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Pohjautuen hanketyöntekijöiden havaintoihin sekä keskusteluihin
maahanmuuttajien ja maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien kanssa.



• Erityisesti kouluttamattomien kotiäitien elämä 
kotimaassa ja Suomessakin pyörii arkisten ja 
konkreettisten asioiden ympärillä kotona: 
lasten- ja kodinhoitoa, ruoanlaittoa. Voimaa antaa
sosiaalinen kanssakäyminen erityisesti lasten, suvun
ja muiden naisten kanssa. 
Köyhimmissä talouksissa kädestä suuhun elämistä.

• Koulutetuillakin usein koti hoidettavana opiskelun
tai työn lisäksi, vaikka poikkeuksiakin on.

• Äidin kaiken jaksava roolimalli vahva.
Kunnia-asia hoitaa kodin asiat huolella. 

• Omaa jaksamista tai abstraktimpaa elämän
tyytyväisyyttä ei ole välttämättä aikaa miettiä
eikä sitä ole totuttu miettimään. 
Lasten/perheen hyvinvointi itseä tärkeämpää.
->   Oman hyvinvoinnin tilanteen arviointi uutta.

• Muutosta ajattelutapaan nähtävissä Suomessa 
sukupuolisen tasa-arvon idean omaksuneiden tytärten 
kautta. Miehiä vaaditaan osallistumaan kotitöihin.



• Yhteisöllinen ajattelu vs. länsimainen yksilön korostaminen. 
-> Lähiyhteisön (laajennettu perhe, klaani) 
etu, normit ja kunnia menevät yksilön edelle. 
Yhteisö tuo myös turvaa.
-> Yksilökeskeinen ajattelu, oman itsen 

esilletuominen ja itsearviointi outoa
-> lähiyhteisön normit määrittävät, mitä sopivaa kertoa

(esim. henk.koht. asioista ei puhuta perheen ulkopuolella)

• Somalialaisessa kulttuurissa vointia kysyttäessä, 
asioiden sanotaan ensin olevan hyvin, vaikka näin ei olisi. 
-> Vääristääkö arvioinnin vastauksia?

• Tavoitteiden asettamista haastaa puolestaan
”Jos luoja suo” –ajattelu.
-> Omaan elämään vaikuttaminen vs. jumalan tahto
-> Tuo myös lohtua elämään.
-> Moni Suomeen kotoutuva kuitenkin opiskelee ja 

tähtää työelämään hyvin tavoitteellisesti.

• Haasteena erilaiset käsitykset esim. mielenterveysongelmista
-> henkien vaikutusta, jumalan rankaisu.
Suomessa pitkään olleille masennuksen hoito usein tuttua.



• Erilaiset lähtömaan olosuhteisiin ja ihmisen koulutustasoon liittyvät seikat vaikuttavat arviointiin.
Lähi-Idästä tulleita naisia luku- ja kirjoittamistaidottomista yliopistossa opiskelleisiin. 
Koulutustausta ja esim. traumat vaikuttavat siihen, miten nopeasti vierasta kieltä oppii.

• Kouluttautuneet ei-koulutettuja tottuneempia arviointiin -> koulusta tuttua.

• Suomen kielen taitotaso vaikuttaa siihen, mitä ihminen osaa kertoa ja ymmärtää kysymyksistä. 

• Millä kielitaitotasolla on ylipäätään mahdollista vastata toimintakykyyn liittyviin kysymyksiin?
Jos kielitaitotaso on konkreettisten asioiden tasolla ja suppea sanavarasto 
-> Käsitteelliset asiat ovat vaikeita ymmärtää ja kertoa.



LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN

• Toimintakyvyn arviointi ja suostumuslomakkeen 
saaminen vaikeaa heti ryhmätoiminnan alussa.

• Erityisesti pakolaisilla viranomaispelkoa.

• THL:n MAAMU-tutkimuksessa epäluulo viranomaisia
kohtaan ja tietämättömyys tutkimuksesta yleensä 
haastoivat tutkimukseen osallistumista.

• Tiedonkeruun tapa ja tarkoitusperä selvitettävä, 
mutta se on vaikeaa ilman yhteistä kieltä ja käsitystä.

Ratkaisuja: 

• Toimintakyvyn arvioinnin tarkoituksen selittäminen 
tulkin avulla / omakielisen selostuksen avulla ennen 
toiminnan alkamista. Koonnin anonymiteettiä korostettava.

• Samaa kieltä puhuvien kanssa yhteinen tapaaminen,
jossa hyvin ko. kieltä osaava tulkkaa tiedonkeruun syyn.

• Rauhallinen luottamuksellisen suhteen rakentaminen.



KYKYVIISARI

• Toimi erinomaisesti arvioinnin välineenä hyvin suomea puhuvilla 
(selkokieliversio) sekä suomalaisilla korkeasti koulutetuilla.

• Vei aikaa keskustellen. 1,5-2 tuntia.

• Kysymykset ymmärrettiin, tarvittaessa info-selityksen tukena.

• Kykyviisariin oltiin tyytyväisiä oman elämäntilanteen jäsentäjänä 
ja keskustelun avaajana.

• Syksyllä 2019 kokeillaan Kykyviisariin pohjautuvan Mobitarmon
kieliversioita (sorani, arabia ja somalia) tulkin kanssa. 

-> omatoiminen vastaaminen vaikeaa, jos ei osaa lukea tai 
kirjoittaa edes omalla äidinkielellä



SOSKU-TUTKA



SOSKU-TUTKA

• Sosiaalisen kuntoutuksen elämänhallintaa arvioiva visuaalinen ”kompassi”

• Kysymykset vaikeita ymmärtää heikosti suomea puhuville, ei kuvia tukena.
Haasteena kysymyksien isot kokonaisuudet laajasti kysyttynä ja
joissakin kysymyksissä useampi aihe samassa. Konkretia puuttui.

• Arvioinnin välineenä kevyt ja pintapuolinen.

• Tutka-kuvan grafiikka ei palvellut mitenkään.

• -> Yhden kahden sanan vastauksia, vaikea tulkita oikein
->  vastaukset aina hyvin positiivisia, varmuuden vuoksi?

Ymmärrettiinkö kysymykset todella?
->  Itsearviointi kuvaa omaa kokemusta, jota on ulkopuolisen vaikea arvottaa 



OMA EI-STANDARTOITU HYVINVOINTIKARTOITUS

Tarve helposti hahmotettavalle kuvalliselle oman hyvinvoinnin tilaa 
arvioivalle menetelmälle, jossa helppoja ja konkreettisia kysymyksiä.

vrt. Spiral-pelin lomakkeen kysymykset.

• Kehitetään Arjen Toimintakyky –hankkeen tuella hyvin tiivistetysti eri toimintakyvyn 
alueita kartoittava kuvitettu hyvinvointikysely maahanmuuttajanaisten ryhmään.

• Kyselyssä kartoitetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä taitoja.

• Kysely on vapaaehtoinen itsearviointi, jossa arvioidaan omaa tilannetta viimeisen 
30 päivän aikana.

• Kyselyyn vastataan vain etunimellä. Nimet koodataan koontia varten, 
jotta saadaan anonyymejä tilastoja hanketta varten. 

• Kyselyn tuloksia hyödynnetään ryhmän toiminnan suunnittelussa: 
minkälaiseen tietoon on tarvetta - mikä osa-alue vaatii keskittymistä ryhmässä. 
Toimii myös palvelutarpeenarvioinnin välineenä



OMA EI-STANDARTOITU HYVINVOINTIKARTOITUS

Tavoitteena oli tehdä kysely yhdessä ryhmän alussa ja lopussa 
-> muutoksen mittaus. Käytännössä tehtiin vain kerran (lyhyt aika).

• Osa kyselystä tehtiin yhdessä ryhmässä samalla pohjustaen eri toimintakyvyn 
ulottuvuuksia. Vastausten läpikäyminen yksilötapaamisella. 

-> heikommin suomea puhuvat saivat kielellistä tukea muilta.
-> haasteena intimiteetin puuttuminen.

• Osa kyselystä tehtiin yksilötapaamisella (poissaolot). 
-> kyselyn täyttäminen onnistui hyvällä kielitaidolla, osalle käsitteet vaikeita
-> Yksin vastatessa ohjaajalta sai tukea heti ja aina tarvitessa 
-> Intimiteetti säilyi, asioista oli helpompi puhua.

Koulutetut suoriutuivat kyselystä nopeasti ja lähes itsenäisesti käyttäen 
käännösohjelmia. Käsitteistö ja itsearviointi näytti olevan ennestään tuttua.

Kouluttamattomilla / vähän suomea puhuvilla suuria haasteita ymmärtää 
kysymykset tai mitä vastata.
-> kysymyksiä ei osattu kohdistaa itseen, vaan lueteltiin esim. mitä
on hyvä harrastaa tai syödä. Vaati paljon selitystä ja tukikysymyksiä.



HAVAINTOJA KYSELYSTÄ

• Konkreettiset asiat, kuten kipu, stressi ja uni olivat helppoja ymmärtää ja 
arvioida.



HAVAINTOJA KYSELYSTÄ

• Yksinäisyys
Vaikeaa hahmottaa, mitä tarkoitetaan yksinäisyydellä. 
”On yksin, mutta ei halua olla yksin.”

• Perhe-elämä helppo ymmärtää
• Kysymys: Oletko tyytyväinen muihin ihmissuhteisiin?

Vaikea ymmärtää ihmissuhde- ja vuorovaikutus-sanaa, mitä sillä tarkoitetaan.

• Abstraktit asiat koettiin vaikeiksi ymmärtää etenkin, jos suomen kielitaito heikko. 



HAVAINTOJA KYSELYSTÄ

• Ajatteletko että olet tärkeä? (mittaa merkityksellisyyden kokemusta)

Vastattiin näkökulmasta ”mitä on tärkeää”: on tärkeä liikkua, syödä 
terveellisesti jne. Ei osattu kohdistaa kysymystä itseen, minä olen tärkeä
Selitettiin: Arvostaako joku sinua? Ajattelevatko sinun mies/lapset, 
että sinä olet tärkeä?

• Kun kysymykset käytiin yhdessä selittäen läpi vastaukset saattoivat muuttua tai 
vastauksia molemmissa ääripäissä. Haasteellista tulkita.



POHDINTOJA KYSELYSTÄ

• Tukikysymykset kuvien ja kysymysten tueksi. 
-> Kysytäänkö oikeita kysymyksiä? 

Selitetäänkö asiat oikein?

• Kuvien valinta  
-> Ymmärretäänkö kuvat oikein? 
->  Kuvien rajallisuus.

• Onko skaala helposti ymmärrettävä?
-> Puolikas vai koko skaala?

• Tarvittaisiinko vielä konkreettisempia kysymyksiä?
->  Puhutko suomea joka päivä? 
-> Liikutko 1,2,3,4,5,6, vai 7 päivänä viikossa?



POHDINTOJA TOIMINTAKYVYN ARVIOINNISTA

• Ryhmätoiminta ja yksilötapaamiset antavat hyvät mahdollisuudet saada tietoa 
ryhmäläisten tilanteesta ja tarttua heidän hyvinvointiaan estäviin haasteisiinsa.

• Ryhmäläisten toimintakyvyn haasteet ja palveluntarpeet tulevat esiin pikkuhiljaa 
ryhmätoiminnan edetessä.

• Pelkkä hyvinvointikartoitus / toimintakyvyn arviointilomake ei anna välttämättä 
”oikeaa tietoa” kielitaidon haasteista ja kulttuurisista eroista johtuen. 

• Ohjaajien havainnointi tärkeänä tukena toimintakyvyn arvioinnissa.



Havaintojemme mukaan hyvinvointi ja osallisuus eivät ole sidottuja 
yhteiskunnallisiin odotuksiin suomen kielen taitotasosta

tai suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen määrästä.

Moni kotona oleva maahanmuuttajanainen 
vaikuttaa olevan suhteellisen tyytyväinen elämäänsä, 

jos heillä vain on mahdollisuus elää Suomessa oman perheen 
ja yhteisönsä parissa ja elämän perusasiat ovat kunnossa. 

Kuvat: Unsplash & Papunet 


