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Sidonnaisuudet 
Työ ja sivutoimi: 

 Työnantaja Turun hyvinvointitoimiala HYTO, Turun 
ulkomaalaistoimisto vuodesta 1999 

 Psykoterapeutti 2013 

Koulutustoiminta 

  - Luentoja yliopistoissa, järjestöissä ja terveydenhuollon 
yksiköissä, luentopalkkio Orion 

Järjestöt: 

 Suomen Psykiatriyhdistyksen transkulttuurisen psykiatrian 
jaos, vpj 

 

 



 Pakolaisten vastaanottovaiheen palvelut 

 Sosiaali - ja terveystoimi yhdessä 

 Lääkäri + 4 terveydenhoitajaa, 1 lähihoitaja 

 Psykologit ostopalveluna 

 Asiakkuus 3 v  

 Myös mielenterveysongelmat,                             
esimerkiksi kidutettujen hoito                                

 

Turun ulkomaalaistoimisto, 
Rauhankatu 14 



Luennon aiheita 
 

 Hiukan taustaa ja tilastoja 

 Maahanmuuttajasta suomalaiseksi? 

 Pakolaisista 

 Kulttuurit vastaanotolla 



Monikulttuurisuus on vanha juttu 
 

 Suomessa on useita vanhoja kulttuurisia 
vähemmistöjä: romanit, tataarit, viittomakieliset 

 Alkuperäiskansa                                        
saamelaiset 

 

 

 

 



Maastamuuttomaasta 
maahanmuuttomaaksi 
 Suomen väestöstä 2012 oli ulkomailla syntyneitä 

5,3 %  eli 285 000 henkeä  

 Maaliskuussa 2014 vieraskielisiä oli ensimmäistä 
kertaa enemmän kuin ruotsinkielisiä (Tilastokeskus 
2014) 

 

 Terveydenhuolto on jo sisäisesti monikulttuurinen 

 



Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2002 ja 2012,              
yht 267 000 eli 4,9 % (Tilastokeskus) 

Tilastokeskus 2014 



Maahanmuuttajat 

 Äärettömän heterogeeninen ryhmä 

 Suurin ryhmä on perhesiteen perusteella tulevat 

 Tänne tullaan myös opiskelemaan tai työn perässä 

 Pakolaisia on maahanmuuttajista noin 15 % 

 

 



Maahanmuuttaja---suomalainen 
 

 

 Osa kehittää itselleen fuusioidentiteetin 

 Moni kokee itsensä suomalaiseksi 

 Osa pysyttelee alkuun tai pysyvästi erillään 

 Kaikki eivät tule Suomeen jäädäkseen 

 

 

 

 



Koti Suomen Turussa  
 Lapsina tai varhaisessa teini-iässä tulleita kurdinuoria  

 Kurdilaisuus muodostaa keskeisen osan identiteettiä 

 Transnationaalinen todellisuus 

 Suomalainen ei voi olla, ulkonäön vuoksi (sama tilanne 
adoptiolapsilla) 

 Kotimaa on Kurdistan, mutta koti on Suomessa, esimerkiksi 
tulevaisuuden suunnitelmat. Kotikaupunki tärkeä 

 Nuoret käyttävät eri ”kulttuuristen koodien” tuntemusta 
sopeutumiseen 

 

 Mari Toivanen 2014. Negotiating home and belonging. Young 
Kurds in Finland 



Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi - Tutkimus 
venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa 
 
Castaneda, Anu E.; Rask, Shadia; Koponen, Päivikki; Mölsä, Mulki; 
Koskinen, Seppo (2012) 

Tutkimusraportti löytyy 
osoitteesta 
http://www.julkari.fi/handle/10024/90907 

 
Lisätietoja: 

Päivikki Koponen, tutkimuspäällikkö 

paivikki.koponen@thl.fi 

Anneli Weiste-Paakkanen, tutkija 

anneli.weiste.paakkanen@thl.fi 

Jaana Suvisaari, tutkimusprofessori 
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 Venäläiset koulutetuin ryhmä 

 Joka kymmenes somali- ja kurdinainen on luku- ja 
kirjoitustaidoton 

 Toisaalta kurdinaisista 40 % oli käynyt lukion 

 Venäläis- ja somalitaustaisista useampi oli eronnut, 
yksinhuoltajaperheitä paljon 

 

 

Maamu-tutkimuksen tuloksia: 
koulutus, sosiaalinen tilanne 
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Näkyykö kulttuuri 
terveystutkimuksessa? 

 Kulttuurilla voi olla suojaavia ja terveyttä 
haittaavia vaikutuksia 

 

 Moni asia vaikuttaa: työllisyys, köyhyys, 
sosiaalinen verkosto 



0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Venäjä Somali Kurdi Suomi

Miehet

Naiset

Päivittäin tupakoivien osuus sukupuolittain (%). 



Maailman pakolaistilanne pahin II maailmansodan jälkeen 

 

 

 

 

 

htmp://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-
pakolaisuudesta/maailman-pakolaistilanne.htmll 

 

UNHCR  2013 
 



Syyrian sisällissota: 

9 miljoonaa kotoaan paennutta 

 syrianrefugee.eu. Updated february 2014 



Kiintiöpakolaiset 



● Viime vuonna 3 651 
turvapaikanhakijaa 

● Ilman huoltajaa tulevia alaikäisiä     
n 150/v 

● Lapsilla oikeus koulunkäyntiin 

 

 

 

 

 

Turvapaikanhakijat  



 

Perhe yhdistyy joskus        
vuosien eron jälkeen 

 

 

 

 

Perheenyhdistäminen 



  Pakolaisten 
kokemusmaailmasta 



Pakolaiset tulevat sodan jaloista 

Moni lapsi nähnyt  ja kokenutkin väkivaltaa 

Ero hoivaajasta usein pahinta 

Pakolaisia kohdatessaan ammattilainen kohtaa paitsi 
itselleen vierasta kulttuuria, myös äärimmäisen 
väkivallan kokemuksia 

 

Pakolaiset ovat kokeneet kovia 





Maahanmuuttajaperheen 
haasteita 

Menetykset 

 Suomessa uusi 
kulttuuri, uusi 
kieli 
 

Vastaanotto 
uudessa 
maassa 

Sosiaalinen 
verkosto 

Trauma 



Maahanmuuttajavanhemman voi olla vaikeampi 
luottaa viranomaiseen, myös lääkäriin, monesta syystä 

Erilaisuuden kokemus (voiko ymmärtää) 

Vieraat käytännöt (esim psykiatria, erityisopetus) 

 

Kts myös: Elina Hermanson ja Anni Lommi: 
Maahanmuuttajataustaiset nuoret haaste 
kouluterveydenhuollolle. LL 2009. 

 

 

 

Luottamuksesta 



 

 

Kulttuurit vastaanotolla 



 

 Kulttuuri on merkitysjärjestelmä, jota ihminen käyttää 
arvioidakseen mikä on tärkeää ja arvokasta, mikä 
huonoa ja vältettävää 

 Kulttuuri määrittelee, miten suhtaudutaan 
vastoinkäymisiin ja kärsimykseen, esimerkiksi 
sairauksiin 

 

Cecil G Helman. Culture, Health and Illness. Hodder 
education 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulttuurista 



 Kulttuuri on loppumaton prosessi 

 Kulttuuri on kommunikaatiota 

Nykynäkemys kulttuurista 



 Kleinman: Kulttuuri luodaan arkielämän 
kanssakäymisissä perheissä, työpaikoissa ja erilaisissa 
verkostoissa 

 

 

                             

                            Prof. Arthur Kleinman 

Kaikki luomme kulttuuria 



 
 Kulttuuri ei ole vain potilaan ominaisuus 

 Vastaanotolla läsnä ainakin 2 kulttuuria  

 Kulttuuri ohjaa (paljolti tiedostamatta) 
käyttäytymistämme kättelystä alkaen – ja on 
muuttuvainen! 

 

 

Kulttuuri-ihmisiä ollaan kaikki 



Br Med J. 1970 May 2; 2(5704): 286–289 
Difference Between Patients' and Doctors' Interpretation of Some 
Common Medical Terms. Boyle C M. 

 



 Lääkäriys vaikuttaa esimerkiksi ihmiskäsitykseen 



Tunnista oma 

 kulttuuri- 

 sidonnaisuutesi 

Mitä on hyvä elämä? 

Mitä on tytön ja naisen 
hyvä elämä? 

 

 

 

 

 

 

Transkulttuurisen työn lähtökohta 



 Käsitys sairauden syntytavasta 

 Päätöksenteko perheen sisällä 

 Sukupuolten kanssakäyminen 

 

 

 

Missä kulttuurierot voivat näkyä 
 



Olennaista on ennaltaehkäisy; puheeksi 
ottaminen ja neuvonta 

Tyttöjen ympärileikkaus 

Älä kauhistele. 
Korosta terveydellisiä 
näkökohtia  ja kerro 
Suomen laista. 
Asenteet muuttuneet, 
somalit aktiivisia. 



 Potilaan kokemus sairaudestaan ja sen hoidosta 

 Kyselemällä voi saada selville potilaan käsityksen  

 A) etiologiasta, B) oireiden alkamisesta,            
C) patofysiologiasta,  D) sairauden kulusta              
E) hyvästä hoidosta 

 
Arthur Kleinman 1980. Patients and healers in the context 
of culture : an exploration of the borderland between 
anthropology, medicine, and psychiatry / Arthur Kleinman. 
-- University of California Press, 1980. 

Sairauden selitysmalli 
Explanatory model 



 

 Tilataanko myös hoitajalle tulkki? 

 Asioimistulkki on ammattilainen 

 Tulkin tilaaminen on viranomaisen tehtävä 

 Ei lasta tulkiksi! 

 

Tulkki on terveydenhuollossa 
tärkeä – pt:lle ja työntekijälle 



Monikulttuurinen työ on jännää 
 

 Me virkamiehet ja –naiset olemme  myös ikkuna 
suomalaisuuteen 

 



Luota ammattitaitoosi 
 Älä stressaa – kattava kulttuurituntemus on mahdoton 

ajatus (ja vie harhaan) – kysy potilaalta 

 

 Potilas(perhe)lähtöinen työskentely on edelleen OK 

 

 

 



Kiitos ja hyvää kevättä 
 


