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Tutkimuksen lähtökohdat  

� Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386, § 3) 
� Kotoutuminen on ”[…] maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 

vuorovaikutteista kehitystä, jonka tavoitteena on antaa 
maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia 
tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan 
oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen” 

� Uudenlaisen ryhmämuotoisen työmenetelmän kokeilu, 
dokumentointi ja arviointi Porvoon maahanmuuttajapalveluissa 
� Kokeilun taustalla huoli pakolaistaustaisten yksinhuoltajaäitien 

jaksamisesta 
� Miten asiakkaat käsittelevät saamaansa tietoa? 

� Kotouttamistyöhön sisältyvän tiedottamistehtävän ja 
vertaistuen yhdistäminen 
 

 



Infopainotteinen vertaisryhmä 

� Ryhmän osallistujat: 
� Yhdeksän äitiä, alustaja, vertaisohjaaja, työntekijä, 

tulkki 
� Ryhmätapaaminen koostui asiantuntijan alustuksesta 

ja vertaiskeskustelusta 
� Aiheet: 
� Lasten kasvatus, kielen merkitys lapsen kehityksessä, 

naisten oikeudet, ravitsemus ja elämäntapa 
� Tapaamisia oli kenttäjaksoni aikana yhteensä viisi 
� Tapaamiset kestivät noin kaksi tuntia 
 



Tutkimusongelmat 

� Millaista vuoropuhelua ryhmään osallistuvien välille 
syntyy? 

� Millaisia asioita äidit nostavat keskusteluun 
ryhmätapaamisissa? 

� Miten ryhmässä puhutaan suomalaisesta ja äitien 
kulttuurista? 



 



Aineisto 

� Ryhmätapaamisten havainnointi 
� Alustus ja vertaiskeskustelu 

� Reflektoivat keskustelut vertaisohjaajan kanssa 
ryhmätapaamisten jälkeen 
� Äitien vertaiskeskustelussa esiin nostamat aihepiirit 

� Äideiltä ryhmän aikana kerätty palaute 
� Kenttäpäiväkirja 
� Prosessi, kokemuksellisuus 

 



Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

� Aineiston teemoittelu 
� Kaksi aineiston analyysia ohjannutta käsitettä 
� Kulttuurinen oppiminen (Korhonen 2013) 
� Toisen kulttuurin piirteiden ja kompetenssien omaksumisprosessi. 

Vanhat valmiudet toimivat perustana uusien valmiuksien 
oppimiselle tai voivat korvautua uusilla.  

� Kulttuurisen oppimisen edellytyksenä on sekä vieraan 
kohtaaminen, käsitteleminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen 
että oman kulttuurikuvan vahvistaminen.  

� Kulttuurien välinen dialogi (Pietilä 2013) 
� Asioiden merkitysten etsiminen yhdessä 
� Tietoisuuden lisääminen uusista asioista 
� Dialogin osapuolilla on mahdollisuus valita osallistuuko 

keskusteluun vai ei 
 



 



Osallistujien välinen vuoropuhelu 

� Alustuksissa vaihtelua siinä, miten paljon keskustelua 
heräteltiin alustuksen aikana 
� Välitön vs. ryhmän koko keston läpi kulkeva 

vuoropuhelu 

� Äidit olivat aktiivisia keskustelijoita, mutta puhuivat 
alustuksissa melko vähän  
� Latautuneet aiheet herättivät vastapuhetta sekä 

alustuksen aikana että vertais- ja palautekeskusteluissa  



Äitien keskusteluun nostamat aiheet 

� Äitien reaktiota ja aloitteita aineistossa melko 
paljon 
� Äitien reaktioihin ja aloitteisiin vastattiin 
�Mutta: ryhmätilanne ja tulkkaus 

� Aiheet, joihin palattiin useita kertoja 
� Latautuneet aiheet 

� Äitien avaukset saattoivat syventää alustuksen 
sisältöä 

� Äitien kotoutumiseen liittyvät huolet 



Puhetta kulttuurista 

� Suomalaiseen kulttuuriin liittyvää puhetta enemmän 
aineiston vinouman vuoksi 
� Suomalaisuus muuttuvana, sisäisinä eroina, hassuna: esillä 

hyvät ja huonot puolet 
� Äitien kulttuuria käsiteltiin alustuksissa melko vähän: hyviä ja 

huonoja puolia 
� Äitien kulttuuriin liittyvää tuli esiin vertaiskeskustelussa ja 

reflektoivissa keskusteluissa 

� Suomalaisen ja äitien kulttuurin hierarkkinen 
vastakkainasettelu herätti vastapuhetta 
� Esimerkiksi naisen asemaan liittyvä keskustelu 

� Kulttuuriset ristiriidat 
� Esimerkiksi äidin asema 



Yhteenvetoa tuloksista 

� Ryhmä tuottaa toisenlaista, kotouttamistyön kannalta 
hedelmällistä tietoa 

� Vertaiskeskustelun merkitys oli suuri: 
� Äitien kannalta: syvensi aiheiden käsittelyä ja mahdollisti 

kulttuurista oppimista 
� Työntekijöiden kannalta: toi esiin uutta tietoa ja asiakkaiden 

näkökulmaa Æ kulttuurinen oppiminen mahdollista myös 
toiseen suuntaan 

� Ryhmän rakenteen ongelma: osallistujien väliset 
keskustelut jäävät enimmäkseen erilleen 
� Kulttuurien välisen dialogin mahdollisuus heikko, muttei 

estänyt vuoropuhelua 
 



� Äitien uudeksi kokema tieto – uutta vai uudella 
tavalla käsiteltyä? 

� Arkisen tukiverkoston muodostuminen? 
 
 ”Oli tosi hyvä olla tässä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 

kaikki naiset tapasivat toisensa samaan aikaan. Melkein 
kaikki ryhmässä oli hyvää, […]. Saimme paljon uutta 
tietoa, melkein kaikki oli uutta.” 



Käytäntötutkimusprosessi 



Ryhmän  
suunnittelu 

Toteutuksen  
suunnittelu 

Ryhmän 
 toteutus 

Ryhmäkokeilun 
kehittäminen 

Aika 
Helmikuu  
2014 

Helmi- ja maaliskuu  
2014 

Huhti- ja toukokuu  
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Osallistujat 
Maahanmuuttaja-

palvelujen  
päällikkö 

-Työntekijä 
-Vertaisohjaaja 
(Käytäntötutkija) 

-Työntekijä 
-Vertaisohjaaja 

-Äidit 
-Alustajat 

-Käytäntötutkija 

Maahanmuuttaja-
palvelujen  
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(Käytäntötutkija) 

Ryhmän 
toteutus 

-Ryhmän ideointi 
-Alustajien kutsuminen 

-Tiedottaminen 
-Ryhmän ideointi 

Ryhmätapaamiset 
-Ryhmän jatkaminen? 

-Uudet ryhmät? 
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tutkimuksen 

vaihe 

Käytäntötutkimuksen  
 roolin suunnittelu 

Aineistonkeruun  
valmistelu 

-Ryhmään osallistuminen 
-Aineiston kerääminen 
-Aineiston analysointi 

-Kirjoittaminen 
-Keskustelut 

-Tuloksista keskustelu 
työryhmässä 

-Valmiin 
käytäntötutkimuksen 
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Kirjallinen 
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Tutkimussuunnitelma Kenttämuistiinpanot 

-Litterointi 
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-Raportti 
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