät ihmisen sekä hänen elämismaailmansa 

monitasoisuuden huomioimista teorian eettistä vaikuttavuutta sekä kokonaisval-

taisuuden vaatimuksia. Laadullisen tutkimuksen vaatima kokonaisvaltaisuus täy-

tyy säilyttää myös teoriaa muodostettaessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että vaikka tutkimus koskettaisi vain tiettyjä osa-alueita tai osatekijöitä, on teoriaa 

silti muodostettava myös yleisten käsityksien ulkopuolelta. Tämä tapahtuu siten, 

että teoriat liittyvät merkityskokonaisuuksiin. (Varto 1992, 105.) 

 

Sisältövalidius tarkoittaa teemaluetteloa ja teema-alueita koskevia alustavia ky-

symyksiä ja niiden vaikuttavuutta haluttuihin merkityksiin. Haastattelijan on va-

rauduttava kultakin teema-alueelta useisiin kysymyksiin ja lisäkysymyksiin. Näin 

hän voi varmistaa menetelmän sisältövalidiuden. Validiteettia parantaa se, että 

teoriasta on löydetty ja avattu oikeat käsitteet. Tätä kutsutaan käsitevalidiudeksi. 

Se vaikuttaa ongelmanasetteluun ja haastattelurungon suunnitteluun. Riittävä kä-

sitevalidius saavutetaan, kun tutkija perehtyy aikaisempiin tutkimuksiin ja alueen 

käsitteisiin sekä tutustuu haastateltavaan ryhmään. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 

129.) 

 

Opinnäytetyön suunnitelmaa kirjoittaessa tutustuimme aikaisempiin tutkimuksiin 

aiheesta. Kohderyhmä oli molemmille alustavasti tuttu mutta perehdyimme siihen 

vielä lisää teoriakirjallisuuden avulla. Koimme kuitenkin, että välillä oli haastavaa 

löytää vastaanottokeskuksesta tämän hetkistä teoriakirjallisuutta. Pyrimme kui-

tenkin kirjoittamaan teoriaa kaikista teemoista ja välillä olemmekin käyttäneet net-

tilähteitä apuna. Joissakin tilanteissa nettilähteet osoittautuivat välttämättömiksi, 

koska sieltä löytyy ajankohtaisin tieto esimerkiksi Maahanmuuttoviraston tiedot-

teet. Suunnitelmaa tehdessä pyrimme tekemään teemahaastattelurungon (liite 1) 

kysymyksistä mahdollisimman konkreettisia, jotta ne vastaisivat tutkimuskysy-

mykseen. Kokosimme kysymykset teoriaa apuna käyttäen. Tulosten kirjaamisen 
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jälkeen etsimme teoriaa tuloksissa nousseista ilmiöistä, joista ei vielä oltu kirjoi-

tettu. Tämän jälkeen pystyimme johtopäätöksissä peilaamaan teorian ja tulosten 

samankaltaisuuksia sekä pohtimaan, mistä niiden eroavuudet johtuvat. 

 

Tutkittavan ihmisen elämismaailma on aina hänen oma ymmärtämiskokonaisuu-

tensa. Ihmisen elämismaailma rakentuu aina merkityksistä ja ne rakentavat mer-

kityskokonaisuuden ylhäältä alaspäin. Tämän takia merkityskokonaisuus määrit-

tää osien merkityksen. Kun osia aletaan erittelemään, on tärkeää muistaa verrata 

niitä jatkuvasti kokonaisuuden kanssa. Näin saadaan luotua oikeat suhteet ajan 

eli tietyn esillä olevan osan tutkimuksessa, paikan eli kokonaisuuden sekä mer-

kityksen kanssa. (Varto 1992, 61.) 

 

Tämä osa tutkimuksessa tuottaa yleensä haasteita, varsinkin silloin, kun tutkitaan 

ihmisten elämää epänormaaleissa olosuhteissa. Tutkijan kannalta kokonaisuu-

desta lähtevä tutkimusnäkökulma on kuitenkin ainut mahdollinen. Tämä helpot-

taa tutkijan työtä, koska elämismaailmat rakentuvat aina merkityksistä sekä nii-

den kietoutumisista. Näitä merkityksiä voidaan peilata kokonaisuutta vasten, sillä 

ilman kokonaisuutta, ei mikään yksittäinen piirre sopisi tutkimuksen teemaksi. 

(Varto 1992, 61.) Valitsimme arjen aiheeksemme, koska se on laaja aihe ja se 

koostuu useista eri osa-alueista. 

 

Kun haastattelun aineistoa siirretään nauhoista lomakkeisiin, voi tutkimuksen luo-

tettavuus kärsiä. Se, mitä tietoa haluaa siirtää ja mitä ei, riippuu tutkijasta. Kui-

tenkaan ei pitäisi korostaa liikaa mekanistista luotettavuuden määrittelyä tutki-

musta tehdessä. Luotettavuutta korostaa myös tutkijan oma kokemuksiin perus-

tuva ajatus siitä, kuinka todellisuus ja tulokset vastaavat toisiaan. (Hirsjärvi & 

Hurme 1995, 130.) Litteroimme haastattelut sanasta sanaan. Kuitenkin on huo-

mioitava, ettei sanavalinnat ja muut ole haastateltavien vaan tulkin. Sitaateissa 

tulee siis haastateltavien asia esille tulkin käännöksen kautta. 

 

Kun ihmistä tutkitaan muuna kuin biologisena ilmiönä, tutkija sekä tutkittava kuu-

luvat samaan maailmaan, ja tässä maailmassa kaikki asiat muodostuvat merki-

tyksistä. Merkitykset muodostuvat niistä asioista, joita ihmiset antavat tai ovat an-

taneet tapahtumille sekä ilmiöille. Kaikki merkitykset ovat jo punoutuneet näihin 
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asioihin jo ennen tutkimuksen aloittamista, joten tutkittavaa kohdetta ei voida kos-

kaan esineistää. (Varto 1992, 14.) 

 

Tärkeintä on, ettei turvapaikanhakijalle koidu haittaa tutkimuksesta. Haastatelta-

vien oikeat nimet sekä anonymiteettia vaarantavat asiaseikat jätetään tutkimuk-

sesta pois. Haastateltavalla on selitettävä hänen ymmärtämällään tavalla haas-

tattelun tarkoitus, niihin osallistumisen merkitys ja aineiston käyttö. Henkilölle ei 

siis saa tulla sellaista kuvaa, että haastattelu edistäisi hänen asiansa käsittelyä 

tai auttaisi saamaan oleskeluluvan. (Puumala & Kynsilehto 2017, 370—371.) 

 

Opinnäytetyömme alkuvaiheessa kirjoitimme toimeksiantosopimukset ja tutki-

musluvat toimeksiantajamme kanssa. Haastatteluiden alussa kävimme tulkkien 

välityksellä suostumuslomakkeen (liite 3), jossa kerrotaan mihin haastattelua 

käytetään, haastateltavien anonymiteetistä ja siitä, ettei haastattelu vaikuta tur-

vapaikkaprosessiin emmekä me ole viranomaisia tai työntekijöitä. Koska toinen 

meistä on ollut aiemmin töissä, pidimme tärkeänä nostaa esille sen, ettei hän ole 

haastattelussa ohjaajan roolissa. Tämä on kuitenkin voinut vaikuttaa haastatelta-

van antamiin vastauksiin. Ennen suostumuslomakkeen (liite 3) läpikäyntiä yh-

delle haastateltavista nousi kysymys siitä, vaikuttaako haastattelu hänen turva-

paikkaprosessiinsa. Kun kävimme läpi suostumuslomakkeen (liite 3) niin hän ym-

märsi, mikä haastattelun tarkoitus on. Yksi haastateltavista ihmetteli myös, miksi 

suostumuslomakkeeseen on laitettava nimi, jos haastattelu on anonyymi. Seli-

timme, että suostumuslomakkeet jäävät vain meille ja hänelle, emmekä kerro ni-

miä kenellekään. 

 

Yritimme tehdä haastattelutilanteesta mahdollisimman miellyttävän. Ennen haas-

tatteluja muistutimme haastateltaville, että se on täysin vapaaehtoista ja se voi-

daan keskeyttää. Jätimme haastatteluiden lopussa aina aikaa vapaalle keskus-

telulle, jossa haastateltavat saivat tuoda esille vielä niitä asioita, jotka on haastat-

telun aikana jääneet sanomatta tai mietityttämään. Kysyimme myös, onko haas-

tateltavilla jotakin kysyttävää meiltä haastatteluun liittyvistä seikoista. Kerroimme 

myös, että jos jotakin kysymyksiä nousee esille niin meihin voi ottaa toimiston 

kautta yhteyttä. 
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11.2 Ammatillinen kasvu ja kehitys 

 

Tuloksia kirjatessa sekä litterointia tehdessä meille korostui se, että haluamme 

käyttää paljon sitaatteja haastatteluista opinnäytetyössämme. Tämä nousi siitä, 

kun meidän mielestämme kaikki kantaväestöstä eivät välttämättä tiedä miten 

vastaanottokeskus toimii ja kuinka turvapaikkaprosessi voi vaikuttaa ihmiseen. 

Ihmiset saattavat lukea kyseenalaisista lähteistä tietoa siitä, miten turvapaikan-

hakijat eivät tee töitä tai opiskele, vaikka todellisuudessa tilanne on eri.  Usein 

myös pelkästään sana turvapaikanhakija voi aiheuttaa negatiivissävytteisiä en-

nakko oletuksia. Tämä puolestaan voi aiheuttaa sen, että turvapaikanhakijoita 

syrjitään. Lisäksi negatiiviset ennakkoluulot voivat aiheuttaa rasismia sekä vai-

kuttaa työpaikan saantiin. Muutenkin kantaväestölle turvapaikanhakijat saattavat 

olla niin tuntematon asia, että se pelottaa. 

 

Oli ammatillisesti kasvattavaa kuulla ihmisten kokemuksia vastaanottokeskuk-

sessa asumisesta. Se antoi uuden näkökulman, jota ei olisi saatu ilman opinnäy-

tetyötä. Haastattelutilanteet olivat opinnäytetyön paras osa. Päästiin keskustele-

maan asioista tulkin välityksellä ja välillä puhuttiin myös muistakin asioista kuin 

vain haastatteluun liittyvistä. Meille merkityksellistä oli se, että saimme opinnäy-

tetyön kautta tuoda näiden viiden ihmisen kokemukset, ajatukset ja mielipiteet 

esille. 

 

Yhtenä teemana esille nousi odottaminen ja se on olennainen osa vastaanotto-

keskuksen arkea. Niin kuin eräs haastateltava sanoi, ei siihen auta muu kuin tur-

vapaikkapäätöksen saaminen. Meillä ei ollut teemahaastattelurungossamme 

(liite 1) yhtään kysymystä odottamisesta, koska halusimme tietää konkreettisem-

min vastaanottokeskuksen arjesta. Pohdimme sitä, että loppujen lopuksi kysy-

mys odottamisesta olisi ollut periaatteessa turha, koska siitä tuli paljon asiaa il-

man että sitä kysyttiinkään. Ihmiset puhuivat odottamisesta, vaikka siitä ei ky-

sytty, koska se on niin iso osa arkea ja koko tämän hetkistä elämää. 

 

Koska toinen meistä on jonkin verran työskennellyt vastaanottokeskuksessa 

aiemmin, niin hänen lähtökohtansa tämän opinnäytetyön tekemiseen oli hieman 
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erilainen. Hänellä tiesi sen, miten vastaanottokeskus toimii sekä mitä sisältyy oh-

jaajien työnkuvaan. Haastattelurunkoa (liite 1) tehdessämme, hänen mielenkiin-

tonsa kohdistui asumiseen liittyviin asioihin, kuten asukkaiden keskeiseen ilma-

piiriin. Tuloksia kirjatessa oli tärkeää se, että ymmärsi olevansa tutkijan roolissa 

ja että meidän aiheemme on turvapaikanhakijoiden kokemukset. Helposti ohjaa-

jan roolissa haastatteluissa nousseisiin asioihin olisi lähtenyt perustelemaan 

syitä. Esimerkiksi yksi haastateltavista toi esille sen, että ohjaajille joutuu kerto-

maan syyn, miksi haluaa terveydenhoitajalle tai sosiaalityöntekijälle ja ohjaajan-

roolissa sen olisi voinut perustella. Tärkeintä oli ymmärtää se, että meidän tuo-

toksemme on juuri se, miten arjen asiat näyttäytyvät haastateltavalle. 

 

Toisen meistä lähtökohta oli se, että turvapaikanhakijat olivat asiakasryhmänä 

uusia ja vastaanottokeskus sosiaalialan työpaikkana uusi. Hänellä ei ollut ennak-

kokäsitystä siitä, kuinka vastaanottokeskus toimii esimerkiksi mitä palveluita tai 

toimintaa siellä on, millainen on ohjaajan työnkuva tai miten ihmiset viihtyvät 

siellä. Koulutuksen aikana hänellä oli kuitenkin ajatus siitä, että turvapaikkapro-

sessi on kuormittavaa. Haastattelut kuitenkin antoivat oikeasti käsityksen siitä, 

kuinka vahingoittavaa odottaminen oikeasti on ja miten se vaikuttaa niin paljon 

fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn. Ammatillista kasvua tuli paljon, koska 

melkein jokainen käsitelty aihe oli uusi. Näin laaja tutkimusprosessi oli täysin uusi 

ja siinä oppi paljon eri asioita. Tämä oli pisin parityöskentely, mitä tähän asti on 

ollut, joten siitäkin tuli uutta kokemusta. 

 

Opinnäytetyömme aikana pohdimme paljon sitä, kuinka kantaväestö ja vastaan-

ottokeskuksen asiakkaat tutustuisivat enemmän. Yhden keskustelun aikana 

loimme ihanneskenaarion vastaanottokeskuksesta. Sen sijainti olisi lähellä kes-

kustaa. Se helpottaisi harrastusten löytämistä vastaanottokeskuksen ulkopuo-

lelta. Vastaanottokeskuksessa olisi kattavasti keittiöitä ja tiloja harrastuksille. 

Ihanneskenaariossa tässä vastaanottokeskuksessa olisi oma kahvila-leipomo, 

jonne kuka tahansa voisi tulla. Kahvila-leipomon työntekijöinä toimisivat turvapai-

kanhakijat. Koska vastaanottokeskus olisi lähellä keskustaa, niin kantaväestön 

olisi helppo mennä kahvilaan asioimaan ja samalla he näkisivät ja tutustuisivat 
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turvapaikanhakijoihin. Tämä vuorovaikutus suomalaisten kanssa auttaisi turva-

paikanhakijoita integroitumaan sekä luomaan suhteita kantaväestöön. He myös 

pääsisivät työskentelemään ja saisivat näin tekemistä. 

 

 

11.3  Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkotutkimusideat 

 

Hirsjärven ym. (1997, 157) mukaan laadullisella tutkimuksella kuvataan todellista 

elämää. Tämän vuoksi valitsimme opinnäytetyömme menetelmäksi laadullisen 

tutkimuksen, koska halusimme aitoja kokemuksia niiltä ihmisiltä, joilla on oikeasti 

sitä tietoa asiasta. Kokemustietoa keräsimme teemahaastattelulla. Hirsjärven ja 

Hurmeen (1995, 35—37) mukaan teemahaastattelun kysymyksillä ei ole tarkkaa 

järjestystä. Koimme tämän meille sopivaksi tavaksi, jotta haastattelu oli soljuvaa 

ja keskustelun omaista. Meille oli tärkeää, ettei haastattelussa synny niin sanot-

tua valta-asemaa vaan keskustelutilanne on rauhallinen ja haastateltavalle mah-

dollisimman miellyttävä. 

 

Teemahaastattelun avulla pystyimme haastattelun aikana kysymään tarkentavia 

kysymyksiä, jotka olivat merkittäviä tutkimustulosten kannalta (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 87—88). Keskusteluissa nousi esille sellaisia asioita, joita emme olleet 

haastattelurunkoomme (liite 1) laittaneet mutta jotka selvästi vastasivat tutkimus-

kysymykseemme. Tämän koemme olevan teemahaastattelun parhaita puolia, 

koska me tutkijoina emme välttämättä osaa kysyä niitä asioita, jotka haastatelta-

vat kokevat merkittävinä. Haastattelumuoto antoi myös haastateltavissa vapau-

den kertoa arjestaan vapaasti. 

 

Odottaminen nousi esille jokaisessa haastattelussa ja se puhututti keskusteluissa 

eniten. Odottaminen liittyi jokaiseen arjen toimintaan joka päivä. Tuloksia kirja-

tessa oli hankalaa erotella odottaminen muista teemoista, koska se tuntui olevan 

osa jokaista teemaa. Mielestämme opinnäytetyömme tuloksista ja johtopäätök-

sistä voidaan lähteä kehittämään vastaanottokeskuksen toimintaa. Tulokset tuo-

vat esille toiveita nykyisen toiminnan kehittämiseksi sekä ehdotuksia uusista toi-

minnoista. 
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Pohdimme, kuinka suurempi joukkio haastateltavia olisi vaikuttanut tutkimustu-

loksiimme. Haastattelimme viisi henkilöä. Rajasimme kohderyhmän tarkoituk-

sella, koska halusimme kokemuksia kauan vastaanottokeskuksessa asuneilta 

henkilöiltä ja kuulla myös kuinka pitkä odotusaika on vaikuttanut heihin. Haasta-

teltavamme ovat vain pieni osa koko vastaanottokeskuksen asukasmäärästä. 

Jatkotutkimusta voisi tehdä haastattelemalla suurempaa määrää ihmisiä. Tällöin 

tutkimustulokset voivat näyttäytyä eri tavalla. Toinen näkökulma jatkotutkimuk-

selle olisi haastatella muualla kuin vastaanottokeskuksessa asuvien turvapaikan-

hakijoiden kokemuksia arjesta. Olisi mielenkiintoista tietää, millaisia tuloksia he 

saavat, kun asuinpaikka on eri mutta turvapaikkaprosessi on käynnissä. 
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      Liite 1 
 

 

Teemahaastattelun kysymysrunko 

 

Aluksi 

Montako vuotta olet asunut Suomessa? 

Montako huonekaveria sinulla on tällä hetkellä? 

Miten koet saaneesi tietoa vastaanottokeskuksen ohjaajilta Suomesta?  

Miten koet saaneesi tietoa Suomessa asumisesta saavuttuasi Suomeen? 

 

Arki 

Millainen on tavallinen päiväsi? 

Miltä vastaanottokeskuksen säännöt sinusta tuntuvat? 

Miten olet osallistunut työ- ja opintotoimintaan? 

Miten rahasi riittävän kaikkeen tarpeelliseen? 

Miten paljon nukut? 

 

Vapaa-aika 

Mitä teet vapaa-ajalla? 

Millaisia harrastuksia sinulla on? 

Miten koet saaneesi ystäviä täällä? 

Miten vietät aikaa ystäviesi kanssa? 

 

Asuminen 

Miten tulet huonekaverisi kanssa toimeen? 

Millaisia sääntöjä olette huonekaverisi kanssa tehneet? 

Miten eläminen muiden ihmisten kanssa sujuu? 

Miten hoidat huonettasi? 

Miten usein teet itse ruokaa vastaanottokeskuksessa? 

Minkälainen ilmapiiri mielestäsi vastaanottokeskuksessa on? 

Miten käyt kaupassa? 

Miten usein teet ruokaa muiden asukkaiden kanssa? 

 

 

Mitä muuta haluaisit kertoa?
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Saatekirje haastatteluun 

 

Hei! 

 

Olemme Jasmina Douba ja Lotta Tervo. Opiskelemme Karelia-ammattikorkea-

koulussa sosionomiksi. 

Teemme tutkimusta siitä, kuinka vastaanottokeskuksen arki sujuu. Tutkimuk-

sesta tulee opinnäytetyö. 

Haluaisimme haastatella sinua ja kuulla sinun kokemuksia vastaanottokeskuksen 

arjesta. 

 

Haastattelut tehdään nimettömänä ja niistä ei voi tunnistaa sinua. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Se ei vaikuta sinun turvapaikka-

prosessiisi. 

 

Toivottavasti nähdään (pvm) ja (klo) toimistossa ☺  

 

 

 

 

 

 

Terveisin: Jasmina Douba ja Lotta Tervo 
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Haastattelun suostumuslomake 

 

Suostun siihen, että minua haastatellaan. Tutkijat ovat opiskelijoita. He eivät ole 

viranomaisia eivätkä edusta vastaanottokeskuksen työntekijöitä. 

Suostun siihen, että haastattelussa kertomiani asioita käytetään tämän tutkimuk-

sen tekemiseen. Suostun siihen, että tutkimukseni äänitetään. 

Tutkijat (haastattelijat) ovat vaitiolovelvollisia. Valmiista opinnäytetyöstä ei tunnis-

teta minua ja kertomiani asioita. 

Tutkijat poistavat äänitteen, kun opinnäytetyö on valmis. Vain tutkijoilla on oikeus 

kuunnella äänitteitä. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Se ei edesauta minun asumis-

olojani eivätkä turvapaikkaprosessiani. 

 

 

 

Aika ja paikka 

 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Hei  ☺ 

 

Olemme Jasmina Douba ja Lotta Tervo. Opiskelemme Karelia-ammattikorkea-

koulussa sosionomiksi.   

 

Teemme tutkimusta siitä, kuinka vastaanottokeskuksen arki sujuu. Tutkimuk-

sesta tulee opinnäytetyö.   

 

Haluaisimme haastatella sinua ja kuulla sinun kokemuksiasi vastaanottokeskuk-

sen arjesta.   

 

Haastattelut tehdään nimettömänä ja niistä ei voi tunnistaa sinua. Haastatteluun 

osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

  

 

Hello 😊  

 

We are Jasmina Douba and Lotta Tervo. We study in Karelia University of Ap-

plied Sciences to be bachelor of social services.  

We are doing a research about how living in the asylum center goes. The re-

search will be our thesis (school project).  

 

We would like to interview you about your experiences of living in Paihola.  

 

The interviews are anonymous and you can not be recognized from them.  

 

Participation is voluntary.



  Liite 5 

 

 ☺ مرحبا.
 

 

للحصول على البكالوريا في  كاريليا نحن طالبتان في كلية
ونقوم بدراسة حول الحياة اليومية في  االجتماعية ، األعمال
  الالجئين ، لذلك نطمح لمقابلتك لمناقشة ذلك.مركز 

  .نقدر مشاركتك التي ستكون مجهولة

  

 . المشاركة طوعية

  

 .لك شكرا
 
 

Lotta Tervo & Jasmina Douba  
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 ��ساالم 

 

درحال  Kareliaما در دانشكاه  Lottaاسم دوست من است  Jasminaاسم من است 

حاضر درس ميخوانيم در رشته سوسيالي كمك به مردم و ما در مؤرد نحؤ زندكي در 

مركز پناهندگي تحقيق ميكنيم و أين تحقيق پايان نامه ما خواهد بود ما مي خواهيم در 

مورد زندكي روز مره شما صحبت كنيم چطوري ميگذرد در گمپ هاي پناهندگي 

واهد شد أين مصاحبه فقط بخاطر پايان نامه ماها است ودر مصاحبه اسم شما ذكر نخ

و هيچ كس از مصاحبه ما خبردار نمي شود شما ميتوانيد به سوالهاي ما جواب بدهيد 

 و اين إجبار نيست تشكر از شما.
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Analyysin esimerkki: Alkuperäisistä ilmauksista pelkistetyiksi  

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

’’Joo, alussa oli kuusi, sitten kaksi ja 

nyt olen yksin tällä hetkellä.’’ 

Asuu huoneessa yksin. 

’’Meillä - on tosi paljon vapaata aikaa, 

että voisin sinunkin kanssa puhua 

huomiseen asti täällä. ’’ 

Vapaata aikaa on paljon. 

’’Sanoinkin, että jotkut työntekijät ovat 

hyviä sun kanssa ja jotkut ei tee mi-

tään.’’ 

Kohtelu ei ole tasa-arvoista. 

’’Esimerkiksi samassa huoneessa voi 

olla joku vanha mies ja nuorempi 

mies ja todella nuori ja kaikki haluaa 

kuunnella omia musiikkeja. Tällainen 

on hankalaa.’’ 

Huoneessa on eri-ikäisiä ja eri kansa-

laisuuden omaavia ihmisiä ja se tuot-

taa haasteita. 

’’Joo kyllä se vahingoittaa ihmisiä. 

Koska, me emme voi tietää millainen 

tulevaisuus on. Mitä jos minä laitan 

sinut johonkin paikkaan, missä sinä et 

tiedä mitä sinulle tapahtuu, millainen 

mieliala sinulla on silloin.’’ 

Odottaminen ja epävarmuus ovat ras-
kasta ja vaikuttavat mielialaan. 
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Analyysin esimerkki: Pelkistetyistä ilmauksista alaluokiksi 

 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Asuu huoneessa yksin. Huonekavereiden määrä 

Vapaata aikaa on paljon. Tekemisen puute 

Odottaminen ja epävarmuus ovat ras-

kasta ja vaikuttavat mielialaan. 

Mieliala odotusaikana 

Huoneessa on eri-ikäisiä ja eri kansa-

laisuuden omaavia ihmisiä ja se tuot-

taa haasteita. 

Huoneessa asuminen 

Kohtelu ei ole tasa-arvoista. Työntekijöiden toiminta 
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Analyysin esimerkki: Alaluokista yläluokiksi 

 

Alaluokka Yläluokka 

Huonekavereiden määrä Alkutiedot 

Tekemisen puute Turvapaikanhakijoiden vapaa-aika  

Mieliala odotusaikana Turvapaikkapäätöksen odottaminen 

Huoneessa asuminen Asuminen vastaanottokeskuksessa 

Työntekijöiden toiminta Vastaanottokeskuksessa saatava oh-

jaus 
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Analyysin esimerkki: Yläluokista yhdistäväksi luokaksi 

 

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

Asuminen vas-

taanottokeskuk-

sessa 

Kokemuksia asumi-

sesta vastaanotto-

keskuksessa 

Kokemuksia arjesta suomalai-

sessa vastaanottokeskuk-

sessa 

Turvapaikanhaki-

joiden vapaa-aika 

Kokemuksia vapaa-

ajasta vastaanotto-

keskuksessa 

 


