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PÄÄHAVAINNOT 
• Haastateltavat suhtautuivat 

myönteisesti Kulttuurisensitiivinen 

vanhemmuuden haastattelu -

menetelmään. 

• Menetelmän uskottiin olevan 

mahdollisesti hyödyllinen per-

heen avun saamisen kannalta. 

• Työntekijän avointa suhtautumis-

ta pidettiin tärkeänä, samoin ys-

tävällistä katsekontaktia. 

• Kyselyn selkokielisyys tulee var-

mistaa. 

• Haastateltavat toivoivat, että 

lapseen liittyvien tapaamisten yh-

teydessä otetaan puheeksi pa-

risuhde ja perheväkivalta. 
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Suomessa maahanmuuttajataustaisille vanhemmille syntyneillä lapsilla on tutkimusten 

mukaan keskimääräistä suurempi mielenterveysongelmien riski. Esimerkiksi suomalaisen 

rekisteritutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten vanhempien lapsilla on use-

ammin kehityksen häiriöön liittyviä diagnooseja kuin suomalaistaustaisille vanhemmille 

syntyneillä lapsilla (Lehti ym., 2018). Lisäksi maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, jotka 

ovat muuttaneet Suomeen muualta, saattaa olla aikaisempia traumatisoivia kokemuksia. 

Tämä voi edelleen lisätä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osuutta psykiatri-

sissa palveluissa (Lehti & Sourander, 2016). Suurin osa Suomessa syntyneistä ulkomaalais-

taustaisista lapsista ja nuorista voi kuitenkin hyvin riippumatta siitä, ovatko heidän van-

hempansa syntyneet Suomessa vai ulkomailla. Lapsen myönteistä kasvuympäristöä ja 

kehitystä haastavat mm. vanhempien matala koulutustaso, taloudelliset vaikeudet ja 

terveysongelmat. (Aaltonen ym., 2020.) 

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden ja potilaiden erilaiset taustat, tarpeet ja usein 

erilaisten ongelmien kasaantuminen yhdelle perheelle tai asiakkaalle aiheuttavat ajoittain 

haasteita suomalaiselle palvelujärjestelmälle. Esimerkiksi kulttuuri voi vaikuttaa käsityk-

siin vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. Mielenterveyden ammattilaiset saattavat kokea 

maahanmuuttajataustaiset perheet haastaviksi kielellisten ja kulttuuristen eroavaisuuksi-

en sekä mahdollisten traumaattisten kokemusten vuoksi (Lehti & Sourander, 2016). Eten-

kään pakolaistaustaiset eivät mielenterveysoireilustaan huolimatta aina saa tarvitse-

maansa tukea mielenterveyteensä (Castaneda ym., 2018; Castaneda ym., 2020; Kieseppä & 

Lehti, 2021). Lisäksi maahanmuuttajataustaisten lasten terveyspalveluiden käytön on 

osoitettu monissa maissa eroavan muiden lasten palveluiden käytöstä (Markkula ym., 

2018). 

Tässä julkaisussa raportoidaan, millaisia kokemuksia maahanmuuttajataustaisilla van-

hemmilla on kehitteillä olevasta Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -

menetelmästä. Maahanmuuttajataustaisella vanhemmalla tarkoitetaan tässä artikkelissa 

Suomeen muualta muuttanutta alaikäisen lapsen/lasten vanhempaa. Lisäksi kuvataan 

vanhempien näkemyksiä siitä, mitä ammattilaisten pitäisi huomioida maahanmuuttaja-

taustaisia vanhempia haastatellessaan. 

 

Taustaa  

Suomessa lasten ja lapsiperheiden parissa työskenneltäessä huomioidaan vanhempien 

kokemukset, vanhemmuus ja perheen näkökulma, mutta laajempaa yhteisöä ja kulttuuria 

ei huomioida yhtä systemaattisesti. Kaikilla perheillä on kotimaasta riippumatta joitain 

haasteita ja joitain voimavaroja. Ammattilaisen voi olla hankalaa tunnistaa ja käsitellä 

niitä, jos perheen kulttuurinen tausta on hänelle vieras.  

Asiakkaiden tai potilaiden kulttuuria ja kulttuurista identiteettiä kartoittavia haastatteluja, 

esimerkiksi Kulttuurinen haastattelu (Cultural Formulation Interview, CFI) ja Brief Cultural 

Interview (BCI), on käytössä enimmäkseen aikuisten mielenterveystyössä (Groen ym., 

2017). Kulttuurisessa haastattelussa (CFI) on myös lasten ja nuorten lisähaastattelu. 

Kulttuurista haastattelua on Norjassa jo muokattu kliiniseen käyttöön saamelaisperhei-

den kanssa työskentelyn avuksi. Tätä versiota hyödynnettiin Kulttuurisensitiivisen van-

hemmuuden haastattelun pohjana. Kulttuurisensitiivisen vanhemmuuden haastattelun 

ensimmäisiä versioita kommentoivat sekä kulttuuripsykiatriaan että lastenpsykiatriaan 

erikoistuneet ammattilaiset. 

TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 21/2021 
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Näin tutkimus tehtiin: 

Tutkimuksen kohdeväestönä oli 

maahanmuuttajataustaisten lapsi-

perheiden vanhemmat. Osallistuneil-

la ei tarvinnut olla omakohtaista 

kokemusta lastenpsykiatrian tai 

esimerkiksi lastensuojelun palvelui-

den käytöstä. Osallistujien maassa-

olostatuksella (oleskelulupatyypillä) 

ei ollut tutkimuksen kannalta merki-

tystä. 

Osallistujat rekrytoitiin verkostoja 

käyttäen maahanmuuttajajärjestö-

jen, kolmannen sektorin toimijoiden 

ja kotoutumiskoulutusten kautta 

pääkaupunkiseudulta. Tutkimuksen 

aineisto koottiin ryhmissä teema-

haastatteluin. Tutkimuksessa ei arvi-

oitu menetelmän kaikkien osioiden 

kaikkien kysymysten toimivuutta 

vaan ainoastaan osaa. Osallistujille 

esitettiin avoimia kysymyksiä satun-

naisesti valituista haastattelukysy-

myksistä. 

 

Aineiston kuvaus 

Vanhemmuuden kulttuurisensitiivinen 

haastattelu -menetelmän arvioinnis-

sa kerättiin laadullista tietoa mene-

telmän toimivuudesta maahanmuut-

tajataustaisilta vanhemmilta. Aineisto 

muodostui viidestä ryhmähaastatte-

lusta, joissa haastateltiin yhteensä 

32:ta alle 18-vuotiaan lapsen van-

hempaa. Kaikki haastateltavat olivat 

naisia. Ryhmähaastattelut nauhoitet-

tiin ja litteroitiin sanatarkasti jälkikä-

teen. Neljä ryhmähaastattelua viides-

tä toteutettiin tulkin välityksellä (so-

mali, venäjä, arabia). Osallistujat 

olivat iältään 19–50-vuotiaita. Aineis-

to analysoitiin sisällönanalyysin avul-

la. Tulokset jaoteltiin teemoittain 

erillisiin kokonaisuuksiin ja esitetään 

suhteessa menetelmän kysymyksiin. 

 

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -menetelmää kehitetään huomioi-

maan kulttuurinen moninaisuus työskenneltäessä perheiden, vanhempien ja vanhem-

muuden kanssa. Tavoitteena on kehittää työkalu, joka helpottaa keskustelemista ja asioi-

den nostamista esille ja josta on hyötyä mm. perheen näkökulman ja kokemuksen kartoit-

tamisessa, hoidon muokkaamisessa perheen avun tarpeen kannalta mahdollisimman 

relevantiksi sekä diagnostiikan tarkentamisessa. 

 

Perheiden kulttuurisen ja maahanmuuttotaustan huomioiminen 
ja kartoittaminen 

Psykiatrisen hoitotyön keskeisiin periaatteisiin kuuluu sosiaalisen kontekstin ja kulttuuris-

ten tekijöiden huomioiminen sekä potilaiden kokonaisvaltainen kohtaaminen. Potilaiden 

ja perheiden sosiokulttuurinen tausta ja ympäristö (esim. arvot, käytänteet, normit) vai-

kuttavat esimerkiksi mielenterveysoireiden ilmiasuun ja kliiniseen kuvaan (Ryder ym., 

2011; Crafa & Nagel, 2014). Mielenterveyden ongelmista kärsivien potilaiden maahan-

muuttohistorian sekä sosiaalisten, kulttuuristen ja perheeseen liittyvien tekijöiden syste-

maattinen kartoittaminen on hyödyllistä mielenterveysongelmien tunnistamisessa ja 

hoidossa (Kirmayer ym., 2011).  

Lastenpsykiatrian näkökulmasta kulttuurisensitiivisyys ja -tietoisuus korostuvat entises-

tään, sillä ympäristö vaikuttaa keskeisesti lasten kasvuun ja kehitykseen. Esimerkiksi fyy-

sinen elinympäristö, sosiaaliset suhteet ja taloudelliset resurssit vaihtelevat huomattavas-

ti eri puolilla maailmaa (Morelli ym., 2017). Erilaisissa ympäristöissä lapset tarvitsevat 

erilaisia taitoja ja valmiuksia selviytyäkseen mahdollisimman hyvin. Vanhempien ja mui-

den hoitajien arvot ja käsitykset hyvästä vanhemmuudesta ja lasten normaalista kehityk-

sestä ovat yhteydessä näihin elinympäristöjen vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin sekä 

turvallisuuteen. Vanhempien ja hoivahahmojen arvot ja käsitykset ovat puolestaan yhtey-

dessä vanhemmuuden käytäntöihin ja tätä myötä lasten kehitykseen (Keller, 2007; Kuitti-

nen & Isosävi, 2013).   

Maahanmuuttajataustaisten perheiden ja lasten hoidon kannalta on tärkeää kartoittaa 

perheen aikaisempia kokemuksia ja elämää, sillä vanhempien ajatukset hyvästä van-

hemmuudesta tai lasten toivotusta kehityksestä eivät muutu automaattisesti maahan-

muuton myötä. Esimerkiksi ympäristöissä, joissa lasten ei ole mahdollista käydä kouluja, 

vanhempien ajatukset kielellisten valmiuksien varhaisesta tukemisesta eroavat usein siitä, 

mitä Suomessa näistä asioista ajatellaan (Kuittinen & Isosävi, 2013). Maahanmuuttajataus-

taisia perheitä arvioitaessa ja hoidettaessa tarvitaankin ymmärrystä sekä perheiden taus-

tasta että nykytilanteesta, jotta perheille voidaan tarjota sopivaa tukea. 

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimuksessa arvioitiin kehitteillä olevan Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastat-

telu -menetelmän toimivuutta. Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu on semi-

strukturoitu laadullinen menetelmä, jota voi käyttää joustavasti eri asiakas- tai potilasta-

paamisissa. Sitä kehitetään ensisijaisesti lasten mielenterveyspalveluiden tarpeisiin, mut-

ta se sopii käytettäväksi hyvin myös muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Haastattelun 

avulla on mahdollista kiinnittää paremmin huomiota lapsiperheiden sosiokulttuurisiin ja 

kielellisiin piirteisiin ja maahanmuuttoon liittyviin tekijöihin ja täten saada kattava koko-

naiskuva perheen tilanteesta. 

 

 

Mitä haastateltavat ajattelivat kysymyksistä? 

Kulttuurisensitiivisessä vanhemmuuden haastattelussa on neljä eri osiota: perheen kielel-

linen ja kulttuurinen tausta, perheen elämä Suomessa ja maahanmuuttotausta, lapsen 

ongelma vanhempien näkökulmasta ja kokemukset avusta sekä perhe, kasvatus ja 
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Tutkimuskysymykset 

• Mitä kohdeväestöön kuuluvat lapsi-

perheiden vanhemmat ajattelevat 

haastattelusta?  

• Miten vanhemmat ymmärtävät 

kysymykset? 

• Miten vanhemmat kokevat kysy-

mykset (esim. hyviä, huonoja, tärkei-

tä, liian arkaluonteisia)? 

• Onko jotain erityistä, mitä ammatti-

laisten pitäisi huomioida vanhempia 

haastatellessaan? 

• Puuttuuko haastattelurungosta 

jotakin? 

vanhemmuus. Jokaisessa osiossa on ydin- ja apukysymyksiä. Ydinkysymyksiä on yhteensä 

63. Haastattelun voi tehdä osissa useamman tapaamiskerran aikana, ja osan osioista voi 

myös ohittaa, jos niiden kartoittamat asiat ovat jo työntekijän tiedossa tai eivät koske 

perhettä. 

Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu -menetelmää arvioivissa ryhmähaas-

tatteluissa osallistujilta kysyttiin heidän mielipiteitään eri osioiden kysymyksistä.  

Perheen kielellinen ja kulttuurinen tausta  

Haastateltavat pitivät perheen kielelliseen taustaan liittyviä kysymyksiä tarpeellisina, 

hyvinä ja ymmärrettävinä. Haastateltavien mielestä kysymys ”Mitä kieltä käyttäisitte mie-

luiten asioidessanne terveydenhuollon palveluissa?” oli erittäin hyvä,  ja he toivoivat, että 

heiltä näin kysyttäisiin. Kysymyksen vanhempien luku- ja kirjoitustaidosta haastateltavat 

ymmärsivät hyvin ja kokivat sen myönteisesti: 

”Ihan ok kysymys, jos sen jälkeen ei tule tämmöisiä kysymyksiä, kuten – no, teidän perheessä 

kolme kieltä, miksi teette näin, miksi puhutte niin paljon kieliä." 

Haastatteluissa tuli esiin, että lapsiin liittyvät kysymykset tuntuvat hyväksyttävämmiltä 

kuin vanhemman kokemuksiin tai vanhemman omaan kasvuympäristöön liittyvät kysy-

mykset. Kysymys ”Kertoisitteko hieman omasta kasvuympäristöstänne, kun te vanhem-

mat olitte lapsia? Oliko teidän esimerkiksi mahdollista käydä koulua?” sai monet haasta-

teltavat pohtimaan, miksi sitä kysytään. Lisäksi kysymys oli usealle haastateltavalle vaikea 

ymmärtää ja kysymystä piti selventää ja ilmaista toisella tavoin. Kysymys jakoi mielipiteitä: 

osa koki kysymyksen tarpeelliseksi, koska heidän mukaansa vanhempien tausta vaikuttaa 

myös lapseen ja lisää työntekijän ymmärrystä perheen tilanteesta, ja osa taas piti kysy-

mystä pelottavana ja tarpeettomana. Eräs haastateltava ehdotti toisenlaista muotoilua:  

”Voisi kysyä, että haluatko kertoa jotain omasta lapsuudestasi, onko jotain, mihin pitäisi 

kiinnittää huomiota.” 

Kysymys saattoi tuntua haastateltavien mielestä pelottavalta siksi, että he epäilivät, että 

omasta kasvuympäristöstä kertominen käynnistäisi lastensuojelun toimenpiteet tai että 

työntekijä ajattelisi, ettei vanhempi ole oman taustansa vuoksi kyvykäs huolehtimaan 

lapsesta. 

Perheen elämä Suomessa ja maahanmuuttotausta  

Kysymykset, jotka liittyivät perheen elämään Suomessa, ymmärrettiin oikein, mutta ne 

herättivät jonkin verran kysymyksiä ja pelkoja. Vanhemmuus Suomessa puhutti haastatel-

tavia, ja he miettivät esimerkiksi, mitä haetaan kysymyksellä ”Voitteko mielestänne olla 

Suomessa sellaisia vanhempia kuin haluaisitte olla?”. Eräs haastateltava toi esiin, että 

lasten kasvatus entisessä kotimaassa on hyvin erilaista kuin Suomessa. Tapa, jolla hän 

olisi voinut entisessä kotimaassaan kasvattaa lasta, ei ole Suomessa mahdollinen.  

Rasismiin liittyvät kysymykset herättivät paljon keskustelua. Pääosa haastateltavista piti 

tätä kysymystä erittäin tärkeänä tai hyvänä. Ryhmähaastattelussa, jossa ei ollut tulkkia, 

koettuun rasismiin liittyvä kysymys ei ollut ymmärrettävä. Eräs haastateltava toi esiin, että 

rasismikokemuksista voi olla vaikeaa puhua niihin liittyvien häpeän tunteiden vuoksi.  

Myös maahanmuuttotaustaan liittyvät kysymykset herättivät paljon keskustelua, ja osa 

kysymyksistä jakoi haastateltavien mielipiteitä. Kysymykset sinällään olivat vastaajien 

mielestä ymmärrettäviä. Osa kysymyksistä oli vastaajien mielestä kuitenkin sopimattomia. 

Monet haastateltavat ajattelivat, että kysymys ”Miten tulitte Suomeen ja miksi juuri Suo-

meen?” ei ole sovelias. Osa piti kysymystä rasistisena. Haastateltavat liittivät kysymyksen 

poliisiin ja maahanmuuttovirastoon sekä kokivat sen hyvin henkilökohtaiseksi. Useat 

niistä haastateltavista, jotka pitivät kysymystä hyvänä ja sopivana, toivat esiin, että mikäli 

kysymys esitetään ystävällisellä äänensävyllä ja sen kysymistä perustellaan, niin sitten se 

on hyväksyttävä. Se, että maahanmuuttoon liittyvät kysymykset olivat haastateltaville 

helppoja ymmärtää, saattaa johtua siitä, että suurin osa heistä oli saapunut Suomeen 

turvapaikanhakijoina ja he ovat joutuneet keskustelemaan teemasta toistuvasti, mm. 

poliisin ja maahanmuuttoviraston kanssa sekä kotoutumisvaiheen palveluissa. 
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Kulttuurisensitiivinen 
vanhemmuuden 
haastattelu -menetelmä 
löytyy  

• Mielenterveystalon ammattilaisten 

osiosta (vaatii kirjautumisen) 

• PALOMA-osaamiskeskuksen verk-

kosivuilta 

• Innokylästä 

 

 

 

Lapsen ongelma vanhempien näkökulmasta ja kokemukset avusta  

Kysymykset, jotka liittyivät lapsen ongelmaan vanhempien näkökulmasta katsottuna, 

olivat pääsääntöisesti ymmärrettäviä. Joitakin haastateltavia hämmensi kysymys ”Mikä 

sai teidät tulemaan tänään tänne?”. Haastateltavat pohtivat, miksi näin kysytään, kun 

työntekijä kuitenkin tietää, miksi tapaaminen tai vastaanotto on varattu. Osion muut 

kysymykset koettiin hyvinä ja tarpeellisina, ja erityisesti kysymystä ”Miten tämä ongelma 

vaikuttaa teidän koko perheeseen?” pidettiin onnistuneena. Eräs haastateltava huomautti 

lapsen ongelmien vaikuttavan laajemminkin: 

"Se on ihan normaalia. Koska se vaikuttaa lapsen se huonovointisuus koko perheeseen." 

Kysymyksiä, joiden aiheena olivat avun saamista koskevat kokemukset ja toiveet, pidettiin 

pääsääntöisesti hyvinä. Haastateltaville hieman vaikeaselkoinen kysymys  oli ”On tavallis-

ta, että vanhemmat hakevat apua erilaisiin ongelmiin eri tahoilta, esim. terveyspalveluista, 

uskonnollisista yhteisöistä ja parantajilta. Mitä apua tai neuvoja olette saaneet tähän 

ongelmaan?”. Kysymys koettiin kuitenkin erittäin tarpeellisena, kun se muotoiltiin toisin.  

Perhe, kasvatus ja vanhemmuus  

Muutama haastateltava pohti kysymyksen ”Keitä teidän perheeseen kuuluu?”  kohdalla, 

tarkoitetaanko kuulumisella asumista vai kuulumista. Tästä syntyi hyvä keskustelu perhe-

käsitysten erilaisuudesta. Lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen liittyvät kysymykset 

tuntuivat pääsääntöisesti vaikeaselkoisilta. Lisäksi kysymys ”Onko omassa yhteisössänne 

äidin ja lasten tai isän ja lasten välinen suhde yleensä erilainen?” herätti useassa vastaa-

jassa ajatuksen, etteivät he halua ottaa kantaa koko yhteisön puolesta, koska jokainen 

perhe on erilainen. Parempana pidettiin kysymystä ”Onko teidän perheessä äidin ja lasten 

välinen suhde erilainen kuin isän ja lasten?”.  

Useat vastaajat kertoivat vastaavansa mielellään kysymykseen ”Minkälaisia vahvuuksia ja 

voimavaroja teidän perheellä on? Entä lapsella?”.  

"Se on hyvä kysymys, ja jokainen äiti tietää, missä hänen lapsensa on hyvä." 

"Minun mielestä outo kysymys. En tiiä miksi, mutta on." 

Voimavara- ja vahvuus-sanat vaativat avaamista ja toisella tavoin sanomista. Kun kysymys 

esitettiin ymmärrettävällä tavalla, kokivat haastateltavat sen kuitenkin hyvänä.  

Mitä haastateltavat ajattelevat haastattelusta ja mitä puutteita 
siinä on heidän mielestään? 

Haastateltavat suhtautuivat myönteisesti Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastatte-

lu -menetelmään ja uskoivat sen saattavan olla hyödyllinen perheen avun saamisen kan-

nalta. Eräs haastateltava kuvasi haastattelua ja keskustelua:  

”Ihminen, joka kysyy, sille ei ole sama, mitä meille elämä on. Se on tosi tärkeää. Voi kertoa 

mitä haluaa.” 

Eräs haastateltava kertoi pitävänsä hyvänä, että lastenneuvolassa oli kysytty äidin jaksa-

misesta ja siitä, onko hänellä ollut ajatuksia itsensä tai vauvansa satuttamisesta. Haasta-

teltavalle oli tärkeää, että näistä asioista kysytään suoraan.  

Muutama haastateltava toi esiin, että haastattelussa ei käsitellä parisuhdetta lainkaan. 

Nämä haastateltavat toivoivat, että vanhempien parisuhde otettaisiin puheeksi. Tämä 

lienee perusteltu toive, koska tiedetään, että maahanmuuttoa edeltävät negatiiviset ko-

kemukset, kuten altistuminen traumaattisille tapahtumille, vaikuttavat usein kielteisesti 

perheen toimintakykyyn ja avioliittoon (Bek-Pedersen & Montgomery, 2006; Coulter, 2013; 

van Ee ym. 2013). Myös perheväkivallan puheeksi ottaminen nousi esiin haastatteluissa:  

”Minusta pitäisi kysyä perheväkivallasta suoraan, että miten teidän perheessä, mitä äiti 

tekee, kun hän suuttuu, ja mitä isä tekee, kun hän suuttuu." 

https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/Sivut/etusivu.aspx
https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/Sivut/etusivu.aspx
http://www.thl.fi/palomaosaamiskeskus
http://www.thl.fi/palomaosaamiskeskus
http://www.innokyla.fi/
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Muutamat haastateltavat kokivat tärkeäksi myös keskustelun väkivallan eri muodoista. 

Heidän mielestään vaikeista asioista pitää voida kysyä suoraan, mutta on tärkeää, että 

asiat otetaan esiin ystävällisesti ja rauhallisesti. 

Mitä ammattilaisten on hyvä huomioida vanhempia haastatelles-
saan? 

Työntekijän on hyvä tuoda esiin, että kysymykset ovat vapaaehtoisia. Tämä saattaa peh-

mentää tilannetta, jos vanhempi kokee kysymyksen pelottavaksi tai aiheettomaksi: ”Sä 

voit jättää puhumatta, mut jos sä kerrot, ehkä voimme auttaa enemmän tai paremmin sua."  

Mikäli työntekijä kohtaa asiakkaan ”avosylin, hyväksyvästi, katsekontaktin ottaen ja rauhal-

lisella äänen sävyllä puhuen, niin silloin on lupa kysyä mitä vain”, sanoi yksi haastateltava.   

Ryhmähaastatteluissa nousi esiin haastateltavien toive yksilöllisestä kohtaamisesta, johon 

ei sisälly ennakko-oletuksia. Työntekijän avoin suhtautuminen koettiin tärkeänä, samoin 

ystävällinen katsekontakti. Lääkäreihin kohdistui vahva odotus siitä, että vastaanotolla 

pitäydytään selkeästi vain siinä asiassa, minkä vuoksi sinne on hakeuduttu. Jos siitä poi-

ketaan, on tärkeää selittää, miksi niin tehdään. 

Pohdinta ja johtopäätökset 

Maahanmuuttajataustaisten perheiden määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, ja 

ammattilaiset tarvitsevat lisää tukea ja työvälineitä kulttuurisesti moninaisten perheiden 

ja lasten auttamiseen. Maahanmuuttajataustaisia potilaita ja perheitä arvioitaessa ja hoi-

dettaessa on syytä huomioida sosiokulttuuriset tekijät, maahanmuuttoprosessin eri vai-

heet, perheenjäsenten mahdolliset traumaattiset kokemukset sekä haasteet uudessa 

kotimaassa. Mielenterveyspalveluiden tulee olla tarvittaessa kulttuurisesti ja kielellisesti 

mukautettuja.  

Tutkimuksessa tuli esiin kieliryhmittäisiä eroja siinä, kuka voi haastateltavien mielestä 

kysyä ja mitä; samoin eroja oli siinä, miten pelottavilta kysymykset tuntuivat. Toisaalta 

myös yksilölliset erot tavassa ymmärtää ja kokea kysymyksiä tulivat selkeästi esiin. Osa 

kysymyksistä oli vaikeasti ymmärrettäviä. Haastateltavien oli hankala ymmärtää tiettyjä 

sanoja, esimerkiksi asema, väli ja suhde, ja ne piti ilmaista toisin. Myös tulkkien oli ajoittain 

vaikeaa ymmärtää joitakin kysymyksiä. Aineiston perusteella kysymyksiä tulee muokata 

selkokielisiksi. 

Haastattelutilanteessa haastateltavat alkoivat herkästi vastata arvioitaviin kysymyksiin 

sen sijaan, että olisivat pohtineet, millainen kysymys on tai ymmärtävätkö he sen. Siitä voi 

päätellä, että osa kysymyksistä oli ymmärrettäviä ja näihin oli helppo vastata ja että näitä 

asioita oli soveliasta kysyä. Lisäksi haastattelijalle syntyi vaikutelma, että haastateltavilla 

oli tarve puhua tietyistä teemoista. Näitä teemoja olivat mm. ystävyys suomalaisten kans-

sa sekä rasismi.  

Haastattelujen perusteella syntyi vaikutelma, että on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota 

kohtaamiseen ja hoitosuhteen alkuun ja pyrkiä vastaanotoilla kiireettömään tunnelmaan. 

Lisäksi on tärkeää perustella, miksi ammattilainen on kiinnostunut erilaisista asioista ja 

miksi asioita kysytään, ja kysymyksissä on edettävä sensitiivisesti eteenpäin. Hoitosuh-

teen näkökulmasta on hyvä tiedostaa, että jos kysymys tuntuu vanhemmasta pelottavalta, 

jokin oleellinen informaatio saattaa jäädä piiloon. Ammattilaisella ja perheellä saattaa olla 

erilainen käsitys siitä, miksi palveluita käytetään. Tällöin on hyvä aluksi varmistaa rauhas-

sa, että ollaan yhtä mieltä tapaamisen syystä ja tavoitteesta, ja vakuuttaa, että perheen 

näkökulmaa arvostetaan.  

Maahanmuuttajataustaisia vanhempia haastateltaessa on hyvä huomioida, että kysymyk-

siä on usein tarve avata ja selittää toisin sanoin, ja usein on varmistettava, että tulkki ja 

vanhempi ymmärtävät kysymyksen. Lisäksi ammattilaisten tulee perustella, miksi he 

kysyvät tiettyä asiaa, jotta vältytään väärinymmärryksiltä. On hyvä esimerkiksi pohjustaa, 

että vanhempien omat kasvukokemukset saattavat vaikuttaa heidän ajatuksiinsa lasten 

kasvatuksesta tai että näitä asioita kysytään myös suomalaistaustaisilta vanhemmilta. 

Tämä vaatii vastaanottotyöhön enemmän aikaa.  
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Haastattelun ohjeistuksia ja kysymyksiä muokattiin tutkimustulosten pohjalta, ja lisäksi 

varmistettiin kysymysten selkokielisyys.  

Suosituksena todetaan, että menetelmä on soveltuvin osin käytettävissä kaikissa lapsi-

perhepalveluissa, joissa kohdataan maahanmuuttajataustaisia lapsiperheitä. Esimerkiksi 

kysymykset kielitaidosta ja avun saamisesta pätevät kaikkiin maahanmuuttajataustaisiin.  

Haastattelussa on useita eri osioita ja paljon kysymyksiä, sillä perheet ovat heterogeenisiä 

eivätkä kaikki kysymykset sovellu kaikkiin tilanteisiin.  

”Ihminen, joka kysyy, sille ei ole sama, mitä meille elämä on” 
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