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Murra myytit maahan muuttaneista duunissa 
Jakso 4. Myytti: Maahan muuttaneet joutuvat todistamaan osaamistaan jatkuvasti 
Musiikkia 

Maija Eerola: Maahanmuuttajien palkkaamisessa on aina ylimääräistä vaivaa. Helpommalla 

pääsee, kun hoitaa hommat kantasuomalaisten kanssa. Ongelmia tulee kielen kanssa, 

perehdyttämisessä tai kouluttamisessa, eikä maahanmuuttanut kuitenkaan jää rakentamaan 

uraa. Helpompaa on, kun ei vaan palkata. Onko näin oikeasti, vai oletetaanko meillä vaan? 

Samaan aikaan pohditaan, että mistä tänne saadaan tulevaisuuden työntekijöitä. Tätä 

podcastia tehdään Päijät-Hämeessä, jossa työikäisestä porukasta on pulaa erityisesti 

sosiaali- ja terveysalalla, kaupan alalla ja teollisuudessa. Ja toisaalta, maahanmuuttajien 

työttömyys on suurta. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Maija Eerola ja tämä podcast 

käsittelee niitä myyttejä ja uskomuksia joita meillä on maahanmuuttaneesta duunissa. 

Nämä myytit löytyivät, kun työnantajat ja maahanmuuttaneet laitettiin saman pöydän 

ääreen keskustelemaan. Tässä jaksossa pureudumme myytistä maahanmuuttajat joutuvat 

todistamaan osaamistaan jatkuvasti. Asiasta kanssani puhuvat ne, joilla on siitä kokemusta 

käytännössä.  

Musiikkia 

Tervetuloa. Mä pyytäisin, että esittelette itsenne. Ketä olette? Mohammed, ole hyvä. 

Mohammed Alezawi: Joo. Mä olen Mohammed, lähihoitaja ja sairaanhoitajaopiskelija. Olen 

kotoisin Irakista ja asunut Suomessa noin seitsemän vuotta. 

Maija Eerola: Kiitos. Katri, ole hyvä. 

Katri Loipponen: Olen Loipposen Katri ja toimin esimiehenä Jalmarin kuntoutussairaalassa 

J20-osastolla. Olen lukenut itseni perushoitajasta lähihoitajaksi, sairaanhoitajaksi ja sitä 

kautta sitten nyt istun tässä osastonhoitajan roolissa. 

Maija Eerola: Kiitos. Mia, ole hyvä. 

Mia Kröneck: Minä olen Mia Kröneck ja olen hoitotyön lehtori LAB-ammattikorkeakoulusta. 

Maija Eerola: Tervetuloa. Meillä on tosiaan myytti maahanmuuttajat joutuvat todistamaan 

osaamistaan jatkuvasti. Tää myytti on lähtenyt liikkeelle meidän keskusteluista hoitoalalla 

siitä, että maahanmuuttaja on kokenut et se työssä eteneminen on haastavaa, et ei saa 

oikein sitä vakinaista paikkaa ja vaikka haluais edetä siellä urallaan, niin se ei ole helppoa. 

On vedottu sit kielitaitoon, että ei sitten pääse tekemään niitä asioita mitä ehkä haluaisi. Ja 

helposti siirretään sitten tavallaan korvaamaan jotain työntekijää jossakin tehtävässä. Ja 

sanotaan, että tälleen sä pääset harjottelemaan sitä kieltä, mutta se ei kuitenkaan 

välttämättä edistä sitä sun substanssin osaamista ja niitä taitoja. Ja sit hänen kokemus oli se, 

että se oli nimenomaan maahanmuuttajiin liittyvä asia, et suomalaiset hoitajat ei joudu tällä 
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tavalla ehkä pallotelluiksi. Miltä tällanen tilanne teistä tuntuu? Onko Muhammed tää sulle 

tuttu tilanne? Ootko nähnyt tämmösiä tai ite kokenut? 

Mohammed Alezawi : Joo, kyllä olen ite kokenut ja olen nähnyt myös että tavallaan... En mä 

tiedä mistä se tulee, et niinkun koko ajan joudun tavallaan todistamaan että minä osaan, et 

mun kielitaito riittää tähän tehtävään. Tuleeko siitä, että minä haluan näyttää että minä oon 

hyvä? Et tavallaan ehkä se on liikaa, niinkun välillä tuntuu että ei tarvii olla niin tavallaan... 

Kritisoida itseään niin paljon. Mut toisaalta mulla oli sellanen kokemus, että tein virheen ja 

siellä työpaikalla tulkittiin että se virhe johtu siitä että mun kielitaito ei ollut hyvä sillon, tai 

mä olin ymmärtänyt väärin. Sen jälkeen mulle jäi sellanen olo, että koko ajan mun kielitaitoa 

kyseenalaistetaan, että oletko nyt ymmärtänyt. Onko nyt ihan OK, onks se mennyt perille? 

Se jäi vähän niinkun mulla... Niinkun ärsytti mua aika paljon siinä mielessä, koska virheitähän 

jokainen meistä tekee, puhut sä omalla äidinkielellä tai vieraalla kielellä. Ja olen nähnyt 

myös siinä mielessä, että maahanmuuttajatyökaverit, niillä on melkein ollut samanlaisia 

kokemuksia. 

Maija Eerola: Mites Katri osastonhoitajana? Miten sä näät tän asian? Onko tämmönen 

tuttua, tai mitä ajattelet? 

Katri Loipponen: Joo, on tuttua ja sitten myös on toisenlaisia kokemuksia. Et esimerkiks mä 

olen vakinaistanut henkilöitä jotka ovat maahanmuuttajia. Mutta itelläni... Siks mä luettelin 

mun ammatit, koska mä oon toiminut sairaanhoitajana. Mä oon nähnyt siinä vieressä sitä 

tilannetta myös, että, tota... Et kun tullaan esimerkiks nyt Aasiasta, esimerkiks, niin ne on 

aina kun kerrot heille että miten asia on, niin he aina sanoo että joo, joo. Ja sit ne menee 

tekemään, niin ne tekeekin sen ihan erilailla kun oltiin just neuvottu. Niin, sit siihen jää 

varmaan semmonen asia mistä nyt  Mohammed koki tämän, että varmistetaan ja 

varmistetaan ja varmistetaan. Koska kumminkin on potilasturvallisuudesta kyse ja myös 

totta kai hänenkin turvallisuudesta, että tehdään kaikki oikein. Mä ymmärrän niinkun ton 

tilanteen silleen, että mistä se johtuu. Mulla on itelläni sellasia hyviä kokemuksia myös siitä, 

että mä oon puhunut ensin hänen kanssaan englanniks nää asiat. Sitten sen jälkeen kun 

mennään vähän aikaa, niin hupsista, ei mun tarviikaan puhua enää englantia koska se 

kielitaito koko ajan kehittyy siinä. Ja se on niin siitä omasta motivaatiosta kiinni. Multa on 

joskus kysytty, että mikä on riittävä kielitaito, et miten se mitataan se et mikä on riittävä 

kielitaito, niin mä oon kerran... Mä olin semmosessa kans jossain hankkeessa, missä oli 

maahanmuuttajista, kotiuttamisesta, niin sit mä heitin siihen ja sanoin että eiks se oo aika 

hyvä mittari jos sä puhelimen kanssa tuut toimeen. Elikkä, sillon kun sä... Koska tässä kun 

me puhutaan näin, sä pystyt tulkitsemaan mua mun eleistä, mun käsistä ja kaikista, mut 

sitten kun sulla on puhelin, se ei anna yhtään anteeks. Ja mä aika useesti kysyn tilanteen, 

että miten sulla onnistuu tää puhelimella, että jos tulee sellanen tilanne että sun pitää 

soittaa lääkäri paikalle, niin onnistuuko se ja ymmärrätkö mitä siellä toiset sanoo. Joo, kyl se 

onnistuu, niin kyllä, sillon mä mun mielestä, mä luotan silloin siihen ammat... Siis siihen 

kieleen, niinkun siihen et tulee ymmärretyks. 
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Maija Eerola: Hyvä. Miltä Mia kuulostaa susta nää tilanteet? Tuleeko vaikka sieltä kun 

opetat opiskelijoita, niin tuleeko tämmösiä vaikka heidän harjoittelujen kautta tämmösiä 

tilanteita esiin, et he kokis sitä semmosta et joutuu jotenkin tekemään tiettyjä töitä tai 

todistelemaan sitä omaa osaamista? 

Mia Kröneck: No, ei ehkä niin paljon siitä todistamisesta, mutta näyttäytyy semmonen oman 

osaamisen arviointi mikä sitten näkyy semmosena kulttuurierona, et jotkut saattaa 

aliarvioida sitä omaa osaamistaan ja jotkut saattaa sitten yliarvioida sitä osaamistaan. Et 

tämmöstä näkyy. Tehyhän on tästä tehnyt selvitystä myös ja tää kulttuurierojen 

tunnistaminen on yks semmonen mikä hankaloittaa maahanmuuttajataustaisten 

työntekijöiden ja kantasuomalaisten sitä yhteistyötä, et siellä on niitä epäselvyyksiä usein 

siitä että mikä on esimiehen ja alaisen rooli tai miten ylipäätään on tapa tehdä töitä. Et 

tämmöstä on näkynyt. 

Maija Eerola: Joo. Miten Katri? 

Katri Loipponen: Tuli tosta mieleen se asia, et esimerkiks kun joissain maissa on selkeet 

roolit et mitä saa tehdä perushoitajatasoinen hoitaja ja mitä tekee sairaanhoitaja. Ja tää, et 

jotka on aloittanut esimerkiks sairaalamaailmassa jo aikasemmin ja sit kun he tulee 

Suomeen, niin he ei ymmärräkään että kuinka lähellä sairaanhoitajan ja lähihoitajan työ on 

ja se, että me tehdään kuitenkin kaikkea. Esimerkiks osastolla, niin kaikki tekee kaikkea, 

paitsi se tietysti ne mitä lähihoitaja ei saa tehdä. Ja ne liittyy aika pitkälti lääkitykseen ja 

tämmösiin asoihin. Niin, niin sitten tästä on tullut esimerkiks, tuli kerran semmonen 

keskustelu meidän osastolla, että eihän toi työ kuulu minulle - sano niinkun sairaanhoitaja, 

kun hän oletti että se kuuluu lähihoitajalle. Mut sekin on ihan tämmösiä kultturaalisia asioita 

mitkä sitten vaan pitää käydä läpi. 

Maija Eerola: Kyllä. Oots sä Mohammed törmännyt näihin asioihin? 

Mohammed Alezawi: Joo, ennen kun mä tähän... Tavallaan palaan tässä, niinkun että sitä 

kielitaitoa, niin tietysti maahanmuuttajathan tavallaan vaikka valmistuu ammattikoulusta tai 

korkeakoulusta, niin kielitaitohan saattaa olla vähän niinkun tavallaan parempi. Jotkut 

niinkun vähän... Mut siinä vaaditaan niitä tietoja, mitä sitä vaaditaan. Mut esimerkiksi se 

ennakko, että kun tulee maahanmuuttaja, niin yleensä mitä mä oon kokenut - sä puhut  

hyvin suomea. Okei, mut se ei näy siinä niinkun töissä, että en mä saa sitä täyttä 

luottamusta. Et okei, vaikka mä puhun hyvin, mut heti kun tulee vähän vaikeampi sana tai 

työkaverit olettaa että mä en oo ymmärtänyt, niin heti tulee sitten sen jälkeen - oletko 

ymmärtänyt? Ja se ei vaan niinkun kerran tai kaks päivässä ja tietysti siellä on paljon hoitajia, 

niin sit jos se monta kertaa mulle tulee päivässä jokaiselta, niin se on aika paljon minulle. Ja 

sit tavallaan se, että kielitaitoa jo... Kyllä niinkun minä osaan, jos nyt vaikka tulee joku mulle 

puhumaan arabiaa, niin kyllä mä osaan arvioida että missä vaiheessa hän tavallaan on tai 

mikä hänen kielitaidon taso on, mutta Suomessa mä en oo tavallaan kokenut sitä, koska 

sanotaan että sä puhut hyvin, niin silti se jää mulle se että mä en puhu vielä tarpeeksi, koska 

se hyvin-sana on niin semmonen laaja, tai semmonen että sinne mahtuu vaikka mitä. 
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Maija Eerola: Eli siellä on aina semmonen pieni epävarmuus siinä, että vaikka sä puhut 

hyvin, niin et sä nyt kuitenkaan puhu vielä tarpeeks hyvin. 

Mohammed Alezawi: Yleensä se kestää, niinkun sanotaan kuukausi, ehkä muutama viikko 

että mä pystyn tavallaan sinä aikana näyttämään ja todentamaan että minä osaan kirjoittaa 

ja osaan lukea ja osaan puhua ja potilaat ymmärtää mitä mä sanon ja niin poispäin. Mutta 

tavallaan se, että aina kun mä meen uuteen paikkaan, niin tulee se, niinkun... Mulle 

puhutaan selkokielellä. Ymmärrän sen, se on hyvä asia, mutta mä haluan myös sen että 

ensin katsoo että miten mä puhun. Kyllä mä... Mä sanon, et tavallaan mä... Jos joku tulee nyt 

puhumaan mulle arabiaa, niin kyllä mä tavallaan näen että missä vaiheessa hänen kieli on ja 

sit mä lähden hänen kanssa. Mutta yleensä huomaan, et kaiken kans niinkun mennään 

samalla, että osaat kuinka hyvin tai osaat vähän, niin samalla kysymyksellä lähestytään. Se 

vähän musta tuntuu, et se niinkun siinä takana on ehkä myös ennakkoluulo. 

Katri Loipponen: Kyllä. 

Mohammed Alezawi: En oo ihan varma, mutta mä ehkä ajattelen niin. 

Maija Eerola: Katri? 

Katri Loipponen: Ja sit siinä voi olla myös sekin, että ne aikaisemmat kokemukset, et mitkä 

on ollut. 

Mohammed Alezawi: Sekin on, joo. 

Katri Loipponen: Että tavallaan se, että kumminkin on potilasturvallisuudesta kyse ja 

kaikista. Ja musta on siis hyvä sitten kun sä kerroit sitä et sit se loppuu kun ne tutustuu 

sinuun ja niinkun näkee, ettei se jatku vielä kuukausi sit senkin jälkeen. 

Mohammed Alezawi: Teen paljon sen eteen et se loppuu ja mä joudun tavallaan 

näyttämään kuinka hyvin minä osaan sitä kieltä, et mä tavallaan, mun ei tarvii enää 

kuunnella sitä, samoja kysymyksiä tai samoja niinkun että okei, sä kirjotat hyvin - kiitos, 

minä kirjoitan hyvin, mut kuinka kauan tää jatkuu. 

Maija Eerola: Kyllä ja hoitoalalla se varmasti erityisesti kulminoituu siihen kieleen, vai onks 

sulla muissakin tavallaan mitä sä teet näitä ihan hoidollisia juttuja, niin koets sä niissäkin 

joutuvasi todistamaan. Vai luotetaanko siihen, että sä osaat ne asiat tehdä, että onko se 

kielitaito vaan missä sä koko ajan koet sitä [päällekkäin puhumista 00:13:07]? 

Mohammed Alezawi: Joo, se kielitaito ehkä ensin, mut tavallaan  tietysti se liittyy myös, jos 

mulle sanotaan tai mulle annetaan tehtävä, niin tavallaan siinä ensinnäkin ne varmistaa että 

olenko ymmärtänyt - se on hyvä asia. Mut se on jatkuvaa. Se niinkun ongelma siinä, että on 

hyvä, okei, nyt tää kaveri osaa hoitaa hommia, niin ei tarvii enää katsoa perään. Mut joskus 

tuntuu, että ei se riitä. Et vaikka sä näät että joo, minä osaan, tää homma on tuttua, niin silti 

jos tapahtuu virhe, niin... Mä sanoin ensin tässä alussa, että mulla oli yks virhe. Niinkun oli 

ainoa virhe siellä työpaikalla, ainoa virhe vuoden aikana ja silti, niinkun... Ja mulle jäi 

sellanen olo, et siinä jäätiin siihen virheeseen, et aina jos tapahtuu sama virhe tai vastaava 
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virhe, että mun nimi nousee ensimmäisenä siellä, niin se oli vähän sellasta et mulle 

harmillista, koska jos minä oon tehnyt vuoden aikana tavallaan töitä, ei tullut mitään 

semmosia isoja virheitä, niin jos mä teen kerran, niin ei se tarkota sitä et tavallaan et se 

toistuu. Ollaan ihmisiä tietysti, sekin on mahdollista tapahtua, mut se et niinkun ei sit, 

niinkun... 

Maija Eerola: Kyllä ja onhan se tosi kuormittavaa, et jos koko ajan sä koet olevasi 

semmosen, niinkun miten Miakin toi sitä arviointia siellä, et sitä oman osaamisen arviontia, 

mutta sit jos sä oot koko ajan sen työyhteisön arvioinnin kohteena. Ja ehkä siinä olis just sen 

semmosen yhteisen keskustelun paikka, et miten siellä vaikka jos tulee 

maahanmuuttajataustainen ja katotaan se kielitaito, miten hän vaikka toivoo et hänen sitä 

kieltä korjattais, tai semmoset jotenkin et se puhuttais auki että millä tavalla tässä 

toimitaan. Se ois varmaan se yks ratkaisu siihen. Katri, onko sulla tähän vielä joku? 

Katri Loipponen: Niin ja sit, kun mun mielestä jos virheitä tapahtuu, niin niistä pitää oppia 

ettei toistu ja... Mut se, että onhan se sama juttu meilläkin, että jos varsinkin... No, ei mun 

osastolla oo nyt, tai missä mä oon ollut, mutta on tapahtunut asioita missä tehdään 

semmosia virheitä. Ei välttämättä niin dramaattisia että joku on kuollut, mutta annetaan 

vaikka väärin joku lääke ja tällasta, niin kyllä se käytään, kun on tää [Hypro? 00:15:38]-

systeemi, käydään läpi ne asiat, mutta ei pitäis enää siihen sit jäädä vellomaan, vaan niistä 

opitaan, se keskustellaan ja mennään eteenpäin. Eikä se pitäis niinkun silleen sormella 

osoittaa että se olit sinä, nyt sinä siinä. 

Mohammed Alezawi: Niin. Se oli yksi syy ehkä miksi mä oon lähtenyt pois siitä työpaikasta, 

koska huomasin että ei päästy yli, eli oli pakko vaihtaa työpaikkaa. Ei se ollut ainoa syy, 

mutta oli yks niistä tavallaan. 

Maija Eerola: Kyllä. Miten sit jos ajatellaan niitä etenemismahdollisuuksia siinä työssä, niin 

onko siinä eroja sitten suomalaiseen työntekijään verrattuna, niinkun 

maahanmuuttajataustaisella? Pystytkö sä edetä uralla samalla tavalla? Miten sä 

Muhammed ajattelet? 

Mohammed Alezawi: No, kun mä vieläkin olen opiskeluvaiheessa, niinkun en mä vielä ole 

kokenut eikä tullut vastaan sellasta että mua olis estetty tai olis vähän niinkun hankalampaa 

päästä. En tiedä, ei mulla ole vielä kokemusta enkä mä tiedä ketään joka on tavallaan... Niin, 

voi olla et on, mut mä ehkä nostan tän asian nyt täällä hoitoalalla, kun on pulaa, niin niinkun 

ehkä muilla aloilla ehkä eri. Et mulla on kavereita, putkimies, sähkömies... Niillä on vähän 

eri. Niillä on vähän vaikeampi päästä töihin. Ehkä hoitajilla, vaikka mulla on vaikka huono 

kielitaito, niin silti ehkä kyllä mä pääsen jonnekin töihin, koska on pulaa. Et se pula tavallaan, 

pulan takia kaikki tavallaan pääsee töihin. Et se on vähän eri verrattuna muihin aloihin. 

Maija Eerola: Kyllä. Mites Katri näet, onko eroja maahanmuuttajataustaisen tai suomalaisen 

hoitajan urapolussa? 
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Katri Loipponen: Mun mielestä, niinkun tässä istuu vieressä nyt hyvä esimerkki siitä että 

miten hoitoalalla edetään, elikkä se on se tutkinto joka, niinkun... Lähihoitajasta... Oot 

suorittanut lähihoitajan ja sitten suoritat sitä sairaanhoitajaa ja sitten tossa kerroit että 

ensihoito kiinnostaa. 

Mohammed Alezawi: Joo, ehdottomasti. 

Katri Loipponen: Eli hänellä on koko ajan tämmönen... Tässä on urakehitys hänellä tässä 

menossa koko ajan. Ja sitten tää yks esimerkki mikä mulla oli, tää tuli Kiinasta. Me puhuttiin 

englanniks ihan ensin, kun ei se löytynyt ensin vielä se suomen kieli, koska hänen koulu oli 

englanninkielinen. Sitten ei mennyt kauaakaan, kun hän rupes puhumaan jo tosi hyvää 

suomea. Hän kun valmistu sairaanhoitajaks, niin hänhän lähti maisterin tutkintoa tekemään 

ja mun mielestä ammattikorkeakoulukin, jo suomeks tekee asioita ja kaikkee, niin se on aika 

hieno homma ja nyt hän on tuolla jossain mun mielestä jossain ihan... En tiedä onko 

ylihoitaja vai mikä, mut kuulin vaan tämmöstä huhua että hänellähän meni se urakehitys 

silleen että eihän siinä kukaan pysynyt perässä. 

Maija Eerola: Ja samanlainen polkuhan se on suomalaisella hoitajalla, niinkun kerroit 

isestäskin. 

Katri Loipponen: Niin, et mun mielestä se on ihan yksilöstä itsestään kiinni - mitä sä haluat, 

mihin sä oot motivoitunut? Hänen ystävänsä oli siinä samalla osastolla. Kahden viikon 

jälkeen, niin ei voinut puhua... Vieläkin puhuttiin tän toisen kans englantia ja toinen oli jo 

kieli mennyt eteenpäin. Ja sitten kun on ollut näitä työntekijöitä jotka on tullut vieraasta 

maasta, niin ykskin sano että se miten hän oppi parhaiten suomen kieltä, niin hän lauleli 

suomen kielellä. Eppu Normaali oli kuulemma se laulu, mitä hän lauleskeli. 

Mohammed Alezawi: Kyllä. 

Katri Loipponen: Se tarttuu silleen kiinni, se. Se on ihmisestä itestään niin paljon kiinni. 

Mohammed Alezawi: Allekirjoitan kyllä. Se on kyllä ihmisestä kiinni. Kyllä täällä Suomessa, 

en usko että kukaan tavallaan... Ei ketään voida estää tavallaan etenemään, jos itse haluaa ja 

on motivaatioo, niin kyl... Joo. 

Katri Loipponen: Pääset niin pitkälle kun sä haluat. 

Mohammed Alezawi: Just näin. 

Maija Eerola: Ja toki sitten se työyhteisö ja ympäristö vaikuttaa kuinka helppoa se on, että 

halutaanko sitä auttaa ja vauhdittaa vai mikä on siellä se ilmapiiri. 

Mohammed Alezawi: Kyllä varmasti. 

Maija Eerola: Et kyllä siinä varmasti on sitten eroja, et vaikka yksilöillä on se iso rooli siinä, 

mutta sitten myös se yhteisö. 

Katri Loipponen: Ja sitten samaten siitä se kotiympäristö, et esimerkiks on paljon mulla 

sellasiakin esimerkkejä että puhuu suomea työpaikalla, mut sit koko ajan puhuu omaa 
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äidinkieltään sit, niin sit on vähän vaikeempi sitten oppia sitä tavallaan suomen kieltä. 

Onhan se sama jos suomalainen lähtee ulkomaille, niin sama tilannehan suomalaisellakin 

on. 

Mohammed Alezawi: Ehkä maahanmuuttajana, ulkomaalaisena, ehkä sanon yksin asuvana 

täällä Suomessa, niin tavallaan ehkä mä joudun taistelemaan sen kanssa että mulla ei oo 

täällä perhe mukana. Et se tavallaan se tuki mitä mä saan kotona, niin se ei oo niinkun 

mulla, eli mä joudun hakemaan, niinkun... 

Maija Eerola: Sen oman verkoston. 

Mohammed Alezawi: Niin, niin siinä tavallaan, se puuttuu, niin se on aika iso, niinkun, kun sä 

etenet tai onnistut jossain, niin sä tarvitset, niinkun... Tai siis sä haluat kertoa tietysti et sä 

oot onnistunut jossain ja haluat tavallaan saada myös... Nähdä, et miten ihmiset on iloisia 

siitä et miten sä oot edennyt, mut ehkä moni maahanmuuttaja, varsinkin jos asuu yksin, on 

tullut tänne yksin, niin tavallaan kärsii tästä ongelmasta ja sitä tavallaan ei moni ajattele että 

okei, onks sulla sisaruksia täällä. Ei ole? Miten niin? Eiks tää... Mä asun täällä yksin. Okei, no, 

miten sä olet pärjännyt. Et tavallaan ihmiset olettaa et mun perhe on täällä ja niinkun että 

on tavallaan sisarukset tai äiti tai vaimo tai niin poispäin. Se puuttuu monelta se ajatus, että 

täällä on myös niitä jotka asuu aivan yksin. 

Maija Eerola: Kyllä ja tässähän korostuu se, että työhän on vain se yksi osa meidän elämää ja 

sit se kaikki muu kotoutuminen ja se siinä taustalla. Puhuttiin nyt siitä että yksilöllä on se iso 

sekä motivaation, että sen, niinkun... Tai se rooli siinä etenemisessä. Mutta mites sit tää 

johtamiskysymys siihen uralla etenemiseen? Miten sä Katri näät sen, että mitä sitten 

esihenkilönä voi siinä tehdä, että se olis jotenkin helpompaa, tai kannustaa niihin 

mahdollisuuksiin sitten? Tai luoda semmosta ilmapiiriä, että se koetaan mahdollisena. 

Katri Loipponen: Sanotaanko niin, että tavallaan ennakkoluuloton pitää olla, koska ainakin 

jos mä pyydän jonkun... Tästä ei oo kauaakaan, kun pyysin yhtä. Mä halusin tutustua 

häneen, että saan rauhassa... Mä haluan itse tehdä hänestä sen. En mä halua kuulla muilta 

sitä että mut kun se oli tämmönen ja tämmönen, mut mä haluan ihan niinkun kuulla sen, 

että kyllä se mun mielestä siitä esimiehestä itestään on kiinni kuinka sä asennoidut siihen ja 

kuinka sä... Koska omalla esimerkilläshän sä tuot. Okei, sä voit olla silleen et sä voit puhua 

vaan näistä asioista, mut sä teet toisin tai sä sanot toisin tai sä näytät ilmeellä, eleilläs, niin 

kyllähän, siis ne on herkkiä noi, henkilöstö. Se lukee sua koko ajan. Kaikki sun 

käyttäytymiset, miten sä käyttäydyt missäkin tilanteessa. Niin, sillon jos sä oot ihan aidosti 

siinä läsnäolevana ja teet kaiken sen, niin nehän aistii sen heti. 

Maija Eerola: Kyllä ja varmaan just sitten, että siinä omassa roolissa luo just sitä semmosta 

ilmapiiriä myös, et kaikista asioista voidaan puhua ja et kun yhessä puhutaan niin kyllä nämä 

asiat tästä ratkeaa ja sellaset. 

Katri Loipponen: Niin. 

Maija Eerola: Miltä Mia nää kuulostaa sieltä opetuksen näkökulmasta? 
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Mia Kröneck: Joo, siis hyvältä kuulostaa ja just toi puheeksiottaminen ja sellanen jatkuva 

puheeksiottaminen, että ei jätetä sitä tavallaan tutustumista tai perehdytystä siihen alkuun, 

vaan se että seurataan tilannetta. Jos siellä tulee muutoksia siellä kielitaidossa, että sitten 

ollaan valmiita muuttamaan niitä omia näkemyksiä sitten sen keskustelun kautta. 

Katri Loipponen: Ja sitten esimerkiks mulla on yks esimerkki se, että mun työntekijä 

suositteli, koska hänellä oli hyvä kokemus edellisestä työpaikasta. Kun mä sanoin että onks 

teillä tietoa kellään, et vinkatkaa tänne nyt että saatais lisää, koska puskaradion kautta 

tuntuu et se on se ainoa paikka mistä saa henkilökuntaa. 

Maija Eerola: Kyllä. No, mitä me voitais vielä silleen... Tai onko asioita mitä voitais vielä 

tehdä, tai semmosia ratkaisuehdotuksia silleen, et se kokemus ei olis niin vahvasti se että 

mä joudun koko ajan todistamaan ja tekemään jotenkin enemmän? toki tässä on nyt se, että 

se avoin keskustelu ja esihenkilön tuki ja näin, mutta onks jotain vielä semmosta mikä vois 

olla ratkaisu siihen. 

Mohammed Alezawi: Mä voin sanoa siihen tässä, niin tavallaan kun mulla on kaks kulttuuria, 

että olen asunut Irakissa 20 vuotta ja täällä ollut seitsemän vuotta, niin siinä mielessä on se, 

et niinkun esimiehen rooli, se on niinkun aika... Se on iso ero, niinkun jos verrataan siihen 

vähän niinkun Lähi-Itään. Et siellä esimiehet ja työkaverit on siinä mukana. Ne puuttuu ja 

antaa palautetta heti jos teet virheen, tai jos ne huomaa että okei, Muhammed, sä oot 

tehnyt tän väärällä tavalla, tai me tehdään tää vähän eri tavalla, niin voisko tehdä niin. 

Tavallaan kun minä saan heti palautetta ja minä haluan tietysti kehittyä, niin tietysti mä otan 

sen palautteen vastaan ja toimin sen mukaan - esimieheltä tai työkaverilta. Mut niinkun 

huomasin, että täällä Suomessa... En mä voi yleistää. Puhuin Suomessa, mutta en yleistäen. 

Mut niinkun esimerkiksi, että ollut semmosia et niinkun ne kasaantuu, että okei, viime 

vuonna pari kuukautta sitten sä oot tehnyt näin. Onks ne laitettu jonnekin ylhäälle? Mutta 

kun tavallaan istuttiin alas, niin kaikki alk... Se esimies alkoi sanomaan mulle että okei, pari 

viikkoa sä oot tehnyt näin ja näin. Mä sanoin - mut en mä muista näitä kaikkia. Olis kiva, että 

silloin saa palautetta siltä ihmiseltä joka on huomannut. Joo, OK, ei mulla oo mitään 

ongelmia jos sulle sanotaan ja kuuluu sanoa sulle, mutta minä ajattelen niin, niinkun että jos 

työkaveri huomaa että minä teen näin - kerron sit työkaverille että okei, sä oot tehnyt 

väärin, niin me tehdään täällä tällä tavalla. Silloin tavallaan vältetään niistä... Mulle tulee 

tavallaan koko ajan hyvä mieli, ensinnäkin siinä että minä tiedän että olen tehnyt miten 

täällä tavallaan vaaditaan, ettei mulla ole koko ajan epävarmuus että olenko mä tehnyt 

oikein, niinkun multa vaaditaan. Koska joka työpaikka, niillä on omat säännöt ja omat, niin, 

et tavallaan niinkun se puuttuu. On jossain työpaikoissa, joissa on todella hyvä ilmapiiri, niin 

siellä kyllä kerrotaan, mutta yleensä ei. Ei se oikeestaan tule. Mä aina opiskelijana, 

työntekijänä... Nyt tällä hetkellä se opiskelija, niin mä sanon että minulle voi kertoa ihan 

kaiken. Tulkaa, sanokaa mulle. Antakaa mulle palautetta, koska jos siinä puhutaan tauolla, 

että Muhammed on tehnyt näin ja näin - mä en voi tietää. Mä en voi tavallaan korjata sitä 

ongelmaa, tai vähän niinkun ajatella että voinko mä tehdä eri tavalla. Siinä on tavallaan mun 

mielestä kehitettävää kyllä. 
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Maija Eerola: Kyllä ja siinä tulee varmaan nää meidän kulttuurienväliset erot, että me 

suomalaiset ehkä jotenkin, me ei niinkun... Se ei vaan sovi meille et me sanottais siinä heti, 

vaan se sitten puidaan jossain muissa pöydissä ja kerrotaan ehkä esihenkilölle et näin se 

Mohammed teki. 

Katri Loipponen: Joo. Mä oon kokenut ton. Mä puhun tosta huuhteluhuonekulttuurina. Mä 

oon nimennyt sen silleen, koska se että suomalaiset tekee sitä toisilleen kanssa. Ainakin 

näin... Mulla on yli 30 vuoden kokemus hoitoalalta ja sitä on tehty niin kauan kun mä, 

niinkun... Niin mulla on tää itelläni. Mä nyt yritän opettaa mun työyhteisöä siihen, et jos sä 

huomaat virheen, epäasiallista kohtelua, on se sitten itseäsi kohtaan, toista kohtaan tai 

potilasta kohtaan tai omaista kohtaan... Ei läksytetä siinä, koska se ei oo taas hyvä asia, vaan 

mennään sivuun ja sit käydään se keskustelu että hei, meniks toi nyt ihan niinkun piti ja 

näin. Koska hän jää niin sanotusti rysän päältä heti kiinni siitä asiasta. Tai se, että jos tulee se 

virhe, niin se käydään läpi et silleen rakentavasti on. Ja meillä on tämä nyt menossa myös 

meillä, se että miten sä annat palautetta ja kuinka sä otat palautetta vastaan. Ja ihan se, kun 

meillä ihan kantasuomalaisten kanssa käydään tätä samaa keskustelua, et meidän pitäis 

opetella siihen, että koska mä oon ite kokenut kaksi tosi semmosta juttua, et mihin mä oon 

ite puuttunut. Toinen oli semmonen, et mä sanoin henkilölle että nyt on tällasta 

käyttäytymistä ollut sulla. En mä oo silleen käyttäytynyt. No, mites mä sitten sen siinä 

tilanteessa, koska mä en oo nähnyt tilanteita - mä oon kuullut sen noin. Toinen oli sellanen 

kohta että hei, mitäs sulle kuuluu, et nyt työntekijät on huolissaan susta - ja sitten kerroin 

tän jutun. Sitten sanottiin, että mä oon luullut että meillä on niin hyvä työyhteisö, et meillä 

kerrotaan suoraan, et jos, niinkun... Mut kollegoilla on mulle ollut jotain asiaa, että mulla on 

sellanen olo että mua on puukotettu selkään - niin, mites mä sit siinä? Et mä yritän koko 

ajan kannustaa sitä, et ihm... Mä tiedän et se on vaikeeta, se ei ole helppoa, mutta se että 

kun se jäädään heti kii. Koska aina kun mä ite koen sen ja nään sen, niinkun esimiehenä mä 

nään sen tilanteen... Totta kai, se on hirveen helppoa puuttua siihen sillon kun mä itse nään 

sen, mutta kun mä en nää sitä aina. Se tapahtuu sellasissa tilanteissa, se voi tapahtua 

viikonloppuna, se voi tapahtua iltavuorossa, millon mä en oo paikalla. Niin, niin siihen on 

hirveen hankala puuttua. Et se, et mä löydän ne oikeet sanat, et kukaan ei menetä silleen 

siinä sitä että nyt mä syytän sua just jostain. 

Maija Eerola: Kyllä ja tää on varmasti semmonen iso kulttuurinen kysymys, mutta tosi tärkeä 

asia ja hienoa että teillä siellä Katri teidän työyhteisössä tätä pidetään aktiivisesti. 

Katri Loipponen: Tai siis mä yritän sitä opettaa. Ja sit mä oon sanonut siihen, että jos sun on 

vaikea sanoa, sano et Katri on käskenyt et mä saan tehdä. Mä oon sanonut, että käyttäkää 

mun nimeä, että jos se helpottaa siinä asiassa. 

Maija Eerola: Kyllä. Tosi tärkeä asia, koska sehän lois myös sitä avointa ilmapiiriä, et täällä ei 

ole sellasia salaisuuksia. 

Mohammed Alezawi: Juu. 
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Maija Eerola: Ja yhdessä tehdään ja et se ei... Et sehän on kaikkien etu jos neuvotaan ja 

autetaan, että se ei oo semmosta syyllistämistä että Muhammed teki virheen, vaan se että 

koko työyhteisö voi oppia siitä asiasta. 

Mohammed Alezawi: Juu. Ja mä en väitä, et siinä mielessä, et se tavallaan vaan niinkun mua, 

tai ulkomaalaisena mä oon tehnyt, kun kyllä se suomal... 

Maija Eerola: Kyllä. 

Mohammed Alezawi : Siis mä huomaan, että kun mennään tauolle ja puhuttiin että okei, 

miksi toi teki niin. Mä sanoin, et onks hänelle kerrottu. Ei. No, mistä hän sit voi tietää? Se on 

se ikuinen ongelma. Mut kerran yks työkaveri teki niin ja musta oli hienoa, että olin... Mä en 

muista olinko jättänyt oven auki. Olin semmosella suljetulla osastolla ja piti laittaa ovi kiinni 

ja mä en jostain syystä huomannut, et se oli ovi kiinni. Ja sit siinä tauolla sano että 

Muhammed ei laita ovi kiinni. Oli tehty siitä iso ongelma ja ne oli viemässä sitä eteenpäin, 

mutta onneksi työkaveri oli ottanut sen, ihminen joka oli huomannut ja tuonut sen sinne 

kansliaan ja sanonut että kerro Muhammedille suoraan. Ja mä, että mitä kerrot mulle. Se 

kerto mulle, että sä jätit oven auki. Mä sanoin joo, ei se ollut tarkoituksella varmaan. Hyvä, 

kun sä huomasit. Nyt ongelma on tavallaan ratkaistu, että ei tarvii sitten, niinkun... 

Maija Eerola: Kyllä. 

Mohammed Alezawi: Mutta sen jälkeen mulle kerrottiin että mitä sitten siellä oli takana, 

että ne oli viemässä asiaa tavallaan esimiehelle. Se oli musta hyvä käyttäytyminen, että 

niinkun hän otti sen. 

Maija Eerola: Kyllä. 

Mohammed Alezawi: Koska se työntekijä itse, niin hän ei oo varmaan uskaltanut, niinkun 

tavallaan... En tiedä onko sen takia kun miehenä. Ehkä mulla on vähän... Minulle on ehkä 

vähän vaikeempi antaa. Mä itseäni joskus vähän pohdiskelen, että miksi palautteet ei tule 

mulle. Vaikuttaako sitten että mä oon mies ja naisvaltaisessa alassa. 

Katri Loipponen: Voi. Paljon mahdollista, siis et se ei oo aina se että sä oot ulkomaalainen, 

vaan se voi olla myös... 

Mohammed Alezawi: Ei välttämättä. Joo, kyllä. 

Katri Loipponen: Niin, se voi olla kyse siitä, että... 

Maija Eerola: Tämmönen moninaisuus, niinkun muilla tavoin. 

Katri Loipponen: Niin. 

Mohammed Alezawi: Kyllä rehellisesti mä oon päässyt yli sen, että minä aina jos kohdellaan 

vähän eri tavalla, niin en sano aina että joo, sen takia kun oon maahanmuuttaja, mä oon 

tännäköinen. Et kyllä se on tavallaan mennyt jo melkein listan viimeiseksi, että ei enää se 

heti ensimmäisenä - no joo, täällä kohdellaan mua sen takia, koska näin. Mut tietysti siinä, 



Murra myytit  
maahan muuttaneista 
duunissa 

LITTEROINTI 11 

 

 

kun mä oon tutustunut enemmän tähän suomalaiseen kulttuuriin ja alan tuntemaan ihmisiä 

ehkä enemmän ja enemmän, niin se auttaa mua siinä mielessä. 

Katri Loipponen: Ymmärtämään. 

Mohammed Alezawi: Ymmärtämään, että jotkut ihmiset ajattelee tällä tavalla ja toiset 

ajattelee toisella tavalla. 

Maija Eerola: Ja sit samahan se on puolin ja toisin. Meidän suomalainen työelämä ja 

varsinkin nyt hoitoala koko ajan moninaistuu ja meidän täytyy myös oppia ymmärtämään 

niitä erilaisia taustoja ja kulttuureja siellä, et se on semmonen molemminpuoleinen 

oppiminen siinä. Ja varmasti sit siinä, että niinkun Katrinkin rooli, et sä yhä 

monimuotoisempaa työyhteisöä johdat ja siinä on ne omat erityispiirteensä, et on 

kulttuurilliset erot ja monet muut asiat siellä. 

Katri Loipponen: Juu. Siis se, et mulla on ihan nuoria ja sitten. 

Maija Eerola: Kyllä. 

Katri Loipponen: Sitten, kun mulla keikkailee eläkeläisiä ja meillä on kaiken ikäisiä. Musta se 

on rikkaus. 

Maija Eerola: Kyllä. 

Katri Loipponen: Musta se on niinkun se, että on kaiken ikäisiä ja sitten me tavallaan toinen 

toisiamme, niinkun opetellaan sitä että nää nuoret kun ne tulee, niin ne on että minä menen 

ja minä teen ja sitten niinkun ollaan näin. Koska sitten taas se sukupolvi mitä mä edustan, 

niin mähän olin silleen että anteeks nyt kun mä oon nyt täällä näin ja mitäs mä nyt saisin 

tehdä. Se oli semmosta, tiedäts sä, niinkun opiskelijan roolissakin. Mut kun opiskelijat on 

että minä tulen, minä menen ja nyt mennään. Se on niin erilaista nytten, et siinäkin on 

opiskelemista että mikä tää nykynuoren... 

Maija Eerola: Kyllä ja sitten sä siinä omassa roolissas pyrity luomaan tietysti kaikille ne 

yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä sitä työtä ja edetä uralla, että on se tausta mikä 

tahansa sitten. Hyvä. Olisko jollain vielä jotain mitä haluatte näihin teemoihin sanoa. Onks 

Mialla jotain? 

Mia Kröneck: Ei oo oikeestaan lisättävää. 

Mohammed Alezawi: Mä ehkä voin sanoa näin, että jos, tota... Et niinkun ulkomaalaisena 

maahanmuuttajana mä voin sanoa kaikkien puolesta, että kyllä meille voi tulla juttelemaan, 

kysymään ihan mistä vaan. Parempi, että sä jäät sen asian kanssa, niinkun, koska meillä 

jokaisella on ennakkoja tiettyjä ihmisryhmiä vastaan. Sitä on mun mielestä, niinkun... Jotkut 

tavallaan pystyy sitä piilottamaan tai olla näyttämättä sitä - toiset ei. Et se näkyy sitten. Mut 

minä tavallaan... Multa ainakin, jos joku tulee mua vastaan, Muhammedia, niin kyllä multa 

voi kysyä ja esittää vaikka mitä kysymyksiä, koska musta on, niinkun... Et siinä mielessä ei oo 

enää mitään estettä eikä mitään ennakkoa eikä mitään olettamuuksia, että no niin, me 
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ollaan tää asia selvitetty - hän ajattelee vaikka tällä tavalla tästä asiasta ja minä ajattelen... 

Et ollaanko samaa mieltä vai eri mieltä, mut on niinkun tosi tärkeetä että puhutaan. 

Maija Eerola: Kyllä ja just se, että eihän se tarkotuskaan oo että me oltais kaikista asioista 

samaa mieltä. 

Mohammed Alezawi: Ei. 

Maija Eerola: Vaan se, et me pystytään yhdessä silti toimimaan työpaikoilla ja muutenkin 

elämässä. 

Mohammed Alezawi: Kyllä. 

Maija Eerola: Hyvä. Kiitoksia mielenkiintosesta keskustelusta ja hyvistä ajatuksista. Meidän 

myyttihän oli tässä että joutuvatko maahanmuuttajat siis todistamaan sitä osaamista 

jatkuvasti ja varmaan se osittain näin on. Toki muutkin, suomalaisetkin joutuvat 

todistamaan osaamistaan, pätkätyöläiset ja määräaikaiset työntekijät monesti ja opiskelijat 

myös todistaa sitä omaa, että oisko tää se mun tulevaisuuden työpaikka. Mut että siihenkin 

on sit niitä keinoja, että kun vaan yhdessä puhutaan asioista, yhdessä sovitaan, niin kyllä 

sieltä varmaan toivottavasti sit se todistelun tarvekin sitä myötä vähenee ja jokainen saa 

tasa-arvoisesti sitä työtä tehdä. Kiitoksia tästä. 

 

Katri Loipponen: Kiitos. 

Musiikkia 

Maija Eerola: Tämän podcastin aiheena oli yksi myytti maahanmuuttajista duunissa - 

maahanmuuttajat joutuvat todistamaan osaamistaan jatkuvasti. Podcast on tuotettu 

Monikulttuurisuussimulaatio yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä -hanke ja sitä 

rahoittaa Euroopan Unionin turvapaikka-maahanmuuttaja-kotouttamisrahasto AMIF. 

Toteutuksessa olivat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, koulutuskeskus Salpaus ja 

Löylymedia Oy. 


