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SUOMEN KULTTUURISESTI 
MONINAISESTA VÄESTÖSTÄ 
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PERINTEISET KIELI- JA KULTTUURIVÄHEMMISTÖT 
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SURUSTA JA KULTTUURISESTA 
MONINAISUUDESTA 



MIKÄ UNIVERSAALIA? MIKÄ SPESIFIÄ? 

• Universaali perustunne 

• Auttaa prosessoimaan 

• Jakaminen tärkeää 

• Voi komplisoitua 
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• Vahvaa vaihtelua suruun 
liittyvissä asioissa, esim. 
ilmaisemisessa 
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MONET VAIKUTTAVAT, 
RISTEÄVÄT TEKIJÄT 
+HETEROGEENISYYS 
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SURUN KOKEMISEN JA ILMAISUN TAVOISTA 

• Kohti meno vs. välttely 

• Normaalia vs. 
epämukavuusalueella 

• Voimakkaasti julkisesti vs. hiljaa 
yksin 

• Kollektiivisesti vs. 
yksilöllistetysti 
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TAVAT JA NIIDEN VAIKUTUKSET SURUPROSESSIIN 

• Suruaika: aika surra vs. 
tekemistä/järjestelyä 

• Rituaalit, traditiot 
• Hautajaiset heti vs. myöhemmin 

• Puhe ei välttämättä keskeistä 

• Yhteisöjen hengelliset parantajat 

• Kehotukset avun hakuun 
vaihtelevat 
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MAAHAN MUUTTANEIDEN 
SURUSTA 



Ajankohtaiset vakavat masennus- 
ja ahdistuneisuusoireet 
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MAAHAN MUUTTANEIDEN SURUSTA 

• Osa itsestä aina muualla, 
koskaan ei kokonainen 

• ”Rinnakkaistodellisuus” 
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PAKOLAISTEN SURUSTA 



Turvapaikanhakijoiden kokemukset 

Kidutuskokemukset 

Seksuaalinen väkivalta 

NA 
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PAKOLAISTEN SURUSTA 

• Paljon menetystä ympärillä kokoajan 

• Suruprosessien eteneminen, jos ei voi osallistua hautajaisiin, 
käydä haudalla, ei valokuvia, ei jakamisen paikkoja… 
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(NÄKYVÄÄN) ETNISEEN 
VÄHEMMISTÖÖN KUULUVIEN 

SURUSTA 
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Masennusjakson kaksi keskeistä avainoiretta (12kk) 
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(NÄKYVÄÄN) ETNISEEN VÄHEMMISTÖÖN 
KUULUVIEN SURUSTA 

• Romanit, saamelaiset, afrosuomalaiset, rodullistetut, 
”ensimmäinen sukupolvi” 

 

• Aina erilainen, outo, toiseutettu 

• Sisäistetty rasismi 

• Suru vs. viha 

• Kahden kulttuurin välissä 
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”Kun onnistuu, on suomalainen, jos epäonnistuu, 
nähdään maahanmuuttajana” 

Helsinkiläinen poliitikko Suldaan Said Ahmed (maailma.net) 



 

MITÄ SITTEN? 
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MUODOLLINEN 
YHDENVERTAISUUS 

TOSIASIALLINEN 
YHDENVERTAISUUS 

Kuva: Angus Maguire 

http://interactioninstitute.org/the-4th-box-sparks-imagination/
http://interactioninstitute.org/the-4th-box-sparks-imagination/
http://interactioninstitute.org/the-4th-box-sparks-imagination/
http://interactioninstitute.org/the-4th-box-sparks-imagination/


Tiedosta erityispiirteet/-tarpeet… 
• Pakolaisuus (esim. vaikeat kokemukset, luopuminen) 

• Maahantuloprosessi (esim. matka, vastaanottovaihe, oleskelulupa) 

• Kotoutumisprosessi (esim. kieli, osalliseksi pääsy) 

• Kokemukset Suomessa (esim. syrjintä, yksinäisyys, perheenyhdistämisen vaikeus) 

• Puutteet saaduissa palveluissa (aiemmin ja nyt) 

• Osaaminen (esim. koulutus, luku- ja kirjoitustaito, it, terveyden lukutaito) 

• Erityiskysymykset/perinteet/käyttäytymismallit/harvinaiset ilmiöt (esim. käsitykset terveydestä, 
elintavat, mt-stigma, uskonnollisuus, palvelujärjestelmätietämys, kidutus, ihmiskauppa, 
ympärileikkaus, ”kunniaan” liittyvä väkivalta, radikalisoituminen, perinnölliset sairaudet…) 

• Usein heikompi SES 

• Rakenteellinen ja ei-tunnistettu rasismi 

 

 
…mutta älä ylikorosta niiden merkitystä 

• Jaettu ihmisyys ja yksilöllisyys 

• Luottamus perusammattitaitoon 

• Kysy apua muilta ammattilaisilta ja asiakkaalta itseltään 
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Tunnista syrjintä ja toiseuttaminen… 
• Toiseutamme silloinkin, kun emme itse sitä huomaa 

• Kulttuurinen kompetenssi on ennen kaikkea oman itsensä 
ja kulttuurinsa tuntemista 

 

 
…ja tue yhdenvertaisuutta 

lopputuloksessa 
• Joustava ja kokonaisvaltainen työote 

• Enemmän ohjausta, saattaen vaihtaen 

• Selkokieli, tulkkivälitteisyys 

• Syrjivien käytäntöjen tunnistaminen ja purkaminen 

• Inklusiiviset palvelut vs. erityispalvelut 

• ”Me kaikki kotoutamme” 

• Myötätuntouupumuksen riskin huomiointi 

• Henkilöstön monimuotoisuuden edistäminen 
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MISTÄ APUA? 



PALOMA-työ 
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Kiitos! 
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Mitä erilaisista suremisen tavoista on hyvä omaksua? 
 

Miten järjestelmämme voisi vielä paremmin tukea eri 
kulttuureista tulevien suremista? 

 
Mikä on tulkin rooli surussa? 

 
Millaisia väärinkäsityksiä voi syntyä? 

 
Miten olla rohkea ja sensitiivinen yhtä aikaa? 
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Kiitos! 
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