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1 Johdanto 

 

Ihmiset ovat muuttaneet ja liikkuneet paikasta toiseen läpi ihmiskunnan historian. 

Muuttoliikkeiden ansiosta jotkut yhteiskunnat saavuttivat menestyksen, kun toiset 

taas tuhoutuivat. (Martikainen, Saari & Korkiakoski, 2013, s. 23.) Suomi on hiljal-

leen kehittymässä yhä monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi. Globalisaation 

myötä kasvanut maahanmuutto, pakolaiskriisi ja muu liikkuvuus on nostanut 

maahanmuuttoon liittyvät kysymykset päivittäiseen keskusteluun. (Laitinen, Ju-

karainen & Boberg, 2016, s. 4.) Tämä asettaa uudenlaisia haasteita yhteiskunnan 

eri toimijoille kuten kouluille, työmarkkinoille, sosiaaliturvaan sekä eri kansalais-

järjestöille. Kotitalousalan järjestöt voivat osallaan olla edistämässä maahan-

muuttajien yhteiskuntaan sopeutumista (Martat, 2020; Nurminen, 2011, s. 74). 

Kotitalousliikkeen toiminta Suomessa pohjautuu 1800-luvun rouvasväenyhdis-

tysten hyväntekeväisyyteen sekä naisliikkeen alullepanemaan valistustyöhön, 

joka alkoi vuosisadan lopulla. Sääty-yhteiskunnassa hädänalaisten ongelmat rat-

kaistiin hyväntekeväisyydellä kristillisen laupeudentyön ohjaamana. Jo 1800-lu-

vun alussa perustettiin Suomeen ensimmäinen naisten hyväntekeväisyysyhdis-

tys ja seuraavan vuosikymmenen aikana yhdistyksiä oli jo useita. Näiden hyvän-

tekeväisyysyhdistysten tehtävänä oli vähäosaisten lähimmäisten auttaminen mo-

nin eri tavoin. Hyväntekeväisyysyhdistykset pyrkivät auttamaan vähäosaisia 

muun muassa itseohjautuvuuteen, opettamalla taloudellisia ja säästäväisiä kei-

noja ruuanlaittoon sekä kodinhoitoon. (Heinonen, 1998, s. 65.)  

 

Kotitalousalan keskeisenä ajatuksena ja tavoitteena on aina ollut kotien ja yhtei-

söjen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointia on edistetty kehittämällä perheiden 

ja kotitalouksien jokapäiväistä elämää huomioiden ympäristön ja yhteiskunnan 

muutokset. Vahvana perustana on säilynyt alan koulutuksen aseman ja arvon 

korostaminen. (Turkki, 1999, s. 7, 12; Kuusisaari, 2014, s. 10.) Kotitalousalan 

toimijat pystyvät osaltaan auttamaan erilaisia kotitalouksia ja maahanmuuttajia 

parempaan hyvinvointiin ja edesauttaa kotoutumista. Mutta keskeiseksi kysy-

mykseksi nousee, miten auttaa, jos ei ole selvää yhteistä kieltä? Kieliä voidaan 
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nimittäin pitää oppimisen, ajattelun, kommunikaation ja merkitysten rakentamisen 

keskeisenä välineenä (Harju-Autti ja Latomaa, 2018). Tämän opinnäytetyön tut-

kimustehtävänä on selvittää, millaisin kielellisin keinoin kotitalousneuvontaa voi-

daan parantaa, jotta ymmärrettävyys saavutetaan tilanteissa, joissa ei ole selvää 

yhteistä kieltä.  

 

Opinnäytetyöni painopisteenä on monikulttuurinen ja -kielinen suomalainen yh-

teiskunta ja sen kielipolitiikka sekä kotitalousneuvonta. Tarkastelen myös kom-

munikaatiota ja vuorovaikutusta tilanteissa, joissa toimijoilla ei ole selkeää yh-

teistä kieltä. Kielitietoisuus sekä kielellisesti että kulttuurisesti responsiivinen ko-

titalousneuvonta ovat keskeisiä tutkimukseni viitekehyksessä. Haluan selvittää, 

millaisia kielellisiä haasteita ja ristiriitatilanteita ilmenee kotitalousneuvonnan ken-

tällä, kun kohteena ovat suomen kielen opiskelun aloittaneet maahanmuuttajat. 

Millä tavoin kotitalousopettajat huomioivat osallistujien vaihtelevan kielellisen tai-

totason käyttämissään opetusmenetelmissä sekä omassa puheessaan? Kotita-

lousneuvonnan kehittämiseksi on tärkeää selvittää, millaista on selkeä ja ymmär-

rettävä kotitalousneuvonta, jotta yhteinen ymmärrys opittavista asioista voisi 

muodostua parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
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2 Moninaiset kulttuurit suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

Luvussa kaksi käsittelen suomalaisen kulttuurin moninaisuutta ja monikulttuuri-

suuden kehittymistä. Määrittelen myös tutkielmani kannalta keskeisiä käsitteitä, 

jotka liittyvät muualla kuin Suomessa syntyneisiin ihmisiin sekä heidän Suo-

messa syntyneisiin lapsiinsa. Monet käsitteistä kuulostavat samankaltaisilta, 

mutta niillä kuitenkin tarkoitetaan hieman eri asioita.   
 

2.1 Suomi maastamuuttomaasta maahanmuuttomaaksi 
 
Sotien jälkeen Suomesta lähdettiin muualle työn perässä ja yli miljoona suoma-

laista on löytänyt kodin Suomen rajojen ulkopuolelta. Suurimmat muuttovuodet 

olivat 1920- ja 1960-luvulla. Muuttoliikkeet Suomesta ovat eniten kohdistuneet 

Ruotsiin, Yhdysvaltoihin sekä Kanadaan. (Korkiasaari & Söderling, 2003, s. 3.) 

Suomi on kuitenkin kohtalaisen lyhyessä ajassa muuttunut maastamuuttomaasta 

maahanmuuttomaaksi. Globalisaation myötä myös Suomi on päässyt osaksi liik-

kuvampaa maailmaa ja vapaan liikkuvuuden kysymykset ovat entistä ajankohtai-

sempia. (Sisäministeriö, 2013, s. 4.) Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Suo-

meen kasvoivat merkittävästi 1990-luvun muuttovirtojen aikana. Suomen maa-

hanmuuttoa kuvastaa monimuotoisuus. Neuvostoliiton alueen etniset paluumuut-

tajat, avioliittomuutot, pakolaiset, turvapaikanhakijat sekä 2000-luvun työn pe-

rässä muuttaneet ovat värittäneet Suomen etnis-kulttuurista monimuotoisuutta. 

(Haikkola, 2012, s. 21.)  

 

Tässä tutkielmassa tarvitaan muualla kuin Suomessa syntyneistä käytettäviä 

määritelmiä ja siksi on olennaista listata merkittävimmät maahan muuttaneet ryh-

mät sekä lähtömaat. Suomessa vakituisesti asuvien muualla syntyneiden määrä 

oli 373 000 henkilöä vuonna 2017, eli 6,8 prosenttia koko väestöstä. Suurin ulko-

mailla syntyneiden ryhmä tulee entisen Neuvostoliiton alueelta sekä Virosta ja 

Ruotsista. Neljänneksi suurin ulkomailla syntyneiden ryhmä on irakilaiset, jonka 

jälkeen Venäjällä syntyneet. Somaliassa, Kiinassa, Thaimaassa, Vietnamissa 

sekä entisen Jugoslavian alueella syntyneet kuuluvat tällä hetkellä kymmenen 
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suurimman ulkomailla syntyneiden ryhmään. (Tilastokeskus, 2018.) Käsittelen lu-

vussa 2.2 tarkemmin muualla syntyneiden eri määritelmiä ja määritelmien haas-

teita. 

 

Suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuus perustuu pitkälti entisen Neuvosto-

liiton alueelta muuttaneisiin sekä avioliiton vuoksi muuttaneisiin sekä paluumuut-

tajiin että turvapaikanhakijoihin. Toisin kuin Suomessa, monissa muissa Euroo-

pan maissa maahanmuuttajien taustat ovat enimmäkseen toisen maailmansodan 

jälkeiseen työmuutossa, joka perustuu valtioiden välisiin työvoiman rekrytointiso-

pimuksiin. (Martikainen & Haikkola, 2010, s. 18.) Euroopan alueelle muutetaan 

edelleen vilkkaasti. Vuoden 2015 valtava muuttoaalto toi koko Eurooppaan uusia 

haasteita maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä (Laitinen ym., 2016, s. 4). 

Seuraavaksi tarkastelen uusimpia tilastotietoja EU: alueen muuttoliikkeestä ja sa-

malla vertaan tilastoja Suomeen, jotta muuttoliikkeen kokonaiskuvan käsitys pa-

ranee. 

  

Euroopan Unionin 28:an jäsenmaahan tuli vuonna 2017 noin 2,4 miljoonaa maa-

hanmuuttajaa EU:n ulkopuolisista maista. Näiden lisäksi 1,9 miljoonaa EU-kan-

salaista muutti jäsenvaltiosta toiseen (Eurostat, 2019). Samana vuonna Suo-

meen muutti 31 797 henkilöä (Tilastokeskus, 2019). Yhteensä EU:n ulkopuolisten 

maiden kansalaisia asui EU:ssa 22,3 miljoonaa vuonna 2018, eli noin 4,4 pro-

senttia koko jäsenmaiden väestöstä. Samalla EU:n jäsenvaltioissa asui 17,6 mil-

joonaa henkilöä, jotka olivat jonkin toisen EU-maan kuin asuinmaansa kansalai-

sia. EU-maista ulkomaankansalaisia oli eniten tammikuun ensimmäisenä päi-

vänä vuonna 2018 Saksassa (9,7 miljoonaa), Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

(6,3 miljoonaa), Italiassa (5,1 miljoonaa), Ranskassa (4,7 miljoonaa) ja Espan-

jassa (4,6 miljoonaa). Samaan aikaan ulkomaankansalaisia Suomessa oli lähes 

248 000 henkilöä. (Eurostat, 2019.) Vuonna 2017 EU-Valtioiden vakinaiseen vä-

kilukuun suhteutettuna, suhteellisesti eniten maahanmuuttajia sekä EU:n sisäisiä 

että EU-alueen ulkopuolelta muuttaneita rekisteröitiin Maltaan (46 maahanmuut-

tajaa 1000:ta asukasta kohti) ja Luxemburgiin (41 maahanmuuttajaa 1000:ta asu-

kasta kohti). Kaikista 28 jäsenmaasta Suomi oli tällä listalla vasta sijalla 19 (5,8 

maahanmuuttajaa 1000:ta asukasta kohti). (Eurostat, 2019.) 
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Ihmiset muuttavat useista eri syistä, sillä muualle lähdetään niin töiden, opiske-

luiden kuin perheiden perässä (Finnish Immigration Service, 2017; Janhonen-

Abruquah, 2010, s. 23). Liikkeelle lähdetään myös pakoon sotaa, vainoa tai 

muuta turvattomuutta. Henkilöä, joka hakee vieraasta valtiosta turvaa ja oleske-

luoikeutta, kutsutaan turvapaikanhakijaksi. Suomessa turvapaikanhakijamäärät 

ovat vaihdelleet 2000-luvulla noin 1500–6000 hakijan välillä. (Sisäministeriö, 

2019b.) Merkittävä kasvu tapahtui kuitenkin vuonna 2015, jolloin myös Suomi sai 

osansa pakolaisten laajamittaisesta Eurooppaan kohdistuva muuttoliikkeestä. 

Vuoden aikana Suomeen saapui ennätyksellinen määrä ihmisiä, noin 32 500 tur-

vapaikanhakijaa. Määrä kymmenkertaistui edelliseen vuoteen nähden ja nosti se 

monikulttuurisuuden teemat Suomessa voimakkaasti esille ja osaksi jokapäiväi-

siä uutisia. Turvapaikanhakijoiden määrän dramaattinen kasvu aiheutti Suo-

messa paljon yhteiskunnallista keskustelua, niin puolesta kuin vastaan. (Laitinen 

ym., 2016, s. 4.)  

 

Suomi on hiljalleen kehittymässä yhä monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi. 

Tämä asettaa uudenlaisia haasteita yhteiskunnan eri toimijoille kuten kouluille, 

työmarkkinoille sekä sosiaaliturvaan. Yhteiskunnan eri toimijoiden täytyy vastata 

uusiin ja muuttuneisiin tarpeisiin. Suomi on kutenkin yhteiskuntana tehnyt jo pal-

jon heti yhdeksänkymmentäluvun muuttovirtojen saavuttua Suomeen. Suomalai-

sissa kouluissa on esimerkiksi mahdollista järjestää oppilaan oman äidinkielen 

opetusta, ja sitä järjestetäänkin jo noin 50 eri kielellä. (Janhonen-Abruquah, 2010, 

s. 13; Opetushallitus, 2019; Tainio, 2019, s. 1.) Tarkastelen monikielistä Suomea 

ja sen mahdollisuuksia tarkemmin luvussa 3.1.  

 

Suomessa myös tarjotaan maahanmuuttajataustaisille oppilaille perusopetuk-

seen valmistavaa opetusta, jonka tarkoituksena on ohjata oppilaat osaksi suo-

malaista peruskoulua. Valmistava opetus on suunnattu maahanmuuttajataustai-

sille oppilaille, joiden kielitaito tai muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryh-

missä opiskeluun. Oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta opiskelemaan pe-

rusopetuksen ryhmään. (Kämäräinen, Korhonen & Rättyä, 2016, s. 20–21.) Myös 

lainsäädäntöön ja erilaisiin asetuksiin on kirjattu useita maahanmuuttoon keskei-

sesti liittyviä teemoja, kuten esimerkiksi laki Maahanmuuttovirastosta 156/1995, 

laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, laki 
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kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutki-

muksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella 

719/2018. (Janhonen-Abruquah, 2010, s. 13; Sisäministeriö, 2019a; Finlex 

156/1995, 1386/2010, 1325/2014 & 719/2018.)  

 

Maahanmuuttajien työelämään kiinnittyminen on haastavampaa verrattuna kan-

taväestöön. Yhtenä syynä pidetään sitä, että työmarkkinoiden tarpeet ja maahan-

muuttajien osaaminen eivät kohtaa. (Saukkonen, 2018, s. 13–14.) Myös OECD:n 

ja Euroopan Unionin yhteisestä aloitteesta syntynyt raportti Working Together for 

Local Integration of Migrants and Refugees (2018) käsittelee maahanmuuttoon 

ja kotoutumiseen liittyviä asioita. Kyseisen OECD:n raportin ideana on tarjota Eu-

roopan kaupungeille välineitä tuloksellisen ja vaikuttavan kotouttamispolitiikan 

suunnitteluun ja toimeenpanoon. OECD tuo raportissaan esille tarpeen tutkinto-

jen tunnustamisen tehostamisesta sekä panostamisesta maahanmuuttajien 

osaamista täydentävään koulutukseen sekä koulutukseen ylipäätään. (Saukko-

nen, 2018, s. 2–3, 14.) 

 

Suomeen saapuu myös maahanmuuttajia, joilla on korkeakoulututkinto taustalla. 

Tähän tarvitaankin kotoutumisohjelmissa osaamisen tunnistamista ja siihen pyri-

tään vastaamaan tämän hetkisessä kotoutumispolitiikassa. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön julkaisuja, 2019:1, s. 13.) Opetus- ja kulttuuriministeriön Opitulle tun-

nustusta –julkaisussa (2017) puhutaan aiemmin hankitun osaamisen tunnusta-

misesta. Tällä tarkoitetaan virallista hyväksyntää opiskelijan hakemukselle ja 

näytöille ja siihen kuuluvat muun muassa hyväksi lukeminen, sisällyttäminen ja 

korvaaminen. Tärkeää on, että aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja 

tunnustaa riippumatta siitä, missä, milloin tai miten se on hankittu (Mäkinen-

Streng, Ojala & Haltia 2017, s. 12). 

 

Lainsäädännöstä ja maassamme jo tehdystä kotouttamispolitiikasta huolimatta 

tehtyjen toimenpiteiden määrä ei ole riittävä, sillä uuteen maahan kotoutuminen 

vaatii eniten ruohonjuuritason työtä (Janhonen-Abruquah, 2010, s. 13). Kotoutu-

miseen vaikuttavat ennen muuta paikalliset prosessit. Kuntatason ilmapiiri sekä 

kaupunkien toiminta vaikuttavat siihen, miten prosessit etenevät. Globaali muut-

toliike muuttaa perusteellisesti monia eurooppalaisia kaupunkeja. Muutos tuo 
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aina haasteita, mutta antaa samalla mahdollisuuksia. (Saukkonen, 2018, s. 2–3.) 

Uudet maahantulijat vaikuttavat myös paikallisiin, sillä kulttuurit kohtaavat päivit-

täisessä elämässä, kouluissa, kaupoissa, naapurustoissa ja kodeissa. Sekä 

maahanmuuttajat että natiivit, syntyperäiset suomalaiset tarvitsevat viisautta koh-

datessaan henkilöitä, jotka tulevat erilaisista kulttuurisista, historiallisista tai kou-

lutuksellisista tausoista. (Janhonen-Abruquah, 2010, s. 13.)  

 

Voi myös olla, että kun kohdataan toinen ihminen, yhteinen kieli puuttuu. Kotita-

lousalan järjestöt voivat osaltaan edesauttaa tässä ruohonjuuritason työssä ja 

auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen sekä ymmärtämään suoma-

laista kulttuuria. Kerron kotitalousneuvonnasta tarkemmin luvussa 4.  

 
 
2.2 Maahanmuuttaja ja muita määritelmiä 
 
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomailla syntynyttä, toistaiseksi tai pysyvästi 

Suomeen muuttanutta henkilöä (Martikainen & Haikkola, 2010, s. 10). Tarkem-

min tarkasteluna yhdenvertaisuuden kannalta, maahanmuuttajan määrittely ulko-

mailla syntyneeksi ja Suomeen muuttaneeksi henkilöksi on epäkäytännöllinen. 

Näin ollen se koskisi myös suomalaisten vanhempien lapsia, jotka ovat käyneet 

vain syntymässä ulkomailla. Määritelmä ei myöskään pidä sisällään lapsia, jotka 

ovat syntyneet Suomessa ulkomaalaisille vanhemmille. (Harinen, 2005, s. 12; 

Myllyniemi, 2015, s. 20.) Tämän takia muun muassa Nuorisobarometri käyttää 

yhdistelmätermiä maahanmuuttajataustainen. Maahanmuuttajataustaisuudella 

voidaan viitata henkilöön, joka poikkeaa valtaväestöstä kansalaisuuden, vieras-

kielisyyden, henkilön tai vanhempien syntymämaan perusteella tai edellä mainit-

tujen yhdistelmällä (Laitinen ym., 2016, s. 13; Myllyniemi, 2015, s. 20). Tämäkään 

käsite ei ole ongelmaton, ja sitä tulisikin tarkentaa mahdollisuuksien mukaan 

myös muilla muuttujilla, kuten kansalaisuudella, äidinkielellä tai maahanmuut-

toiällä (Myllyniemi, 2015, s. 20).  

 

Maahanmuuttajataustaiset henkilöt voidaan määritellä myös vieraskielisiksi, joka 

tarkoittaa sitä, että henkilö puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai 
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saamea. (Laitinen ym., 2016, s. 15.) Käsittelen vieraskielisyyttä tarkemmin lu-

vussa 3.1. Kansalaisuuslaki määrittelee henkilön ulkomaalaiseksi, jos hänellä ei 

ole Suomen kansalaisuutta (Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359). On kuitenkin huo-

mioitava, että kansalaisuus voi muuttua henkilön elinaikana. Suomessa asui vuo-

den 2017 lopussa lähes 249 500 ulkomaan kansalaista ja saman vuoden aikana 

Suomen kansalaisuuden sai ennätykselliset 12 219 Suomessa vakinaisesti asu-

nutta ulkomaiden kansalaista. Heistä 98 prosenttia piti myös alkuperäisen kan-

salaisuutensa. (SVT, 2018.)  

 

Ulkomaalaistaustaisella voidaan viitata henkilöön, jonka molemmat vanhemmat 

tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ensimmäisellä maa-

hanmuuttajasukupolvella viitataan henkilöihin, jotka ovat syntyneet ulkomailla, 

mutta heidän Suomessa syntyneitä lapsiaan kutsutaan toisen sukupolven maa-

hanmuuttajaksi. (Laitinen ym., 2016, s. 15.) Toiseen sukupolveen luetaan usein 

myös nuorena vastaanottavaan maahan muuttaneet (Haikkola, 2012, s. 14; Mar-

tikainen & Haikkola, 2010, s. 14). Muuttoikä vaikuttaa keskeisesti siihen, millai-

seen yhteiskunnalliseen asemaan maahanmuuttaja joutuu maahan saapues-

saan, sillä muuttoikä vaikuttaa muun muassa vastaanottavan maan kielen oppi-

miseen, sosiaalisten suhteiden syntyyn sekä työuraan. (Martikainen & Haikkola, 

2010, s. 12–13.) 

 

Vaihtoehtoinen määritelmä toiselle maahanmuuttajasukupolvelle olisi ensimmäi-

sen polven suomalainen, ja tämä määritelmä onkin näkynyt jo jonkun verran jul-

kisessa keskustelussa (mm. Yanar, 2018; Laitinen ym., 2016, s. 16). Tutkimuk-

seni kannalta on tärkeää pohtia, kumpi määritelmä on osuvampi – toinen maa-

hanmuuttajasukupolvi vai ensimmäinen sukupolven suomalainen? Mielestäni kä-

sitteistä ensimmäinen antaa syntyperäisestä suomalaisesta ulkopuolisen käsityk-

sen, vaikka olisikin syntynyt ja elänyt koko elämänsä Suomessa. Myös Haikkola 

(2012, s. 22) nostaa esille sen, kuinka määritelmä ”toisen sukupolven maahan-

muuttaja” horjuttaa maahanmuuttajien luokittelua jo sen itsestäänselvyyden 

vuoksi, että he eivät oikeastaan ole maahanmuuttajia, sillä he eivät ole muutta-

neet mihinkään. Voidaankin päätellä, että kategorisoimalla ihminen maahan-

muuttajaksi, tarkoitetaan sillä vierautta, joka ei näyttävästi katoa sukupolvien mu-

kana. (Haikkola, 2012, s. 22.)  
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Ihmisten tiukka määrittely on hankalaa ja ristiriitaistakin, sillä ihmiset eivät välttä-

mättä identifioidu heihin osoitettuihin lokerointeihin ja määritelmiin. Maahanmuut-

tajissa on paljon henkilöitä, jotka kokevat olevansa vahvasti suomalaisia. (Laiti-

nen ym., 2016, s. 16; Myllyniemi, 2014, s. 22.) Nuorisobarometrin mukaan maa-

hanmuuttoikä on merkittävässä roolissa identifioitumisessa suomalaiseksi. Mitä 

nuorempana henkilö on muuttanut maahan, sitä harvemmin he identifioituvat 

maahanmuuttajiksi. Nuorisobarometrin selvitys nosti esille mielenkiintoisen ha-

vainnon siitä, että etenkin toisen sukupolven maahanmuuttajanuoren identifioitu-

minen omaan kotikuntaansa on jopa valtaväestön nuoria voimakkaampaa, ja en-

simmäisen polven maahanmuuttajilla ilmiö oli sitä voimakkaampi, mitä nuorem-

pana henkilö oli paikkakunnalle muuttanut. (Myllyniemi 2014, s. 22–24.)  

 

Yhä useampien suomalaisten maahanmuuttajataustaisen ihmisten elämää sä-

vyttää monipaikkainen tai ylirajainen konteksti, transnationaalisuus. Toisen suku-

polven maahanmuuttajat kasvavat kahden tai jopa useamman maan välille levit-

tyvässä kontekstissa, niin että he ovat osa sekä suomalaista, että jotakin toista 

yhteiskuntaa ilman, että siihen liittyy välitöntä maasta- ja maahanmuuton henki-

lökohtaista kokemusta. (Haikkola, 2012, s. 14.) Toisin sanoen he elävät monissa 

maissa yhtä aikaa, vaikka fyysisesti olisivatkin Suomessa. Haikkolan mukaan 

(2018) heihin vaikuttaa Suomen lisäksi vanhempien lähtömaa sekä kolmansien 

maiden välille levittyvä perheverkosto. Tässä kohtaa tarkoitan kolmansilla mailla 

Suomen sekä lähtömaan lisäksi olevia muita maita, joissa sukulaiset mahdolli-

sesti asuvat. Näin he tulevat väistämättä osaksi useampia eri yhteiskuntia ja kult-

tuureja ja joutuvat asettamaan itsensä osaksi eri yhteiskuntia. (Haikkola, 2012, s. 

14.)  

 

Maahanmuuttajien kohdemaassa syntyneisiin lapsiin liittyy olennaisesti kulttuuri-

sen sukupolven ymmärtäminen. Kulttuurisen sukupolven käsitteellä tarkoitetaan 

sekä valtaväestön yhteistä sukupolvista kokemusta kasvaneesta maahanmuuton 

merkityksestä ja kokemusta monikulttuurisuudesta. Lisäksi siihen liittyy toisen 

polven yhteiset sukupolvikokemukset valtaväestön kanssa, jotka liittyvät muun 
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muassa populaarikulttuuriin, vapaa-aikaan sekä kouluun ja ne saattavat aiheut-

taa transnationaalisten kotien sisäisiä arvoristiriitoja sekä konflikteja. (Martikainen 

& Haikkola, 2010, s. 12.) 

 

Suomessa on paljon henkilöitä, joiden elämänkerrassa näkyy siirtolaisuus, trans-

nationaalisuus ja globalisaatio, sillä he ovat asuneet useissa eri maissa ja opis-

kelleet eri kielillä. Heidän kulttuuriset ja kielelliset yhteytensä ylittävät valtioiden 

rajoja. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Helsingin somalinkielistä väestöryh-

mää, sillä he eivät välttämättä ole ikinä käyneet Somaliassa tai Somalimaassa ja 

sukulaisetkin saattavat asua ympäri maailmaa. (Lehtonen, 2015; Lehtonen & 

Räty, 2018). Transnationaalisuus luo elämään monipaikkaisen kontekstin, joka 

vaikuttaa identiteettiin sekä elämään ylipäänsä (Haikkola, 2012, s. 8). 

 

Transnationaalisuuden vastakohtana pidetään assimilaatiota, jolla tarkoitetaan 

yhteiskunnallisessa mielessä kulttuurien toisiinsa sulautumista, jopa siinä määrin, 

että alkuperäisen kulttuurin perinteet hylätään. Integraatiolla taas viitataan kotou-

tumisessa tilanteeseen, jossa maahanmuuttaja toimii aktiivisena osallistujana yh-

teiskunnassa ja on löytänyt tiensä opintoihin tai työelämään. (Laitinen ym., 2016, 

s. 9–10) Haikkola (2012) nostaa esille sen, kuinka assimilaatiota ja transnatio-

naalisuutta pidetään toisiaan pois sulkevina ilmiöinä ja assimilaatio nähdään kes-

kisimpänä transnationaalisuutta heikentävänä tekijänä. Onkin tärkeää pitää mie-

lessä, että sekä ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat joutuvat identi-

fioimaan itsensä osaksi moniin maihin levittäytyviä ja joskus ristiriitaisia sosiaali-

sia kenttiä. (Haikkola, 2012, s. 8, 15). 

 

Helpottaakseen maahanmuuttajien kotoutumista, on kielen ja kulttuurin ymmär-

täminen yhteiskunnassa toimimiseen kannalta avainasemassa. Yhtä tärkeää on 

kuitenkin oman kulttuurin, uskonnon sekä äidinkielen ylläpidon mahdollisuus. 

Yleissivistävä peruskoulu on merkittävässä roolissa lasten integroitumisessa yh-

teiskuntaan. Erityisesti kotoutumiseen suoraan vaikuttavia oppiaineita ovat suomi 

tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, vähemmistöäidinkielet sekä uskonnon 

opetus. (Tainio, 2019, s. 20.) Luvuissa 3. käsittelen tarkemmin monikielisyyden 

vahvuuksia sekä kielitietoisuuden merkitystä kotoutumiseen.  
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OECD:n raportti näkee kotoutumisen olevan paikallinen ilmiö ja peräänkuuluttaa 

kaupunkien vastuuta huolehtia kotoutumisprosessien edistymisestä. Saukkonen 

(2018, s. 5–6) pitää raportin parhaana antina hankkeessa koottujen tietojen ja 

kokemusten pohjalta paikallisen kotoutumisen muistilistaa (kuvio 1). (Saukkonen, 

2018, s. 5–6.)  

 

 

 

Kotitalousalanjärjestöt voivat ottaa vastuuta erityisesti Saukkosen muistilistan 

kohtien 1, 5 ja 7 mukaan. Neuvontajärjestöjen tapaamiset muodostavat parhaim-

millaan paikkoja ja tiloja, joissa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisiaan (kohta 5). 

 
  

Kuvio 1 Kotoutumisen muistilista paikallistason toimijoille (Saukkonen, 2018, 6). 



 

 12 

 

3 Kieli inhimillisen olemisen välineenä  

 

Luvussa kolme käsittelen monikielistä Suomea, kielen merkitystä kulttuurin ym-

märtämisessä sekä kielitietoisuutta. Tarkastelen myös, mitä kieliä Suomessa 

puhutaan ja millaista on suomalainen kielipolitiikka.  

 
 
3.1 Monikielinen Suomi 
 
Kieltä voidaan pitää kaiken inhimillisen olemisen, kuten ajattelun, puhumisen ja 

oppimisen keskeisimpänä välineenä (Harju-Autti & Latomaa, 2018). Suomi on 

virallisesti kaksikielinen maa, vaikka arkitodellisuudessa Suomi on paikoin alu-

eellisesti yksikielinen (Harju-Autti & Latomaa, 2018; Kielilaki 2003/423). Kaikissa 

maissa ei ole kielilainsäädäntöä. Kielten osalta Suomi onkin melko edistykselli-

nen, ehkä jopa poikkeuksellinen maa, sillä kieliä käsitellään useissa suomalai-

sissa laissa ja jo Perustuslaki turvaa yksilön kielelliset oikeudet. Vuoden 1919 

hallitusmuodossa määriteltiin suomen ja ruotsinkielten asema ja nykyiseen pe-

rustuslakiin on kirjattu saamenkielisten, romanien ja viittomakielisten sekä mui-

den ryhmien oikeudet. Ensimmäinen kielilaki astui voimaan jo vuonna 1922, ny-

kyinen taas vuonna 2004. Lain tarkoituksena on säädellä viranomaisten kieleen 

liittyviä velvollisuuksia ja säädellä ja turvata yksilöiden kielelliset oikeudet (Kieli-

laki 2003/423; Pyykkö, 2017, s. 10, 17.)  

 

Kielellisyyteen ja kielitietoisuuteen liittyy olennaisesti kaksi samankaltaista ter-

miä: monikielisyys sekä vieraskielisyys, jotka samankaltaisuudesta huolimatta 

tarkoittavat eri asioita. Monikielisyydellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on kyky tai 

mahdollisuus käyttää useampaa, kuin yhtä kieltä puheyhteisössään ja näistä kie-

listä osa voi olla hänen virallisesti tunnustettuja äidinkieliään (Tieteen termi-

pankki, 2019). Vieraskielisyyden käsitettä käytetään useiden virastojen toimesta, 

ja se määriteltiinkin vuonna 2007 Vanhasen hallituksen käynnistämässä PARAS-

hankkeessa, eli kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Hankkeen yhteydessä 

tehtiin ensimmäinen ennuste, jossa kuvattiin pääkaupunkiseudun ulkomaalais-
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taustaisen väestön kehitystä. Tällöin päätettiin, että ulkomaalaistaustaisesta vä-

estöstä käytetään termiä vieraskielinen väestö, sillä henkilön kansalaisuus muut-

tuu huomattavasti helpommin ja todennäköisemmin, kuin henkilön äidinkieli. Vie-

raskielisellä väestöllä tarkoitetaan muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea äidin-

kielenään puhuvia ihmisiä. (Helsingin kaupungin tietokeskus 2016, s. 6; Laitinen 

ym., 2016, s. 15.) 

 

Globalisaation myötä maailma muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi sekä moni-

kielisemmäksi ja niin muuttuu myös Suomi, jos noudatamme samaa kansainvä-

listä liikkuvuuden trendiä (Dervin & Keihäs, 2013, s. 39; Pyykkö, 2017, s. 9). Suo-

messa asui vakituisesti vuonna 2017 yli 373 000 äidinkieleltään vieraskielistä ih-

mistä ja heistä lähes puolet pääkaupunkiseudulla. Merkittävintä on huomata, että 

monikielisten ihmisten määrä on väestöennusteiden mukaan kasvussa. (Helsin-

gin kaupungin tietokeskus, 2016, s. 6, 10; Lehtonen & Räty, 2018; SVT 2018b). 

Perustuslaki antaa myös muille kuin suomen, ruotsin ja saamenkielisten ryhmille 

oikeuden niin ylläpitää kuin kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Keskeistä 

maahanmuuttajan kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan on kuitenkin 

kansallisten kielten, suomen ja ruotsin, osaaminen. (Haikkola & Martikainen, 

2010, s. 13; Pyykkö, 2017, s. 13, 17.)  

 

Suomen virallinen väkiluku väestörakennetilaston mukaan oli vuoden 2018 lo-

pussa 5 517 919. Saman vuoden aikana väkiluku kasvoi vain vajaalla viidellätu-

hannella henkilöllä ja väkiluvun kasvu oli pienin vuoden 1970 jälkeen. Vieraskie-

listen määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana 102 678 henkilöllä. Sa-

maan aikaan taas äidinkielenään suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä 

on vähentynyt 36 029 henkilöllä. Nyt vieraskielisten osuus suomessa on seitse-

män prosenttia ja ennusteiden mukaan määrä on kasvamassa. (SVT, 2018b.)  

 

Tällä hetkellä Suomessa puhutaan tilastojen valossa eniten suomea ja ruotsia. 

Vuonna 2018 suomea puhuvia henkilöitä oli 4 835 778 ja ruotsinkielisiä taas 288 

400. Suomessa oli yli 391 000 vieraskielistä henkilöä vuonna 2018. (SVT, 2019.) 

Suomessa on tilastoitu noin 160 puhuttua kieltä (Tainio, 2019, s. 18). Tässä tut-

kielmassa pyritään selvittämään, millaista kotitalousneuvonnan tulisi olla, jotta se 
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saavuttaa ymmärrettävästi suomen kielen aloittaneet opiskelevat, eli henkilöt, joi-

den äidinkieli on muu kuin suomi. Tämän vuoksi listaan seuraavaksi merkittävim-

mät vieraskieliset ryhmät Suomessa. 

 

Suurin vieraskielisten ryhmä on venäjänkieliset ja toisena tulee viron kieli. Venä-

jänkielisiä henkilöitä oli vuonna 2018 79 225 ja viroa puhuvia taas 49 691. Vuo-

desta 2015 venäjänkielisten määrä on kasvanut reilulla 6700 henkilöllä, mutta 

vironkielisten määrä on kasvanut maltillisemmin reilulla tuhannella henkilöllä. Kol-

manneksi suurin vieraskielisten ryhmä on arabiankieli ja se on lähes kaksinker-

taistunut vuodesta 2015. Arabiankielisiä oli vuonna 2018 29 462. Arabian jälkeen 

puhutuin kieli Suomessa vuonna 2018 oli somali. Somalinkielisiä oli 20 944. Näi-

den jälkeen tuli englanninkieliset ja vuonna 2018 englanninkielisiä oli lähes yhtä 

paljon kuin somalinkielisiä. (SVT, 2019.) Puhutuimmat kielet ja niiden määrät 

sekä kasvu vuodesta 2015 on esitelty taulukossa 1. Venäjä on siis pysynyt suu-

rimpana kielellisenä ryhmänä jo vuodesta 2015 ja heitä onkin noin kolmannes 

enemmän kuin vironkielisiä. Huomioitavaa on lähes kaksinkertaistunut arabian-

kieli.  

 

Taulukko 1. Väestö kielen mukaan 31.12.2018, Tilastokeskus, väestörakenne, 2019. 
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Kulttuurien moninaisuus sekä monikielisyys näkyvät erityisesti pääkaupunkiseu-

dulla ja muissa isoissa kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingissä suomenkielisessä 

varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa on vieraskielisiä lapsia noin 20 

prosenttia. (Tainio, 2019, s. 18.) Kouluissa on siis mahdollista järjestää oppilaan 

oman äidinkielen opetusta ja sitä järjestetään jo noin 50 eri kielellä (Janhonen-

Abruquah, 2010, s. 13. Opetushallitus, 2019, Tainio, 2019, s. 1). Tällä hetkellä 

peruskoulussa oppilaan oman äidinkielen opetusta annettaan eniten venäjän-, 

arabian-, viron- sekä englanninkielillä (Tainio, 2019, s. 1).  

 

Ennusteiden mukaan ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten määrä kasvaa 25 

prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus, 

2018; Tainio, 2019, s. 18). Kaikista yhteiskunnan instituutioista juuri peruskou-

luissa näkyy selvimmin monikielistyminen ja –kulttuuristuminen. Tämä johtuu vä-

estönosien ikärakenne-eroista: kantaväestöstä noin 24 prosenttia on 24–44 vuo-

tiaita, kun taas ulkomaalaistaustaisten kohdalla luku on jopa 42 prosenttia. Eron 

huomaa myös lasten kohdalla: 0-14 vuotiaita on ulkomaalaistaustaisista yli 19 

prosenttia, kun kantaväestöstä luku on alle 16 prosenttia. (SVT: väestörakenne, 

2018; Tainio, 2019, s. 18.) 

 
 
3.2 Kielipolitiikka Suomessa ja monikielisyyden vahvuudet 
 

Liberaaleissa demokratioissa politiikaksi ymmärretään erilaisista vaihtoehdoista 

käyty yhteiskunnallinen keskustelu. Politiikka on sosiaalisesti, kulttuurisesti ja kie-

lellisesti rakennettu, monessa ajassa ja tilassa liikkuva prosessi. Poliittinen kes-

kustelu voi saada aikaan muutoksia vallitsevissa asenteissa, käytänteissä, käsit-

teissä ja käyttäytymisessä, eli fyysisessä todellisuudessa, yhteiskunnassa. (Iha-

lainen, Nuolijärvi & Saarinen, 2019, s. 28.) Kielipolitiikka on kielten ja yhteiskun-

nan välisiin suhteisiin vaikuttamista tietoisilla toimenpiteillä, kuten lainsäädän-

nöllä. Sillä pyritään vaikuttamaan kielen tai kielten asemaan ja käyttöalaan yh-

teiskunnassa. (Pyykkö, 2017, s. 78.)  
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Luvussa 2.1 on kuvattu, miten vuoden 1919 hallitusmuodossa määriteltiin kan-

salliskielten asema ja kielistä säädetään useissa suomalaisissa laissa. Mutta 

suomen kielen asemasta on käyty keskustelua jo ennen sitä. Kielipolitiikkaa on 

tehty Suomessa jo silloin, kun Suomi oli Ruotsin vallan alla. Suomen maantie-

teellinen asema kahden vahvan naapurivallan, Ruotsin ja Venäjän välissä sekä 

historiassa Suomen ollessa vuoroin kummankin vallan alaisena on antanut suo-

men kielelle vankan poliittisen merkityksen. Yksi suomalaisen kielipolitiikan eri-

tyispiirre on 1800-luvulta lähtien käyty keskustelu suomen ja ruotsinkielten viral-

lisesta asemasta sekä voimasuhteista. Tämä kielikysymys ruotsin kielen viralli-

sesta asemasta nousee vielä tänäkin päivänä poliittiseen keskusteluun. Suomen 

kielen säilymiseen on vaadittu halua, erilaisia taloudellisia, poliittisia ja kulttuuri-

vaikutuksiin liittyviä syitä. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, että suomen kieltä kä-

sitellään useissa eri asetuksissa. (Cavén, 2018; Kielilaki 2003/423; Pyykkö, 2017, 

s. 10, 17.) 

 

Suomen kielipolitiikan historia on sarja satunnaisia, yllättäviä tapahtumia ja poliit-

tisia valintoja, jotka ovat johtuneet kaukaa varsinaisen kielipolitiikan ulkopuolelta. 

Ja kielipoliittisella keskustelulla on ollut vaikutuksia kieli- ja koulutuspolitiikan ul-

kopuolelle muun muassa koulutus-, tiede-, työmarkkina- ja ulkopolitiikassa. Pit-

källä aikavälillä Suomen kielipolitiikkaan ovat vaikuttaneet monet tapahtumat his-

toriassa, muun muassa Ruotsin valtakunnan synty ja laajentuminen itään, Venä-

jän vahvistunut laajentumishalu ja toisina aikakausina heikkous. Kielipolitiikkaa 

ovat ohjailleet myös läntisen kirkon sisäiset jännitteet ja luterilainen reformaatio. 

Mutta myös Euroopassa 1800-luvulla voimistuneet nationalistiset virtaukset ja 

autonomisen suurruhtinaskunnan erityisolot. Kielipolitiikan suuntaa ovat kääntä-

neet lisäksi kaksi maailmansotaa, Venäjän vallankumous sekä Yhdysvaltojen 

vahvistuminen, kylmä sota, itäblokin luhistuminen ja Euroopan integraatio. Eli kie-

lipolitiikkaan, kuten muuhunkin politiikkaan ovat vaikuttaneet historian merkittävät 

tapahtumat. (Ihalainen ym., 2019, s. 29 – 31) 

 

Pyykkö (2017) määrittelee kielivarannon tarkoittamaan kansallista kielitaitoa ko-

konaisuudessaan, niin kotimaisten kuin vieraiden kielten osaamista sekä niiden 

opettamiseen kohdattua suunnittelua. Kansallisessa kielipolitiikassa keskeistä on 

kielivarannon suunnittelu sekä kielten asema ja kehittäminen. (Pyykkö, 2017, s. 
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10, 13.) Jo seitsemänkymmentäluvulla Suomessa oltiin huolissaan kielivaranto-

jen yksipuolistumisesta sekä kansallisesta kielikoulutuspolitiikasta. Ensimmäinen 

kieliohjelmakomitea istui silloisen opetusministeriön kansliapäällikön johdolla 

vuosina 1974–1978. Euroopan ulkopuolisten kielien ja kulttuurien toimikunta 

työskenteli 1980-luvulla ja taas seuraavalla vuosikymmenellä Euroopan kansal-

liskielten ja kulttuurien toimikunta. Kaikki edellä mainitut toimikunnat tekivät 

useita toimenpide-ehdotuksia, jotka muun muassa koskivat eri kielten osaamisen 

tarvetta eurooppalaisista kielistä Euroopan ulkopuolisiin maailmankieliin. 

(Pyykkö, 2017, s. 10.) 

 

Kielipolitiikka on laajentunut myös tällä vuosituhannella. Kielikoulutuspoliittinen 

projekti KIEPO (toim. 2005–2007) tuotti laajan raportin, jonka suositukset ovat 

suurelta osin edelleen relevantteja. Suomessa on myös valtakunnallinen Kieli-

koulutuspolitiikan verkosto. Helsingin yliopiston ja kotimaisten kielten keskuksen 

valmisteleva kielipoliittinen ohjelma Suomen kielen tulevaisuus julkaistiin vuonna 

2009. Ohjelman ensisijaisena ehdotuksena oli, että Suomessa käynnistettäisiin 

mahdollisimman nopeasti kielipoliittisen ohjelman laatiminen.  2000-luvulla on 

valmisteltu toimenpideohjelmat niin viittomakielten, romanikielen kuin saamen 

kielten osalta. Valtioneuvoston ensimmäinen kansalliskielistrategia hyväksyttiin 

2012 lopussa. (Pyykkö, 2017, s. 10.)  
  

Yhteiskunnan monikielisyyttä voidaan pitää resurssina, mikäli monikielisyys tun-

nistetaan ja sitä pidetään arvokkaana. Suomessa monikielisten ryhmien kielellisiä 

resursseja ei välttämättä tunneta, sillä monikielisten yhteisöjen jäsenet toimivat 

pääsääntöisesti suomen kielellä suomenkielisillä alueilla. (Lehtonen & Räty, 

2018.) Kasvaneen maahanmuuton myötä koulutusjärjestelmän ulkopuolinen kie-

livaranto on karttunut. Maahanmuuttajien myötä kansallinen kielivaranto on kas-

vanut merkittävästi, mutta sitä on hyödynnetty vain vähän. Lisääntyneen maa-

hanmuuton myötä myös kansallisten kielten koulutustarve on lisääntynyt. 

(Pyykkö, 2017, s. 9.) 

 

Maailman monikielistyessä käytämme kieliä niin rinnakkain kuin limittäin ja tämä 

tarjoaa useita mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen reittinä muihin kieliin tai 

esimerkiksi toisen kielen oppimisen tukena (Pyykkö, 2017, s. 13). Kielillä on myös 
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merkittävä rooli oppimisessa sekä yksilöiden identiteetin rakentumisessa (Ahl-

holm, 2018). Siksi onkin tärkeää tutkia, millaisin kielellisin keinoin kotitalousneu-

vontaa voidaan parantaa, jotta ymmärrettävyys saavutetaan tilanteissa, joissa ei 

ole selvää yhteistä kieltä.  

 
 
3.3 Vuorovaikutus ja kommunikointi ilman yhteistä kieltä 
 
Kommunikoinnilla tarkoitetaan tietoista ja tavoitteellista viestintää.  Vuorovaikutus 

ja kommunikaatio kehittyvät ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja yhteys sekä 

ympäristöön että toisiin ihmisiin tapahtuu aistien välityksellä. Lapsi kerryttää syn-

tymästä lähtien kokemuksia vanhempien, perheen sekä ympäristön välisestä 

vuorovaikutuksesta ja se luo perustan kommunikoinnin ja kielen kehitykselle. 

(Launonen, 2019.) Kommunikointi on siis vastavuoroista toimintaa, jossa kaikki 

osapuolet toimivat niin lähettäjinä, kuin vastaanottajina vuorotellen ja samalla 

yhtä aikaa. Se voi olla sekä verbaalista että sanatonta, non-verbaalista, viestin-

tää. Non-verbaaleja viestintäkeinoja ovat muun muassa ilmeet, eleet, etäisyys, 

läheisyys, kehon asennot ja katse. Kommunikoinnissa on niin tiedostettuja kuin 

tiedostamattomia viestejä ja tämän seurauksena kommunikointi voi olla ajoittain 

ristiriitaista: kehonkieli voi paljastaa sen, mitä sanoilla ehkä yritetään peitellä. 

Koska kommunikointi on vastasvuoroista, mahdolliset kommunikoinnin ongelmat 

viestin lähettäjällä tai vastaanottajalla ovat oikeastaan molempien osapuolien yh-

teinen asia. Ja parhaaseen viestinnän tulokseen päästään etsimällä yhdessä uu-

denlaisia tapoja kommunikoida. (Huuhtanen, 2012, s. 12.) 

 

Yksi maahanmuuton alkuvaiheen konkreettisista haasteista on yhteisen kielen 

löytäminen. Apuna voidaan käyttää tulkkia, mutta aina se ei ole kuitenkaan mah-

dollista. Tällöin voidaan turvautua selkokieleen sekä selkokielisiin ja kuvitettuihin 

oppaisiin. (Puukari & Korhonen, 2013, s. 39–41.) Selkokielellä tarkoitetaan sel-

laista suomen kielen muotoa, joka on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan 

muokattu yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Selkokieli on kohdennettu ihmisille, 

joilla on vaikeuksia ymmärtää tai lukea yleiskieltä. Selkokielissä aiheita käsitel-

lään hyvin konkreettisella tasolla ja sanoja, joita ei yleiskielessä tarvitsisi selittää, 
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selitetään ja avataan puheessa ja tekstissä. Selkokielinen puhe auttaa kommuni-

kaatioon osallistuvia rakentamaan yhteisymmärrystä ja ratkaisemaan ymmärrys-

vaikeuksia. Suomessa selkokielen juuret ovat 1980-luvulla, kun sitä kehitettiin 

kehitysvammaisten ihmisten tarpeisiin. Hiljalleen selkokielisiä aineistoja on tuotu 

niin vanhusten kuin maahanmuuttajien käyttöön. (Selkokeskus, 2017.) Tavoit-

teelliseen, vuorovaikutukselliseen ja toimivaan, eli onnistuneeseen kommuni-

kointiin tarvitaan sellainen sisältö ja muoto, jonka vastaanottaja osaa ja pystyy 

tulkita (Huuhtanen, 2011, s. 18). 

 

Puhetta voidaan kommunikoinnissa tukea ja myös tarvittaessa korvata erilaisilla 

kommunikaatiomenetelmillä. Näitä erilaisia menetelmiä on nykyään olemassa 

paljon ja niitä voidaan yhdistellä sekä soveltaa yksilön tarpeiden mukaan. Yksi 

tällaisista menetelmistä on kuvakommunikointi eli graafinen ilmaisukeino, joka on 

yksi ihmisen luonnollisista tavoista kommunikoida. Kuvakommunikoinnissa vies-

tin voi välittää osoittamalla joko kuvaa tai suoraan kyseistä kohdetta ja mene-

telmä on melko tehokas. Kuvilla voidaan nimetä esineitä, asioita sekä ympäristön 

tiloja. On olemassa paljon erilaisia kaupallisia kuvakortteja, kuvasarjoja sekä ku-

vapaketteja, mutta niitä voi myös valmistaa itse piirtämällä tai vaikkapa valoku-

vista. Kuvakortit voivat olla toisille ilmaisun väline ja toisille taas vahvistus puheen 

ymmärtämiselle. Myös muita puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimene-

telmiä on tänä päivänä tarjolla paljon. (Huuhtanen, 2011, s. 49, 58—59.) 

 

 
3.4 Kielitietoisuus  
 
3.4.1 Kielitietoisuuden terminologiaa 
 

Kielitietoisuus termiin saattaa tänä päivänä törmätä useissa virallisissa opetusta 

koskevissa dokumenteissa ja kuvauksissa: termiin törmää jo uusimmassa Perus-

opetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (POPS, 2014). Mutta käsite saattaa 

kuitenkin olla hieman epäselvä, vaikka se on vakiintunut käsite tämän päivän 

keskustelussa kielenoppimisesta ja kielenopetuksen kehittämisestä. Käsite on 

syntynyt monimuotoisessa ja tieteidenvälisessä tutkimusperinteessä, erityisesti 

brittiläisessä 1980-luvun Language Awareness –liikkeessä. Käsitteen taustalla 



 

 20 

on havainto siitä, että oppilaiden erilaiset sosioekonomiset taustat näkyivät hei-

dän kielellisissä valmiuksissa, joka näin ollen johti epätasa-arvoon opetuksessa. 

Nykyään kielitietoisuuden tutkimus on monipuolistunut koskemaan myös laajem-

min eri oppilaiden kielellisiä valmiuksia. Yhtenä tutkimuskohteena on oppilaat, 

joiden äidinkieli ja koulussa käytetty kieli ovat eri kieliä. (Andersen & Ruohotie-

Lyhty, 2019.)  

 

Kielitietoisuudella voidaan tarkoittaa useita eri asioita, Sillä kuten kielellistä tietoa 

eli metalingvististä tietoutta, jolla tarkoitetaan eksplisiittistä tietoa kielen raken-

teista ja funktioista. Tällöin lähtökohtana ovat esimerkiksi sanamuodostus tai kie-

lenkäytön funktiot. Kielitietoisuus voidaan myös nähdä laajempana käsitteenä, 

jolloin se pitää sisällään esimerkiksi kielen ja vallan yhteyksiä sekä kielen merki-

tystä yksilölle. Tänä päivänä kielitietoisuus linkitetään monikielitietoisuuteen, jolla 

tarkoitetaan ymmärrystä eri kielistä ja niiden yhtäläisyyksistä sekä eroista, mutta 

monikielisyyden sekä siihen liittyvien erityispiirteiden tunnistamista. (Sopanen, 

2018.) Van Liers (2004) kuvaa kielitietoisuutta viiden eri ulottuvuuden kautta, 

jotka muodostavat laajan kielitietoisuuden. Näitä ulottuvuuksia ovat: kielen huo-

miointi, kielellinen luovuus, metakielellinen tieto, metakielellinen pohdinta ja kie-

liin ja kieliyhteisöihin kohdistuvat asenteet. (Andersen & Ruohotie-Lyhty, 2019; 

van Lier, 2004.)  

 

Eurooppalaiset kielikasvatusfoorumit ovat kiinnittäneet huomiota koulujen moni-

kielisyyteen (Ahlholm, 2018). Euroopan neuvosto kehitti 2000-luvun alussa niin 

kutsutun eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR), joka on kielten oppimisen, ope-

tuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitai-

don kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle. Sa-

malla lanseerattiin uusia kielitietoisuuden termejä, kuten multilingvalismi ja pluri-

lingvalismi. Monikielisyyteen liittyvää terminologiaa voidaan jäsentää yhteisön 

multilingvalismiin ja yksilön plurilingvalismiin. (Ahlholm, 2019; Ahlholm 2018; Eu-

roopan neuvosto, 2003.) Murros monikielisyyteen Suomessa on vasta hiljalleen 

tapahtumassa kasvaneen maahanmuuton myötä. Kouluyhteisöihin on tullut yhä 

enenevissä määrin plurilingvaaleja, eli monikielisiä jäseniä, jotka kuuluvat yhä 

useimpiin eri monikielisiin yhteisöihin. Plurilingvaaleille monikieliset käytänteet 
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ovat tuttuja heidän omasta arjestaan. Vaikka oppilaiden keskinäisessä vuorovai-

kutuksessa onkin monimuotoisuutta, ei se takaa sitä, että monikielisyys olisi 

omaksuttu kouluinstituution formaaleihin käytäntöihin, kuten opetustilanteisiin.  

(Ahlholm, 2019; Ahlholm 2018.)  

 

Nykyään eurooppalaiset kielipedagogiikan tutkijat (mm. Blackledge & Creese 

2014; Ganuza & Hedman 2017; Rosén & Wedin 2015.) puhuvat paljon näistä 

prosessista, eli tavoista, joissa monikielisissä yhteisöissä toimitaan. Yhä useam-

mat eurooppalaiset kielipedagogiikan tutkijat ovat päätyneet limittäiskielisyyden 

(translanguaging) käytänteiden hyödyntämiseen, vaikka koulut on perinteisesti 

nähty standardisoidun kielimuodon opettamisen paikkana. Tutkijat näkevät limit-

täiskielisyyden käytänteiden levittämistä pedagogiikkaan tärkeänä, sillä kielillä on 

keskeinen merkitys oppimisessa ja yksilöiden identiteetin rakentumisessa. Ruot-

sissa limittäiskielisyys näkökulmasta on tutkittu muun muassa monikielisiä luok-

kahuoneita (Rosén & Wedin, 2015) sekä vähemmistöäidinkielten opetusta 

(Ganuza & Hedman, 2017). Briteissä Angela Creesen ja Adrian Blackledgen tut-

kimuksessa tutkittiin yhteisökoulujen merkitystä monikieliselle identiteetille ja op-

pimiselle. (Ahlholm, 2018; POPS, 2014, s. 14, 28.)  

 

Limittäiskielisyys jakautuu kahteen luokaan: spontaaniin sekä suunniteltuun limit-

täiskielisyyteen. Ofelia Garcia (2009) määrittelee spontaanin limittäiskielisyyden 

monenlaisiksi diskurssikäytännöiksi, joita kaksikieliset ihmiset ottavat haltuun jä-

sentääkseen kaksikielistä maailmaansa. Suunniteltua, pedagogista limittäiskieli-

syyttä ovat määritelleet muun muassa Angela Creese ja Adrian Blackedge 

(2010). Heidän määrittelyn mukaan suunniteltu pedagoginen limittäiskielisyys 

viittaa opetuskäytäntöihin, jossa opettaja tukee monikielisiä oppilaita hyödyntä-

mään aktiivisesti kaikkia kielellisiä resursseja. Pedagogisessa limittäiskielisyy-

dessä ei jätetä oppilasta yksin vastuuseen oman äidinkielen hyödyntämiseen op-

pimisessa, vaan opettaja aktiivisesti järjestää opetustilanteet siten, että monikie-

linen oppilas voi aktiivisesti olla mukana ja hyödyntää omaa äidinkieltään. (Ahl-

holm, 2019.) 
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3.4.2 Kielitietoisuus koulussa 
 

Suomalainen kouluinstituutio on perinteisesti nähty standardoidun kielimuodon 

oppimisen ja vaalimisen paikkana. Kielipolitiikka on ohjannut Suomessa instituu-

tiot kahteen rinnakkaiseen yksikielisyyteen – joko suomen tai ruotsinkielisyyteen, 

vaikka olemmekin virallisesti kaksikielinen maa. Koulut ovat pääasiassa olleet 

joko yksikielisesti suomenkielisiä tai ruotsinkielisiä kouluja. (Ahlholm, 2018; 

Harju-Autti & Latomaa, 2018; Suni & Latomaa, 2012, s. 67–68; Tainio, 2019, s. 

18.)  

 

Virallisesta kaksikielisyydestä huolimatta suomenkielinen ja ruotsinkielinen kou-

lumaailma ovat eläneen pääasiassa ilman keskinäistä kanssakäymistä. Kouluyh-

teisöt ovat olleet formaalein käytäntein monolingvaaleja, eli suomenkieliset tai 

ruotsinkieliset koulut ovat vaalineet omia yksikielisiä normistoja rinnakkain. Tä-

mänhetkisen kaksikielisyyden tilannetta kuvaa paremmin termit kaksi rinnak-

kaista yksikielisyyttä tai rinnakkainen kaksikielisuus. (Ahlholm, 2018.) Ahlholm 

(2018) nostaa esille myös eurooppalaisten tutkijoiden Angela Creesen ja Adrian 

Blackedgen (2011) käyttämä separate bilingualism –termin. Kasvanut maahan-

muutto on viime aikoina kuitenkin aiheuttanut murrosta kouluissa käytettyyn kie-

leen, sillä sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset koulut ovat muuttuneet yhä mo-

nikielisemmiksi (Tainio, 2019, s. 18). Monikielisyyden lisääntyminen on kyseen-

alaistanut rinnakkaisen yksikielisyyden tavan ja yhä kasvavissa määrin rinnakkai-

nen kaksikielisyys on muuttumassa kielten vuorovaikutukseksi ja limittäisyydeksi. 

(Ahlholm, 2018.) 

 

Yhtenäisessä peruskoulussa näkyvät selvimmin kulttuurin moninaistuminen, sillä 

kaikki väestöryhmät sekä yhteiskuntaluokat ovat siellä edustettuina (Tainio, 

2019, s. 18). Yhtenäinen peruskoulu perustaa toimintansa Perusopetuksen val-

takunnallisille ja paikallisille opetuksen ohjausasiakirjoille. Opetussuunnitelman 

perusteiden tehtävänä on sekä ohjata että vahvistaa opetuksen järjestämistä, 

varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä edistää yhtenäisen perusopetuk-

sen yhdenvertaista toteutumista. Tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset op-

pilaiden kasvulle ja kehitykselle. Uusimmat perusopetuksen opetussuunnitelmien 

perusteet (POPS, 2014) teki huomion arvoisen linjauksen, jossa kielitietoisuus 
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nähdään koko koulun toimintakulttuuria ohjaavana tekijänä. (POPS, 2014, s. 9, 

28.) 

 

Kulttuurien moninaisuus ja kielitietoisuus ovat yksi perusopetuksen opetussuun-

nitelmien perustetuissa (2014) mainituista koulun toimintakulttuurin kehittämistä 

ohjaavista periaatteista. Kielitietoisuus on siis yksi kielikasvatusta määrittelevä 

käsite. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet siis velvoittavat opettajia 

kielitietoisuuteen ja kulttuurien moninaisuuden tunnustamiseen ja sen näkemi-

seen voimavarana. (POPS, 2014, s. 9, 26, 28.) Myös kaikki limittäiskielisyyden 

pedagogiikkaa tarkastelevat tutkimukset omaavat yhteisen näkemyksen siitä, 

että yksilön oppimisen kannalta monikielisen henkilön kielivaranto tulisi nähdä 

yhtenä kokonaisuutena. Plurilingvaaleille henkilöille kielet eivät ole toisistaan eril-

lisiä koodeja vaan monipuolinen kielellinen resurssi, joita kannattaa hyödyntää 

oppimisien prosesseissa. (Ahlholm, 2018.) Opetuksen tavoitteena, niin peruskou-

lussa kuin varhaiskasvatuksessakin, on ohjata oppilaita arvostamaan kielellistä 

ja kulttuurista monimuotoisuutta: (POPS, 2014, s. 28; Pyykkö, 2017, s. 24; Tainio, 

2019, s. 21.) 
Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista 
asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaiku-
tuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan so-
siaalistumisessa (POPS, 2014, s. 28.) 

 
 
Kulttuurien moninaisuuden tunnustaminen ja kielitietoisuus ovat merkityksellisiä 

tässä moninaistuvassa maailmassa sekä koulukulttuurissa, sillä monikielinen 

Suomi on jo tilastoista näkyvä fakta. Erityisesti koulukontekstissa kielitietoisuu-

den merkitys on keskeinen, sillä EU:n jäsenvaltioihin muuttavista henkilöistä puo-

let on alle 28 vuotiaita. Ja Suomessa 0-14 vuotiaita on ulkomaalaistaustaisista yli 

19 prosenttia, kun kantaväestöstä luku on alle 16 prosenttia. (Eurostat, 2019; 

SVT: väestörakenne, 2018.) On kuitenkin merkittävää huomata, että kielitietoi-

suuden ohjausasiakirjoja opetukseen ei juurikaan ole, eikä sitä tällä hetkellä kä-

sitellä ainakaan aineenopettajien pakollisissa opinnoissa. Tarkastelen kulttuu-

rista ja kielellistä responsiivisuutta kotitalouspedagogiikan näkökulmasta luvussa 

4.2.3. 
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4 Kotitalousneuvontaa hyvinvointia edistämään  

 

Kotitalousneuvontaa on järjestetty Suomessa jo paljon ennen itsenäisyyttä. Luon 

tässä kohtaa lyhyen katsauksen kotitalousneuvonnan syntyyn, tämän hetkiseen 

tilanteeseen sekä siihen, kuinka kotitalousneuvonnalla voidaan edistää kotoutu-

mista.  

 

4.1 Kotitalousneuvontaa Suomessa sadan vuoden ajan 
 

Kotitalousliikkeen toiminta Suomessa pohjautuu 1800-luvun rouvasväenyhdis-

tysten hyväntekeväisyyteen sekä naisliikkeen alullepanemaan valistustyöhön, 

joka alkoi vuosisadan lopulla. Kristillinen hyväntekeväisyystyö loi perustan sääty-

yhteiskunnan tapaan ratkaista hädänalaisten ongelmat hyväntekeväisyydellä. Jo 

vuonna 1835 perustettiin Suomeen ensimmäinen naisten hyväntekeväisyysyh-

distys ja seuraavan vuosikymmenen aikana yhdistyksiä oli jo useita. Näiden hy-

väntekeväisyysyhdistysten tehtävänä oli vähäosaisten lähimmäisten auttaminen 

muun muassa ompeluseuratyöllä, ruoka-avustuksella ja lopulta jopa vanhainko-

deilla. Hyväntekeväisyysyhdistykset pyrkivät auttamaan vähäosaisia itseohjautu-

vuuteen, opettamalla taloudellisia ja säästäväisiä keinoja ruuanlaittoon sekä ko-

dinhoitoon. (Heinonen, 1998, s. 65.) Säästäväisyys-, taloudellisuus- ja kuluttaja-

kasvatuksen tavoitteet ovat siis aina olleet merkittävä osa kotitalousopetusta 

(Heinonen, 1998, 65, 73–76). 

 

Suomessa naisasialiike alkoi järjestäytyä 1880-luvulla. Kotitalous oli naisjärjestö-

jen sekä kansanvalistajien keskeinen alue heidän valistustyössään alusta alkaen. 

Naisjärjestöt sekä kotitalousliikkeet pyrkivät monin tavoin lisäämään rahvaan ko-

titaloustaitoja. Kotitalousopetuksen käynnistämiseen 1890-luvulla vaikutti vah-

vasti Suomen Naisyhdistys (per. 1884), joka järjesti yhdessä kotitalousjärjestöjen 

kanssa kiertäviä ruuanvalmistuskursseja lisätäkseen ruuan vaihtelevuutta ja mo-

nipuolisuutta. Myös Lucia Hagmanin vuonna 1899 perustama Martta-yhdistys jär-

jesti kotitalousneuvontaa ruuanvalmistuksen sekä puutarhanhoidon saralla ja he 

ylläpitivät kursseja pahimman elintarvikepulan aikana. (Heinonen, 1998, s. 29, 
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65–66, 68, 70; Rautavirta, 2010, s. 40; Sysiharju, 1995, s. 13–14.) Martta-yhdis-

tys on tämän tutkielman kannalta merkittävä, sillä Martta-yhdistyksen kaksi koti-

talousopettajaa ovat mukana tässä pro gradu-tutkielmassa yhtenä tutkimuskoh-

teena. Kerron tutkimuksen toteutuksesta tarkemmin luvussa 6.  

 

Ensimmäinen kotitalousoppilaitos, Praktiska Hushållskolan i Helsingfors, oli ty-

töille suunnattu talouskoulu, jossa opetettiin leivontaa, ruuanlaittoa ja muita ta-

lousasioita. Se toimi Helsingissä vuosina 1989–1891. Tätä opetusta laajennettiin 

seuraavalla vuosikymmenellä muihin kaupunkeihin ja näin sai alkunsa kotitalous-

alan koulutus Suomessa.  (Heinonen, 1998, s. 73; Sysiharju, 1995, s. 13.)  

 

Suomen Naisyhdistystä voidaan pitää suomalaisen koitalousopettajakoulutuksen 

äitinä (Sysiharju, 1995, s. 6). Ensimmäinen kotitalousopettajien koulutus Helsin-

gin Kasvatusopillinen Keittokoulu aloitti toimintansa vuonna 1891. Kotitalousopet-

tajakoulutusten ansiosta pystyttiin kotitalousneuvontaa järjestämään ammatti-ih-

misten voimin. Marttojen sekä Suomen Naisyhdistyksen ruuanvalmistus- ja puu-

tarhakurssien sekä talouskoulujen lisäksi kotitalousopetusta annettiin 1920-lu-

vulla myös emäntäkouluissa, talouskouluissa sekä kansanopistoissa. Kotitalous-

opetus oli selkeästi suunnattu tytöille sekä naisille. (Heinonen, 1998, s. 73–76.) 

Kotitalousalan koulutus on aina linkittynyt niin Suomessa kuin muualla yhteiskun-

nan kehitykseen. 

 
Suomessa jo vuonna 1915 julkistettuun komiteamietintöön on kirjattu kotitalous-

alan tieteellisen tutkimuksen tarve. Komiteamietintö koski naisten kotitalouden-

hoito-opetuksen järjestämistä ja siinä viitattiin useisiin kansainvälisiin esikuviin.  

Mietinnässä pohdittiin kotitalousalalle omaa nimeä. Kotitalous -nimen lisäksi vaih-

toehdoiksi ehdotettiin muun muassa kotitaloudenhoitoa sekä kodin taloushoitoa. 

(Haverinen, 1996, s. 4; Komiteamietintö, 1915.) Suomessa alan varsinainen tut-

kimus käynnistyi kuitenkin vasta 1940-luvulla, kun Helsingin yliopiston maata-

lous-metsätieteelliseen tiedekuntaan perustettiin kodin taloustieteen (1946) ja ra-

vintokemian (1947) professuurit (Heinonen, 1998, s. 73–76). 
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4.2 Kotitalousneuvonta tänä päivänä  
 
4.2.1 Kotitalousneuvonta ja järjestötoiminta 
 

Nykyään kotitalousneuvontaa Suomessa tarjoavat useat eri tahot. Pääpaino on 

yhä peruskoulun kotitalousopetuksessa, joka ammentaa sisältönsä yliopiston ko-

titalousopetuksesta. Akateemisen koulutuksen ansiosta kotitalousala professio-

naalistuu ja tieteenala pääsee osaksi tutkimukseen perustuvaan tietoon. Samalla 

myös kriittinen ajattelu on samalla tasolla muiden tiedeyhteisöjen kanssa. (Have-

rinen, 1996, s. 58; Turkki, 1999, s. 4, 7, 59–60.) Suomalaisen koulutuksen vah-

vana kivijalkana on arvostetuissa, ammattitaitoisissa ja korkeasti koulutetuissa 

opettajissa, jolla on työssään laaja pedagoginen vapaus. (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö, 2018.)  

 

Jo Marttojen sekä Suomen Naisyhdistyksen alullepanema kotitalousneuvonta jat-

kuu siis yhä tänäkin päivänä monissa eri muodoissa. Useilla eri järjestöillä ja yh-

distyksillä on vahva rooli kotitalousneuvonnan kentällä. Myös valtio tunnustaa ko-

titalousneuvontajärjestöjen merkityksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa 

yleisavustuksia kotitalousneuvontajärjestöjen sääntöjen mukaiseen toimintaan. 

Avustuksen tarkoituksena on edistää kotitalousneuvonnassa muun muassa ter-

veellisiä elämäntapoja ja ravitsemustietoutta, kotitalouden järkevää hoitoa, ym-

päristöarvojen toteutumista, ekologisuutta ja pienyritystoimintaa. Avustusta voi-

daan myöntää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle, Marttaliitto ry:lle sekä Fin-

lands svenska Marthaförbund r.f:lle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019.) 

 

Marttajärjestö järjestää kotitalousneuvontaa useissa eri muodoissa, luennoilla, 

puhelinneuvonnalla, kursseilla ja eri tapahtumissa. Marttajärjestö määrittelee ko-

titalousneuvonnan arjenhallinnaksi, kädentaidoksi, iloksi ja elämyksiksi ja sen tar-

koituksena on helpottaa arjen sujumista ja antaa käytännön kotitaloustaitoja. Ko-

titalousneuvonta myös edistää kestävän kehityksen mukaista elämää. (Marttalii-

ton vuosikertomus, 2017, s. 4–6.) Maa- ja kotitalousnaiset tarjoaa koulutusta ja 

neuvontaa ruokaan, ravitsemukseen ja sujuvampaan arkeen. Pääpaino on suo-

malaisissa ravitsemussuosituksissa sekä kestävissä ruokavalinnoissa. (Maa- ja 

kotitalousnaiset.) Myös Työväenopistot järjestävät useita erilaisia kotitalousalan 
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kursseja, joissa kehitetään kotitaloustaitoja, kodinhoidosta ruuanlaittokursseihin. 

Turkin mukaan (1999, s. 67) kotitaloustaidot tarkoittavat arkipäivän konkreettisia 

taitoja ruokatalouden, hoivan ja huolenpidon, asumisen ja tekstiilien hoidon alu-

eilla.  

 

4.2.2 Kotitalousneuvonta ja kotoutuminen  
 
 
Uuteen ympäristöön muuttava henkilö tarvitsee kotoutuakseen tukea monilta eri 

tahoilta. Monikulttuurisella ohjauksella ja neuvonnalla voidaan edesauttaa maa-

hanmuuttajien kotoutumista. Siinä pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huo-

mioon kulttuurieroista nousevat haasteet ja mahdolliset jännitteet sekä kohtaa-

man ihminen kokonaisena. (Puukari & Korhonen, s. 32–33.)  

 

Suomessa on voimassa laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, jonka tar-

koituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta 

osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti. Kotoutumisella tar-

koitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka 

tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle tarvittavat tiedot ja taidot yhteiskun-

nassa ja työelämässä pärjäämiseen, samalla kuitenkin antaen mahdollisuus 

oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen. Lain tavoitteena on, että maahanmuut-

taja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa sekä oikeuksien että vel-

vollisuuksien osalta. Lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertai-

suutta. (Laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386.) 

 

Kotitaloustaitoja tarvitaan kaikkialla, mutta arjen toiminnot vaihtelevat kuitenkin 

suuresti ympäristöstä riippuen. Kotitalousalan järjestöt voivat edesauttaa maa-

hanmuuttajien kotoutumista kotitalousneuvonnalla, jossa perehdytään suomalai-

seen kulttuuriin, ruoan valintaan ja ruoanvalmistukseen sekä muihin suomalaisiin 

kotitaloustaitoihin. (Nurminen, 2011, s. 74.) Useat kolmannen sektorin toimijat 

tarjoavat kotitalousneuvontaa. Marttajärjestön kotitalousopettajat ovat osa tämän 

opinnäytetyön tutkimusaineistoa, joten esittelen Marttojen maahanmuuttajille 

suunnattua kotitalousneuvontaa seuraavaksi.  
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Marttajärjestö on poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka keskeisenä ta-

voitteena on kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä kotitalouden ar-

vostaminen. Martat järjestävät monipuolisesti erilaista toimintaa ja osa toimin-

nasta toteutetaan hankkeina eri kohderyhmille. Järjestö myös tukee kotoutumis-

työtä, sillä maahanmuuttajat ja kotoutujat ovat olleet yksi Marttojen kohderyh-

mistä jo vuodesta 1997. Maahanmuuttajille suunnattuja kohdennettua neuvontaa 

sekä hankkeita ovat muun muassa raha-automaattiyhdistyksen (RAY:n) rahoit-

tama Arki sujuvaksi –hanke sekä tuorein KESTI – Kestävät valinnat ja sujuva arki 

–opintokokonaisuus nuorille kotoutujille. KESTI tukee kotoutumista kotitaloustai-

doilla ja –tiedoilla, joita kehitetään käytännön tekemisen ja kestävän kehityksen 

kautta. KESTI on opetushallituksen rahoittama hanke vuodelta 2019. Maahan-

muuttajille suunnatussa Arki sujuvaksi –hankkeen kursseilla tutustutaan keittiön 

työvälineisiin ja suomalaisiin elintarvikkeisiin, käydään kaupassa sekä valmiste-

taan ruokaa ja leivonnaisia. Kestävä kehitys sekä ympäristöasiat ovat mukana 

opetuksessa arjen pienten valintojen sekä hyvien toimintatapojen kautta. (Martat, 

2019.) 

 
 

4.2.3 Kulttuurinen ja kielellinen responsiivisuus kotitalouspedagogiikassa 
 
Kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on nostanut monikulttuurisuden ja 

kulttuurien kohtaamisen teemoja entistä enemmän esille. Dervin & Keihäs (2013) 

pitävät kulttuurinvälisyyttä sekä interkulttuurisuutta epäselvinä ja hieman ongel-

mallisina käsitteinä, sillä niitä on märitelty usein eri tavoin. Kulttuurinvälisyyteen 

liittyy olennaisesti kulttuurin, identiteetin sekä toiseuden käsitteet. Lyhyesti mää-

riteltynä kulttuurienvälisyydellä tarkoitetaan vieraiden, erilaisten, mutta samalla 

kuitenkin hyvin samanlaisten ihmisten kohtaamista. (Dervin & Keihäs, 2013, s. 

29–38.) Kulttuurienvälisyydessä olennaista on, että yksilön kulttuurillinen todelli-

suus on monitasoinen kokonaisuus. Siihen vaikuttavat muun muassa uskonto, 

perhe, yhteisö, ammatti, politiikka sekä kieli ja ne koetaan usein tärkeämmäksi 

oman identiteetin määrittelyssä, kuin kansallinen kulttuuri. Yhä useammat ihmiset 

kokevat kuuluvansa useampiin kulttuureihin samanaikaisesti. (Dervin & Keihäs, 

2013, s. 30; Holliday, 2011, s. 44.) 
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Moninaistuvan maailman vuoksi elämme yhtä monikulttuurisemmassa ja moniar-

voisemmassa yhteiskunnassa. Tämä vaatii kulttuurista sekä kielellistä responsii-

visuutta monissa tilanteissa. Responsiivisuudella tarkoitetaan vastaanottavai-

suutta ja vastaanottokykyä (ks. Suomisanakirja) ja moninaisuudella taas tarkoi-

tetaan yksilöiden erilaisia ominaisuuksia. Keskeisiä näkökulmia ovat sukupuoli ja 

seksuaalisuus, kansallisuus ja etnisyys, yhteiskuntaluokka, ikä, katsomukset tai 

fyysiset ominaisuudet. Nämä ominaisuudet saavat merkityksensä vuorovaikutuk-

sessa muiden ihmisten sekä erilaisten rakenteiden kanssa. (Janhonen-Abru-

quah, Posti-Ahokas, Venäläinen & Palojoki, 2017.) Kotitalousopetus nojaa sisäl-

löiltään ja menetelmiltään kotitalouspedagogiseen tutkimukseen, joka antaa ke-

hitysnäkymiä ja ideoita kotitalousopetuksen roolin vahvistamiseen tulevaisuu-

dessa. Moninaistuva maailma tuo sekä opetustilanteisiin että luokkahuoneisiin 

uusia haasteita, jotka vaativat opettajalta kulttuurista vastuullisuutta sekä respon-

siivisuutta. Palojoki (2015) toteaa, että taitava opettaja osaa valjastaa kotoperäi-

sen ja etnisen moninaisuuden opetuksensa välineeksi ja näin ollen vahvistaa ky-

kyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. (Palojoki, 2015, s. 1.) 

 

Opettajan moninaisuustaitoja ja niiden kehittymistä voidaan tarkastella muun mu-

assa kulttuurisesti responsiivisen opetuksen näkökulmasta, jonka on määritellyt 

Geneva Gay. Gayn mukaan (2010) kulttuurisesti responsiivinen opetus tähtää 

merkityksellisyyteen, kokonaisvaltaisuuteen, moniulotteisuuteen, kykyyn voi-

maannuttaa, vapauttavuuteen sekä uudistavuuteen. Tällöin opetus lähtee siitä 

ajatuksesta, että erot kuuluvat opetukseen ja niitä pidetään oppimisen voimava-

rana. Tällöin eroavaisuuksia huomioidaan tilanteisiin sopivilla tavoilla ja se on op-

pimisen kannalta välttämätöntä (Gay, 2010, s. 29-38; Janhonen-Abruquah ym., 

2017.) Tämä edellyttää kuitenkin itsereflektiota: opettajien tulee olla tietoisia 

omista kulttuurisista arvoista ja arvostuksista sekä oppilaiden moninaisten koke-

musten ymmärtämisestä. (Janhonen-Abruquah, Paavola & Layne, 2016, s. 245.) 

 

Kotitalouspedagogisessa tutkimuksessa moninaisuuden teemat on aiemmin jää-

nyt vähemmälle huomiolla. Tähän haasteeseen vastasi kotitalousopetus ja moni-

naisuus –hanke (HEED, Home Economics Education for Diversities), jonka vas-

tuututkijana toimii yliopistolehtori Hille Janhonen-Abruquah. HEED-hankkeen 

päätavoitteena on kehittää kotitalousopetusta kulttuurisen moninaisuuden sekä 
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sukupuoleen liittyvien ajatteluiden näkökulmasta. Hankkeen yhteydessä on muun 

muassa tarkasteltu kotitalouden oppimistulosten arvioinnin havaintoja kulttuuri-

sen moninaisuuden sekä sukupuolen näkökulmasta (Venäläinen, 2015) sekä 

sitä, millaisia haasteita ja edellytyksiä uusin Perusopetuksen opetussuunnitel-

mien perusteet (2014) antaa erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointiin kotita-

lousopetuksessa. Kotitalousopetus ja moninaisuus –hankkeessa pohditaan, mil-

laisilla opetusmenetelmillä, pedagogisilla ratkaisuilla, osallistamiskeinoilla ja yh-

teistyömuodoilla voidaan moninaisuutta tukea kotitalousopetuksessa. Hank-

keessa kotitalousopetuksen moninaisuutta tarkastellaan osana valtakunnallista 

perusopetuksen opetussuunnitelmaa sekä kotitalousopettajan koulutusta. (Jan-

honen-Abruquah ym., 2017.) Tämä opinnäytetyö on osa HEED –hanketta. 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 
Haluan tässä laadullisessa tutkimuksessa kuvailla, selvittää sekä tulkita, millaista 

kotitalousneuvonnan tulisi olla, jotta se saavuttaa ymmärrettävästi suomen kielen 

opiskelun aloittaneet ihmiset. Erityisen kiinnostuksen kohteena on, millä keinoin 

ja mitä tukitoimia voidaan käyttää, jotta kielellisen vuorovaikutuksen ymmärrettä-

vyys paranee. 

 

Rajaan tutkimukseni koskemaan formaalin opetuksen ulkopuolista, kansalaisjär-

jestöjen toteuttamaan kotitalousneuvontaan. Kuten teoriaosassa tuli esille, eri ko-

titalousalan järjestöt ovat olleet merkittävässä roolissa kotien ja perheiden hyvin-

voinninedistämisessä jo ennen tieteenalan syntyä. Hyvinvointia on edistetty ke-

hittämällä perheiden ja kotitalouksien jokapäiväistä elämää huomioiden ympäris-

tön ja yhteiskunnan muutokset. Kasvanut maahanmuutto on osa yhteiskunnan 

muutosta ja kotitalousalan järjestöt voivat osaltaan vastata erilaisten kotitalouk-

sien uusiin tarpeisiin.  

 

Tutkimuksen teoriaosassa tuli selvästi esille, kuinka valtaväestön kielen osaami-

nen ja ymmärtäminen ovat merkittävässä roolissa kotoutumisessa, kulttuurin ym-

märtämisessä sekä uusien asioiden oppimisessa. Kasvanut maahanmuutto luo 

paineita myös kotitalousalanjärjestöille, jotka ovat osaltaan edistämässä maa-

hanmuuttajien kotitalouksien hyvinvointia ja kotoutumista. Tutkimuskysymykseni 

ovat siis ajankohtaisia ja perustuvat todellisiin ongelmiin. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia kielitietoisuuteen ja kommunikaatioon liittyviä tilanteita aineis-

tossa esiintyy? 

a. Toistaminen  

b. Limittäiskielisyys 

c. Kielisolmut ja kielelliset ristiriitatilanteet 

d. Vaikeat käsitteet / sanat 

e. Kulttuurin kautta tulkitseminen (voiko syödä vai ei)  

2. Mitkä tekijät tuottavat selkeää ja ymmärrettävää kotitalousneuvontaa? 
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6 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineisto on hankittu HANKKEEN kah-

delta eri luontoretkeltä. Aineisto kerättiin keväällä ja syksyllä 2018 osallistuvan 

havainnoinnin sekä puheen ja keskusteluiden tallentamisen kautta. Aineiston 

analyysimenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysiin nojaava teemoittelu (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, s. 103–106;).  
 

 
6.1 Aineiston rajaus: HANKE  
 
Pääkaupunkiseudulla toimivien ammatillisten opistojen, museoiden ja neuvonta-

järjestöjen kanssa toteutettiin vuonna 2018 hanke, jonka tarkoituksena oli tukea 

maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tutustumalla luonnon-

antimiin. Tähän opinnäytetyöhön valikoitui kaksi hankkeen retkeä, joiden osallis-

tujat opiskelivat suomea, sillä heidän äidinkielensä ei ollut suomi. Hankkeesta 

käytetään tässä raportissa jatkossa nimeä HANKE, koska hankkeen internetsi-

vujen perusteella ohjaajat ja jotkut osallistujista voitaisiin tunnistaa. Pidän tätä 

ratkaisua tässä tapauksessa perusteltuna, koska osallistujien anonymiteetin suo-

jaaminen on tärkeää. Retkien ohjauksesta vastasi hankekoordinaattori, toinen 

museotyöntekijä sekä aiheen asiantuntija. Toimin retkillä hankekoordinaattorin ja 

ruokakasvattajan roolissa. Hankkeen kahdella retkellä asiantuntijan roolissa oli 

Marttajärjestön kaksi kotitalousopettajaa 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa analysoitava tutkimusaineisto valitaan tarkoituk-

senmukaisesi ja harkinnanvaraisesti (Eskola & Suoranta, 1998, s. 20, 61). Hank-

keen toteutetuista retkistä kaksi ensimmäistä tämän pro gradu -tutkielman aineis-

toksi. Retket toteutettiin vuoden 2018 aikana. Ensimmäisellä retkellä tutustuttiin 

Marttojen opastuksella villiyrtteihin ja toisella sieniin. Villiyrttiretki toteutettiin ke-

väällä 2018 eräällä puistoalueella Helsingissä ja sieniretki taas syksyllä 2018 

eräässä pääkaupunkiseudun metsässä. Marttajärjestön kaksi kotitalousopettajaa 

toimivat molemmilla retkillä aiheen asiantuntijoina ja osallistujina olivat suomen 

kielen opiskelijat. Kummallakin retkellä osallistujina olivat saman opiston eri ryh-

mät, jolloin osallistujat eivät olleet samoja, ryhmän suomenkielenopettajaa lukuun 
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ottamatta. Muut retket eivät valikoituneet aineistoksi, sillä niissä aiheen asiantun-

tijana ei ollut kotitalousopettaja. 

 

Kaikki osallistujat olivat täysi-ikäisiä ja heidän suomen kielen tasonsa oli hyvin 

vaihtelevaa, toiset vasta harjoittelivat alkeita ja toiset olivat jo edenneet pidem-

mälle. Molemmissa ryhmässä oli useita eri kansalaisuuksia, mutta niitä ei selvi-

tetty tätä tutkimusta varten tarkemmin anonymiteetin säilyttämiseksi. Tässä tutki-

muksessa oli tarkoitus selvittää, millaista kotitalousneuvonnan tulisi olla, jotta se 

saavuttaa ymmärrettävästi suomen kielen opiskelun aloittaneet ihmiset. En siis 

tutkimusmielessä ollut kiinnostunut osallistujien taustoista sen enempää, kuin 

että he eivät olleet suomen kielen taitajia. Ensimmäisellä retkellä osallistujia oli 

13 ja sieniretkellä 22 ryhmän opettaja mukaan luettuna. Lisäksi retkillä oli mukana 

minun lisäksi kaksi Marttojen kotitalousopettajaa sekä muutamia muita museo-

työntekijöitä. 

 

Aloitimme molemmat retket kokoontumalla yhteen, jolloin esittäydyimme sekä 

kerroimme hankkeesta. Kaikki ohjaajat käyttivät retkellä selkosuomea. Tämän 

jälkeen kävimme läpi sekä tutkimus- että kuvausluvat (liite 1 ja 2) ja kerroimme 

päivän kulun. Kun tutkimusluvat oli käyty läpi, jaoin kahdelle osallistujalle sekä 

molemmille Martoille sanelimet, josta kerron tarkemmin luvussa 6.4. Tämän jäl-

keen Marttojen kotitalousopettajat aloittivat suunnitellun ohjelman. He kertoivat 

aluksi jokamiehenoikeuksista ja yleisistä toimintatavoista, kyselemällä osallistu-

jien kokemuksia luonnonantimista. Martat myös kertoivat, mitä varusteita retkillä 

kannattaisi olla mukana. Molemmilla retkillä kotitalousopettajat esittelivät osallis-

tujille villiyrttejä sekä sieniä, joita retkellä oli tarkoitus etsiä, valokuvata ja kerätä. 

He kävivät läpi yksitellen jokaisen kerättävän villiyrtin (nokkonen, voikukka, litu-

laukka, vakopeippi, siankärsämö, poimunlehti, vadelma, vuohenputki) ja sienet 

(rouskut, haperot, tatit) sekä niiden tuntomerkit. Tämän jälkeen jakauduttiin 3-5 

hengen ryhmiin ja aloitimme retken keräilyosuuden. Keräilyyn käytimme noin 

puolitoista tuntia, jonka jälkeen kokoonnuimme yhteen tutkimaan osallistujien 

saaliit sekä syömään retkieväät.  

 

Ilmapiiri retkillä oli osallistava. Halusimme, että osallistujat osallistuvat retkellä 

mahdollisimman paljon, olisivat tasavertaisessa asemassa ja saisivat käytännön 
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omakohtaista kokemusta suomalaisista luonnonantimista ja niiden keräämisestä. 

Tämän vuoksi halusimme retkille mukaan oppimaan museoiden henkilökuntaa, 

jotta tasavertaisuus osallistujien kanssa olisi ilmeisempää: eli kaikki natiivit suo-

malaiset eivät olisi ohjaajia, neuvojia tai retkien järjestäjiä, vaan olisivat myös op-

pimassa yhdessä osallistujien kanssa. Osallistavan ilmapiirin vastakohtana voi-

daan pitää toiseuttamista. Toiseus ei ole selvärajainen, yhden tieteenalan käsite, 

vaan sitä käytetään muun muassa naistutkimuksessa, sosiologiassa, kulttuurin-

tutkimuksessa sekä filosofiassa. Toiseuden käsitteen avulla voidaan kuvata val-

tasuhteita, jossa joku tai jokin mielletään erilaiseksi, mutta myös toista alem-

maksi. Käsitteen avulla voidaan paljastaa yhteiskunnan arvottavia valtahierarki-

oita. (Löytty, 2005, s. 162–167.) 

 
 
6.2 Lähestymistapana laadullinen tutkimus 
 

Tämä pro gradu –tutkimus on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivi-

silla tutkimuksilla voidaan tarkoittaa monia erilaisia, luonnollisissa olosuhteissa 

tehtäviä tulkinnallisia tutkimuksia. Laadullisen tutkimuksen yksiselitteinen määrit-

teleminen on haastavaa, sillä kvalitatiivisella tutkimuksella ei ole olemassa omaa 

yksittäistä paradigmaa, eli ajattelutapaa, ja kvalitatiivisen tutkimuksen lajeja on 

lukuisia. (Hirsijärvi, Remes & Sarjavaara, 2009, s. 162–163; Metsämuuronen, 

2008, s. 9.) Laadullinen tutkimusmenetelmä valikoitui tämän opinnäytetyön tutki-

musmenetelmäksi, sillä tutkimuksen kohteena oli todelliset tilanteet ja ihmisten 

toiminta heidän luonnollisessa ympäristössä. (Flick, 2002, s. 17, 21.) Tutkimusai-

neiston hankin HANKKEEN luontoretkiltä nauhoittaen todellisia keskusteluja 

sekä kotitalousopettajien ohjausta, että neuvontaa. 

 

Vaikka laadullisen tutkimukselle ei ole omaa, tiukasti määriteltyä paradigmaa, 

mahdollistaa se kuitenkin tiedon syvän ymmärtämisen. Kvalitatiiviselle tutkimuk-

selle on luonteenomaista, että aineisto kerätään todellisissa, luonnollisissa tilan-

teissa, eli se on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa. Tutkimuksen 

tiedon keruun instrumenttina toimii ihminen, jota tutkija havainnoi tai luottaa tut-

kittavien kanssa käytyihin keskusteluihin. Aineisto hankitaan hyödyntämällä laa-

dullisten metodien käyttöä, jossa tutkittavien ääni ja näkökulmat pääsevät esille. 
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(Hirsijärvi ym., 2009, s. 164.) Tutkittaessa kielitietoisuuteen, kommunikaatioon ja 

ymmärrettävyyteen liittyviä tilanteita, ollaan kiinnostuneita todellisten tilanteiden 

ja elämän kuvaamisesta. Tässä tutkimuksessa havainnoin todellisia keskuste-

luita ja henkilöitä sekä tallensin heidän puhettaan, neuvontaa sekä käytyjä kes-

kusteluita. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittava kohde valitaan tarkoituksen-

mukaisesti, eli tutkija ei hyödynnä satunnaisotoksen menetelmää. (Hirsijärvi ym., 

2009, s. 164.) Tutkimuskohteekseni valikoitui suomen kielen opiskelun aloitta-

neet ryhmät ja molemmille retkillä olivat eri ryhmät.  

 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkijalla ei ole tiukasti määriteltyjä 

hypoteeseja eli ennakko-odotuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on kuitenkin tyypillistä, että havainnot ovat aina la-

tautuneita tutkijan aikaisemmilla kokemuksilla. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 19.) 

Sillä laadullinen tutkimusprosessi pohjautuu tutkijan asemaan ja hänen tekemiin 

subjektiivisiin valintoihinsa, jopa intuitioon sekä logiikkaan. Teoreettisen viiteke-

hyksen rooli laadullisessa tutkimuksessa on merkittävä. Viitekehys muodostuu 

käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista, eli kuvaa tutkimuksen kannalta 

keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä merkityssuhteita.  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 18–19.)  

 

Kvalitatiivista tutkimusta voidaan luonnehtia prosessinomaiseksi, jossa tutkimuk-

sen eri vaiheet muovautuvat ja löytävät usein paikkansa vasta tutkimuksen edis-

tyessä. Näitä vaiheita ovat muun muassa tutkimustehtävän täsmennys sekä ai-

neiston keruu- sekä analysointimenetelmät. Näin ollen tutkimuksen eri osat linkit-

tyvät toisiinsa ja kehittyvät hiljalleen tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi, 2007, s. 

70.) Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin kahdella retkellä havainnoimalla sekä 

tallentamalla puhetta. Seuraavaksi esittelen molemmat menetelmät tarkemmin.  

 

6.3 Kielellisesti responsiivinen havainnointi 
 

Havainnointi on yksi yleisimmistä tiedonhankintamenetelmistä laadullisessa tut-

kimuksessa. Havainnointia voidaan pitää perusteltuna tiedonkeruumenetelmänä, 

jos tutkittavasta ilmiöstä tiedetään vähän. Havainnoimalla tutkimuskohdetta, asiat 
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nähdään oikeissa asiayhteyksissä, jolloin havainnointi voi sitoa saadut tiedot 

muita aineistonkeruumenetelmiä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Havain-

nointi myös monipuolistaa tutkittavasta ilmiöstä saatua haluttua tietoa. (Grönfors, 

2001, Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 81.) Havainnoidessani pyrin kuuntelemaan ja 

näkemään kielellisiä ristiriitatilanteita ja erilaisia kielisolmuja. Erityisesti pyrin ha-

vainnoimaan sitä, kuinka kotitalousopettajat vastasivat osallistujien esittämin ky-

symyksiin neuvontatilanteissa. Mutta toisaalta kiinnitin yhtä lailla huomiota siihen, 

kuinka kotitalousopettajat huomioivat osallistujien erilaisen kielellisen taitotason 

omassa puheessaan sekä opetusmenetelmissä saavuttaakseen yhtäläisen ym-

märrettävyyden. Havainnoin retkiä soveltaen kielellisesti responsiivisen havain-

noinnin menetelmää. Kielellisesti responsiivisessa havainnoinnissa on tarkoituk-

sena kiinnittää huomio kielelliseen vuorovaikutukseen (Ahlholm, 2017). 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä havainnointi voidaan erotella piiloha-

vainnointiin, havainnointiin ilman osallistumista, osallistuvaan havainnointiin sekä 

osallistavaan havainnointiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 81). Tässä tutkimuk-

sessa havainnoinnin menetelmäksi valikoitui osallistuva havainnointi, jo siitä il-

meisestä syytä, että toimin HANKKEEN hankekoordinaattorina. Työnkuvaani 

kuului järjestää ja olla osallisena retkillä. Osallistuva havainnointi on aineistonke-

ruutapa, jossa tutkija osallistuu jollakin tavalla tutkimuskohteen toimintaan (Es-

kola & Suoranta, 2005, s. 100). Osallistuvassa havainnoinnissa sosiaaliset vuo-

rovaikutustilanteet ovat tärkeä osa tiedonhankintaa – tutkija siis toimii aktiivisessa 

roolissa tiedonantajien kanssa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan on tiedet-

tävä, mitä on tekemässä, sillä siitä, minkä verran tutkija vaikuttaa tapahtumien 

kulkuun, ollaan montaa mieltä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 81–82.) Myös ha-

vainnointiin käytettävä aika voi varioida suuresti; tutkija voi tehdä lyhyistä kenttä-

havainnoista tutkimuksen, mutta voi myös käyttää havainnointiin vuosia, riippuen 

tutkimuksen luonteesta (Eskola & Suoranta, 2005, s. 102–103). 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusasetelmassa on myös etnografisia piirteitä, sillä 

pyrin tarkastelemaan, kuvailemaan ja ymmärtämään tutkimuskohdetta, eli retkillä 

käytettyä kieltä, osallistumalla itse HANKKEEN retkille. Tavoitteenani oli oppia 

ymmärtämään, miten ymmärrettävyyttä voitaisiin parantaa kotitalousneuvonnan 

kentällä, kun neuvonnan kohteena on henkilö, jonka kanssa ei ole yhteistä kieltä. 
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Pyrin myös hahmottamaan tilanteita kokonaisvaltaisesti havainnoimalla sekä pu-

heen tallentamisen avulla. Täysin etnografisesta tutkimuksesta tämä opinnäyte-

työ eroaa ajallisesti, sillä etnografiset tutkimukset ovat ajallisesti pitkäkestoisia. 

(Eskola & Suoranta, 2005, s. 103–107.) 

 

Eskolan ja Suorannan mukaan (2005, s. 101–102) tutkijan toiminta havainnointi-

tilanteissa voidaan jakaa kahteen tyyppiin: tutkija voi antaa tutkimustilanteen oh-

jata havaintoja ja kysymyksiä, eli mennä niin sanotusti tilanteen mukana. Vaihto-

ehtoisesti tutkija voi myös noudattaa täsmällisesti ja huolellisesti etukäteen laa-

dittua havainnointisuunnitelmaa. Yleisesti osallistuvassa havainnoinnissa kyse 

on molempien tyyppien sekoituksesta. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 101–102.) 

Tutkimuksessani nojasin enemmän ensimmäiseen vaihtoehtoon, eli annoin tilan-

teen viedä, kuitenkin pitäen mielessäni tutkimuskysymykset kielitietoisuudesta ja 

ymmärrettävyydestä sekä mahdollisista kommunikaatioon liittyvistä haasteista, 

eli kiinnitin jatkuvasti huomioni kielelliseen vuorovaikutukseen.  

 

Havainnointi on aina subjektiivista ja mahdollisesti hyvin valikoivaa. Tutkimuk-

sessa voi käydä niin, että ennakko-odotukset ohjaavat havainnointia samalla 

muiden asioiden jäädessä huomiotta. Tutkija voi siis vaikuttaa havainnoitavaan 

ilmiöön ja tehdä havaintoja tunnetuista, käsitteellisistä asioita ja jopa jättää huo-

miotta asioita, joita ei tietoisesti halua nähdä. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 102.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan on tiedostettava olevansa aina osa tutki-

mustaan, eli tutkijan arvot, ihmiskäsitys sekä maailmankuva näkyvät tutkimuksen 

etenemisen eri vaiheissa. Havainnoidessaan tutkija voi siis oman elämänkoke-

muksensa perusteella liittää tutkimuskohteeseen erilaisia piirteitä vaikkapa per-

soonallisuudesta. Myös tutkijan vireystila vaikuttaa havainnoinnin tuloksiin. (Hir-

sijärvi ym., 2009, s. 161; Eskola & Suoranta, 2005, s. 102.)  

 

Pelkästään retkien äänitallenteita kuuntelemalla en olisi saanut riittävää kuvaa ja 

käsitystä kommunikaation ja ymmärrettävyyden luonteesta, sillä monesti retkillä 

kommunikoitiin nonverbaalisesti eli elein, viittomin ja ilmein. Nonverbaaliseen 

viestintään kuuluvat kaikki muut kommunikaation elementit paitsi kieli (ks. Suo-

misanakirja). Tämän vuoksi havainnointi oli ensisijaisen tärkeässä roolissa tutki-

mukseni luotettavuuden kannalta ajatellen. Havainnoinnin haasteeksi muodostui 
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se, että en pystynyt havainnoimaan kaikkea. Tutkimuskohteeni olivat ihmiset ja 

heitä oli kohtuullisen suuri joukko ja he liikkuivat pienissä ryhmissä luonnossa, 

joten luonnollisesti en pystynyt olemaan useassa paikassa yhtä aikaa. Tätä var-

ten taas puheiden ja keskusteluiden tallentaminen oli ensiarvoisen tärkeää. 

Koska liikuimme luonnossa, en pystynyt kantamaan mukanani vihkoa, johon oli-

sin havaintoni kirjoittanut. Tämän vuoksi puhuin havaintoni ääneen omalle sane-

limelleni. Näin ollen pystyin palaamaan muistiinpanojeni mukaisiin kohtiin eri ää-

nitallenteissa.  

 

6.4 Puheen ja keskustelun tallentaminen 
 

Sovellan puheen ja keskustelun tallentamisen aineistonkeruumenetelmään ää-

nen ajattelun menetelmää (think aloud technique). Menetelmässä tutkittavia pyy-

detään ajattelemaan ääneen, eli sanoittamaan toimintaansa tehtävää suoritta-

essa (Boren & Ramey, 2000, s. 261). Ääneen ajattelun menetelmän juuret ovat 

psykologiassa, jolloin menetelmän kehittäjä Karl Duncker (1945) tutki tuottavaa 

ajattelua (Nielsen, Clemmensen & Yssing, 2002, s. 101). Myös tutkijat A. Newell 

ja H. Simon (1972) sekä Ericsson ja Simon (1993, s. 49) ovat kehitelleet ääneen 

ajattelun menetelmää pyrkiessään selvittää, mitä ihmismielessä tapahtuu. Mene-

telmä perustuu lyhytkestoiseen muistiin ja siinä ihminen puhuu toimiessaan ja 

tästä muodostuu käsitys tietoisuuden nykyhetkestä (Ilves, 2005, s. 210). Ääneen 

ajattelun menetelmän haasteena on, että menetelmä ei saisi häiritä tutkittavan 

tehtävän suorittamista ja puheen tulisi olla luontevaa (Ericsson & Simon, 1993). 

 

Omassa opinnäytetyössäni hyödynnän ääneen ajattelun menetelmää puheen ja 

keskusteluiden tallentamisen kanssa. Pyrin selvittämään, millaisin kielellisin kei-

noin ymmärrettävyyttä voidaan parantaa kotitalousneuvonnassa, ja millaisia 

haasteita esiintyy, kun ei ole selkeää yhteistä kieltä. Ääneen ajattelun menetel-

mää pidetään hyvänä, ja melko suoraviivaisena tapana kerätä tietoa. Menetel-

mässä pyydetään tutkimushenkilöitä ajattelemaan ääneen suorittaessaan jotain 

ennalta annettua tehtävää. Menetelmän avulla pyritään saada selville tutkimus-

henkilöiden päätelmät, intuitiot, mielenmallit, syyt sekä päätökset annettua tehtä-

vää suorittaessa. Ääneen ajattelun menetelmällä voidaan havaita ne kognitiiviset 
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toiminnot, joita ei muuten välttämättä näkyisi. (Nielsen ym., 2002, s. 101–102.) 

Puheen tallennus ei kuitenkaan ole täysin verrattavissa oleva menetelmä ääneen 

ajattelun menetelmän kanssa, sillä osallistujat eivät tuo kaikkia ajatuksiaan ilmi 

puheessaan. Tämän vuoksi osallistuva havainnointi oli erittäin tärkeässä roolissa 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta katsoen.  

 

Molemmilla retkillä puhe ja keskustelut tallennettiin sanelimille. Sanelimien mik-

rofonit kiinnitettiin tutkimuskohteiden paidan tai takin kaulukseen ja sanelimet kul-

kivat tutkijoiden kaulalla roikkuvissa pienissä pusseissa. Ääntä ja puhetta tallen-

nettiin molemmilta kotitalousopettajalta, sekä kahdelta eri pienryhmissä olevalta 

osallistujalta sekä minulta itseltäni. Halusin tallentaa myös omaa ääntäni, sillä 

pystyin nopeasti tallentamaan omia ajatuksiani ja havaintojani mikrofoniin puhu-

malla sekä saamaan näin ollen laajemman kuvan käydyistä keskusteluita. Vaikka 

vain kahdella osallistujalla oli mikrofoni, tallentui sanelimille useamman osallistu-

jan puhetta sekä pienryhmissä käytyjä keskusteluja. Myös kotitalousopettajien 

henkilökohtainen neuvonta ja osallistujien kanssa käydyt keskustelut tallentuivat, 

joten aineisto oli todella kattava. Molemmilta retkiltä nauhoituksia tuli viisi. Ke-

väällä nauhoitusten pituus vaihteli tunnista ja 47 minuutista tuntiin ja 52 minuut-

tiin. Syksyn retkien äänitallenteet kestivät kahdesta tunnista kahteen tuntiin ja 13 

minuuttiin. Koska retkien ensimmäinen puolituntia käytettiin alkuinfoon, päivän 

ohjelman kertomiseen, sekä kotitalousopettajien aiheen esittelyyn, kuului jokai-

selta sanelimelta aluksi samat asiat. Vasta siirtyessämme pienryhmätoimintaan 

ja keräilyvaiheeseen oli tallenteissa variaatiota. Kirjoitin molemmista retkistä ly-

hyet, muutaman liuskan pituiset kenttäpäiväkirjat heti retkien jälkeen.  

 

6.5 Aineiston anayysi 
 
Tämän tyyppiselle kvalitatiiviselle tutkimukselle, jossa aineisto kerätään useissa 

vaiheissa ja rinnakkaisin menetelmin, on tyypillistä, että aineistoa analysoidaan 

koko tutkimusprosessin aikana. Aineistoa siis analysoidaan jo keräys vaiheessa. 

Aineiston analyysin tehtävänä on selkeyttää aineistoa ja näin olen tuottaa tutkit-

tavasta ilmiöstä uutta tietoa. Tarkoituksena on tiivistää ja luoda hajanaisesta ai-

neistosta selkeää ja mielekästä ja löytää jotain uutta tietoa tutkittavasta asiasta. 



 

 40 

Saatu tutkimusaineisto ei suoraan tarjoa vastauksia tutkimusongelmiin, vaan ai-

neiston ja tutkimuskysymysten täytyy olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa keske-

nään. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 137, 149, 160; Hirsijärvi ym., 2005, s. 161, 

221–223.) 

 
Tein aineistooni aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Sisällönanalyysissä pyritään 

saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa kadot-

tamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysissa aineiston sisältöä py-

ritään kuvaamaan sanallisesti. Tutkimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja ana-

lyysin tarkoituksena on sanoittaa ja luoda ymmärrettävä kuvaus tutkimuskoh-

teesta. Analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineistoa, jotta voidaan tehdä luo-

tettavia johtopäätöksiä. Aineiston laadullinen käsittely rakentuu sekä loogiseen 

päättelyyn että tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään 

ja laaditaan uudestaan järkeväksi kokonaisuudeksi. Analyysissä pyritään erilais-

ten luokittelujen avulla analysoimaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita kadot-

tamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

29, 91, 103, 106, 108.) 

 
Litteroin äänitallenteet useassa vaiheessa, sillä näin pitkien äänitallenteiden litte-

roiminen oli työlästä ja totta puhuen hieman tylsää. Käytin litteroinnin apuna F5-

ohjelmaa, jonka avulla muun muassa äänitallenteen tempoa pystyi vaihtelemaan. 

F5-ohjelmassa ääni ja kirjoitus tapahtuivat samassa ohjelmassa ja samalla si-

vulla, joten litterointi oli hiukan helpompaa. Tein seitsemän ensimmäisen litteraa-

tin kanssa virheen, että litteroin kaikki tapahtumat ja puheet sanatarkasti. Näin 

ollen litteroitua materiaalia kertyi runsaasti. Esimerkiksi yhden kotitalousopettajan 

villiyrttiretkellä tallennetusta äänitallenteesta litteroitua materiaalia kertyi 20 lius-

kaa ja 6488 sanaa. 20 liuskaa oli keskimäärä näistä alkuun suoritetuista litteroin-

neista. Loput aineistot litteroin teemoitellen tutkimuskysymyksiäni mukaillen, eli 

litteroin sanatarkasti ainoastaan oleelliset, tutkimuskysymyksiini vastauksia anta-

vat kohdat. Metsämuuronen (2006, s. 122) ohjeistaakin, että koko aineiston litte-

roinnin sijaan kannattaa litteroida valikoiden oman tutkimuskohteen kannalta 

oleellisia kohtia. Kaiken kaikkiaan litteroitua materiaali tuli yhteensä 154 liuskaa 

ja 42761 sanaa.  
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Induktiivisen, eli aineistolähtöisen laadullisen aineiston analyysin voi kuvata kol-

mivaiheiseksi prosessiksi, jossa aineisto ensimmäiseksi redusoidaan eli pelkiste-

tään. Toiseksi aineisto ryhmitellään, eli klusteroidaan ja kolmanneksi abstrahoi-

daan eli luodaan teoreettisia käsitteitä. Redusoinnissa aineistosta karsitaan 

kaikki epäolennainen pois, eli aineisto tiivistetään tai pilkotaan osiin. Redusointia 

ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineisto koodataan, eli litteroidusta materi-

aalista etistään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja ja ne voi-

daan koodata väreittäin. Tämän jälkeen aineisto ryhmitellään eli klusteroidaan, 

eli aineistosta koodatut alkuperäiset ilmaukset käydään läpi tarkasti ja aineistosta 

etsitään samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa 

asiaa kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään yhdeksi luokaksi ja luokat 

nimetään sisältöä kuvaavalla termillä. Klusteroinnissa luodaan alustavia kuvauk-

sia tutkimuskohteesta. Ryhmittelyn jälkeen aineisto abstrahoidaan, eli erotetaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja niistä muodostetaan teoreettisia käsit-

teitä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 109–111.)  

 

Analyysissa aloin siis aluksi värein koodaamaan litteroitua tekstimassaa tutki-

muskysymysten ohjaamana. Koodaisin eri värein kielitietoisuuteen liittyviä litte-

roituja kohtia, sitten kommunikaatioon liittyvät huomiot, sekä ymmärrettävyyteen 

liittyvät hetket. Kaikki erityisen onnistuneet, selkeät ja ymmärrettävät kommuni-

kaation hetket koodasin myös omalla värillä. Tämän jälkeen taulukoin teemojeni 

mukaisesti luokittelemat sitaatit ja samalla selkeytyi, mitkä teemojen ala-aiheet 

nousivat eniten esiin. Aineistostani tiivistyi neljätoista eri alaluokkaa, joista seit-

semän antoivat vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni: Nämä seitse-

män ala-aihetta olivat: opettajien spontaani limittäiskielisyys; osallistujien spon-

taani limittäiskielisyys; haastavat tilanteet kotitalousopettajille; kielisolmut, jotka 

eivät ratkea; osallistuja yhdistää uuden sanan aiemmin opittuun; vaikeiden käsit-

teiden avaaminen & kulttuurin kautta tulkitseminen. Loput seitsemän ala-aihetta 

liittyivät toiseen tutkimuskysymykseeni. Näitä olivat: selkokieli ja sanojen selittä-

minen; kielikuvat; havainnollistaminen osoittamalla; havainnollistaminen toista-

malla; apuvälineet; pedagogisesti vastuullisesti suunniteltu ohjelma & opettajien 

vuorovaikutuksellinen ote. Pelkkä aineiston järjestäminen sekä luokittelu ei kui-

tenkaan tuota vielä tulosta, sillä tarkoituksena on löytää aineistoista jotain uutta. 

Järjestettyäni aineistoni tutkimuskysymysten teemojen mukaisesti, aloin tehdä 
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abduktiivista päättelyä eli tieteellisen päättelyn logiikkaa, jossa aineistolähtöisyys 

sekä teoreettiset mallit pyritään yhdistämään ja vuorottelemaan ajatteluproses-

sissa synnyttäen samalla jotain uutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–97, 109–

111). 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 
Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistostani nousseet tulokset tutkimuskysy-

myksiä mukaisessa järjestyksessä. Etsin aineistostani ensimmäiseksi kotitalous-

neuvontaan ja kielelliseen vastuullisuuteen liittyviä tilanteita ja lopuksi käsittelen 

tilanteita, missä kotitalousneuvonta on onnistunutta, eli havainnollistavaa ja ym-

märrettävää. Nostan lukuihin 7.1 ja 7.2 litteroidusta, koodatusta ja luokitellusta 

aineistosta valikoituja dialogeja kuvaamaan tuloksia ja vasta tulosten yhteenve-

dossa (luku 7.3) peilaan tuloksia tarkemmin teoriaan.  

 

Dialogeissa viittaan aineistossa esiintyviin henkilöihin eri koodeilla. Viittaamalla: 

- M1 & M2: tarkoitan Marttajärjestön kotitalousopettajien puhetta 

- O, O1, O2: tarkoitan osallistujien puhetta. Erotan dialogien eri osallistujat 

numeroilla, eli näin ollen samalla osallistujalla saattaa on useampi eri nu-

mero dialogista riippuen. En ole kiinnostunut yksittäisistä osallistujista sel-

laisenaan, vaan yleisesti retkien kielellisestä vuorovaikutuksesta.  

- T: tarkoitan museotyöntekijöiden puhetta  

- R: tarkoitan omaa puhettani 

 
 
7.1 Kotitalousneuvonta ja kielellinen vastuullisuus 
 
7.1.1 Kielitietoiset käytänteet  
 
Kielitietoisuudella tarkoitetaan ymmärrystä eri kielistä ja niiden yhtäläisyyksistä 

sekä eroista, ja monikielisyyden sekä siihen liittyvien erityispiirteiden tunnista-

mista (Sopanen, 2018). Aineistosta nousi esiin useita kielitietoisia käytänteitä ko-

titalousneuvonnan kentällä. Tarkastelen tässä kohtaa pääasiassa yhtä kielitie-

toista käytäntöä: limittäiskielisyyttä.  
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Taulukko 2. Opettajien spontaani limittäiskielisyys 

 Kotitalousopettaja Osallistuja 
2.1 M1: Onko löytynyt yrttejä à 

 
M1: Villiyrttejä? Villivihanneksia à 
 
M1: Mmm villiyrttejä - wild herbs 
 

 
O: Yrtteja?  
 
O: Villiyrttejä?  
 
O: Niin niin niiiin Se on loutunut! (näyttää 
pusseja, jotka ovat täynnä villiyrttejä) 
 

2.2  
M1: Ryhmä, eli team. Tiimi. 
 

O: Mita tarkoittaa ruhmä?  
ß 
O: Ahaa, team. Ryhmä okei 

2.3 R: me ollaan lähellä jo, ei ole enää pitkä 
matka. 
 
R: Me ollaan lähellä, not far away - you 
can almost see others 
 
R: Hyvä hyvä. Oletko kuinka pitkällä? 
How many months are you? 
 
 
R: ai oikeesti ihanaa! 

 
O: Ooohh, mita? 
 
 
O: hyvä  
 
 
O: seven months, mutta hän myös, hän 
myös six months, mutta hanella pieni 
vatsa 
 

2.4  
R: puutarha  
 
R: puu ja tarha -  garden. Like kinder gar-
den and it is lasten tarha ja puu tarha - 
tree garden.  haha 
 
R: Yea it is, but you can also say lasten-
tarha its the same thing.  
 
R: day care -päiväkoti, kinder garden - 
lastentarha - same same.  

O: mika on garden suomeksi? 
ß 
 O: Puutarha, like a puu - - 
 
 
 
O: I thought kinder garden is päiväkoti  
ß 
 
O: day care 
 
 
O: Haha, ei ole helppo. Puutarha, lasten 
tarha, päiväkoti. Päivä koti - day home. 

 
Kotitalousopettajat käyttivät spontaania limittäiskielisyyttä ainoastaan niissä koti-

talousneuvonnan tilanteissa, joissa yhteisymmärrystä ei muuten olisi saavutettu. 

Apukielenä toimi englanti kotitalousopettajien ja osallistujien välillä. Spontaani li-

mittäiskielisyys ei kuitenkaan ollut opettajien yleinen käytäntö, sillä tilanteita nousi 

aineistosta esille hyvin vähän. Aineistosta nousi kuitenkin esille minun käyttä-

määni spontaania limittäiskielisyyttä kohtalaisen paljon. Koin sen hyödylliseksi 

tavaksi saavuttaa ymmärrettävyys kommunikoidessa osallistujien kanssa ja huo-

masin sen olevan minulle luonnollinen tapa kommunikoida. Sanoin monesti asian 

ensiksi suomeksi, jonka jälkeen käänsin sanomani asian englannin kielelle. 
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Spontaani limittäiskielisyys helpotti kommunikointia ja pystyimme keskustele-

maan osallistujien kanssa monipuolisesti monista aihealueista.  

 

Taulukko 3. Osallistujien spontaani limittäiskielisyys 

 Kotitalousopettaja Osallistuja 
3.1 
 

M1: Okei, ääm tiedättekö mitä villivihan-
nekset on? Kuka tietää? 
T: Mä kysyin sen jo (nauraa) à 
 
T: Nyt käsi ylös te tiedätte jo (nauraa) 
M2: Kuka haluaisi kertoa mitä on villivi-
hannekset? à 
 
M1: Englanniksi okei, no mä kerron sitten 
suomeksi mitä villivihannekset on 
 

 
 
 
O: niin joo 
 
 
 
O: Hän sanoin englanniksi se on 
wildherbs 

3.2  
 
T: Mmm, kahvin korvike, juuri. Juurta on 
käytetty kahvin korvikkeena 
M1: Wau, en tiennyt! 
 

O: Juuri on suihkuu.. kuin kuin - . Tärkeä 
kuin kofee. (puhuu venäjäksi.)  
ß 

3.3  
 
 
 
M2: Makeaa. Joo, maistuu hillona vähän 
hunajalta – hyvä!  
 

O: Joskus keitto. Keltainen osa, keltainen 
osa on hjyvä hillo, hillossa. Hu - - ( puhuu 
viereiselle osasllistujalle venäjää)  
O1:Joo, hunajaa, maistaa hunaja.  
ß 

 

Spontaani limittäiskielisyys nousi aineistosta esille usein etenkin osallistujien vä-

lisenä apukeinona, kun haluttiin selventää tai saada tarkennusta omille ajatuk-

sille. Plurilingvaalit (ks. s. 19) henkilöt käyttivät hyödyksi limittäiskielisyyttä saa-

dakseen oman asian sanotuksi ymmärrettävästi koko ryhmälle. Tällöin he käytti-

vät pääasiassa omaa äidinkieltään tai jotain kolmatta yhteistä kieltä selittäessään 

asian jollekin toiselle ryhmäläiselle, joka sitten auttoi sanan tai lauseen kääntä-

misessä muille. Pienryhmissä toimiessaan plurilingvaalit henkilöt puhuivat usein 

keskenään omaa äidinkieltä tai jotain kolmatta yhteistä kieltä, joita ryhmän jäse-

net osasivat. Näitä kohtia en litteroinut, sillä oma osaamiseni ei riittänyt ymmär-

tämään, mistä näissä tilanteissa keskusteltiin. Englannin kieli toimi apukielenä 

myös monille osallistujille, jos heillä ei ollut yhteistä äidinkieltä. 
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7.1.2 Kommunikaatio 
 
Tässä kohtaa käsittelen niitä kommunikaation haasteita, kulttuurisia ristiriitatilan-

teita sekä kielisolmuja, jota luokitellusta aineistosta nousi esille. Havainnoin ret-

kien neuvontatilanteita kielellisesti responsiivisen havainnoinin piirteitä mukaillen, 

jossa huomio kiinnittyy kielelliseen vuorovaikutukseen (Ahlholm, 2017). Erityi-

sesti pyrin havainnoimaan sitä, kuinka kotitalousopettajat vastasivat osallistujien 

esittämin kysymyksiin neuvontatilanteissa. Mutta toisaalta kiinnitin yhtä lailla huo-

miota siihen, kuinka kotitalousopettajat huomioivat osallistujien erilaisen kielelli-

sen taitotason omassa puheessaan sekä opetusmenetelmissä saavuttaakseen 

yhtäläisen ymmärrettävyyden. 

 
 

Taulukko 4. Haastavat tilanteet kotitalousopettajille 
 Kotitalousopettaja Osallistuja 
4.1  

M1: Sikurirousku. Siin on hyvin mun mie-
lestä voimakas se tuoksu. Tummempi ku 
se pikku rousku. Sit voi tietty aina tarkistaa, 
et viiltää lakin alta, et tulleeko maitoa. Joo 
tulee reilusti.  
 
M1: Maitoa   
 
M1: Joo, rouskuista tulee aina maitoa 

O: Mika? 
ß 
 
 
 
O: mitä maitoa? 
 
O: se on sama maitoa? 
 

4.2  
R: Se on keltahapero, se on tosi hieno! 
Oota mä tuun kattoo. Näytä minkälainen 
sulla oli siellä? Noni, ei oo ontto jalka kun 
halkaiset ja menee helposti rikki eli se on 
hapero 
 
R: ja se on kirkkaan keltainen, eli keltaha-
pero ja se on tosi hyvä 
 
R: ja tää toinen oli se punikkitatti, mitä kat-
sottiin aluks, eli tääl oli pillit, vähn ku pesu-
sienellä ja ku täs taas on heltat, niin tatissa 
on aina ne pillit  
 
R: ja mä näytän sulle vielä kirjasta 
 
 
R: Se on joku hapero, ei oo hyvä, voit lait-
taa pois. Ja se neljäs on kangastatti. Oota 
mä näytän sulle vielä kirjasta. Saat katsoa.  
 
R: Ja muista, punikkitattia piti paistaa 10mi-
nuutti, jos halusit valmistaa ruuaks.  

O: mika tama on?  
ß 
 
 
 
O: OK 
 
 
O: OK, hyvä 
 
 
 
 
O: OK 
 
 
O: ja tama ei? 
ß 
 
 
O: kangastatti ja punikkitatti  
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4.3  
M1: Ei, se on myrkkysieni, se on kärpäs-
sieni, siinä on tommoinen paksu jalka al-
haalta, noi pilkut lakin päällä ja se on myr-
kyllinen. Yleinen, mutta myrkyllinen, ei kan-
nata koskea.  
 
M1: Se valkoinen on kärpässieni, myrkky-
sieni, ei kannata koskea. (pudistaa päätä) 
 

O: onko huva? 
ß 
 
 
 
O: onko tuo hyvä (osoittaa maassa olevaa)  
ß 
 

 

Kommunikoinnin kannalta haastavia tilanteita esiintyi etenkin sieniretkellä. Osal-

listujalla saattoi olla useampi sieni kädessä, josta hän kysyi neuvoa. Kotitalous-

opettajilla oli melkoinen työ nimetä jokaiselle kysyjälle sieni perusteellisesti, niin 

että sienet eivät menisi sekaisin keskenään. Kahden tunnin retkellä vuorovaiku-

tustilanteita opettajien ja osallistujien välillä oli lukuisia, joten ymmärrettävästi 

opettajat eivät pystyneet perustelemaan perusteellisesti jokaisen sienen tunto-

merkkiä jokaiselle kysyjälle erikseen. Tämän vuoksi osa perusteluista oli puut-

teellisia eivätkä oikeastaan vastanneet osallistujien kysymyksiin. Hyvä esimerkki 

puutteellisista vastauksista löytyy taulukon kohdassa 4.1. 

 
Kuvakorttien ja sienikirjojen avulla kommunikointia pystyi tehostamaan. Ja jos 

osallistujalla oli myrkyllinen sieni kädessä, kommunikointia tehostettiin usein non-

verbaalein keinoin, kuten laittamalla kädet ruksiin, pudistamalla päätä, näyttä-

mällä kyseisen sienen kuvaa sienikirjasta ja osoittamalla sienikirjan symbolia 

pääkallosta. Non-verbaaliviestintä oli hyvin tärkeässä roolissa retkien vuorovai-

kutustilanteissa, sillä ilmeillä, eleillä ja kehon asennoilla sanomaa pystyi tehosta-

maan. Kerron non-verbaalien viestien tärkeydestä enemmän luvussa 7.2. 

 

 

Taulukko 5. Kielisolmut, jotka eivät ratkea 
 Kotitalousopettaja Osallistuja  

 
5.1  

M1: Ei, vain se osa, mikä käytetään siitä 
kasvista 
 
M1: Riippuu siitä, että mitä käyttää 
M2: Jos tahdot käyttää lehdet, poimi vaan 
lehdet. Jos haluat käyttää kukat, niin silloin 
kukat. 

Tarvitseeko poimia koko vartalo? 
ß 
 
Kysymys oli tämä koko vartalo tai vai? 
ß  
 
 
(Osallistujalla ei ihan näytä ymmärtävän) 
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5.2  
 
M1: Niitä on paljon syötäviä ja ei-syötäviä 
sieniä. Haperoita on hirvittävän paljo. Niitä 
on todella paljon, mutta kanagashapero, on 
satoisa, tarkoittaa sitä, että niitä on paljoon 
ja se on syötävä esimerkiksi. On hyviä ja on 
huonoja haperoita. Pitää tunnitsaa. 

O: sitten yksi kysymys, onko vain tama ei 
syötävä?  
ß 

5.3  
M1: Niin, siin on vähän kun vuohen sorkka, 
vuohen jalka  
 
M1: Niin mut se on sorkka se jalka, se muis-
tuttaa sitä? 

O:  Miksi vuoenputki? vuohen se on goat?  
ß 
 
O: Aa, se on vuohnjalka. Mut se on tube?  
ß 
(Jäi ihmettelemään..) 

5.4 (puhutaan kuusenkerkistä) 
M1: Niitä voi laittaa vaikka juomaan, ome-
namehun kanssa blenderissä ajaa ta-
saseks ja siivilöidä, tulee ihana juoma. 
Maistuu vähän sitrukselle.  
 

 
 
 
O: Aha (jää ihmettelemään) 

 

Aineistosta nousi esille tilanteita, joissa osallistuja ei saanut täsmällistä ja suoraa 

vastausta kysymykseensä. Kotitalousopettajat vastasivat ajoittain liian laajasti, 

kun he olisivat voineet vastata täsmällisesti osoitettuun kysymykseen. Tilanteissa 

on voinut käydä niin, että kotitalousopettaja ei ole kuullut tai ymmärtänyt kysy-

mystä tai on tulkinnut asian hieman laveasti. Aineistoista nousi esiin tilanteita, 

joissa kotitalousopettaja vastaa hiukan ohi kysymyksen, kuten esimerkiksi taulu-

kon 5 kohdassa 5.3. Tässä kotitalousopettajan olisi täytynyt sanoittaa paremmin, 

että vuohenputki muistuttaa ulkonäöltään vuohen sorkkaa, josta nimi luultavim-

min kumpuaa. Osallistuja ei saanut kysymykseen täsmällistä vastausta, vaan jäi 

ihmettelemään, miten putki vuohen jalkoihin liittyi. Kahden tunnin luontoretkellä, 

jossa oli tarkoitus ennättää tehdä useita asioita, kuten oppia luonnonantimista, 

kerätä niitä sekä toimia suomen kielellä, niin on ymmärrettävää ja inhimillistä, että 

keskittyminen ajoittain herpaantuu.  

 

Osallistujilta meni selvästi yli ymmärryksen tilanne (taulukko 5, kohta 5.4), jossa 

kotitalousopettaja vinkkasi hieman ohimennen kuusenkerkistä tehtävän juoman 

ohjeen. Kyseinen tilanne tapahtui luontoretken loppupuolella ja opettajat olivat 

toimineet hyvin aktiivisesti ja vuorovaikutuksellisesti jo yli puolentoista tunnin 

ajan. Luultavasti opettajan keskittyminen herpaantui, eikä hän jaksanut enää tä-

män vinkin aikana huomioida osallistujien kielellistä taitotasoa.  
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Taulukko 6. Osallistuja yhdistää uuden sanan aiemmin opittuun 
 Kotitalousopettaja Osallistuja 

6.1  
M2: voikukka 
 
 
M2: Joo hyvä, vähän niin kuin voi, jota lai-
tetaan leivän päälle. Saman värinen, kuin 
voi. Keltainen.  
 

Minkä nimi se on? 
ß 
Voikukka. Minääh, hehheh voi.. voileipä 
 

6.2 M2: Eli kaikista tuoreimmat, nuoreimmat, 
pienimmät villiyrtitt ovat aina parhaita à 
 
T: Haha hyvä! Ei aikuiset (naurua). 

 
O: vauvat 
ß 

6.3 M2: Sitten kans nurmikolta täältä, niin saa-
tatte löytää siankärsämöä. Nää nimet ovat 
aika hauskoja. à 
 
M2: Joo, vähän kuin sian kärsä à 

  
 
O: sian kärsä-mö, siankärsämö hah 
ß 
 
O: oink oink (imitoi sikaa) 

6.4  
M1: Vuohenputkea 

O: Täälläkin on tätä koiran… eiku - - oo  
ß 
O: Joo vuohenputkea. Goat tube (nauraa) 

6.5 M1: löytykö sieltä? Mikä siellä on? à 
 
M1: se on karvarousku, se on tosi hyvä 
ruokaiseni. Kannttaa kerätä. Tunnistit on-
tosta jalasta, eli jalka on vähän kuin pilli, 
lakissa on karvaa ja tulee sitä maitiasnes-
tettä. 
  
M1: se on sama, se on vaan nuori 
 
M1: Haha joo se on pieni, lapsi, nuori. 
Senkin voi ottaa ylös jos haluutte.  
 

 
O: joo, en tiedä  
 
 
 
 
O: Entä tuo, mika tuo on 
ß 
O: nuori, eli lapsi haha 
ß 
 
 

6.6  
 
 
R: jos on aalto - aaltoja   
 
 

O: Joo se on hyvä, vaikka vaan viikko. 
Minä menen surffaamaan jos on on waves 
mikä se on? 
ß 
O: Ahaa, radio aalto, mun lempi radioka-
nava. aaltoja jos on, minä surffaan jos ei 
minä ei surffaa.. 

 

Aineistosta löytyi paljon tilanteita, joissa osallistujat yhdistivät uusia sanoja jo 

aiemmin opittuun ja käytössä oleviin sanoihin. Monet sanat ja synonyymit aiheut-

tivat osallistujissa hilpeyttä ja huvittuneisuutta. Toisaalta uudet sanat jäivät pa-

remmin mieleen, kun asiaan tuli muistisääntö. Molemmilla retkillä osallistujat yh-

distivät sanan nuori, sanaan lapsi tai vauva. Osallistujat muistivat, että ”lapset” 

olivat parempia, kun kotitalousneuvojat olivat kehottaneet useasti poimimaan 
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nuoria, pieniä ja tuoreita. Villiyrteissä osallistujat pystyivät yhdistämään yrttejä 

(siankärsämö & vuohenputki) eläimiin, jolloin villiyrttien nimet jäivät paremmin 

mieleen.  

 

Taulukko 7. Vaikeiden käsitteiden avaaminen  

 Kotitalousopettaja Osallistuja 
7.1 M2: Onko teillä tota jokamiehen oikeudet tuttuja, tiedät-

tekö mitä tarkoittaa jokamiehen oikeudet??  
M1: Jokamiehen oikeudet tarkoitta sitä, että kaikki jotka 
asuu ja oleskelee suomessa saa kerätä puistoista ja 
metsistsä esimerkikis marjoja, sieniä ja kasveja.(Pieni 
tauko) Eli tarvitsee lupaa, mutta kenenkään pihaan ei 
saa mennä. Mutta kuka tahansa saa kerätä esimerkiksi 
näitä villiyrttejä. Mutta emme saa kerätä esimerkiksi 
lehtiä puista tai kuusenkerkkiä. 
M1: Joo puista ei saa repiä ei ei ei ottaa oksia, ei kaar-
naa, ei saa ottaa lehtiä, eli puut on kiellettyä. 
M2: Puut on kiellettyä, vaikka ne ovatkin syötäviä. Sil-
loin pitää kysyä maanomistajalta lupa, jos haluaa ke-
rätä esimerkiksi lehtiä tai sitten pitää olla omaa maata 
jos niitä haluaa kerätä. Mutta kaikkea mitä meillä on 
tossa korissa, niin niitä saa kerätä. Ja voidaan tunnis-
taa nyt jotakin lehtiä, mutta emme voi kerätä niitä tä-
nään ollenkaan, koska puista ei saanut kerätä. Okei? 
à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O: Okei 

7.2 M2: Tässä on näitä kuusenkerkkiä kuusesta, niin tota 
tässä on nyt kuusenkerkkiä. Eli myös kuusia voi si-
nänsä syödä, eli näitä vaaleita pieniä, joita tässä kas-
vaa, uutta kuusta niin sanotusti, nää on tosi makeita, 
hyviä, pikkasen sellaisia sitruunan makuisia. Mut nää 
on nyt, me olemme täällä, näitä puita ei saa kerätä, niin 
sen takia me ei voida tänään näitä poimia. On kyllä hy-
vin syötäviä ja käytettäviä, ja hyvän makuisia. Nyt ei 
poimita hirveesti niitä tänään, koska puista ei saa poi-
mia. Saa poimia vain ruohokasveja. Niin sen takia. 
Mutta jos tiedätte vaikka, olette jonkun mökillä tai ko-
tona, niin silloin voi käyttää. 
M1: Ja niitä voi laittaa salaattiin tai syödä ihan sellase-
naankin. Tosi hyvän makuisia. Ja jälkiruokiin niitä voi 
kanssa käyttää. Vaikka tehdä jäätelöä tai pannacottaa. 
Todella herkullisen makuisia. Mutta ne pitää kerätä tä-
hän aikaan vuodesta, sillä parin viikon päästä ne on 
isoja ja sitten ne pistelee, ne ei oo enää hyviä. Aina pi-
tää kysyä maanomistajan lupa, saako kerätä näitä?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Osallistujat maistelee ja 
mutustelee) 
 
O: mmm nice (ja maistelee 
kuusenkerkkiä) this is 
good, its tasty, you can 
make a lot of things.   

 

Vaikeita käsitteitä avatessaan, kotitalousopettajat täydensivät toisiaan ja pyrkivät 

selittämään asian hyvin konkreettisesti ja tarkasti. Haasteeksi saattoi nousta in-

formaatiotulva, jonka vuoksi joko osallistujien keskittyminen herpaantui tai sitten 
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asiaa tuli yksinkertaisesti niin paljon, että ymmärrys ei ihan saavuttanut osallistu-

jia. Tämän huomasi muun muassa siinä, kun retkillä käsiteltiin jokamiehenoikeuk-

sia: aluksi opettajat kertovat mitä ja mistä saa kerätä, mutta samalla mainitsevat, 

että puista ei saa ottaa oksia eikä lehtiä. Opettajat olivat kuitenkin päättäneet ker-

toa, mitä ja miten puiden lehtiä tai kuusenkerkkiä pystyisi hyödyntämään. Eli en-

siksi opettajat kertoivat, että puiden antimia ei saa hyödyntää tänään, koska 

meillä ei ollut maanomistajan lupaa, mutta sitten kuitenkin kertovat mitä ja miten 

niitä voisi hyödyntää. Tässä kohtaa tapahtui luultavasti jonkinlainen informaatio-

tulva osallistujien kohdalla, sillä lähes kaikki osallistuja keräsivät ja maistoivat 

kuusenkerkkiä.  
 
Taulukko 8. Kulttuurin kautta tulkitseminen 

 Kotitalousopettaja Osallistuja 

8.1 R: Löytyykö siankärsämöä, löysitkö yrttejä? 
à 
R: Ai ei vielä?   
à 
R: Maistoitko tätä oo voikukkaa? à 
 
R: Sitä voi maistaa, se on tosi hyvää, aika 
makea à 
 
R: (näyttää mallia: poimii kukan ja maistaa) 
à 
 
 
R: Joo se on hyvää. à 
 
R: siitä voi tehdä hyvän marmeladin tai hil-
loa ja lehtiä voi laittaa salaattiin. Maista! 
(Ojentaa kukan) à 

 
O: yrtteja ee ei ei ei 
 
O: Ei vielä. 
 
O: Oo-o joo (tuntuu, että ei ymmärtänyt)  
 
 
O: Makeaa okei. (näyttää hämmentyneeltä) 
 
O: oikeasti? voi syödä? (naurua ja epäus-
koinen ilme kasvoilla) 
ß 
O: Naurua okei joo (on aivan ihmeissään) 
ß 
 
O: aa marmeladi oo okei hyvä. okei… (jää 
ihmettelemään kukkaa, mutta ei maista.) 

8.2  
 
R: Vatsakipuun 
  
M2: Täällä on ammattilainen (hymyillen) 

O: Minun kotimaani se on hyvä jos kipeä. 
Kipeä, kun täällä (osoittaa vatsaansa)  
ß 
O1: Syödään pannaan vettä öö suolaa ja 
tätä 

8.3  
 
M1: Ai näille yrteille? Nämä voi syödä, voi 
tehdä salaattia, tai voi paistaa, keittää ja 
käyttää mausteena 

O: Mina, tulla tänne ja kerätä. Sisällä me ot-
taa, mitä niille sitten voi tehdä 
ß 

8.4  
 

O: Onko jos mä tulen minun perhe kanssa, 
niin onko ilmainen?  
ß 
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Retkillä kuitenkin käytiin jo ihan alussa tarkasti läpi jokamiehen oikeudet ja niissä 

painotettiin, että jokainen Suomessa oleskeleva saa käyttää luontoa siitä riippu-

matta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Retken aikana nousi useasti esille, 

että puistoista ja metsistä saa kerätä villivihanneksia maksutta, kunhan ei aiheuta 

haittaa tai häiriötä. Tämä oli selkeä kulttuurinen ristiriita monelle ja uskon sen 

johtuvan siitä, että heidän kotimaa ei tunne jokamiehenoikeuksia. Aineistossa oli 

useita esimerkkejä siitä, että retken lopussa osallistujat tulivat kysymään, saa-

vatko tulla myöhemmin samaan paikkaan keräämään luonnonantimia ja vielä il-

maiseksi (kuten taulukon 8 kohdissa 8.1 & 8.4).  

 

Villiyrttiretken loppupuolella nousi esille tilanne, joka jäi hyvin mieleen jo retkellä 

ja kirjoitin sen tarkasti ylös kenttäpäiväkirjaan (taulukon 8 kohta 8.1). Kysyin yh-

deltä osallistujalta, oliko hän löytänyt ja maistanut villiyrttejä. Hän tuntui olevan 

hieman hämmentyneen oloinen, eikä ymmärtänyt, että villivihanneksia voi syödä 

suoraan maasta. Kun sitten konkreettisesti näytin hänelle, että voikukkia voi 

syödä, syömällä yhden kukan itse, oli hän silminnähden hämmentynyt. Uskon, 

että siinä kohtaa hänelle tuli jokin kulttuurinen konflikti, ja on mahdollista, että hän 

ei aiemmin elämässä ollut poiminut ruokaa suoraan luonnosta. Ja vaikka olimme 

puhuneet jo puolitoista tuntia villivihanneksista, niiden keräämisestä ja käytöstä, 

oli hän epäuskoinen, että niitä sai oikeasti poimia ja hyödyntää ravintona.  

 

Toisaalta aineistoista nousi esille monia esimerkkejä siitä, kuinka osallistujat oli-

vat hyödyntäneet luonnonantimia jo omassa kotimaassaan ja niiden käyttö oli 

tuttua. Havaitsin, että etenkin venäjää puhuvat osallistujat kertoivat avoimesti 

omia kokemuksia luonnonantimien hyödyntämisestä ja niiden poimimisesta (ku-

ten taulukon 8 kohdassa 8.2). 

M1: Tää? Joo on! Tänne voi tulla aina. Ja 
noita yrttejä saa kerätä ilmaiseksi. Ei ke-
nenkään kotipihalta, mutta puistoista ja 
metsästä voi. à 
 
T: Täältä voi, tää on julkista tilaa, juuri sel-
lainen paikka, mistä voi kerätä. Suomessa 
saa kerätä ulkoa kasveja ja myös marjoja 
saa kerätä ja sieniä. Mutta ei kenenkään 
kotipihalta 

 
 
 
O: Täältä? 
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7.2 Havainnollistava ja ymmärrettävä kotitalousneuvonta 
 

Havainnollistava ja ymmärrettävä kotitalousneuvonta rakentuu monen asian 

summana. Kotitalousopettajat tuottivat havainnollistavaa ja selkeää kotitalous-

neuvontaa retkillä usein eri keinoin niin verbaalisti kuin non-verbaalisti. Pääasi-

assa retkillä opettajat puhuivat selkokieltä, eli puhuivat asioista hyvin konkreetti-

sella tasolla. He selittivät sanojen tarkoituksia monin eri tavoin ja käyttivät kieli-

kuvia. Kotitalousopettajat usein myös osoittivat tai näyttivät konkreettisesti asian, 

mistä puhuivat.  

 

Taulukko 9. Selkokieli ja sanojen selittäminen 

 Kotitalousopettaja aloitteen tekijä Osallistuja 
9.1 M1: Amm mitä tarvitaan retkelle? Retkelle on hyvä olla esi-

merkiksi kori, mihin kerätään niitä, muovipussi ei ole hyvä. à 
M1: Muovipussi ei oo hyvä, ne pilaantuu siellä helposti. Ei hen-
gitä, ne villivihannekset menee heti plööh, menee näin (osoit-
taa nuupahtanutta voikukkaa). Paperipussit on jo huomatta-
vasti parempia (näyttää paperipussia). Jos teillä ei oo paperi-
pussia tänään mukana niin voidaan antaa teille paperipusseja 
ja voitte niihin kerätä niitä. Kannattaa kerätä aina yhtä lajia yh-
teen pussiin. Tänne voikukkaan ja toiseen nokkosta ja niin 
edespäin. Silloin on helppo tunnistaa ja katsoa, että mitä siellä 
on. Jos kerää nokkosia, nokkoset polttaa, niin voi olla sakset 
mukana.  
M2: Joo, polttaa, pistää, ai ai ai (ilmehtii irvistäen)  

 
O: Miksi? (naurua) 

9.2 M1: mm joo ja ne kannattaa aa kun, ne kannattaa valmistaa 
ruuaksi sinä päivänä, kun olette ne kerännyt. Eli kun olette ke-
ränneet villivihannekset, niin kannattaa mennä sit kotiin sa-
man tien ja laittaa niistä ruokaa, tai pakastaa tai kuivattaa ne. 
Niit ei kannata säilyttää.  

 

9.3 M1: Ja kun sieniä kerätään, niin ne kannattaa käsitellä mah-
dollisimman nopeasti, kun menette kotiin, ne kannattaa sii-
vota, pilkkoa ja paistaa tai laittaa pakkaseen nopeasti - ne pi-
laantuu helposti, niinku liha tai kala myös. Ei saa jättää pitkäks 
aikaa minnekään.   
 

 

9.4 M2: Teistä varmasti moni tunnistaa voikukan, mutta voikukkia 
on sata, yli sata erilaista lajia ja voikukat ne yleisesti kasvata 
tällälailla vähän niinkuin yhdessä yhtälailla ja keskeltä lähtee 
yksi kukka. Ja kukka, tämä varsi on ontto. Vähän kuin pilli. Eli 
sen tunnistaa myös siitä. Ja lisäksi täältä tulee, tätä (puristaa 
vartta ja näyttää maitiasnesteen), sitä kutsutaan maitiaisnes-
teeksi. Vähän kuin maitoa. Valkoista nestettä tulee täältä si-
sältä. Sen tunnistaa myös siitä. Voikukat ovat hyvin, ne eri lajit 
ovat eri makuisia. Jotkut ovat paljon vahvempia, voimakkaam-
pia ja toiset ovat miedompia. Niin voi hyvin maistaa ja sitten 
päättää, että onko se hyvää salaatissa vai onko liian voima-
kas. Eli voi maistaa siinä luonnossa, että onko hyvän makui-
nen, koska eri lajit ovat eri makuisia. Olisiko voikukasta kysttä-
vää? 
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Retkillä kotitalousopettajat käyttivät selkokieltä ja pyrkivät selittämään yksinker-

taisetkin asiat moni eri tavoin. Asioista myös puhuttiin kohtuullisen konkreettisella 

tasolla. Opettajat puhuivat normaalia puhetempoa hitaammin ja äänsivät sanat 

tarkasti. Kotitalousopettajat olivat selvästi tehneet yhdessä töitä aiemminkin, sillä 

heidän yhteistyö oli erittäin sujuvaa ja he täydensivät toisiaan ja toistensa lau-

seita. Koen, että retkien kotitalousneuvonnan selkeyteen vaikutti myös se, että 

opettajia oli kaksi, sillä näin ollen osallistujat saivat reilusti myös henkilökohtaista 

neuvontaa ja kaikki saivat halutessaan kysyä opettajilta mieleen tulevia asioita.  
 

Taulukko 10. Kielikuvat 
 Kotitalousopettaja Osallistuja 
10.1 M1: Eli täs on nyt kyseessä tatti, niin kai-

kissa tateissa on lakin alapuolella pillit. 
Tämmöinen, puhutaan pilleistä, eli se lakin 
alapinta on tommoinen aika sileä, muistut-
taa pesusientä.  
 

 
 
 
 
O: ahaa (katsoo tarkemmin) 

10.2 M2: Tää on kehnä--, kehnäsieni. Erinomai-
nen ruokasieni. Tällä on jalassa sellainen 
rengas. Ja renkaan yläpuolella, lakin alla 
on tuollainen sahalaitainen ”revontulikuvio” 
(osoittaa kohtaa, mistä puhuu). Ja sillä on 
kehnä tossa pinnalla, lakin päällä.  
M2: Ja rengas saattaa irrota kasvaessa. 
Lakin päällä on kehnää, eli mmm- kuin olisi 
ripotellut jotain pölyä tähän pinnalle. Tämä 
on tosi hyvä. 

 
 
 
 
 
 
 
O: kehna ahaa.  

10.3 M2: - - tämän rouskun jalan halkaisee, niin 
se on ontto. Siel on aina ilmaa siellä sisällä, 
eli se on ontto, vähän niin kuin iso pilli. Eli 
kun sen jalan halkaisee, ja näkee että se 
on ontto, niin tietää että hei, tää on rousku. 

 

 
Sen lisäksi, että opettajat käyttivät retkillä selkosuomea ja sanoittivat asioiden 

merkityksiä, he käyttivät paljon kielikuvia ymmärrettävyyden parantamiseksi. Kie-

likuvien tarkoituksena oli antaa osallistujille muistisääntöjä sekä auttaa luomaan 

asioista mielikuvia. Tattien pillistöstä puhuttiin usein pesusienenä, sillä varmasti 

jokaisella osallistujalla on mielikuva siitä, miltä pesusieni näyttää. Näin ollen löy-

täessään sienen, osallistujat muistivat tarkistaa, löytyikö lakin alta pesusienimäi-

nen pillistö, joka sitten helpotti sienen tunnistamista.  
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Taulukko 11. Havainnollistaminen osoittamalla 

 Kotitalousopettaja  Osallistuja 
11.1 M1: Ja sen lisäks ku näitte, et on kori mu-

kana ja on sopiva varustus eli kumisaap-
paat ja kännykkä ainakin, veitsi on mukana 
ja juomapullo voi olla mukana, mut sit voi 
olla hyvä olla mukana, hyvä sienikirja. 
(Nosti ja osoitti kaikki mainitut varusteet 
samalla puhuessa)  

 
 
 
 
(Osallistujat seuraavat ja nyökyttelevät.) 

11.2 M2: Joo. Usein kun lähtee niitä sieniä tun-
nistamaan, tai kun katsoo kirjasta tunto-
merkkejä, niin siellä usein puhutaan sienen 
eri osista. Ja tämä öö on tota sienen jalka 
(osoittaa jalkaa). Siitä kasvaa aina siitä ja-
lasta sieltä maasta. Sitten on sienen lakki, 
vähän niinku sienen hattu ja lakki. Ja nää 
on ne kaksi pääosaa aina sienessä: jalka 
ja lakki. Ja sitten yksi tosi tärkeä tunnistus 
tai merkki, niin pitää katsoa aina tonne sie-
nen lakin alapuolelle. (Osoittaa vuorollaan 
sienen jalkaa, lakkia ja lakin alapuolta). 

 
 
 
 
 
 
(Osallistujat kuuntelevat ja katsovat.) 

11.3 M1: Muovipussi ei oo hyvä, ne pilaantuu 
siellä helposti. Ei hengitä, ne villivihannek-
set menee heti plööh, menee näin (osoit-
taa nuupahtanutta voikukkaa). Paperipus-
sit on jo huomattavasti parempia (näyttää 
paperipussia). 

 
 
 
(Osallistujat kuuntelevat ja katsovat.) 

11.4  
M2: hmm tää on varmasti pulkkosieni, 
myrkkysieni, sen tunnistaa siitä, että sen 
lakin reuna, eli hatun reuna, kääntyy alas-
päin, on melko pyöreä. Katso tätä (osoittaa 
haperon lakkia), siinä on terävä reuna. 
Pulkkosienessä on pyöreä, se kääntyy 
alaspäin. à 
R: Ja kun sitä koskee, siitä tulee tumma.  
M2: Joo, ja kun sitä koskee, tulee tumma 
jälki, eli se tummuu. Se on pulkkosieni, 
myrkkysieni. Ei saa kerätä. 
M2: Tääl on pulkkosieni, mikä on myrkylli-
nen, tulkaa katsomaan, niin opitte. Täällä 
on nyt myrkyllinen sieni, pulkkosieni, tän 
tunnistaa siitä, että reunat kääntyy sisään-
päin, ja kuten sä huomaat tässä haperossa 
on terävä reuna, kun taas pulkkosienessä 
reuna kääntyy sisäänpäin. Ja se kosketuk-
sesta tummuu. Ja nää on tosi myrkyllisiä, 
jos syö paljon, voi jopa kuolla. à 
 
M1: ei saa syödä 

O: tama? 
 
 
 
 
 
O: Ahaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O: Eli huono sieni. 
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11.5  
M2: Tää on kehnä--, kehnäsieni. Erinomai-
nen ruokasieni. Tällä on jalassa sellainen 
rengas. Ja renkaan yläpuolella, lakin alla 
on tuollainen sahalaitainen ”revontulikuvio” 
(osoittaa kohtaa, mistä puhuu). Ja sillä on 
kehnä tossa pinnalla, lakin päällä 

O: mika tama on? 
 

 

Yksi tehokas havainnollistamisen keino, joka nousi aineistosta esille, oli puhutta-

vien asioiden osoittaminen sekä näyttäminen. Etenkin retkien alussa kaikki etsit-

tävät ja kerättävät luonnonantimet esiteltiin selkeästi niin näyttämällä edestä, kun 

laittamalla kiertoon, jotta jokainen pääsisi moniaistisesti tutustumaan niihin tar-

kemmin. Alussa molemmilla retkillä myös havainnollistettiin tarvittavat retkivarus-

teet näyttämällä ne esiteltäessä. Retkien keräilyvaiheessa kotitalousopettajat 

monesti osoittivat tuntomerkit näyttämällä niitä osallistujille konkreettisesti. 

 

 

 

Taulukko 12. Havainnollistaminen toistamalla 

 Kotitalousopettaja Osallistuja 

11.1  
M1: Halpaa halpaa, se on ilmaista täällä on tota ilmai-
nen supermarketti, ruokaa on joka puolella, kannattaa 
kerätä ja ruokalasku tulee tosi pieneks, kun kerää villi-
vihanneksia, niitä tulee aina. Eli ne on satoisia, elikkä 
se tarkoittaa sitä että niitä on paljon. Samalla tavalla, 
kun vaikka syksyllä tulee paljon sieniä, mutta me voi-
daan vähän jännittää, että tuleeko niitä, mutta rikka-
ruohoja ja villivihanneksia, niitä tulee aina. 

O: Halpaa 
ß 

11.2 M2: Nokkosen hyvin saatatte löytää tänään hyvin täl-
laista nokkosen näköistä kasvia. Mutta tämä ei ole nok-
konen, vaan valkopeippi. Mutta sitten huomaa, kun 
koskettaa, että tämä varsi on erilainen. Varsi on neliö. 
Nokkosella on pyöreä varsi, niin tämä on neliö, tämä on 
myös ontto, vähän kuin pilli tämä varsi.  

 
 
 
 
O: Tää oli hyvä, tämä ne-
liö varsi. 

11.3 M2: Nokkonen, hyvä sieltä tulikin. Nokkonen on toinen 
sellainen hyvin yleinen, monipuolinen, villiyrtti. Nokko-
nen on se mikä polttaa, pistää, ai ai ai. Eli sen voi ihan 
kokeilla, että se saattaa ihan hieman polttaa. Niin tietää 
että kyseessä on nokkonen silloin. Nämä pienet, nuoret 
nokkoset eivät polta niin paljoa, voi kokeilla. Eli nuoret 
ei polta, ei pala sormet. - - . Nokkosessa on myös voi-
makas tuoksu, mitä voi kokeilla haistaa, tuoksuttaa. 
Kannattaa aina käyttää kaikkia aisteja, kannattaa tun-
nustella ja haistella. Ja sitten voi jo pikkasen maistella, 
jos tietää että mikä kasvi on kyseessä. Ja mitä nuo-
rempi nokkonen, sen parempi. Vanha nokkonen, siitä 
tulee puinen ja kova ja joo, ei niin hyvä. 

 



 

 57 

11.4 M2: Sitten yksi laji, jos meillä on tatteja, on rouskuja ja 
sitten paljon tuolla metsässä on tällä hetkellä haperoita, 
ja haperot tarkoittaa sellaista, että ne menee helposti 
hajalle, se ei ole kauhean kiinteä se rikkoutuu helposti. 
Se hapero sana tulee siitä. Ja ne haperot on vähän sel-
laisia, että ne näyttää vähän rouskuilta, mutta näistä 
kun katkaisee jalan - ei ole ontto, eli kyseessä ei ole 
rousku. Ja samoin jos tätä lähtee näin vähän käsittele-
mään, niin tämä menee helposti rikki. Tämä on haperoa 
eli menee ihan helposti rikki, niin se tarkoittaa sitä, että 
se on hapero. Haperoissa on paljon syötäviä sieniä ja 
paljon sellaisa, joita ei voi syödä. Eli pitää tunnistaa 
100%. 

 

11.5 M2: Tattien lisäksi, niin on paljon noita rouskuja. Ja tää 
on nyt karvarousku, tää on tällainen kauniin vaaleanpu-
nainen. Karvarousku on nimensä mukaisesti vähän 
karvainen. Lakin päällä on karvaa. --. Ne on helppo tun-
nistaa ja usein vähän vaaleenpunainen ja mun mielestä 
naisellinen sieni, söpö sieni. Ja tää karvarousku kuuluu 
rouskuihin ja rouskut on helppo tunnistaa siitä, kun tä-
män rouskun jalan halkaisee, niin se on ontto. Siel on 
aina ilmaa siellä sisällä, eli se on ontto, vähän niin kuin 
iso pilli. Eli kun sen jalan halkaisee, ja näkee että se on 
ontto, niin tietää että hei, tää on rousku. Ja toinen hyvä 
tuntomerkki rouskussa on, että rouskuista tulee myös 
maitiaisnestette, tippu vähän niinku maitoa - valkoista 
nestettä. Kun rikkoo vähän lakkia, niin tulee valkoista 
nestettä, maitiasnestettä. Eli rouskut tunnisti kahdesta 
asiasta, on ontto jalka ja niistä tihkuu maitoa, valkoista 
nestettä täältä lakista. 

 

 

Asioiden toistaminen oli luontaista etenkin toiselle kotitalousopettajalle. Hän selitti 

saman asian monin eri tavoin, toisti sanoja sekä käytti synonyymeja. Näin ollen 

kotitalousneuvonnan ymmärrettävyys parani. Toisaalta jokaisen sanan avaami-

nen tuottaa paljon informaatiota ja siinä piili riski, että oleellinen asia katoaa in-

formaatiotulvaan. Selkokielisiin käytänteisiin kuitenkin kuuluu, että sanoja, joita ei 

yleiskielessä tarvitsisi selittää, selitetään ja avataan puheessa sekä tekstissä 

(Selkokeskus, 2017). Opettajat myös täydensivät toistensa sanomaa ja toistivat 

lauseita ja sanoja monin eri tavoin pyrkiessään tuottamaan selkokieltä sekä ym-

märrettävää kotitalousneuvontaa. 
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Taulukko 13. Apuvälineet  
 Kotitalousopettaja Osallistuja 
12.1  

M2: Se on siankärsämö. 
 
M2: Joo, siankärsämö. (Ojentaa kuvakor-
tin) 
 

O: Mika tama on? 
 
O: sian, sijan, sika. Saako nahda, miten 
tama kirjoitetan? 

12.2  
M1: Joo, se on oikein hyvä, muitatko mikä 
se on? à 
 
M1: Joo kyllä, se onvoitatti. Limainen 
pinta ja pillistö lakin alta on ihan voin kel-
tainen. Ja isommissa on se rengas, lakin 
alla. à 
 
M1: tottakai. 

O: onko tama hyva? 
ß 
O: oo, oliko se tatti? 
ß 
 
 
O: saanko nahda kirjasta? 
ß 
O: (Ottaa kännykällä kuvan kirjasta ja 
sienestä.) 

 

Retkillä puhetta ja kommunikointia tuettiin monin eri tavoin verbaalisti ja non-ver-

baalisti. Yksi tehokas apukeino kommunikoinnin tukemisessa ja havainnollista-

misessa oli etukäteen valmistetut kuvakortit. Molemmilla retkillä oli tehty etukä-

teen valmiiksi kuvakortit kerättävistä luonnonantimista. Kevään villiyrttiretkelle oli 

etukäteen päätetty, mitä villivihanneksia kerätään. Näin pystyimme tekemään ret-

kille valmiiksi täsmälliset kuvakortit. Sieniretkille otettiin mukaan kuvakortteja ylei-

simmistä sienistä, mitä toivoimme löytävämme. Kuvakortit helpottivat kommuni-

kointia monin eri tavoin ja niiden avulla osallistuja pystyi muun muassa lukemaan 

luonnonantimen nimen ja näkemään siitä kuvan. Tämä helpotti uuden oppimi-

sessa, kun osallistuja sai moniulotteisen ja -aistisen kokemuksen.  
 
 
 
 

Kuvio 2 Esimerkki retkillä käytetyistä kuvakorteista. 
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Taulukko 14. Pedagogisesti vastuullisesti suunniteltu ohjelma  

 
 Kotitalousopettaja Osallistuja 
13.1 M1: Meillä on kaks tuntia aikaa tässä ja tän kurssin tarkoituksena on 

että te opitte tunnistamanaan nämä kaikki villivihannekset, mitä 
tuolla korissa on, keräämään niitä ja hyödyntämään niitä teidän ar-
kielämässä, eli laittamaan niistä esimerkikis ruokaa. Mutta tänään 
tärkein on se että opitte tunnistamaan näitä villivihanneksia ja opitte 
niitä keräämään. Ja ajatuksena on että käydään tässä lävitse ihan 
perus asioita villivihanneksista ja sen jälkeen me esitellään teille nää 
villivihannekset ja sitten lähdetään yhdessä kiertämään tällä alueella 
ja tunnistetaan niitä villivihanneksia ja kerätään niitä. Ja kun yhdessä 
alotetaan niiin yhdessä lopetetaan. Ja lopuks me katotaan ne teidän 
kaikki keräämät villivihannekset, niin voidaan taata, et kaikki mitä ke-
räätte, on syötäviä. 

 

13.2 M2: Ja sitten kun näitä sieniä on kerännyt, on poiminut ja tunnistanut 
nämä varmasti, niin on tärkeää ottaa selvää, mitä siitä sienestä voi 
tehdeä. Voiko sen syödä raakana, vai täytyykö se paistaa vai täy-
tyykö se keittää ensin. Ja esimerkiksi tämä punikkitatti on sellainen, 
että tätä täytyy paistaa hyvin, ennen kun voi syödä, muuten tulee 
kipeä vatsa. 
M1: Tulee tosi tosi kipeä vatsa, jos ei kunnolla paista sitä.  
m2: Eli täytyy noin 10min paistaa pannulla ja siten voi hyvin syödä 
on erittäin maukas, mut täytyy tietää ja osata paistaa - kypsentää 
kunnolla. Ja sit esimerkiksi on moni kirpeitä sieniä, kuten esim ha-
perot ja rouskut, mistä puhutaan kohta ja ne täytyy keittää. Eli aina 
kun tunnistatte sienen, niin täytyy tietää, katsoa kirjasta tai kysyä 
sienestäjältä, että mitä sille sienelle kuuluu tehdä.  
M1: Ja tatit on turvallisia, niissä ei oo myrkyllisiä, mut niissä on joitain 
pahan makuisia. Ja te saatte retken lopuksi meiltä tälläisen ohjekir-
jan, missä kerrotaan, miten näitä sieniä voi käyttää ruuaksi. Saatte 
sitten retken lopuksi nämä. Mutta tärkeää on, että sienen tunnistaa 
100% varmasti. Ymmärsikö kaikki? 

 

 
Havainnollistava ja ymmärrettävä kotitalousneuvonta on myös pedagogisesti 

vastuullista, eli se on ennalta suunniteltua niin, että se ottaa huomioon kohdeylei-

sön ja heidän mahdollisen tieto-taito-tason. Pedagogisesti vastuullinen neuvonta 

on rakennettu osallistujalähtöisesti ja opetus etenee kronologisesti hiljalleen sy-

ventyen. Kotitalousneuvojien tulee etukäteen miettiä, mitkä ovat ne kaikkein tär-

keimmät asiat, jotka kaikkien osallistujien olisi hyvä hallita. Opettajalla on peda-

goginen vastuu siitä, että opetetusta asiasta kaikille jää vähintäänkin ne yksin-

kertaiset, tarvittavat ja tärkeät asiat mieleen ja neuvontatuokioilla tulee olla selkeä 

aloitus, toiminta / informaatio ja lopuksi kattava yhteenveto.  
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Taulukko 15. Opettajien vuorovaikutuksellinen ote 

 
Molemmilla kotitalousopettajilla oli hyvin vuorovaikutuksellinen ote ja he tukivat 

oppimista neuvontatilanteissa jatkuvasti kyselemällä. Vaikka osallistuja ei olisi ot-

tanut kontaktia opettajaan, olivat molemmat opettajat hyvin aloitteellisia ja aktiivi-

sia vuorovaikutustilanteissa. He myös motivoivat osallistujia kehuen osallistujien 

onnistuessa ja täydensivät, jos vastaus ei ollut riittävä.  

 
  

 Kotitalousopettaja  Osallistuja 
14.1 M2: Muistako, mikä oli selvin ero valkopei-

pissä ja nokkosessa? (näyttää valkopeippia ja 
nokkosta ja pyörittelee varsia) à 
 
 
M2: Joo nokkonen polttaa, pistää, ja valkopei-
pin varsi oli neliö. Hyvä, tosi hyvin muistettu.  

 
 
O: Aivan, vartalo on neliö! Ja nokkonen 
pistää.  
ß 

14.2 M2: Täällä olisi, tunnistatteko, muistatteko ni-
meä? à 
M2: Karvarousku, tuolla toinen, kolmas neljäs, 
eli ne saatta olla vähän piilossa., täältä kun ot-
taa, niin kanattaa ottaa näin ja jos oliti veitsi 
lähellä niin putsaisin à 
M2: Onn erittäin hyvä ruokasieni! à 
 
M2: Karvarousku  

 
O: Oo jooo 
 
 
 
O: Hyvä ruoka? 
O: Katso tama on hyvä ruoka  
O1: Helena davai davai, taalla hyvä 
ruokasieni! 

14.3 M1: Muistatko mikä tämän nimi oli? à 
 
M1: Joo, ihan hyvä, poimunlehti. Niitä joskus 
kutsutaan myös hiiren hameeksi, eikö ole aika 
kauni.  

 
O: Ooh p, poi.. ehh.  

14.4 M2: Onko löytynyt litulaukkaa? à 
 
M2: Nokkonen, ai polttiko pahasti? à 

 
O: Joo paljon, ja sitten se pistava, se 
nokko 
 
O: Jooh haha, poltti vahan joo. Haha. 
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7.3 Tulosten yhteenveto 
 
Tämän laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, selvittää sekä tulkita, 

millaista kotitalousneuvonnan tulisi olla, jotta se saavuttaa ymmärrettävästi suo-

men kielen opiskelun aloittaneet ihmiset. Kiinnostuksen kohteena on, millä kei-

noin ja mitä tukitoimia voidaan käyttää, jotta ymmärrettävyys paranee. HANK-

KEEN retkien kotitalousneuvonnassa käytetty kieli oli suomi ja sitä puhuttiin lähes 

kaikissa neuvontatilanteissa osallistujien ja kotitalousopettajien välillä. Retkien 

osallistujien monikielisyys kuitenkin näkyi niin puhutuissa kielissä kuin havaitta-

vissa olevissa etnisyyksissä. Aineistossa nousi esiin monia kielitietoisuuteen ja 

kommunikaatioon liittyviä tilanteita.  

 

Pääasiassa osallistujat puhuivat keskenään suomea, mutta samaa äidinkieltä pu-

huvat tai muuten plurilingvaalit osallistujat, jotka puhuivat sujuvasti jotain yhteistä 

kieltä, käyttivät välillä etenkin pienryhmissä omaa äidinkieltään tai jotain kolmatta 

yhteistä kieltä kommunikointiin. Myös tilanteissa, jossa joku osallistuja ei ymmär-

tänyt jotain tiettyä sanaa tai asiaa, auttoi toinen osallistuja kääntämään tämän 

omalle äidinkielelle tai muulle yhteiselle kielelle. Spontaania limittäiskielisyyttä 

esiintyi siis usein etenkin osallistujien keskinäisessä kommunikoinnissa ja autta-

mistilanteissa. Monikielisille suunnatussa kotitalousneuvonnassa onkin hyvä pi-

tää mielessä, että plurilingvaaleille henkilöille kielet eivät ole toisistaan erillisiä 

koodeja vaan monipuolinen kielellinen resurssi, joita kannattaa hyödyntää oppi-

misien prosesseissa (Ahlholm, 2018). Kotitalousneuvojien spontaani limittäiskie-

lisyys näyttäytyi muun muassa englannin käyttämisenä apukielenä tilanteissa, 

joissa osallistuja ei ymmärtänyt, mitä kotitalousopettaja tarkoittaa, eli tilanteissa 

ilmeni jokin kielellinen konflikti. Kotitalousopettajien käyttämää spontaania limit-

täiskielisyyttä esiintyi aineistossa kuitenkin kohtalaisen vähän. Etukäteen suunni-

teltua limittäiskilisyyttä en havainnut, eikä se noussut litteroidusta materiaalista 

esille.  

 

Yhä useammat eurooppalaiset kielipedagogiikan tutkijat (mm. Rosén & Wedin 

2015; Ganuza & Hedman 2017; Blackledge & Creese 2014) pitävät limittäiskieli-

syyden käytänteiden hyödyntämistä pedagogiikassa järkevänä, sillä kielillä on 
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keskeinen merkitys oppimisessa ja yksilöiden identiteetin rakentumisessa. (Ahl-

holm, 2018.) Tämän vuoksi myös monikielisille suunnatussa kotitalousneuvon-

nassa voitaisiin aktiivisesti sovittaa limittäiskielisyyden käytänteitä. Tämä vaatii 

ryhmän tuntemusta ja tietämystä kielistä, mutta opetusmenetelmissä pystyisi 

hyödyntämään monikielisiä käytänteitä ja monissa tilanteissa englanti saattaisi 

toimia hyvänä apukielenä.  

 

Retkillä ilmeni paljon erilaisia kielellisiä konflikteja sekä kielisolmuja, joita niin ko-

titalousopettajat, osallistujat, osallistujien oma suomen kielen opettaja sekä muut 

museotyöntekijät pyrkivät ratkomaan vaihtelevin keinoin. Ymmärtämisen saavut-

tamisessa kotitalousopettajat käyttivät neuvonnassaan erilaisia verbaaleja kuin 

non-verbaaleja tehokeinoja. Vaikeita käsitteitä, kuten esimerkiksi jokamiehenoi-

keus, kotitalousopettajat pyrkivät sanoittamaan monin eri keinoin ja toistamalla 

asioita. Vaikeita käsitteitä avatessaan, kotitalousopettajat täydensivät toisiaan ja 

pyrkivät selittämään asian hyvin konkreettisesti ja tarkasti. Liian tarkka sanojen 

avaaminen ja selittäminen loivat kuitenkin uuden mahdollisen pulman. Näissä ti-

lanteissa aineisto antoi viitteitä mahdollisesta informaatiotulvasta, jonka vuoksi 

joko osallistujien keskittyminen herpaantui tai sitten tietoa tuli yksinkertaisesti niin 

paljon, että ymmärrys ei saavuttanut osallistujia kaikilta osin. 

 

Aineistosta nousi esille tapauksia, joissa osallistujien kommunikointi oli ristirii-

taista. Näissä tapauksissa (esimerkiksi taulukko 8, kohta 8.1) non-verbaaliset 

viestintäkeinot, kuten kehonkieli ja ilmeet paljastivat, että ymmärrettävyyttä ei oltu 

vielä saavutettu, vaikka osallistuja vastasi opettajan kysymykseen myöntävästi. 

Onkin tyypillistä, että kehonkieli paljastaa sen, mitä sanoilla ehkä yritetään pei-

tellä, sillä kommunikointi rakentuu niin tiedostetuista kuin tiedostamattomista 

viesteistä. (Huuhtanen, 2012, s. 12.) Tämän vuoksi onkin tärkeää pyrkiä raken-

tamaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa osallistujat uskaltavat myöntää epätie-

toisuuden sekä kysymään neuvoa tarvittaessa. 

 

Aineistosta nousi esille useita kulttuurisia ristiriitaisiatilanteita ja kulttuurin kautta 

tulkitseminen tuli aineistosta ilmi selkeästi kaksisuuntaisena. Jokamiehenoikeu-

det aiheuttivat paljon konflikteja, sillä osalle niiden ymmärtäminen oli todella 
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haastavaa.  Osallistujien oli vaikeaa ymmärtää, että kuka vain saa kerätä luon-

nonantimia ilmaiseksi. Toisaalta taas osalle luonnonantimien keräämien ja hyö-

dyntäminen ravintona oli luonnollista ja tuttua jo kotimaassaan. He antoivatkin 

monia vinkkejä muun muassa villiyrttien hyödyntämiseen ja säilömiseen (kuten 

esimerkiksi taulukko 8 kohta 8.2). 

 

Retkillä molemmat kotitalousopettajat olivat aktiivisessa vuorovaikutuksessa 

osallistujien kanssa koko retkien keston ajan, ohjeistivat keräilyä ja kyselivät asi-

oita, vaikka osallistujat eivät olisi ottaneet itse kontaktia opettajaan.  Kotitalous-

opettajien vahva, vuorovaikutuksellinen ote tuki oppilaiden suomen kielen omak-

sumista ja uusien asioiden oppimista. Opettajat kyselivät, kertoivat, toistivat sekä 

vastasivat osallistujien kysymyksiin niin retkien alussa kuin keräilyvaiheessa. 

Opettajat myös motivoivat osallistujia kehuen ja kannustaen. Kaiken kaikkiaan 

kommunikointi retkillä oli hyvin rikasta ja monipuolista, sillä ryhmät olivat erittäin 

heterogeenisiä. Osa osallistujista olivat puheliaita ja luonteeltaan enemmän ekst-

roverttejä, kun toiset taas olivat rauhallisempia ja vähemmän äänessä olevia. 

Myös suomen kielen osaamisen taso vaihteli kovasti.  

 

Aineistosta tuli ilmi tilanteita, joissa kielisolmut eivät ratkenneet (taulukko 5). 

Useissa esille nousseissa tilanteissa osallistujat eivät saaneet täsmällistä ja suo-

raa vastausta kysymykseensä. Kotitalousopettajat vastasivat ajoittain liian laa-

jasti, kun olisi voinut vastata yksinkertaisesti ja tiukasti vain osoitettuun kysymyk-

seen. Tilanteissa on voinut käydä niin, että kotitalousopettaja ei ole kuullut tai 

ymmärtänyt kysymystä tai oli tulkinnut asian hieman laveasti. Aineistosta esille 

nousi myös muutamia tilanteita, joissa kotitalousopettajan keskittyminen her-

paantui, eikä hän tällöin huomioinut osallistujien kielellistä taitotasoa vaan antoi 

kielellisesti turhan haastavaa informaatiota (kuten taulukon 5 kohta 5.4).  

 

Selkeä ja ymmärrettävä kotitalousneuvonta rakentuu monen asian summana. 

Pääasiassa opettajat puhuivat suomea selkokielellä, havainnollistivat sanojen 

merkitystä näyttämällä kyseisen asian, käyttämällä kielikuvia sekä toistamalla 

asiaa. Selkokielissä aiheita käsitellään hyvin konkreettisella tasolla ja sanoja, 

joita ei yleiskielessä tarvitsisi selittää, selitetään ja avataan puheessa ja tekstissä 
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(Selkokeskus, 2017).  Opettajat kiinnittivät tietoisesti huomiota sanastoon ja ava-

sivat sanojen merkityksiä. Etenkin toinen kotitalousopettajista selitti saman asian 

monin eri tavoin, toisti sanoja sekä käytti synonyymeja.  

 

Puhetta voidaan kommunikoinnissa tukea ja myös tarvittaessa korvata erilaisilla 

kommunikaatiomenetelmillä (Huuhtanen, 2011, s. 48). Retkien tehokkaana apu-

keinona osoittamisen ja näyttämisen lisäksi toimivat valmiiksi tehdyt kuvakortit, 

joissa näkyi kerättävä sieni tai villiyrtti niin kuvana kuin kirjoitettuna tekstinä. Ku-

vakommunikoinnin avulla opettajat pystyivät näyttämään, miten sana kirjoitetaan, 

jotta uudet nimet jäisivät paremmin mieleen.  Opettajat näyttivät kaikki kerättävät 

luonnonantimet useaan kertaan elävänä ja kuvana niin retkien alussa kuin keräi-

lyvaiheessa. Myös luonnonantimien osoittaminen, näyttäminen uudestaan ja nii-

hin viittaaminen oli retkien aikana hyvin yleistä. Kotitalousopettajat myös pyysivät 

ajoittain osallistujia nimeämään löytämiään villiyrttejä aktiivisen vuorovaikutuksen 

lisäämiseksi.  
 

Molemmat retket oli suunniteltu pedagogisesti vastuullisesti niin, että retket ete-

nivät loogisessa järjestyksessä: aluksi oli kattava info päivän kulusta sekä käsi-

teltävästä asiasta, tämä jälkeen siirryttiin toimintaan, eli keräilyvaiheeseen ja lo-

puksi tuli olla kattava yhteenveto päivän tapahtumista, jossa samalla tarkastettiin 

osallistujien saaliit. Opettajat olivat etukäteen käyneet kiertämässä retkikohteet, 

jolloin he tiesivät, mitä luonnonantimia retkillä kerättäisiin. Näin ollen retkille oltiin 

pystytty valmistamaan etukäteen kuvakortit kerättävistä villivihanneksista ja ylei-

simmistä sienistä. Ensimmäisellä retkellä tämä sujui erinomaisesti ja pysyimme 

aikataulussa. Toisella retkellä aikataulu venyi keräilyvaiheessa, jonka seurauk-

sena retken loppukoonti jäi havaintoni mukaan ainakin osalle ryhmän jäsenistä 

tekemättä kotitalousopettajilta. Tämä saattoi johtua siitä, että osallistujia oli 

enemmän toisella retkellä ja ison ryhmän kanssa liikkuminen oli hitaampaa. Ti-

lanne kuitenkin paikattiin minun sekä muiden museotyöntekijöiden avulla ja kaik-

kien saaliit käytiin tarkasti lävitse. Pedagogisesti vastuullisessa opetuksessa oh-

jaajia on osallistujiin nähden tarpeeksi, jotta pystytään varmistamaan vaaranpai-

kat sekä sen, että kaikki hallitsevat neuvonnan tärkeimmät asiat.  

 
 



 

 65 

8 Luotettavuus 

 

Tässä luvussa pohdin tämän opinnäytetyön eettisiä kysymyksiä ja luotettavuutta. 

Tieteelliselle tutkimukselle luotettavuuden arviointi on keskeistä (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioi-

daan kokonaisuutena, jolloin tutkimuksen johdonmukaisuus on tärkeässä roo-

lissa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 163). Tutkijan täsmällinen selostus tutkimuksen 

toteutustavoista lisää tutkimuksen uskottavuutta (Hirsijärvi ym., s. 86; Kiviniemi, 

2018, s. 86). Luotettavuuskeskustelu kvalitatiivisessa tutkimuksessa on haas-

tava, sillä tukijan asema tutkimusasetelman luojana sekä tulkintojen tekijänä on 

merkittävä. Näin ollen tutkija tulkitsee tutkimustuloksia aina omien kokemustensa 

läpi, vaikka tutkimus on pyrittävä tekemään luotettavasti ja puolueettomasti. Tut-

kijan on tiedettävä, mitä on tekemässä, eli tulee hänen pystyä perustelemaan 

omia valintojaan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

67, 134, 136.) Pyrin sanoittamaan selkeästi ja ymmärrettäväasti koko tutkimus-

matkan aina tutkimusasetelman suunnittelusta aineiston analyysiin asti.  

 

Erityistä pohdintaa aiheutti tutkimukseen osallistuvien anonymiteetin säilyttämi-

nen, niin että muutokset asiayhteyksiin olisivat vähäiset. Tietosuojalla tutkija kun-

nioittaa ihmisten yksityisyyttä. (Kuula & Tiitinen, 2010, s. 452; Kuula, 2011, s. 64.) 

Tutkimusaineistoni keräsin erään hankkeen kahdelta luontoretkeltä, jotka toteu-

tettiin ammatillisten opistojen, museoiden ja neuvontajärjestöjen kanssa vuonna 

2018. Luotettavuuden ja anonymiteetin säilyttämisen vuoksi päädyin harkinnan 

jälkeen käyttämään hankkeesta nimeä HANKE, koska hankkeen internetsivujen 

perusteella ohjaajat ja jotkut osallistujista voitaisiin tunnistaa. Ratkaisu oli perus-

teltu, koska osallistujien anonymiteetin suojaaminen on aina tärkeää laadulli-

sessa tutkimuksessa. Anonymiteetin varmistamiseksi huolehdin, että tutkittavien 

henkilötiedot suojataan muuttamalla ne tunnistamattomaksi, jolloin yksityisyyden 

suoja varmistuu (Kuula, 2011, s. 64). Kirjoittaessani opinnäytetyötäni, pyrin sa-

noittamaan tarkasti ja johdonmukaisesti tutkimuksen menetelmät sekä toteutu-

mistavat, sillä laadullisessa tutkimuksessa tutkijan täsmällinen selostus tutkimuk-

sesta lisää sen uskottavuutta ja luotettavuutta. (Kiviniemi, 2018, s. 86; Hirsijärvi 

ym., 2010, s. 232.) Luvussa 6 kerroin tarkasti tutkimuksen toteutuksen kulun sekä 
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aineistonkeruun tilanteet, eli sen, miten ja missä aineisto kerättiin ja keiden kie-

lellistä vuorovaikutusta tarkkailin.  

 

Pyrin kertomaan HANKKEEN retkien osallistujille tarkasti, mutta kuitenkin mah-

dollisimman selkeästi ja yksinkertaisesti tutkimusprosessin kulun ja tarkoituksen 

tutkimuslupalomakkeessa, jotta he ymmärtäisivät mihin suostuvat. Lähetin tutki-

muslupalomakkeet retken osallistujien suomen kielen opettajalle jo viikkoa ennen 

retken toteutumista, jotta he pystyisivät käymään yhdessä läpi tutkimuslupalo-

makkeen ja kaikille olisi jo ennen retkeä selvää, mistä on kyse. Retken alussa 

kerroin retken osallistujille opinnäytetyöstäni ja painotin, että yksittäisiä ihmisiä ei 

voi tunnistaa enkä tarvitsisi osallistujilta mitään tarkempia tietoja, kuin sen, että 

saan tallentaa puhetta. Anonymiteetin painottamisen lisäksi kerroin, että tutkitta-

van on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta, missä vaiheessa tahansa (Kuula & 

Tiittinen, 2010, s. 450). Haasteeksi tässä nousi se, että asia täytyi selittää sel-

kosuomella, mutta kuitenkin sen verran tarkasti, että kaikki ymmärtäisivät, mistä 

on kyse. Liitteissä (1 & 2) on osallistujien tutkimuslupalomakkeet. Retkien osal-

listujat, jotka eivät halunneet osallistua opinnäytetyöhöni, toimivat yhtenä pien-

ryhmänä, eikä heidän keskusteluita tallennettu.  
 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että käytin aineiston hankkimiseen kahta eri 

menetelmää: sovelsin kielellisesti responsiivisen havainnoinnin menetelmää 

(Ahlholm, 2017) sekä tallensin osallistujien ja kotitalousopettajien puhetta ja kes-

kusteluita, eli sovelsin ääneen ajattelun menetelmää. Huomasin hyvin nopeasti, 

että ihmisen havainnointikyky on rajallinen (Ahlholm, 2017; Eskola & Suoranta, 

2005, s. 102). Tämän vuoksi puheen tallentaminen oli välttämätöntä, jotta sain 

kattavaa aineistoa koko retkiltä. Liikuimme myös luonnossa ja osallistujia oli koh-

talaisen suuri joukko, joten en olisi muuten pystynyt saamaan yhtä laajaa aineis-

toa pelkän havainnoinnin voimin, sillä en voinut olla monessa paikassa yhtä ai-

kaa. Pienryhmien keskusteluiden tallentaminen oli myös siinä mielessä mielen-

kiinoista, sillä pääsin kuulemaan, mitä ja miten osallistujat keskustelivat, kun oh-

jaaja ei ollut vieressä. Näin ollen sain todenperäisemmän kuvan retkien kielelli-

sestä vuorovaikutuksesta. Puheen ja keskusteluiden tallentaminen ei kuitenkaan 
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ole täysin verrattavissa ääneen ajattelun menetelmään, sillä osallistujat eivät sa-

noittaneet kaikki ajatuksiaan. Tämän vuoksi havainnointi oli tärkeässä roolissa, 

sillä non-verbaalit viestintäkeinot osaltaan paljastivat osallistujien ajatuksia.  

 

Tutkimusaineiston litteroitua materiaalia kertyi runsaasti, yhteensä 154 liuskaa ja 

sen analysointi tuntui aluksi hyvin vieraalta, strukturoimattomalta ja haastavalta. 

Analysointi vaati aineiston täsmällistä läpikäyntiä, omaa tulkintaani ja luottamusta 

omiin havaintoihini. Oivalsin nopeasti oman subjektiivisuuteni ja ymmärsin, että 

aineisto ei tule koskaan olemaan loppuun tulkittu. Aineistoni oli kuitenkin tar-

peeksi kattava, jotta saturaatio oli havaittavissa, eli useista äänitallenteista löytyi 

samankaltaisuuksia ja samoihin luokkiin sopivia sitaatteja, enkä perustanut tul-

kintojani satunnaisiin sitaatteihin aineistosta. (Eskola & Suoranta, 2005, s. 210, 

215; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 9, 29.) 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on helpompi mitata kuin laadullisen 

tutkimuksen, mutta laadullinen aineisto tarjoaa syvällistä ymmärrystä ilmiöihin 

sekä sen toimijoihin ja prosesseihin (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 

24). Tämän vuoksi halusin nostaa aineistostani esiin myös ne poikkeavat ilmiöt, 

joita havaitsin vain muutamia, jotta lukijalle välittyisi tarkka ja luotettava kokonais-

kuva. Visualisoin aineistoani taulukoin ja sitaatein, sillä pyrin tekemään lukijalle 

analyysista ja tutkimustuloksista syvällisemmin luettavaa sekä näin ollen osoitta-

maan, miten olin näihin tutkimustuloksiin päätynyt. (Ruusuvuori ym., 2010, 24–

26.) 
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9 Johtopäätökset 

 
 
Tämä laadullinen opinnäytetyö kumpusi ajankohtaisesta ilmiöstä: kasvaneesta 

maahanmuutosta ja sen aiheuttamasta yhteiskunnallisesta keskustelusta kotou-

tumisesta. Työni museo-oppaana vaikutti aiheen valintaan. Jouduin aktiivisesti 

pohtimaan omia kielellisiä vuorovaikutustaitoja ohjatessani museokierroksia 

maahanmuuttajaryhmille, joiden kanssa minulla ei ollut selkeää yhteistä kieltä.  

 

Kotitalousalanjärjestöt ovat olleet merkittävässä roolissa kotitalouksien hyvin-

voinninedistämisessä jo ennen tieteenalan syntyä (Heinonen, 1998, s. 65). Koti-

talousalanjärjestöt ja niiden tekemä neuvontatyö ovat tänäkin päivänä tärkeässä 

roolissa ja järjestöt ovat yhä elinvoimaisia (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019). 

Kotitalousopetuksella on monta rintamaa: pääpaino on peruskoulun kotitalous-

opetuksessa, joka saa sisältönsä yliopiston tutkimukseen perustuvasta kotita-

lousopetuksesta. Kotitalouksien hyvinvointia on edistetty ja edistetään yhä kehit-

tämällä kotien ja perheiden arkielämää huomioiden ympäristön ja yhteiskunnan 

muutokset. (Haverinen, 1996, s. 58; Turkki, 1999, s. 4, 7, 59–60; Kuusisaari, 

2014, s. 10.) Globaali liikkuvuus on osa tätä murrosta ja vaikuttaa yhteiskuntiin ja 

kotitalouksiin ympäri maailmaa. Muutos tuo aina haasteita, mutta antaa samalla 

mahdollisuuksia. (Saukkonen, 2018, s. 2–3) 

 

Maailmanlaajuinen liikkuvuus ja lisääntynyt maahanmuutto asettavat myös koti-

talousalan järjestöille uusia haasteita sekä painetta, sillä kotitalousalanjärjestöt 

ovat osaltaan edistämässä maahanmuuttajien kotoutumista sekä kotitalouksien 

hyvinvointia (Nurminen, 2011, 74). Valtaväestön kielen osaaminen ja ymmärtä-

minen ovat merkittävässä roolissa kulttuurin ymmärtämisessä, kotoutumisessa 

sekä uusien asioiden oppimisessa (Janhonen-Abruquah, 2010, s. 13; Saukko-

nen, 2018, s. 2–3, 14). Halusinkin lähteä tutkimaan neuvontatilanteiden kielellistä 

vuorovaikusta ja sen moniulotteisuutta kotitalousneuvonnan kentältä, sillä puhu-

minen on tyypillisin kommunikoinnin muoto ihmisille (Huuhtanen, 2012, s.15). 
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Mutta miten toimia, jos ei ole yhteistä kieltä? Myöskään kielitietoisuuden ohjaus-

asiakirjoja opetukseen ei juurikaan ole, eikä sitä tällä hetkellä käsitellä ainakaan 

aineenopettajien pakollisissa opinnoissa. 

 
Aineistostani nousi esille useita erilaisia tilanteita liittyen kielitietoisuuteen ja kom-

munikaatioon, joita olivat kielisolmut, limittäiskielisyyden käytänteiden hyödyntä-

minen, vaikeiden käsitteiden avaaminen, kulttuurin kautta tulkitseminen sekä 

opettajille haastavat tilanteet. Retkillä ilmeni useita toisistaan poikkeavia kielelli-

siä konflikteja sekä kielisolmuja, joita kaikki kommunikoijat pyrkivät ratkomaan 

vaihtelevin keinoin. Selkeä ja ymmärrettävä kotitalousneuvonta rakentui aineis-

toni mukaan monen asian summana. Siihen vaikuttavat kotitalousneuvojien sel-

kokielisyys, asioiden havainnollistaminen osoittamalla sekä toistamalla. Ratkai-

sevia tekijöitä olivat myös apuvälineiden sekä kielikuvien käyttö, vuorovaikutuk-

sellinen ote sekä pedagogisesti vastuullisesti suunnitellut neuvontatilanteet.  

 

Yksi suurimmista haasteistani tämän tutkimuksen osalta oli aikaisempien tutki-

musten puute, sillä formaalin opetuksen ulkopulista kotitalouspedagogiikkaa ei 

ole Suomessa juurikaan tutkittu kielellisen vastuullisuuden näkökulmasta, vaikka 

aihe on ajankohtainen. Apua antoi Ahlholmin (2017) kielellisen responsiivisen ha-

vainnoinnin menetelmä, jota sovelsin aineistoni keräämisessä. Havainnoidessani 

suuntasin huomioni kielelliseen vuorovaikutukseen, josta sitten pyrin tekemään 

tarkkaa empiiristä sisällönanalyysia.  

 

Yhteenvedoksi kokosin listan asioista, joita kotitalousopettajien kannattaa pitää 

mielessä suunnitellessaan kotitalousneuvontaa rajallisesti suomea puhuville 

henkilöille (kuvio 3). 
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Tärkeää on huolehtia oppimisympäristön turvallisuudesta sekä pidettävä mie-

lessä opettajan pedagoginen vastuu. Ohjaajia on oltava riittävästi ohjattavia koh-

den, jotta opettajat pystyvät varmistamaan turvallisuuden sekä pystyvät huo-

miomaan mahdolliset vaaranpaikat etukäteen. Neuvonnan on siis oltava hyvin 

suunniteltua kohdeyleisölle, niin että opetus rakentuu pala-palalta edeten ja etu-

käteen tulisi miettiä, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, jotka olisi hyvä kaikkien hal-

lita. Kotitalousneuvonnan tulisi olla sekä kulttuurisesti ja kielellisesti responsii-

vista: opettajilla tulee olla tahtotila ymmärtää toista ja on huomioitava kulttuurien 

kohtaamisen erityispiirteet. Kielitietoisten käytänteiden hyödyntäminen on ensiar-

voisen tärkeää, jotta kielellinen vuorovaikutus on ymmärrettävää. Ohjelman lo-

puksi olisi hyvä vielä kerrata tiivistetyssä muodossa neuvonnan aikana käydyt 

 

Kotitalousneuvonta rajallisesti suomea puhuville: 
v Oppimisympäristön turvallisuus: 

Ø Ohjaajia on oltava tarpeeksi ohjattavia kohden ja mahdolliset vaaranpaikat 

on mietittävä ja huomioitava etukäteen.  

v Pedagoginen vastuu: 
Ø Neuvonnan on oltava ennalta suunniteltua, niin että se ottaa huomioon koh-

deyleisön ja heidän mahdollisen aiemman tieto-taito-tasonsa. Opetuksen tu-

lee rakentua pala palalta syventyen ja etukäteen tulee miettiä, mitkä ovat ne 

tärkeimmät asiat, jotka kaikkien on hyvä hallita 

v Kulttuurinen ja kielellinen responsiivisuus: 
Ø Neuvonnan tulee olla sensitiivistä, eli vaatii ohjaajilta halua kommunikoida 

kielitietoisesti järkevällä tavalla ja käyttää kielitietoisia käytänteitä, kuten li-

mittäiskielisyyttä. Myös apuvälineiden, kuten kuvakorttien hyödyntäminen on 

suotavaa. Neuvonnan on myös huomioitava kulttuurien kohtaamisen erityis-

piirteet ja ohjaajilla on oltava tahtotila ymmärtää toista 

v Neuvonnan lopuksi kattava yhteenveto käsitellyistä asioista: 
Ø Kohdeyleisöltä on kysyttävä, jäikö jokin mietityttämään. Ohjaajien on myös 

hyvä antaa vinkkejä, mistä voi myöhemmin löytää lisää tietoa.  

 
Kuvio 3 Kotitalousneuvonta rajallisesti suomea puhuville. 
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asiat ja ohjattava mahdollisiin tietolähteisiin, joista osallistuja voi myöhemmin löy-

tää asiasta lisää tietoa.   

 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ensimmäistä kertaa formaalin opetuksen ulko-

puolista kotitalouspedagogiikkaa kielellisen vastuullisuuden näkökulmasta. Pidän 

aihetta hyvin tärkeänä ja ajankohtaisena, sillä kasvanut maahanmuutto ja sen 

myötä monikielisyyden lisääntyminen on tilastollisesti todennettavissa oleva fakta 

(Eurostat, 2019; SVT: väestörakenne, 2018). Kotoutuminen on myös monitahoi-

nen prosessi, jota kotitalousneuvojat voivat olla osaltaan edistämässä (Nurmine, 

2011, 71). Olisikin tärkeää pohtia kotitalouspedagogiikkaa kielitietoisesta näkö-

kulmasta ja kenties luoda ohjausasiakirjoja kielellisesti vastuullisesta kotitalous-

neuvonnasta. 

 

Tämän tutkimuksen valossa kotitalousneuvonnan kehittäminen kielitietoisem-

maksi näyttää vaativan ammattitaidon ja tahtotilan lisäksi toimijoiden omaa kiin-

nostusta kielellistä vuorovaikutusta kohtaan. Mielestäni olisi vielä mielenkiintoista 

tutkia, muuttuuko kielellinen vuorovaikutus kotitalousneuvonnan tilanteissa, 

joissa ei ole yhteistä kieltä, jos neuvonta on pidempikestoista ja osallistujat opet-

tajille tuttuja. Eli tutkia saman ryhmän neuvontatilanteita pidemmältä aikajaksolta. 

Kiinnostavaa olisi myös antaa opettajille kielitietoisen opetuksen ohjausasiakir-

joja ja seurata, muuttuuko opetus, jos tietoa on helposti saatavilla.  
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Liitteet 

 
LIITE 1 

 
Tutkimuslupa, jossa tallennetaan puhetta audiovisuaalisesti sanelimilla.  
 
Tutkijoiden yhteystiedot: 
Roosa Saastamoinen, Pro gradu –tutkielman tekijä, kasvatustieteellinen tiedekunta,  
kotitalousopettajan opintosuunta  
roosa.saastamoinen@helsinki.fi 
 
Aineisto kerätään osana HEED –hanketta https://blogs.helsinki.fi/heedproject/ . 
Lisätietoja:  
Yliopistolehtori Hille Janhonen-Abruquah  
hille.janhonen-abruquah@helsinki.fi 
 
 
_______________________osallistuu Satokautta kuvaten -hankkeen villiyrttiretkelle. 

(Nimi) 
Olen Roosa Saastamoinen ja opiskelen opettajakasi. Ennen opettajaksi valmistumista, 
minun täytyy tehdä tutkimus. Nyt pyydän suostumusta osallistumaan tutkimukseen, 
jossa tallentaisin teidän puhetta Satokautta kuvaten –hankkeen villiyrttiretkeltä. Tutki-
muksen tarkoituksena on selvittää, millaista kotitalousviestinnän tulisi olla, jotta se saa-
vuttaa suomea rajallisesti puhuvan maahanmuuttajan ymmärrettävästi.  
Puhe tallennetaan sanelimelle. Tutkimus on anonyymi, eli osallistujien henkilötietoja 
emme tutkimuksessa tarvitse. Aineisto anonymisoidaan tutkielman raportoinnissa. Tu-
len käyttämään viittä (5) audiovisuaalista äänitallennetta. Kerättyä aineistoa saa käyt-
tää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä tutkittavaa ei voi tunnistaa.  
 
Valmistuttuaan työ on julkisesti saatavilla Helsingin yliopiston internet-sivuilla http://et-
hesis.helsinki.fi/. Tutkittavien antamat tiedot tulevat ainoastaan tutkimuskäyttöön, eikä 
niitä hyödynnetä kaupallisesti. 
 
Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti pyyntöömme ja tuette näin osaltanne kotita-
lousviestinnän kehittämistä.  
  
Tutkittavan suostumus puheen tallentamiseen. 
 
Puhettani   
□ saa tallentaa  
Pyydän lupaa käyttää Satokautta kuvaten -hankkeen dokumentointia varten otet-
tuja yleiskuvia Kotitalousviestinnän kehittämishankkeen aineiston analysointia 
varten. Käytetyissä kuvissa alkuperäinen yhteys säilytetään.  
 
 
 
Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennyt 
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LIITE 2 

Tutkimuslupa 
Kotitalousviestinnän kehittämishankkeeseen 
 
 
__________________________osallistuu Satokautta kuvaten -hankkeen sieniretkelle. 

(Nimi) 

 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaista kotitalousviestinnän tulisi olla, jotta se 
saavuttaa suomea rajallisesti puhuvan maahanmuuttajan mahdollisimman hyvin 

Puhe tallennetaan sanelimelle. Tutkimus on anonyymi, eli osallistujien henkilötietoja 
emme tutkimuksessa tarvitse. Kerätty aineisto käsitellään niin, että yksittäistä tutkitta-
vaa ei voi tunnistaa. Valmistuttuaan tutkimus on julkisesti saatavilla Helsingin yliopiston 
internet-sivuilla http://ethesis.helsinki.fi/. Tutkittavien antamat tiedot tulevat ainoastaan 
tutkimuskäyttöön. 
 
Toivomme, että suhtaudutte myönteisesti pyyntöömme ja tuette näin osaltanne kotita-
lousviestinnän kehittämistä.  
 
Tutkijoiden yhteystiedot: 
Roosa Saastamoinen, Pro gradu –tutkielman tekijä / HEED-hanke 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, kotitalousopettajan opintosuunta  
roosa.saastamoinen@helsinki.fi 
 
Aineisto kerätään osana HEED –hanketta https://blogs.helsinki.fi/heedproject/ . 
Lisätietoja:  
Yliopistolehtori Hille Janhonen-Abruquah  
hille.janhonen-abruquah@helsinki.fi 
 
Tutkittavan suostumus puheen tallentamiseen. 
 
Puhettani   
□ saa tallentaa  
 
Pyydän lupaa käyttää Satokautta kuvaten -hankkeen dokumentointia varten otet-
tuja yleiskuvia Kotitalousviestinnän kehittämishankkeen aineiston analysointia 
varten. Käytetyissä kuvissa alkuperäinen yhteys säilytetään.  
 
Kuvia 
□ saa käyttää 
  

Päivämäärä, osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennyt 

____________________________________________________________



 

 


