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LIITE 1 Ryhmä- ja käytäntötutkimusprosessi 



 

1 JOHDANTO 

Pakolaisena1 uuteen yhteiskuntaan asettuminen merkitsee samanaikaisesti osittaista luopumista 

tutusta merkitysmaailmasta ja totutuista toimintatavoista sekä jatkuvaa uuden oppimista. Pako-

laisia vastaanottavassa sosiaalialan työssä tasapainotellaan yhteiskuntaan asettumisen kannalta 

välttämättömien tietojen ja taitojen sekä pakolaisten oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen 

välillä. 

 

Monet pakolaistaustaiset vanhemmat joutuvat kohtaamaan yksinhuoltajina uuteen yhteiskun-

taan asettumisen mukanaan tuomat haasteet. Pakolaisuuden tuottama kokemus vähentyneestä 

vaikutusvallasta omassa elämässä ja sosiaalisten turvaverkostojen haurastuminen heikentävät 

vanhempana toimimisen edellytyksiä. Uuteen yhteiskuntaan asettumisen alkuvaiheessa van-

hempien suhdetta lapsiinsa kuormittaa sopeutumisen eritahtisuus: yhteiskunnan arvot, normit 

ja kielen nopeammin omaksuvat lapset joutuvat usein toimimaan vanhempiensa oppaina ja 

tulkkeina, mikä heikentää vanhempien asemaa entisestään. Pakolaistaustaiset vanhemmat jou-

tuvat lapsiaan kasvattaessaan tasapainottelemaan omassa maassa oppimansa ja suomalaisen 

yhteiskunnan välisten vaateiden välillä samalla, kun totunnaiset vanhemmuuteen liittyvät toi-

mintatavat mullistuvat esimerkiksi lähiyhteisön kasvattamiselle tarjoaman tuen puuttuessa. 

(Berg 2012, 21–23.) 

 

Porvoon maahanmuuttajapalveluissa on herännyt huolta pakolaistaustaisten yksinhuoltajaäitien 

jaksamisesta ja verkostojen puuttumisesta. Käytäntötutkimukseni sijoittuu maahanmuuttaja-

palveluissa keväällä 2014 toteutettuun pakolaistaustaisille yksinhuoltajaäideille suunnattuun 

ryhmäkokeiluun. Informaatiota ja vertaiskeskustelua yhdistävän infopainotteisen vertaisryh-

män tavoitteiksi määriteltiin äitien jaksamisen vahvistaminen ja verkostojen tukeminen. Lisäksi 

vertaistukea tiedottamiseen yhdistäneen ryhmäkokeilun toivottiin tuottavan tietoa siitä, miten 

asiakkaat käsittelevät tarjottavaa tietoa. Seurasin kahden kuukauden mittaisen kenttäjaksoni 

ajan infopainotteisen vertaisryhmän matkaa. Käytäntötutkimukseni perustuu ryhmän havain-

nointiin, vertaisohjaajan kanssa käymiini reflektoiviin keskusteluihin ja äideiltä kerätyn palaut-

teen muodostamaan aineistoon. 

  

                                                           
1 Pakolaisaseman saa henkilö, jolla on ”perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, 
kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi” (Maahanmuut-
tovirasto 2014). Pakolaisaseman voi myöntää YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tai yksittäinen valtio turvapaikan 
myöntämällä. Kiintiöpakolainen on ”UNHCR:n pakolaiseksi katsoma henkilö, jolle on myönnetty maahantulolu-
pa budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa” (mt.).  
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Laki kotoutumisen edistämisestä (2010/1386)2 ohjaa muun lainsäädännön ohella pakolaisten 

parissa kuntaan asettumisen alkuvaiheen tehtävää sosiaalityötä. Laki heijastaa suomalaista mul-

tikulturalistista maahanmuuttajapolitiikkaa, jossa tavoitellaan maahanmuuttajien yhdenvertaista 

yhteiskunnallista osallistumista, samalla kun heille taataan oikeus etnisen tai kulttuurisen identi-

teetin ja esimerkiksi siihen liittyvän elämäntavan ylläpitämiseen (Saukkonen 2013, 91). Kotou-

tumislaissa kotoutumisella tarkoitetaan ”maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista 

kehitystä, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä tarvit-

tavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin 

ylläpitämiseen” ja kotouttamisella ”kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista viran-

omaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla”. Käytän tässä kotoutumisen ja kotout-

tamisen käsitteitä lain määritelmien mukaisesti. 

 

Käytäntötutkimuksessani tarkastelen infopainotteista vertaisryhmää Kotoutumislakiin sisälty-

vän kaksisuuntaisuuden tavoitteen näkökulmasta, jolla tarkoitan kotoutumisen määritelmässä 

mainittua vuorovaikutteisuutta sekä tietojen ja taitojen tarjoamisessa että oman kielen ja kult-

tuurin ylläpitämisen mahdollisuuksien tukemisessa. Raportissani keskityn ryhmän eri osallistu-

jien väliseen vuoropuheluun, jota analysoin kulttuurisen oppimisen ja kulttuurien välisen dialo-

gin käsitteiden avulla. Viittaan vuoropuhelulla sekä välittömään ryhmässä virinneeseen ajatus-

tenvaihtoon että aineistoni kokonaisuudessa eri osallistujaryhmien välillä hahmotettavissa ole-

vaan keskusteluun saman aiheen ympärillä.  

 

Kuvailen seuraavaksi tarkemmin käytäntötutkimukseni toimintaympäristöä (luku 2) ja sitten 

tutkimukseni tarkoitusta, tavoitteita ja tutkimustehtävää (luku3). Seuraavaksi pohdin käytäntö-

tutkimukseen osallistuneiden positioita ja omaa rooliani käytäntötutkijana (luku 4). Raportin 

viidennessä ja kuudennessa luvussa käsittelen tarkemmin keräämääni aineistoa ja sen ana-

lysointia sekä analyysin avulla saamiani keskeisiä tuloksia. Päätän raporttini tutkimusprosessin 

arviointiin (luku 7) ja pohdintaan (luku 8). Tutkimuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja ra-

portoimiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä tarkastelen raportin eri osissa. 

2 TUTKIMUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Hahmotan käytäntötutkimukseni toimintaympäristön kerrostuneena: käsittelen kotouttamis-

työhön yleisesti liittyviä asioita tietyssä työryhmässä, jossa työtä tehdään erityisesti pakolaisten 

parissa. Käytäntötutkimukseni konkreettinen toimintaympäristö on infopainotteinen vertais-

ryhmä, jonka tapaamiset rytmittivät käyntejäni Porvoossa kenttäjakson aikana maalis- ja huhti-

                                                           
2 Jatkossa Kotoutumislaki. 
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kuussa 2014. Ryhmän toiminnan tavoitteet määrittyivät työryhmän hahmottamasta tarpeesta ja 

kotouttamistyön lähtökohdista käsin. Ymmärrän työryhmän ja kotouttamistyön ryhmän toi-

mintaan vaikuttaviksi tekijöiksi. 

 

Suomalaiseen yhteiskuntaan asettumisen alkuvaiheessa oleville pakolaisille tarjottaviin kotout-

taviin sosiaalipalveluihin sisältyy muun muassa tiedon antaminen sosiaalipalveluista ja -

etuuksista, taloudellinen tukeminen tarvittaessa kotoutumistuella sekä kotoutumissuunnitel-

man laatiminen yhdessä asiakkaan ja työvoimaviranomaisen kanssa (Lindroos 2008, 38). Pako-

laisuutta ja kulttuuria koskevat asiat sekä pakolaisten uudessa yhteiskunnassa kohtaamat on-

gelmat, kuten sosiaalisen verkoston puute, kielitaidottomuus ja taloudelliset vaikeudet kuuluvat 

työn erityispiirteisiin (Berg 2012, 14–15). 

 

Porvoossa kotouttamiseen liittyvistä tehtävistä vastaa sosiaali- ja perhepalveluiden alaisuuteen 

kuuluva maahanmuuttajapalvelut, joka huolehtii kuntaan sijoitettavien tai itsenäisesti kuntaan 

muuttavien pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottamisesta, maahanmuuttajien yhteiskun-

taan perehdyttämisestä ja heidän kotiutumisensa edistämisestä yhdessä eri tahojen kanssa. Li-

säksi toimenkuvaan kuuluu maahanmuuttoon liittyvissä asioissa ohjaaminen ja neuvominen. 

(Porvoon kaupunki 2010.) Porvoossa pakolaisia on vastaanotettu vuodesta 1988 lukien 25–30 

henkilöä vuodessa. Pakolaistaustaiset muodostavat noin kolmanneksen kaikista Porvoossa 

asuvissa maahanmuuttajista. (Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi [päiväämätön], 

4.) 

 

Infopainotteisessa vertaisryhmässä kotoutumisen edistämisen ja ongelmien ennaltaehkäisemi-

sen tavoitteet yhdistettiin vertaisuuteen, eli ihmisiä yhdistävien kokemusten hyödyntämiseen, ja 

vertaistukeen, eli vertaisuuden tavoitteelliseen käyttämiseen (ks. Mykkänen-Hänninen & Kääriäi-

nen 2009, 6). Pakolaistaustaisille yksinhuoltajaäideille haluttiin tarjota organisoidun ja tavoit-

teellisen vertaistuen periaatteiden mukaisesti mahdollisuus jakaa tunteita ja kokemuksia sekä 

uusia näkökulmia ja toimintatapoja keskustelemalla samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmis-

ten kanssa (ks. Mykkänen-Hänninen 2009, 10–11). 

 

Infopainotteisen vertaisryhmän mallina olivat Espoossa vuosina 2009–2010 järjestetyt hyvin-

vointiin keskittyneet maahanmuuttajaäitien inforyhmät. Espoossa ryhmien tavoitteena oli äi-

tien kasvatustehtävän tukeminen luomalla kiinnittymiskohtia suomalaiseen yhteiskuntaan sekä 

sen toimintaan ja arvomaailmaan. Ryhmät järjestettiin asukaspuistossa tai vastaavassa avoimes-

sa kohtaamispaikassa, mikä tutustutti äitejä niiden toimintaan ja kannusti itsenäiseen avoimiin 

palveluihin osallistumiseen. (Kotouttamisen alueellisten ja seudullisten verkostojen vahvista-
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minen -hanke 2011, 3.) Myös Porvoossa äitejä haluttiin ryhmän avulla tutustuttaa suomalaisiin 

käytäntöihin ja vahvistaa heidän verkostojaan toisiin äiteihin ja eri asiantuntijatahoihin. Espoon 

ryhmistä poiketen infopainotteinen vertaisryhmä kuitenkin järjestettiin maahanmuuttajapalve-

luiden tiloissa. 

 

Ryhmän muodostamisesta ja alkuvaiheen koordinoinnista vastasi maahanmuuttajapalveluiden 

päällikkö. Hän hyödynsi ryhmässä käsiteltävien aihepiirien valinnassa Espoon ryhmien aihe-

alueita (Kotouttamisen alueellisten ja seudullisten verkostojen vahvistaminen -hanke 2011, 6). 

Espoon mallista poiketen (mt.). kukin kahden tunnin mittainen ryhmätapaaminen koostui 

erillisestä info-osiosta ja sitä seuranneesta vertaisohjaajan ohjaamasta omankielisestä keskuste-

lusta. Ryhmän käytännön järjestelyistä huolehti maahanmuuttajapalvelujen työntekijä, joka sai 

vain hieman ennen ryhmän alkamista ryhmästä huolehtimisen vastuulleen. Info-osion sisällös-

tä vastasi maahanmuuttajapalveluiden ulkopuolelta kutsuttu alustaja, jonka käyttöön oli varattu 

tulkki. Vertaiskeskustelun ohjaaminen oli maahanmuuttajapalveluissa työskentelevän ver-

taisohjaajan tehtävänä. Koska vertaiskeskustelussa oli lisäkseni mukana myös maahanmuutta-

japalveluiden työntekijä, ryhmän käytännön toteutus poikkesi lopulta alkuperäisestä suunni-

telmasta.3 Kenttäjaksooni mahtui viisi ryhmätapaamista. Ensimmäisellä tapaamisella tutustut-

tiin ja äideille esiteltiin ryhmän ideaa ja aikataulua. Ensimmäisellä kerralla minulla oli myös 

mahdollisuus kertoa käytäntötutkimuksestani äideille tulkin välityksellä. Muiden ryhmäkertojen 

aiheet olivat lasten kasvatus, kielen merkitys lapsen kehityksessä4, naisten oikeudet Suomessa 

sekä ravitsemus ja elämäntapaohjaus. 

 

Ryhmään kutsuttiin yhdeksän äitiä. Heistä suurin osa osallistui kaikkiin ryhmätapaamisiin: pai-

kalla oli yleensä kuudesta yhdeksään äitiä. Äidit kuuluvat samaan etniseen ryhmään5. Ikäjakau-

maltaan he muodostavat heterogeenisen ryhmän, jossa on nuoria äitejä ja jo isoäidiksi ehtinei-

tä. Äideillä on yhteensä 16 lasta, joiden iät vaihtelevat leikki-ikäisestä teini-ikäiseen. Äidit olivat 

ryhmän kokoontuessa asuneet Suomessa noin puolesta vuodesta neljään vuoteen. Ryhmään 

osallistuneista äideistä lähes kaikki olivat koulutuksessa tai työharjoittelussa. Lyhimmän aikaa 

Suomessa olleet äidit eivät vielä olleet aloittaneet varsinaisella kielikurssilla, mutta kävivät Por-

voon kansalaisopiston järjestämillä suomen tunneilla.  

  

                                                           
3 Liitteessä 1 olen esittänyt taulukon muodossa ryhmän muodostusprosessin, kunkin vaiheen osallistujaryhmät ja 
käytäntötutkimuksen vaiheet. 
4 Kieleen liittyvä alustus siirtyi alustajan äkillisen esteen vuoksi kenttäjaksoni ulkopuolelle eikä siten kuulu aineis-
tooni. Aineistossani on tästä huolimatta myös kieleen liittyvää keskustelua. 
5 Raportissani olen häivyttänyt äitien taustan sekä äitien että ryhmässä mukana olleiden työntekijöiden anonymi-
teetin suojaamiseksi. 
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Käytäntötutkimuksen toteuttamista varten anoin ensin tutkimusluvan Porvoon kaupungin 

sosiaali- ja perhepalveluista. Pyysin äideiltä kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumi-

sesta ryhmän toisen kokoontumisen päätteeksi, jotta heillä olisi kertomani lisäksi mahdollisuus 

nähdä, mitä teen ryhmässä. Annoin samalla äideille kirjallisen kuvauksen projektista. Pyysin 

kirjallisen suostumuksen myös kaikilta alustajilta sekä aktiivisesti mukana infopainotteisen ver-

taisryhmän toiminnassa olleilta työntekijöiltä, joilla oli mahdollisuus tutustua käytäntötutki-

mussuunnitelmaan ennalta. Käytäntötutkimuksen suunnittelussa ja osallistujien informoimises-

sa tukeuduin tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) ohjeisiin, joita myös sitouduin noudat-

tamaan käytäntötutkimusta tehdessäni. 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Ryhmämuotoinen toiminta on kotouttamistyössä todettu yhdeksi keinoksi helpottaa stressaa-

vaa alkuvaihetta uudessa yhteiskunnassa. Ryhmissä on esimerkiksi pystytty sitouttamaan asiak-

kaita ensimmäisiin kodin ulkopuolisiin ja säännöllisiin aktiviteetteihin, mikä on ollut tärkeää 

varsinkin työvoiman ulkopuolella oleville, kuten kotiäideille. Lisäksi ryhmien avulla voidaan 

pyrkiä paikkaamaan puuttuvia yhteisöjä. Vertaistuen käytön on puolestaan huomattu tukevan 

uuteen yhteiskuntaan sopeutumisessa luomalla yksilöllisiä valmiuksia sekä yhteyksiä palvelui-

hin, yhteisölliseen ja omankieliseen toimintaan tai valtaväestön yhdistystoimintaan. (Talvinen 

& Nylund 2008, 119–122.) Espoossa informaatiota ja vertaistukea yhdistävien Vertaiskoto-

ryhmien on huomattu syventäneen keskustelua ja ymmärrystä. (Pitkänen, Nyholm, Tuusa, 

Törmä & Matikainen 2014, 15.) 

 

Porvoossa ryhmäkokeilun avulla haluttiin paitsi tarjota kotoutumista tukevia tietoa ja verkosto-

ja myös ehkäistä yhteentörmäyksiä erilaisten perhe-elämää ja lastenkasvatusta koskevien kult-

tuuristen käytäntöjen välillä. Uutta äideille järjestetyssä ryhmässä aiemmin järjestettyihin info-

ryhmiin verrattuna oli omankielisen vertaiskeskustelun mahdollisuus. Maahanmuuttajapalve-

luissa oltiinkin kiinnostuneita siitä, miten äidit käsittelevät info-osiossa saamaansa tietoa keske-

nään omalla äidinkielellä puhuessaan. Käytäntötutkimuksen rooliksi ryhmän osana määrittyi 

ryhmäprosessin seuraaminen, raportointi ja arvioiminen. Tätä tehtävää päätin lähestyä kotout-

tamistyön tavoitteisiin kuuluvan tiedon kulun kaksisuuntaisuuden näkökulmasta tarkastelemal-

la osallistujaryhmien vuoropuhelua sekä välittömästi ryhmätilanteissa että koko ryhmäproses-

sin aikana. 

 

Kysyn käytäntötutkimuksessani: 
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- Millaista vuoropuhelua ryhmään osallistuvien välille syntyy? 

- Millaisia asioita äidit nostavat keskusteluun ryhmätapaamisissa? 

- Miten ryhmässä puhutaan suomalaisesta ja äitien kulttuurista? 

4 TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJIEN ROOLIT JA POSITIOT 

Sosiaalityön käytäntötutkimusta määrittää käytäntölähtöisyys ja soveltavuus: tutkimusaiheet 

liittyvät sosiaalialan käytäntöihin, joita pyritään tutkimuksen avulla kehittämään. Menetelmälli-

sesti käytäntötutkimuksessa tavoitellaan eletyn todellisuuden jäsentämistä ja jaettua tiedon-

muodostusta eri osallistujien kanssa. Käytäntötutkimukseen on lisäksi yhdistetty erityisesti 

yhteiskunnassa marginaalisessa asemassa olevien ihmisten tiedon esiintuominen henkilökohtai-

sesti koskettavan tutkimusotteen avulla. (Satka, Karvinen-Niinikoski & Nylund 2005, 11–12; 

ks. myös Kääriäinen 2012, 89.) 

 

Käytäntötutkimukseni suunnittelun lähtökohtana oli Porvoon maahanmuuttajapalvelujen pääl-

likön idea infopainotteisen vertaisryhmän järjestämisestä sekä yksinhuoltajaäitien tilannetta 

käsittelevät työntekijöiden kanssa käymäni keskustelut. Käytäntötutkimuksen luonteeseen kuu-

luvan jaetun tiedontuotannon tavoitteen mukaisesti annoin tutkimussuunnitelmani luettavaksi 

ja kommentoitavaksi työntekijöille. Työryhmän työtilanteesta johtuen sovimme työryhmässä jo 

ennen kenttäjakson alkua, että keskityn ensisijaisesti ryhmän seuraamiseen, minkä vuoksi en 

ollut tiiviisti läsnä työyhteisön arkisessa toiminnassa. Tutustuin kuitenkin maahanmuuttajapal-

velujen työryhmän työskentelyyn kenttäjaksoni ensimmäisen viikon ajan. Tutustumisjakson 

aikana tulin tutuksi työntekijöiden kanssa ja pystyin sopimaan ryhmän järjestämiseen liittyvistä 

käytännön asioista sekä omasta roolistani ryhmän osana. Ehdin myös muun muassa keskustel-

la vertaisohjaajan kanssa siitä, miten käytäntötutkimusta kannattaisi esitellä äideille (ks. Lind-

roos 2008, 22–23). 

 

Keskeisiä toimijoita infopainotteisessa vertaisryhmässä olivat äidit, vertaisohjaaja, ryhmään 

kutsutut asiantuntija-alustajat ja ryhmän käytännön järjestelyistä vastannut työntekijä. (Ks. liite 

1.) Tarkastelen ensin heidän positioitaan käytäntötutkimuksessani. Omaa käytäntötutkijan roo-

liani pohdin luvun lopussa.  

 

Ryhmään kutsuttujen äitien osallisuus käytäntötutkimuksessa on rajallinen. Pohdin ennen 

ryhmän alkua, ymmärtäisivätkö äidit ryhmään ja käytäntötutkimukseen osallistumisen varmasti 

vapaaehtoisiksi. Mietin, kokisivatko he ryhmän hyödylliseksi ja ryhmään valitut aihepiirit itsel-

leen tärkeiksi. Koska äideillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa ryhmän muodostamiseen, halu-
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sin käytäntötutkimuksessani tuoda esiin mahdollisimman paljon heidän käsityksiään ryhmän 

kulusta ja alustusten sisällöstä. Yhtenä tavoitteenani oli äitien suomalaiseen yhteiskuntaan aset-

tumista ja vieraan kulttuurin keskellä elämistä koskevan kokemustiedon esiin saaminen. Rapor-

tissani kirjoitan äideistä monikossa, mikä estää yksittäisten äitien äänen kuulumisen ja saattaa 

luoda vaikutelman heidän samanmielisyydestään ja tilanteidensa samanlaisuudesta. Ongelmalli-

suudestaan huolimatta olen päätynyt tähän ratkaisuun siksi, että info-osiossa äitien puhe usein 

tulkattiin koosteena siten, etteivät yksittäisten äitien näkökannat välttämättä tulleet esiin aineis-

tossani. Myös vertaiskeskusteluista reflektoivan keskustelun avulla esiin tullut on yksittäisten 

äitien äänet kadottavaa puhetta raportoivaa aineistoa.  

 

Vertaisohjaaja oli käytäntötutkimuksessani avainroolissa äitien kokemusten esiin saamisessa. 

Hänen työskentelyssään yhdistyivät sekä jaetusta kokemuksesta käsin tukea tarjoavan, kuunte-

levan vertaistukijan että ammatillisista lähtökohdista ryhmän työskentelyä säätelevän ja ryh-

mään osallistuvien vertaisuutta hyödyntämään pyrkivän ohjaajan roolit (ks. Kääriäinen 2009, 

55, 59). Ilman vertaisohjaajan panostusta aineistoni olisi jäänyt huomattavasti pinnallisemmak-

si. Vertaisohjaaja toimi tiedon välittäjänä äitien sekä työyhteisön ja käytäntötutkimukseni välil-

lä: ryhmätapaamisten päätteeksi käymissämme reflektoivissa keskusteluissa vertaisohjaaja toi 

esiin äitejä omankielisessä vertaiskeskustelussa puhuttaneita teemoja. Reflektoivat keskustelut 

vertaisohjaajan kanssa ryhmätapaamisten jälkeen ovat käytäntötutkimuksessani lähimpänä yh-

dessä tuotetun tiedon ihannetta. Koin reflektoivien keskustelujen tarjoamat yhteisen ymmär-

ryksen rakentamisen mahdollisuudet erittäin antoisiksi myös henkilökohtaisesti. 

 

Ryhmän käytännön toiminnan organisoimisesta vastasi maahanmuuttajapalvelujen työntekijä. 

Ryhmätapaamisissa hänellä oli suuri vaikutus keskustelevan ilmapiirin aikaansaamiseen ryh-

mässä: hän pohti miten äidit tuntisivat itsensä mahdollisimman tervetulleeksi ryhmään. Vas-

taanottavana eleenä hän huolehti esimerkiksi siitä, että tapaamisissa oli tarjolla juotavaa ja pien-

tä syötävää. Käytäntötutkimusprosessin edetessä kävimme jonkin verran pohtivaa keskustelua 

ryhmän toiminnasta ja myös yleisemmin kotouttamistyön haasteista. Työntekijä toi näihin kes-

kusteluihin kulttuurisensitiivistä näkökulmaa. Koin mahdollisuuden pohtia ryhmään liittyviä 

ajatuksia sen toiminnassa alusta asti mukana olleen ja ammatillisesta kokemuksestaan ammen-

tavan ihmisen kanssa tutkimusprosessia rikastuttavaksi. 

 

Asiantuntija-alustajien rooli käytäntötutkimuksessani poikkeaa muista osallistujaryhmistä. He 

osallistuivat vain yhteen ryhmäkertaan ja pitivät oman info-osuutensa poistuen sen jälkeen 

paikalta. Silti huomattava osa aineistostani koostuu juuri alustusten aikana ensisijaisesti alustaji-

en puheesta tekemistäni muistiinpanoista. Analyysissani olen keskittynyt alustusten sisältöön 
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lähinnä niiden herättämän keskustelun näkökulmasta. Alustuspyynnön yhteydessä alustajille oli 

kerrottu ennalta lyhyesti siitä, että olisin osana ryhmää tekemässä käytäntötutkimusta. Pyytäes-

säni heidän suostumuksensa ryhmän havainnointiin ennen alustusta sovin, että he voisivat 

halutessaan saada luettavaksi valmiin raporttini sähköisenä versiona. Koen alustajien äänten 

puuttuvan käytäntötutkimuksestani: esimerkiksi olisi ollut hedelmällistä kuulla, miten alustajat 

kokivat ryhmätilanteen ja millaisia kehitysehdotuksia heillä olisi ollut ryhmän suhteen sekä 

millaisia ajatuksia käytäntötutkimuksen tulokset heissä herättivät. 

 

Oman käytäntötutkijan roolini löytäminen vei aikansa, ja kokemus roolistani myös muuttui 

tutkimusprosessin edetessä. Päädyimme maahanmuuttajapalveluissa siihen, että keskittyisin 

ensisijaisesti havainnoimaan ryhmän toimintaa osallistumatta esimerkiksi sen käytännön järjes-

telemiseen.  Ryhmän alettua oma aineistonkerääjän roolini vakiintui ja alkua sävyttänyt epäsel-

vyys väistyi. Vähitellen kenttäjakson lopulla huomasin suuntautuvani yhä vahvemmin kerää-

mäni aineiston analysoijan rooliin (ks. Saurama & Julkunen 2009, 308). Käytäntötutkimuksen 

tekemisen koin hyödylliseksi opiskelutaitojen kehittymisen kannalta, mutta myös suhteessa 

työkokemukseeni Suomeen asettumisen alkuvaiheessa olevien pakolaistaustaisten henkilöiden 

kanssa. Prosessin kuluessa pystyin tarkastelemaan omaa kokemustani uudesta näkökulmasta; 

käytäntötutkimus avasi minulle arkisesta työstä poikkeavan tilan pohtia työtä kokonaisuutena 

ajan kanssa. Ryhmän toimintaa havainnoidessani tulinkin tietoisemmaksi muun muassa omista 

kotouttamiseen liittyvistä käsityksistäni. Lisäksi kulttuuristen asioiden merkitys kotoutumisessa 

kirkastui minulle uudella tavalla. 

 

Ryhmätapaamisissa pysyttelin palautekeskusteluja lukuun ottamatta tietoisesti taustaroolissa. 

Taustalla pysyttelemällä pystyin rakentamaan työntekijöistä erillisen aseman ja olemaan otta-

matta kantaa ryhmän keskusteluun, mitä pidin tärkeänä palautteen keräämisen kannalta. Muis-

tiinpanoja tein kuitenkin kaikissa tilanteissa avoimesti pitääkseni esillä sen, että myöhemmässä 

vaiheessa kirjoitan ryhmän toiminnasta (ks. Emerson, Fretz & Shaw 2001, 356).  

 

Taustalla pysyttelystäni huolimatta en ollut ryhmässä näkymätön (ks. Grönfors 2007, 152): 

viimeisen palautekeskustelun lopussa, lähes tunnin ajan äitien mielipiteitä kyseltyäni eräs äideis-

tä kysyi minulta: ”Mitä sinä ajattelet meistä?” Kysymys yllätti ja toi mielestäni hyvin esiin osal-

listuvaa havainnointia tekevän tutkijan asemaan liittyvän tietyn epämukavuuden suhteessa tut-

kimuksen kohteena oleviin ihmisiin. Vaikka kerroin roolistani äideille ja osallistuin vain niukas-

ti ryhmän toimintaan, yhdessä oleminen ehti synnyttää siteen, jonka katkeaminen tuntui ikäväl-

tä. 
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5 AINEISTON KERÄÄMINEN JA ANALYSOINTI 

Ryhmätapaamiset olivat eloisia ja intensiivisiä. Vaikka muistiinpanoihin vangitsemani tuntui 

ryhmätilanteisiin verrattuna kalpealta varjokuvalta, pystyin palauttamaan niiden avulla mieleeni 

ryhmän tunnelman. Tässä luvussa käsittelen tarkemmin aineiston keräämisen ja analysoinnin 

prosessia. Kuvailen ensin aineiston keräämisessä käyttämiäni menetelmiä. Sitten esittelen ana-

lyysissa käyttämäni teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteita ja tapaani soveltaa sitä käytän-

tötutkimuksessani. 

Havainnoista, keskusteluista ja reflektiosta tekstiksi 

Käytäntötutkimusta varten keräämäni aineisto koostuu kolmesta osasta: osallistuvaan havain-

nointiin perustuvista muistiinpanoista ryhmätapaamisista, reflektoivista keskusteluista ja äitien 

ryhmän toimintaa koskevasta palautteesta. Kenttäpäiväkirjaan prosessin kuluessa tekemäni 

merkinnät ja alustavat tulkinnat täydentävät aineistoa lisäten siihen prosessin etenemistä, tul-

kintojen täydentymistä ja kenttäjakson kokemuksellista puolta koskevan ulottuvuuden. 

 

Osallistuvaa havainnointia luonnehtii vuorovaikutustilanteiden keskeisyys tiedonhankinnassa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 82). Osallistumisen myötä aineistoa kertyy moniaistisemmin kuin 

esimerkiksi tallentavin apuvälinein toteutetussa havainnoinnissa. Analyysivaiheessa hyödynnet-

tävissä ovat myös aineiston keräämisen prosessiin liittyvät emootiot. (Grönfors 2007, 158.) 

Tutkijan osallistumisen ja tapahtumien kulkuun vaikuttamisen aste vaihtelevat; oma käytäntö-

tutkimukseni on pikemminkin lähellä toimintaa ymmärtämään kuin muuttamaan pyrkivää otet-

ta (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 82). Kenttäjaksolla käyttämääni havainnointitapaa luonnehtii 

parhaiten valikoivan osallistumisen käsite (ks. Hurtig 2003, 56), joka liittyy havainnointia hyödyn-

tävän tutkijan kaksoisrooliin osallistujana ja tutkijana (Grönfors 2007, 152). Pitäydyin enim-

mäkseen tutkijan roolissa myös tilanteissa, joissa huomasin esimerkiksi olevani eri mieltä ryh-

mässä sanotusta. Ryhmää havainnoidessani huomaamani samanmielisyydet ja erimielisyydet 

tekivät minulle näkyviksi aiemmin tiedostamattomia käsityksiäni esimerkiksi monikulttuuri-

suudesta. 

 

Osallistuvaan havainnointiin perustuvaan muistiinpanoaineistoon liittyy omat erityispiirteensä, 

jotka on huomioitava aineiston käsittelyssä ja analyysissä. Kenttämuistiinpanot ovat kentällä 

kirjoitettua tiivistettä havaituista tapahtumista, niihin osallistuneista ihmisistä ja tapahtumapai-

koista. Ne ovat väistämättä valikoivia, sillä jo havainnointitilanteessa huomio suuntautuu jo-

honkin merkitykselliseksi määrittyvään, ja tyypillisesti kuvailevia kertomuksia, joissa eksplisiit-

tinen teoretisointi ja tulkinta on minimoitu. Kuvailevassa kirjoittamisessa kuitenkin heijastuvat 
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ja ruumiillistuvat havainnointia ohjaavat tarkoitusperät ja sitoumukset, minkä vuoksi kirjoitta-

minen on aktiivinen tulkinta- ja merkityksenantoprosessi. (Emerson, Fretz & Shaw 2001, 353.) 

Käytäntötutkimuksessani omaan valikointiini vaikutti tulkkauksen valikoivuus. Esimerkiksi 

ryhmässä osa keskustelusta jäi tulkkaamatta silloin, kun käynnissä oli useampi keskustelu sa-

manaikaisesti.  

 

Koska käytäntötutkimuksen rajaaminen oli prosessin aikataulullisen hallittavuuden vuoksi alus-

ta asti tärkeää, päätin ennen ryhmäkertojen alkamista, että kiinnittäisin huomiota erityisesti 

vuoropuheluun ryhmään osallistujien välillä sekä siihen, mitkä aiheet herättävät ryhmässä kes-

kustelua. Muistiinpanoja tehdessäni pyrin kirjaamaan systemaattisesti tutkimusongelman kan-

nalta keskeiseksi ymmärtämääni (ks. Grönfors 2007, 162–163; vrt. Emerson, Fretz & Shaw 

2001, 353; Lappalainen 2007; Hurtig 2003, 48–50). Info-osioissa tekemissäni muistiinpanoissa 

korostuu kuultu esimerkiksi ilmeiden ja eleiden sijaan. Muistiinpanoni jäsentyvät ryhmässä 

puhutun mukaan (ks. Lappalainen 2007, 123). Vertaiskeskustelun aikana kirjaamissani muis-

tiinpanoissa korostuu puolestaan ilmapiiri ja ihmisten toiminta, joiden havainnoimiselle oli 

paremmin aikaa, kun en ymmärtänyt puhetta. Tavoitteenani oli kirjata niin yksityiskohtaisesti ja 

tarkasti kuin mahdollista (Lappalainen 2007, 116). Kirjoittaessani muistiinpanoja puhtaaksi 

tietokoneella ryhmätapaamisten jälkeen täydensin muistamiani asioita ja huomioita, mutta 

muuten pysyttelin lähellä tilanteessa kirjaamaani vasta myöhemmin tekemääni analyysia varten 

(vrt. Lappalainen 2007, 127). 

 

Reflektoivien keskustelujen avulla sain tietoa siitä, millaisia aiheita äidit olivat nostaneet esiin 

vertaiskeskustelussa ja miten he olivat reagoineet alustuksessa käsiteltyihin asioihin. Reflek-

toivien keskustelujen muodostamassa aineistossa vertaiskeskusteluista esiin nousevat asiat ovat 

vertaisohjaajan varassa ja hänen tulkintoihinsa perustuvia, mutta monet aiheista tulivat esiin 

myös äideiltä kysymässäni palautteessa. Koin reflektoivien keskustelujen syventävän ja selven-

tävän monin tavoin alustusten aikana seuraamaani keskustelua. Usein jonkin ryhmätilanteessa 

käydyn keskustelun merkitys avautui vasta reflektoivan keskustelun avulla, sillä info-osioiden 

lyhyt kesto ja tulkin käyttämisen hidastava vaikutus estivät alustajien ja äitien välisen keskuste-

lun syvenemisen alustuksen lomassa. Lisäksi osa äitien kommenteista oli sellaisia, että niiden 

merkityksen esiin saaminen keskustelutilanteessa olisi vaatinut pidempää keskustelua, sillä suo-

ra käännös ei tavoittanut puhujan tarkoitusta. 
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Palautetta keräsin äideiltä kaksi kertaa ryhmätapaamisten yhteydessä.6 Lisäksi kirjasin ylös kaik-

ki äitien ryhmätapaamisissa esiin nostamat toiveet ja parannusehdotukset. Ensimmäisellä pa-

lautekerralla ennätin kysyä vain muutamia kysymyksiä vertaisohjaajan välityksellä. Viimeistä 

kertaa ryhmän mukana ollessani käytin tulkin välityksellä noin tunnin palautteen keräämiseen. 

Kummassakin palautekeskustelussa olivat mukana sekä vertaisohjaaja että maahanmuuttaja-

palveluiden työntekijä, mikä saattoi vaikuttaa palautteen sisältöön jonkin verran. Keskityin 

palautetta kysyessäni ryhmäkertojen organisointia ja sisältöä koskeviin kysymyksiin. Äitien 

antaman palautteen tuon tuloksia käsittelevässä luvussa pitkälti sellaisenaan: yksi lupaukseni 

äideille oli, että välittäisin eteenpäin heidän ryhmää koskevat toiveensa ja aihe-ehdotuksensa. 

Analyysivälineenä teoriaohjaava sisällönanalyysi  

Sisällönanalyysi tarjoaa analyysimenetelmänä keinon aineiston järjestämiseen ja tiivistämiseen 

tulkintaa varten kadottamatta siihen sisältyvää tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103, 108). Sisäl-

lönanalyysissa aineistoa ensin pilkotaan ja ryhmitellään aihealueittain. Analyysin edetessä ai-

neistossa hajallaan oleva kirjoitetaan selkeämpään muotoon, käsitteellistetään ja kootaan uudel-

la tavalla, siten, että se muodostaa loogisen kokonaisuuden. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

Olen lähestynyt aineistoani teemoittelemalla. Teemoittelussa painotetaan mitä kustakin tee-

masta on aineistossa sanottu: aineistosta etsitään tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä ennalta 

määritellyn lähtökohdan kautta (mt., 93). Käytäntötutkimuksessani sisällönanalyysi on tarjon-

nut tavan hyödyntää koko kerättyä aineistoa mahdollisimman laajasti: teemoitellen olen pysty-

nyt seuraamaan tiettyyn aihepiiriin liittyvää vuoropuhelua koko ryhmän kokoontumisen ajalla, 

eri puhujien tuottamana. 

 

Olen hyödyntänyt käytäntötutkimuksessani analyysimenetelmänä abduktiiviseen päättelyyn 

perustuvaa teoriaohjaavaa sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Tarkoitan abduktiivi-

sella päättelyllä analyysivaiheen tulkintakehyksen ja tutkimani ilmiön välistä vuoropuhelua (ks. 

Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson 2002, 89–91). Käytäntötutkimuksessani abduktii-

visen päättelyn rooli näkyy siten, että olen aineistoa analysoidessani lähtenyt liikkeelle esittä-

mällä aineistolleni tutkimuskysymysteni taustalla olevasta kotoutumisen kaksisuuntaisuuden ja 

viranomaisten tarjoaman tiedon käsittelyn lähtökohdasta käsin kulttuurisen oppimisen ja kult-

tuurien välisen dialogin käsitteiden avulla muotoilemiani kysymyksiä. 

  

                                                           
6 Alkuperäinen ajatukseni oli kerätä palautetta äideiltä jokaisen ryhmäkerran jälkeen nopeasti muutaman asteik-
komuotoisen kysymyksen avulla siten, että äidit saisivat piirtää asteikolle oman mielipiteensä. Ensimmäinen palau-
tekokeilu toi esiin sen, että palautteen selittämiseen menisi liikaa aikaa kullakin ryhmäkerralla. Lisäksi palautteen 
kerääminen olisi hajottanut huomiota ryhmän kannalta tärkeämmistä asioista. Jäin myös pohtimaan, miten ym-
märrettävä asteikon ajatus oli vain vähän koulua käyneille äideille. Päädyin palautteen keräämiseen suullisesti. 
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Informaatiota ja vertaistukea yhdistävän ryhmän tavoitteeksi ymmärrän äitien kulttuurisen oppi-

misen (ks. Korhonen 2013) tukemisen. Kulttuurisella oppimisella tarkoitan Vesa Korhosen 

(2013, 37, 43) tapaan toisen kulttuurin piirteiden ja kompetenssien omaksumisprosessia, jossa 

vanhat valmiudet toimivat perustana uusien valmiuksien oppimiselle tai voivat korvautua uusil-

la. Kulttuurisen oppimisen edellytyksenä on sekä vieraan kohtaaminen, käsitteleminen, ymmär-

täminen ja hyväksyminen että oman kulttuurikuvan vahvistaminen (mp.). Kulttuurikuvaan 

sisältyvät kasvu- ja elinympäristössä muotoutuneet ajattelumallit ja toimintatavat, oman kult-

tuurin tuottamat ja normittamat kulttuuriset standardit sekä kieli (Puukari & Korhonen 2013, 

19). Kulttuurisessa oppimisessa voidaan hyödyntää kulttuurien välistä dialogia, jossa asioiden 

merkityksiä etsitään yhdessä samalla lisäten tietoisuutta uusista asioista. Kulttuurienvälisessä 

dialogissa kommunikoijilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua tai olla osallistumat-

ta keskusteluun (Pietilä 2013, 51–53). Kulttuurisessa oppimisessa ja kulttuurien välisessä dialo-

gissa mukautumisen vaade kohdistuu pakolaisten lisäksi myös ympäröivään yhteiskuntaan (ks. 

mt., 47), minkä ymmärrän Kotoutumislain kaksisuuntaisuuden tavoitteen suuntaiseksi.  

 

Analyysiyksiköiden valinnan ohella olen käyttänyt kulttuurisen oppimisen ja kulttuurien välisen 

dialogin käsitteitä apuna analyysissa edetessäni. Konkreettisesti tämä on tarkoittanut aineisto-

lähtöisen ja käsitteisiin pohjautuvan lukutavan yhdistelemistä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–

97). Seuraavaksi kuvailen tarkemmin analyysin etenemistä. 

Analyysin askeleet 

Aineiston mahdollisimman kattava hyödyntäminen ja syvemmälle pääseminen aineiston muo-

dostamaan maailmaan vaativat useita lukukertoja. Valitsin kullekin lukukerralle yhden ana-

lyysiyksikön, jota käsittelevät kohdat etsin aineistosta jättäen muun aineistossa olevan huo-

miotta. Näin erilliseksi koostamani aineiston osan teemoittelin ensin hienojakoisesti ja yhdiste-

lin sitten teemat väli- ja yläteemoiksi. Joillain lukukerroilla jaottelin teemoittelun edelleen sen 

mukaan, kenen puhetta aineisto-ote edustaa ja missä ryhmätapaamisen osassa se on puhuttu 

saadakseni esiin mahdollisia eroja ryhmätapaamisen eri osissa käydyissä keskusteluissa. (Ks. 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) Olen jäsentänyt lukukerrat kolmeksi luennaksi, joiden avulla 

etsin kulttuurisen oppimisen ja kulttuurien välisen dialogin merkkejä aineistostani. 

 

Ensimmäisen luennan päätin toteuttaa aineistolähtöisesti vahvistaakseni tuntumaani aineistoon 

kokonaisuutena ja teemoittelin ensin aineiston kokonaisuudessaan. Seuraavassa vaiheessa kä-

vin läpi tekemääni teemoittelua teemoja yhdistellen. Lopuksi luin tekemääni teemoittelua ha-

kemalla sellaisia teemoja, jotka kulkivat koko aineiston läpi. Tässä vaiheessa kattavia yläteemoja 

oli jäljellä neljä. Olin saanut aineiston tiivistettyä tehokkaasti: alkuperäisessä aineistolähtöisessä 
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teemoittelussa olin erottanut kaikkiaan 40 teemaa, joista tosin osa oli päällekkäisiä. Aineistoa 

läpäisevät yläteemat esiin saatuani purin ne vielä kerran ryhmätapaamisen osan ja puhujan mu-

kaan. Ensimmäisen lukukerran avulla sain esiin, mitkä keskustelunaiheet muodostuivat ryh-

mässä keskeisiksi sekä miten niitä koskeva puhe jakautui eri osallistujatahojen ja ryhmätapaa-

misen osien välillä. 

 

Ensimmäinen luenta ei vielä tuonut riittävästi esiin sitä, miten äidit reagoivat erilaisiin alustuk-

sissa esiin tuotuihin teemoihin. Minua kiinnosti myös, millaisia keskustelunavauksia äidit itse 

tekivät ja miten muut osallistujatahot niihin reagoivat. Toisella luennalla luokittelinkin aineis-

ton etsien äitien reaktioita alustusten teemoihin. Lisäksi hain aineistosta kohdat, joissa äidit 

tekivät keskustelunavauksia, jotka joko toivat keskusteluun kokonaan uuden aihepiirin tai ava-

sivat alustajan näkökulmaa toisesta näkökulmasta. Olen määritellyt äitien aloitteiksi täysin uu-

det keskusteluaiheet tai keskustelun suuntaa muuttaneet kommentit. Äitien kommentit, jotka 

selvästi reagoivat alustajan tai työntekijän puheeseen kuitenkaan aihetta vaihtamatta olen puo-

lestaan nimennyt reaktioiksi. Aloitteet ja reaktiot, sekä muiden osallistujien reaktiot äitien reak-

tioihin ja aloitteisiin luokittelin ryhmätapaamisen osion mukaan saadakseni esiin esimerkiksi 

äitien mahdollisuuden osallistua keskusteluun info-osion aikana. 

 

Poimin aineistosta kolmanteen luentaan kaiken jollain tavalla suomalaisuutta ja äitien alkuperää 

käsittelevän puheen. Lisäksi nostin aineistosta kaikki kohdat, joissa mainittiin kulttuuri. Aineis-

tokoostetta tarkastellessani huomasin kulttuurin tulevan aineistossani mainituksi harvoin ja 

ainoastaan työntekijöiden puheessa. Aineisto-otteet tulivat poikkeuksetta esiin myös suomalai-

suuden tai äitien alkuperän mukaan teemoitelluissa aineistokoosteissa. Analyysikokeilu paljasti 

aineiston analysoinnin mahdollisuuksien rajat: tulkin välittämä ja epätarkasti muistiin kirjattu 

puhe eivät sallineet yksittäisen käsitteen varaan rakentuvaa luentaa.  

 

Jokainen lukukerta syvensi käsitystäni aineistosta kokonaisuutena ja nosti esiin kunkin lukuker-

ran analyysiyksikköön liittyviä näkökulmia aineistoon ja tutkimusongelmani kannalta olennai-

siin seikkoihin. Esimerkiksi toisella lukukerralla äitien reaktioita ja aloitteita aineistosta etsies-

säni kiinnitin huomiota siihen, miten usein aineistossa esiintyi maininta siitä, että äidit olivat 

kommentoineet jotain alustukseen liittyvää, mutta kommentit olivat jääneet tulkkaamatta. Ana-

lyysin tuloksia seuraavaksi tulkitessani nostan analyysin edetessä tekemiäni huomioita ja niitä 

koskevia pohdintojani. 
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6 KESKEISET TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen käytäntötutkimukseni keskeiset tulokset. Luku jakautuu neljään alalu-

kuun. Kulttuurien välistä dialogia olen tavoitellut osallistujien välistä vuoropuhelua ja äitien 

keskustelualoitteita analysoimalla ensimmäisessä alaluvussa. Toisessa alaluvussa tarkastelen 

kulttuuriseen oppimiseen liittyvää sisältöä suomalaiseen ja äitien kulttuuriin liittyvää aineisto-

puhetta erittelemällä. Äitien antama palaute ryhmästä on aiheena kolmannessa alaluvussa, jossa 

tuon esiin myös ryhmään liittyviä kehitysehdotuksiani. Tulosluku päättyy tulosten yhteenve-

toon. 

Kulttuurien välistä dialogia osallistujien vuoropuhelusta jäljittämässä 

Tarkastelen tässä luvussa kulttuurien välisen dialogin mahdollisuuksia ja toteutumista ryhmäs-

sä. Kulttuurien välistä dialogia määrittää kolme piirrettä: asioiden merkityksiä etsitään yhdessä, 

yhteisen merkitysten etsimisen avulla lisätään osallistujien tietoisuutta uusista asioista ja dialo-

giin osallistuminen on vapaaehtoista (Pietilä 2013, 51–53). Kulttuurien väliseen dialogiin liittyy 

kaksi luentaa. Ensimmäisen luennan pohjalta tuon esiin keskustelunaiheita, joihin ryhmän ta-

paamisissa palattiin useita kertoja. Käsittelen myös sitä, miten alkuperäiset aihepiirit muovau-

tuivat ryhmän tavatessa sekä sitä, millaisia aiheita ryhmä tuotti alkuperäisten aihepiirien rinnal-

le. Aineistoni toisen luennan valossa tarkastelen sitä, millaisiin aihepiireihin äidit reagoivat sekä 

millaisia aihepiirejä he itse nostivat keskusteluun ja miten ryhmän muut osallistujat reagoivat 

näihin äitien aloitteisiin. 

Aineistoa hall itsevat keskustelunaiheet  

Ryhmätapaamisten alkuperäiset aihepiirit olivat lasten kasvatus, kielen merkitys lapsen kehityk-

sessä, naisten oikeudet sekä ravitsemus ja elämäntapa. Analyysia tehdessäni minua kiinnosti 

sekä se, mitä aineistossa sanottiin näistä aihepiireistä, että se, millaisia uusia aihepiirejä ne sytyt-

tivät ryhmän keskusteluissa. Aineiston teemoiteltuani rajasin esiin aineistossa useita kertoja 

esiintyvät teemat. Jatkoin niiden teemoittelua, kunnes minulla oli neljä yläteemaa. Yläteemat 

nimesin seuraavasti: kotoutumisen haasteet, sukupuolten väliset suhteet, vastuullinen van-

hemmuus ja suomalaiseen elämäntapaan liittyvät kriittiset huomiot. Yläteemat ovat epäsym-

metrisiä siinä mielessä, että ne sisältävät eri määrän ja eritasoisia alateemoja. 

  

Kotoutumisen haasteisiin liittyvää puhetta on aineistossa eniten. Alkuperäinen lasten kasvatuk-

sen aihepiiri näkyy kahden kulttuurin välillä kasvattamisen haasteet -teemassa, johon sisältyy 

puhetta lasten äidinkielen ja kulttuurin tukemisen vaikeudesta, lasten suomalaistumisesta, lap-

sen oikeuksista Suomessa, koulun ja poliisin asemasta lasten kasvatuksessa ja perheen sisäisissä 

asioissa sekä vanhempien kokemasta heikkoudesta ja neuvottomuudesta. Muita kotoutumisen 



15 

 

haasteita koskevia teemoja olivat ryhmän aihepiirien ulkopuolelta nousseet äitien opiskelun ja 

työllistymisen vaikeudet sekä turhautuneisuus kotoutumisprosessin etenemisen hitauteen.  

 

Vanhemmuuden näkökulmasta kotoutumisen haasteet kiteytyvät Suomeen asettumisen epä-

tahtisuuteen vanhempien ja lasten välillä: vanhemmat ovat etenkin alussa riippuvaisia lapsis-

taan, jotka äitien puheen perusteella näyttäisivät solahtavan suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle 

paljon nopeammin, samalla, kun vanhemmat joutuvat opettelemaan uusia kasvatustapoja esi-

merkiksi fyysisen kurittamisen tilalle (ks. Pitkänen ym. 2014, 38–40). Äitien puheessa koulun 

suuri vaikutus lasten elämään tuli esiin useita kertoja. Koulu hahmottui äitien puheessa lasten 

muuttumisen ehkä tärkeimmäksi taustatekijäksi: koulussa lapset oppivat suomalaisille tavoille 

eivätkä enää kuuntele äidin neuvoja. Aineistoon sisältyvää keskustelua tulkitsen niin, että lapset 

myös hyödyntävät vahvaa asemaansa esimerkiksi kieltäytymällä syömästä äitien laittamaa ruo-

kaa sen epäterveellisyyteen vedoten. Äidit puolestaan tunsivat itsensä keinottomiksi lastensa 

kanssa, sillä he ovat ymmärtäneet, että lapset on opetettu soittamaan poliisille, jos äiti huutaa 

tai lyö. (Ks. Bryceson & Vuorela 2002; Johnsdotter 2007.) Lisäksi äidit kuvailivat pienenä 

Suomeen tulleiden lastensa unohtaneen äidinkielensä, minkä seurauksena kommunikointi las-

ten kanssa on vaikeaa. Äidit ovat joutuneet toteamaan kantapään kautta virheelliseksi aiemman 

käsityksensä siitä, että äidinkieli olisi ollut lapsissa Suomeen muutettaessa olemassa ikään kuin 

valmiina. 

  

Vastuullisen vanhemmuuden yläteeman alle olen koonnut aikuisen vastuuseen, lasten valvomi-

seen ja suojelemiseen sekä suomalaiseen kasvatusihanteeseen liittyvää puhetta. Toisin kuin 

kotoutumisen haasteita käsittelevässä puheessa, vastuullisesta vanhemmuudesta puhuvat ai-

neistossani ensisijaisesti alustajat ja työntekijät. Suomalaista kasvatusihannetta heijastelevaksi 

puheeksi tulkitsemissani aineisto-otteissa ihanteellinen kasvatus näyttäytyy vastuuta ottavan 

aikuisen lapsille iän mukaisia rajoja asettavana, rakastavana, lasta huomiovana ja sukupuolten 

välistä tasa-arvoisuutta edistävänä.  

 

Ryhmän alkuperäistä naisten oikeuksiin liittyvää aihepiiriä muuntaen keskustelua herättivät 

sukupuolten väliset suhteet. Naisten oikeuksia käsitelleen alustuksen aiheisiin äidit reagoivat 

esimerkiksi nostamalla esiin myös miesten oikeudet. Tämä kaksijakoisuus tulee esiin kaikissa 

alateemoissa: aborttia ja naisen oikeutta kieltäytyä seksistä yhdistävän naisen oikeus päättää 

kehostaan -teeman alla äidit toivat esiin esimerkiksi sen, että abortti asettaa miehen epätasa-

arvoiseen asemaan, sillä tällä ei ole mahdollisuutta pakottaa naista saamaan lasta. Äitien mieles-

tä naisella ole päätösvaltaa, vaan mies on perheessä päättävä taho. Sukupuolten välisiä suhteita 

käsittelevään yläteemaan sisältyi myös äidin ja isän aseman eroja suomalaisessa ja äitien kult-
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tuurissa käsittelevä keskustelu. Äidit ihmettelivät äidin vahvaa asemaa Suomessa ja tulkitsivat 

esimerkiksi lapsilisän maksamisen äidin tilille heijastavan äidin isää vahvempaa oikeutta lapsiin-

sa. Äitien kulttuurissa asetelma on vastakkainen: lasten ymmärretään kuuluvan isän sukuun ja 

esimerkiksi avioeron yhteydessä lapset menisivät isälle. Kiinnostavaa sukupuolten välisiä suh-

teita koskevissa keskusteluissa on se, ettei niissä tule lainkaan esiin äitien tilanne yksinhuoltaji-

na tai miten äidit selviävät tavallisesti miehelle kuuluvasta perheenpään tehtävästään Suomessa. 

 

Viimeisenä yläteemana olen nostanut analyysini pohjalta suomalaiseen elämäntapaan kohdis-

tuneet kriittiset huomiot. Tämä yläteema on kaikkein suppein, mutta tuo esiin äitien ehkä hie-

man ihmetteleviäkin näkökulmia elämään Suomessa. Yksi esimerkki tästä voisi olla ravitse-

mukseen liittyvä keskustelu: äidit kummastelivat diabeteksen yleisyyttä Suomessa, vaikka suo-

malaisilla on paljon tietoa siitä, miten sairaus olisi mahdollista välttää. Tämän yläteeman alle 

luokittelemani teemat kertovat siitä, miten tarkoin äidit havainnoivat suomalaista elämäntapaa 

ja siinä havaitsemaansa ristiriitaisuutta. 

 

Teemoittelun jaottelu edelleen ryhmätapaamisen osion mukaisesti osallistujaryhmittäin toi 

ryhmän rakenteen perusteella odotetusti esiin sen, että alustajien puhe hallitsi info-osiota. 

Työntekijöiden puhe info-osioissa oli lähinnä alustajan avauksia täydentävää, mutta paikoin 

myös alustajan kantaa nyansoimaan pyrkivää. Työntekijät saattoivat myös pyrkiä ottamaan 

esiin uusia keskustelunaiheita tai esittää kriittisiä huomioita suomalaisesta elämäntavasta. Äitien 

puhetta teemoitteluni mukaisissa aineisto-otteissa on vähän, mutta puhe on sitäkin vahvemmin 

latautunutta, mikä liittyy esimerkiksi abortin kaltaisiin, moraalisesti herkkiin aihepiireihin. La-

tautuneet aihepiirit olivat sellaisia, että äidit palasivat aihepiiriin spontaanisti useaan otteeseen. 

Äitien aloitteita ja r eaktioita 

Ryhmään kutsuilla äideillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa ryhmässä käsiteltäviin aihepiireihin 

ennen ryhmän alkua, mutta ryhmätilanteissa he voivat ottaa kantaa aiheisiin ja myös suunnata 

keskustelua alkuperäisestä aihepiiristä poikkeavasti. Nämä kannanotot ja uudet keskustelunai-

heet olen nimennyt raportissani reaktioiksi ja aloitteiksi. Aloitteita löysin aineistosta kaikkiaan 

23 ja reaktioita 18. Huomioin jokaisen aloitteen ja reaktion erikseen. Sama aloite tai reaktio 

saattoi tulla esiin ryhmätapaamisten eri osissa, minkä tulkitsen kertovan aiheen latautuneisuu-

desta tai merkityksellisyydestä. Tällaisia aiheita olivat esimerkiksi abortti, miesten asema ja las-

ten vahvat oikeudet suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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Ryhmässä äitien aloitteiden pohjalta avattiin keskustelua ja äitien esittämiin kysymyksiin vastat-

tiin. Alla olevassa info-osioon liittyvässä aineisto-otteessa7 äitien reaktio keskustelunavaukseen 

tulee huomioiduksi ja siihen vastataan tarjoamalla apua äidinkielen opetuksen mahdollisuuksi-

en selvittämiseen. 

 

- Kuulin, että yhdessä perheessä lasta kiellettiin puhumasta suomea, sillä ajateltiin, että 

hän unohtaa oman äidinkielensä. 

- Juuri niin! Ne, jotka ovat tulleet lapsena Suomeen, unohtavat oman kielensä. 

[Välissä keskustelua äidinkielen opiskelemisen mahdollisuuksista koulussa.] 

- Minä voin tutkia, miten äidinkielen opetusta voi hakea koululta, jos te haluatte opetusta. […]  

- Kiitos. 

 

Parhaimmillaan alustajat ottivat edelliseen otteen tapaan kiinni äitien aloitteista ja onnistuivat 

integroimaan ne osaksi omaa puhettaan. Yksi esimerkki tästä voisi olla erään äidin diabetekses-

ta esittämä kysymys, johon alustaja ensin vastasi suoraan, mutta vielä lisäksi täydensi vastaus-

taan myöhemmässä puheenvuorossaan reagoiden siten äitien ilmaisemaan kiinnostuksenaihee-

seen. 

 

Välillä ryhmässä kuitenkin syntyi myös tilanteita, joissa äitien näkökulma jäi kuulematta. Olen 

valinnut seuraavan aineisto-otteen info-osiosta samaan aihepiiriin liittyvästä keskustelusta. Toi-

sin kuin edellisessä aineisto-otteessa, tässä äitien torjuva suhtautuminen suomen kielen opet-

tamiseen jää keskustelussa sivurooliin. 

 

- Miten voitte tukea lastenne suomen oppimista kotona? 

- Riittää, että autan kotitehtävissä. Kun lapset ovat koulussa, he oppivat suomea nopeas-

ti. Opettaisin äidinkieltä, jos olisi mahdollista. Lisäksi voi olla vaikea opettaa lap-

selle suomea, kun ei itse osaa sitä kunnolla. 

- Onko jotain ideoita, voisiko ohjata lasta vaikka katsomaan [suomenkielisiä] lastenohjelmia? [Kes-

kustelu jatkuu erilaisista vaihtoehdoista.] 

 

Tässä aineisto-otteessa olen koostanut useamman äidin keskustelusta tulkatut näkökulmat yh-

deksi vastaukseksi. Ryhmätilanteessa keskustelu ei siis ollut yhtä suoraviivainen. Ryhmässä oli 

välillä käynnissä useampi pieni keskustelu samanaikaisesti, jolloin osa keskustelusta jäi koko-

naan tulkkaamatta. Lisäksi tulkkaus saattoi ryhmätilanteessa jäädä epäselväksi, jolloin äidin 

sanoma ei välttämättä tullut esiin äidin tarkoittamalla tavalla. Muistiinpanoissani on useita koh-

tia, joissa olen saanut kirjattua ylös tulkin käännöksen äidin puheesta, mutta sen merkitys on 

selvinnyt minulle vasta reflektoivassa keskustelussa vertaisohjaajan kanssa. 

                                                           
7 Olen muokannut kaikki raportissa esittämäni aineisto-otteet yleiskielelle ja karsinut niistä tulosten kannalta epä-
olennaista lukemisen helpottamiseksi. Tämän alaluvun aineisto-otteissa äidin aloite tai reaktio on otteessa lihavoi-
tu, ja vastareaktio äidin reaktioon on kursivoitu. 
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Palautekeskustelussa äidit kertoivat äidinkielellä puhumisen merkityksestä kysyessäni pohti-

neensa yhdessä, miten ovat toimineet omassa kotimaassaan ja miten toimia Suomessa. Aineis-

tostani tätä ei ole kunnolla tavoitettavissa, mutta esimerkiksi reflektoivissa keskusteluissa ja 

palautekeskustelussa esiin tullut keskustelu fyysisestä kurittamisesta luopumisesta ja suomalai-

sen lastenkasvatustavan myönteisistä puolista voisivat viitata tähän suuntaan. Aineisto-otteet 

ryhmätapaamisten alku- ja loppuvaiheesta kuitenkin tuovat esiin myös sen, miten monisyisiä 

uuteen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvä asiat ovat. 

 
Äidit pitivät lyömistä huonona tapana kasvattaa. Lyöminen ei auta: äiti on oppi-

nut ratkaisemaan asioita puhumalla. Kaikki sanovat, etteivät enää lyö lapsiaan. 

Yksi äideistä sanoi, että sama asia täytyy sanoa monta kertaa. Hän on huoman-

nut muutoksia lapsissaan. Äidit pohtivat kasvaneensa itse kulttuurissa, jossa lap-

sia lyödään. (Alkuvaiheen reflektoiva keskustelu.) 

 

Suomalaisessa kasvatustavassa äidit arvostivat lasten oppimia hyviä tapoja. Li-

säksi äidit pitivät suomalaisia lapsia rauhallisina. Äidit olivat kiinnostuneita kuu-

lemaan lisää siitä, miten lapsia pitäisi hoitaa ja kasvattaa. (Alkuvaiheen reflektoiva 

keskustelu.) 

 

Lapsilla on Suomessa paljon oikeuksia, Suomessa on erilaiset tavat. Lapsia ei voi 

lyödä eikä heille voi sanoa pahaa sanaa. Suomessa ei voi huutaa lapselle, koska 

lapsi voi soittaa poliisille. Jos ei huuda, lapsi ei voi oppia. Lasten kieltäminen on 

vaikeaa, koska lapsella on oikeuksia eikä hänelle saa huutaa. Lapsi saattaa vain 

ilmoittaa menevänsä johonkin eikä pyydä lupaa. Koulussa lapsi oppii, että hänen 

pitäisi saada viikkorahaa. Lapsi vaatii enemmän kuin äidillä on. Lapset eivät 

suostu auttamaan kotona muuten kuin rahaa vastaan. Omassa kulttuurissa sellai-

nen ei ole mahdollista: ihmisiä autetaan aina. (Loppuvaiheen palautekeskustelu.) 

 

Äitien aloitteiden ja reaktioiden analysointi osoittaa, että äidit olivat varsin aktiivisia keskusteli-

joita. Äitien keskustelualoitteet paikantuvat aineistossani ensisijaisesti vertaiskeskusteluihin, 

joissa myös käytiin paljon keskustelua ryhmän alkuperäisiin aihealueisiin kuulumattomista ai-

heista. Tätä voi pitää ryhmän rakenteen huomioiden odotettuna. Reflektoivien keskustelujen 

avulla esiin nousi esimerkiksi äitien omankielisessään keskustelussa esiin nostamia huolia niin 

omaan kotoutumiseensa kuin vanhemmuuteensa liittyen. Äitien aloitteiden esiin tuleminen 

omankielisessä keskustelussa ja palautekeskusteluissa korostaa tarvetta pohtia, miten ne saatai-

siin avaamaan ja jatkamaan yhteistä keskustelua.  

 

Kulttuurien välisen dialogin näkökulmasta arvioituna ryhmän rakenne heikensi yhteisten mer-

kitysten etsimisen mahdollisuuksia, muttei estänyt vuoropuhelun syntymistä osallistujien välil-
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le. Äitien antaman palautteen perusteella he saivat ryhmässä tietoa uusista asioista, joten tiedon 

tarjoamisen näkökulmasta ryhmä onnistui hyvin. Vuoropuhelun mahdollisuuksia heikentävä 

rakenne kuitenkin estää kulttuurien välisen dialogin näkökulmasta olennaista tiedon kulkua 

toiseen suuntaan, keskustelun toiselle osapuolelle. Ryhmätoiminnan jatkoa ajatellen olisi tärkeä 

huolehtia tiedon kulkemisesta kahteen suuntaan. 

Kulttuurisen oppimisen elementtejä 

Kulttuurisessa oppimisessa on kyse toisen kulttuurin piirteiden ja kompetenssien omaksumis-

prosessista, jonka edellytyksenä on sekä vieraan käsitteleminen ja hyväksyminen että omaan 

kulttuuriin liittyvän kulttuurikuvan vahvistaminen (Korhonen 2013, 37, 43). Ajattelen, että 

kulttuurisen hahmottaminen vieraassa auttaa sen havaitsemisessa myös omassa ajattelussa ja 

toiminnassa. Aineiston kolmannella analyysikierroksella kiinnitin huomioni siihen, miten ryh-

mässä käsiteltiin suomalaiseen ja äitien alkuperään liittyviä asioita. Pohdin, näkyisikö aineistos-

sa vuoropuhelua erilaisten käsitysten välillä vai jäisivätkö ne irrallisiksi. 

  

Poimin aineistostani ensin kaikki suomalaisuutta käsittelevät ja äitien alkuperää koskevat ai-

neisto-otteet. Ajattelin, että irrottamalla aineisto-otteet erillisiksi koosteiksi pystyisin tarkaste-

lemaan ainakin sitä, minkä verran ryhmässä puhuttiin suomalaisuudesta ja äitien alkuperään 

liittyvästä sekä vertailemaan puheen sisältöjä. Tiesin, että suomalaisuuteen liittyvää puhetta 

löytyisi aineistostani enemmän, sillä aineistoa on määrällisesti eniten aihepiirejä ensisijaisesti 

Suomessa elämisen näkökulmasta lähestyneistä info-osioista. Aineistoa analysoimalla halusin 

täsmentää käsitystäni puheen sisällöistä. Aineisto-otteiden poiminta ja teemoittelu vahvistivat 

käsitykseni suomalaisuutta koskevan puheen hallitsevasta asemasta aineistoissani. Muodostin 

suomalaisuutta käsittelevästä puheesta 52 teemaa, jotka ryhmittelin ensin 17 väliteemaksi ja 

edelleen neljäksi laveammaksi yläteemaksi. Äitien alkuperään liittyvästä aineistokoosteesta 

muodostin 29 teemaa, jotka olivat ryhmiteltävissä kahdeksaksi yläteemaksi. Aineiston vi-

nouman vuoksi teemojen määrä kertoo kuitenkin vähän ryhmässä puhutusta; kolmannen lu-

ennan kiinnostavuus piilee suomalaisuuteen ja äitien alkuperään liittyvän puheen sisällöllisissä 

eroissa. 

 

Alustajien puheessa pääasiassa avattiin keskustelua suomalaisista tavoista ja käytännöistä: suo-

malaisia tapoja saatettiin määritellä hassuiksi tai hämmennystä aiheuttaviksi ja esiin nostettiin 

myönteisten asioiden ohella myös suomalaisen elämäntavan huonoja puolia. Tulkitsen nämä 

avauksiksi, jotka mahdollistavat keskusteluun osallistumisen erilaisista lähtökohdista käsin, kun 

myös suomalaisuus ymmärretään muuttuvana ja sisäisiä eroja sisältävänä. Yksi esimerkki tästä 

on fyysiseen kurittamiseen liittyvä aineisto-ote info-osiosta.  



20 

 

 

Suomessa lasten fyysinen kurittaminen on kielletty. Kuulun itse ensimmäiseen 

sukupolveen, jota ei ole kuritettu fyysisesti. Fyysisen kurittamisen kieltäminen on 

ollut haasteellinen asia suomalaisille: meidän on pitänyt keksiä, mitä tulee tilalle.  

 

Aineistossani on paikoin hahmotettavissa vastapuheeksi tulkitsemaani äitien puhetta. Vastapu-

he liittyy arkisiin ja institutionaalisiin tilanteisiin ja käytäntöihin, joissa rakennetaan käsitystä 

”meistä” ja ”toisista”. Näihin käsityksiin sisältyy hahmotus kunkin asemasta merkitysjärjestel-

mässä ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Vastapuhe voi olla epäsuoraa ja ilmetä 

ei-kielellisesti. Vastapuheella ihmiset voivat pyrkiä kyseenalaistamaan, kieltämään tai muutta-

maan heihin kohdistuvia määritelmiä. (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 10–12.) Vastapuhe 

tulee yleensä esiin vakiintuneita kategorisointeja kyseenalaistamaan pyrkivän ja vaihtoehtoisen 

identiteetin mahdollisuutta virittelevän hienovaraisen neuvottelun kautta (Juhila 2004, 29). 

 

Löysin aineistostani vastapuhetta kohdista, joissa suomalaisuus ja äitien alkuperään liittyvä 

määrittyivät toistensa vastakohdiksi. Esimerkkinä vastapuhetta synnyttäneestä aiheesta on ai-

neistossani naisten asemaa käsitellyt keskustelu, jossa Suomi määrittyi sukupuolten välisen 

tasa-arvon mallimaaksi, kun äitien kulttuuriin yhdistettiin kielteisiä määreitä. Äidit vastustivat 

tulkintaa esimerkiksi peräämällä miesten oikeuksia Suomessa ja tuomalla esiin, miten erilainen 

isän rooli on heidän omassa kulttuurissaan suomalaiseen kulttuuriin verrattuna. Tulkitsin tällai-

sia aineiston kohtia siten, että äidit haastoivat yksinkertaistavaksi ymmärtämänsä asetelman 

kuvailemalla asioiden monitulkintaisuutta. 

  

Kolmannella luennalla löysin aineistosta esimerkkejä suomalaisen ja äitien kulttuurin välisistä 

ristiriidoista. Varsinkin vertaiskeskusteluista esiin tullut äitien kulttuuriin liittyvä tieto tuntui 

työskentelyn kannalta tärkeältä ja syvensi ymmärrystä siitä, miksi erilaiset asiat voivat muodos-

taa haasteita kotouttamistyössä. Aineisto herätti pohtimaan suomalaisen kulttuurin selviöitä. 

Esimerkiksi erään äidin esittämä kysymys siitä, miksi Suomessa puhutaan äidinkielestä, nostatti 

ryhmässä keskustelua äidin roolista laajemmin ja selvitystä siitä, miksi äidin rooli on suomalai-

sessa kulttuurissa muotoutunut niin suureksi. Vertaisohjaajan selvittelytyön tuloksena selvisi, 

että äidin roolin ihmettely suomalaisessa yhteiskunnassa kumpusi äitien kulttuurin erilaisesta 

sukulaisuusjärjestelmästä, jossa isän rooli on äidin roolia vahvempi. Äitien kielellä puhutaan 

vanhempienkielestä äidinkielen sijaan. 

 

Kulttuurisen oppimisen näkökulmasta aineistoa tarkastellessani havahduin ryhmämuotoisen 

menetelmän hedelmällisyyteen toisenlaisen tiedon tuottajana. Ryhmätapaamisten aineistossa 

on paljon eksplisiittistä puhetta samanlaisuudesta ja erilaisuudesta sekä suomalaisen ja äitien 
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kulttuurin hyvistä ja huonoista puolista. Ryhmässä virisi tila kulttuuriselle oppimiselle, mutta 

ryhmän rakenteesta johtuen äitien tieto jäi pimentoon. Äitien aloitteellisuus ryhmän keskuste-

luissa ja myös heidän vastapuheensa ovat mielestäni tekijöitä, joiden avulla erilaisia käsityksiä 

on mahdollista nostaa keskusteluun. Vaikeiden ja sensitiivisten asioiden käsittelemiselle olisi 

kuitenkin hyvä varata ryhmässä riittävästi aikaa väärinymmärrysten välttämiseksi. 

Ryhmästä kertynyttä palautetta ja kehitysehdotuksia 

Äitien läsnäolo lähes jokaisella ryhmäkerralla ja työntekijöiden innostuneisuus ovat konkreet-

tista palautetta ryhmän onnistumisesta. Tässä luvussa keskityn tarkemmin äideiltä keräämääni 

palautteeseen. Käytäntötutkimuksen yhtenä roolina oli palautteen kerääminen, ja yksi perustelu 

läsnäololleni ryhmässä oli se, että poimisin äitien ehdotukset eteenpäin kerrottaviksi. Tuon 

tässä luvussa esiin myös aineiston analyysiin ja ryhmän aikana tekemiini havaintoihin perustu-

via kehitysehdotuksia. 

 

Keskustelu ryhmässä oli vilkasta ja tunnelma hyvä. Ryhmässä kerrottiin tarinoita, vitsejä ja 

naurettiin paljon; välillä iloinen tunnelma oli niin tarttuvaa, että itsekin nauroin mukana tietä-

mättä kielestä johtuen mille nauroin. Minulle jäi vaikutelma keskustelun syvenemisestä ryhmä-

kertojen edetessä. Lisäksi äidit, jotka ryhmän alkaessa eivät juuri osallistuneet keskusteluun, 

olivat viimeisissä ryhmätapaamisissa aktiivisesti mukana. Katkelma viimeisen ryhmäkerran 

päätteeksi pitämäni palautekeskustelun alusta kuvaa äitien keskustellen muodostamaa yleisnä-

kemystä ryhmästä: 

 

Oli tosi hyvä olla tässä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kaikki naiset tapasivat 

toisensa samaan aikaan. Melkein kaikki ryhmässä oli hyvää, mutta oli outoa, että 

voi kehottaa tytärtä tekemään abortin. Saimme paljon uutta tietoa, melkein kaik-

ki oli uutta. 

 

Äitien esiin nostama uuden tiedon näkökulma on käytäntötutkimukseni aiheen kannalta kiin-

nostava, sillä ryhmän yhtenä tavoitteena oli kotoutumista tukevan ja ennalta ehkäisevän tiedon 

antaminen äideille. Esitellessäni käytäntötutkimuksen tuloksia maahanmuuttajapalvelujen työ-

ryhmässä työntekijät pohtivat äitien ilmaisemaa tiedon tarvetta ja heidän näkemystään tiedon 

uutuudesta, sillä äitien kanssa työskenneltäessä on tarjottu paljonkin tietoa. Työntekijöiden 

mielestä vertaiskeskustelu oletettavasti oli ryhmässä se tekijä, joka syvensi annetun tiedon kä-

sittelyä. 

 

Ensimmäisestä ryhmäkerrasta asti äidit toivat esiin, että ryhmäkerta oli heidän mielestään kes-

toltaan liian lyhyt. Esimerkiksi palautekeskustelussa äidit toivat asiasta kysyessäni esiin, että 
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aika oli lyhyt, sillä on niin paljon asioita, joista pitäisi saada tietoa: äidit kokivat tarvitsevansa 

lisää tietoa ja lisää aikaa. Tulkkaus ja myöhästelyt söivät välillä aikaa info-osioissa, mikä puoles-

taan esti alustajia vetämästä äitejä mukaan keskusteluun. Info-osion lopussa ei aina välttämättä 

jäänyt aikaa äitien kysymyksille, minkä ymmärrän ryhmän tavoitteiden vastaisena. 

 

Pohdin ryhmän edetessä useaan otteeseen ryhmäkerran rakenteen toimivuutta erityisesti ver-

taiskeskustelussa esiin tulleiden kysymysten ja keskustelun avausten jatkotyöstämisen näkö-

kulmasta. Toteutetussa ryhmässä vertaiskeskustelu jäi irralliseksi info-osiosta. Ryhmätapaamis-

ten rakennetta voisikin muuttaa esimerkiksi siten, että vertaiskeskustelun jälkeen olisi vielä 

mahdollisuus käsitellä vertaiskeskustelussa esiin nousseita asioita yhdessä alustajan ja työnteki-

jän kanssa. Vertaiskeskustelussa voitaisiin esimerkiksi miettiä, mitä asioita halutaan kysyä tai 

vertaisohjaaja voisi tehdä yhteenvedon keskustelun sisällöstä yhteisen keskustelun pohjaksi. 

Tällä tavoin aihepiireihin olisi mahdollista päästä syvemmälle, ja itse alustuksessa olisi mahdol-

lista keskittyä yksityiskohtaisemmin perustietoon aiheesta. Lisäksi äitien oivallukset ja aloitteet 

välittyisivät myös toiseen suuntaan. Yhteisessä keskustelussa olisi mahdollista myös antaa 

konkreettisia neuvoja ja tukea äitien esiin nostamiin aiheisiin. 

 

Mahdollisuus vertaiskeskusteluun oli silti niin tärkeä osa ryhmää, että se tulisi jossain muodos-

sa säilyttää. Vertaiskeskustelun merkitys ja omalla äidinkielellä puhumisen mahdollisuus koet-

tiin ryhmään osallistuneiden äitien ja vertaisohjaajan mukaan hyvänä ja tarpeellisena. Oman 

äidinkielen käyttäminen mahdollisti vapaasti puhumisen ja helpon yhdessä olemisen. Lisäksi 

äidinkielen käyttö edisti tunteiden ilmaisemista ryhmässä. Äidit toivat äidinkielellä puhumisen 

merkityksestä palautekeskustelussa kysyessäni esiin pohtineensa keskusteluissaan yhdessä, mi-

ten ovat toimineet omassa kotimaassaan ja miten toimivat Suomessa. 

 

Ryhmän jatkamiselle olisi hyvät edellytykset, ja lupaavasti käynnistynyttä ryhmäprosessia olisi 

mielestäni hedelmällistä jatkaa. Seuraava askel voisi olla ryhmän tapaamisten siirtäminen Es-

poon mallin mukaisesti avoimeen kohtaamispaikkaan, jossa on myös muuta toimintaa maa-

hanmuuttajille. Vasta Suomeen saapuneille äideille tämä helpottaisi tutustumista paikkoihin, 

joissa kielitaidon kehittyessä on mahdollisuus myös muuhun toimintaan osallistumiselle. Ryh-

män siirtämisen voisi myös olettaa vahvistavan äitien verkostoitumista, jota ryhmän avulla 

tavoiteltiin. Maahanmuuttajapalveluissa käydyssä käytäntötutkimuksen tuloksia arvioivassa 

keskustelussa pohdittiin ryhmän kuitenkin soveltuvan hyvin osaksi kotouttavaa toimintaa, 

minkä vuoksi ryhmän jatkoa olisi hyvä suunnitella ja ohjata työryhmässä. Maahanmuuttajapal-

velujen järjestämään ryhmään myös vasta Suomeen saapuneet äidit olisi mahdollista ottaa hel-

posti mukaan. 



23 

 

 

Äidit ehdottivat jatkoa varten muutamia heitä kiinnostavia aiheita. Yksi jo ryhmän tutustumis-

kerralla esiin noussut toive oli suomalaisen ruoan valmistamisen opettaminen. Äidit kertoivat 

lastensa haluavan syödä suomalaista ruokaa, johon nämä ovat tottuneet koulussa. Tulkitsin 

äitien toivetta niin, että he tarvitsisivat konkreettisen ruoan valmistuksen opetuksen lisäksi 

perustietoa siitä, millainen ruoka on terveellistä pystyäkseen perustelemaan tekemänsä valinnat 

lapsille. Ryhmässä tuli puhetta myös siitä, että äidit kohtaavat hankalia, joskin jälkeenpäin hu-

vittavia ruoan valmistukseen liittyviä tilanteita: joku äideistä esimerkiksi kertoi ostaneensa kau-

pasta vesimelonin luullen sitä kurpitsaksi. Kurpitsana valmistetusta vesimelonista ei syntynyt 

ihan odotetun kaltaista ruokaa. 

 

Muita aihe-ehdotuksia olivat tiedon ja tuen saaminen koulutus- ja työllistymispolun rakentami-

seksi. Pidempään Suomessa asuneet äidit pohtivat, miten pystyisivät löytämään töitä, kun heillä 

ei ole ammattia. Lisäksi äidit kaipaisivat neuvoja siinä, miten edetä kielen opiskelussa, kun työ- 

ja elinkeinotoimisto ei enää tarjoa kursseja. Äidit toivoivat myös tietoa suomalaisesta lainsää-

dännöstä, esimerkiksi lapsia koskevista laeista. Esimerkiksi lastensuojelun toiminnan ja siihen 

liittyvien lakien esittelemistä voisi olla hyötyä. Suomalaisesta tapakulttuurista olisi äitien mu-

kaan hyvä kertoa, jotta kaikkea ei joutuisi ihmettelemään yksin ja kokemaan kantapään kautta. 

Erilaiset tervehtimistavat, suomalaiset jonottamiskäytännöt ja kaupassa toimiminen olivat 

muutamia esimerkkejä äitien kohtaamista suomalaisista ”outouksista”. Äidit totesivat asiasta 

kysyessäni puhuvansa näistä asioista paljon keskenään, mutta kokevansa niistä kysymisen vai-

keaksi hiljaisilta suomalaisilta, jotka äitien mielestä eivät mielellään vastaa kysymyksiin. Konk-

reettisten tapoihin liittyvien neuvojen sijaan tarvetta voisikin ehkä olla sille, että kohdattua olisi 

mahdollista ihmetellä yhdessä. 

Yhteenveto 

Olen tuonut kolmessa edellisessä alaluvussa esiin analyysini tuloksia kulttuurien välisen dialo-

gin ja kulttuurisen oppimisen näkökulmasta sekä äitien ryhmästä antamaa palautetta. Ryhmä-

kokeilua voi aineistoni valossa pitää onnistuneena. Kulttuurien välisen dialogin ja kulttuurisen 

oppimisen käsitteiden kautta analysoiden nostin kuitenkin esiin myös muutamia kehittämiseh-

dotuksia, jotka liittyvät lähinnä ryhmän rakenteeseen. 

 

Osallistujien välistä vuoropuhelua tarkastellessani huomasin alustuskertojen välillä olevan eroja 

siinä, miten paljon keskustelua heräteltiin alustuksen aikana: vuoropuhelu ei aineistossani aina 

näyttäytynyt välittömänä, vaan rakentui ryhmätapaamisten mittaan eri osallistujien välille. Info-

osioissa äidit puhuivat melko vähän, vaikka muuten keskustelivat aktiivisesti. Äitien omat kes-
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kustelunavaukset tulivat esiin erityisesti heidän omankielisissä keskusteluissaan ja useita kertoja 

esiin nousseiden latautuneiden aiheiden osalta. Äidit puhuivat myös aiheista, jotka eivät kuulu-

neet ryhmän alkuperäisiin aihepiireihin. 

 

Infopainotteisessa vertaisryhmässä keräämäni aineisto tuo esiin kotouttamistyöhön liittyvän 

tiedottamisen haasteita ja ryhmäkokeilun mahdollisuuksia niihin vastaamisessa. Ryhmässä eh-

dittiin käsitellä monia aiheita, joita äidit pitivät hyödyllisinä. Äidit myös kokivat saaneensa pal-

jon uutta tietoa ryhmään osallistumalla. Kuten maahanmuuttajapalvelujen työntekijät toivat 

esiin, kyse ei kuitenkaan välttämättä ollut siitä, että kaikki tieto olisi ollut uutta, vaan äitien ko-

kemus saattoi perustua myös siihen, että ryhmässä keskusteleminen oli erilaista ja ajatuksia 

herättelevää etenkin omankielisen keskustelun ansiosta. Omankielisen vertaiskeskustelun mah-

dollisuuden sisällyttäminen inforyhmään syvensi aiheiden käsittelyä ryhmässä, mikä tuli esiin 

vertaisohjaajan kanssa käydyissä reflektoivissa keskusteluissa. Reflektoivat keskustelut puoles-

taan tekivät tiedon kulun mahdolliseksi myös toiseen suuntaan.   

 

Aineistostani on löydettävissä viitteitä siitä, että ryhmä oli äideille merkityksellinen myös siksi, 

että heillä oli mahdollisuus saada keskustellen tukea asioissa, joiden suhteen omien verkostojen 

puuttuminen on erityisen vaikeaa. Pohdin ryhmän kuluessa sitä, ettei äideillä todennäköisesti 

ole arjessaan juurikaan saatavilla esimerkiksi lasten kasvattamiseen liittyvää tukea. Varsinkin 

alkuvaiheessa kielitaidon puuttuminen tekee arkisen vuorovaikutuksen tasolla neuvojen kysy-

misestä ja ihmissuhteiden rakentamisesta hidasta. Äitien kohtaamat vaikeudet esimerkiksi mur-

rosikäisten lastensa kanssa eivät välttämättä sinällään poikkea kantaväestön vanhempien ko-

kemuksista. Äideillä ei kuitenkaan ole käytettävissään samoja tietoja ja tukiverkostoja kuin kan-

taväestöön kuuluvilla enimmäkseen on. 

7 TUTKIMUSPROSESSIN ARVIOINTI JA TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS  

Käytäntötutkimusprosessin alkaessa muistan pohtineeni, onko kahdessa kuukaudessa mahdol-

lista toteuttaa projekti, jossa tieto ehti palata käytännön työtä tekevien hyödynnettäväksi. Ra-

porttia kirjoittaessani olen oivaltanut, että yhdessä suunniteltu ja käytännön toiminnan yhtey-

dessä toteutettu käytäntötutkimus on vaikuttanut työhön jollain tavalla jo prosessin edetessä. 

Aineiston kerääminen, analysointi ja raportointi kirjallisessa muodossa tarjoavat jäsennetyn 

kuvauksen yhteisestä työstä, minkä uskon syventävän prosessissa syntynyttä tietoa. 

  

Käytäntötutkimuksen tekeminen on osoittautunut antoisaksi oppimismatkaksi pienimuotoisen 

tutkimusprojektin toteuttamiseen ja kotouttamistyön käytäntöihin. Tavoittelin käytäntötutki-
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muksessani sitä, että tutkimuksen alku- ja päätepiste olisivat tiiviisti sidoksissa Porvoon maa-

hanmuuttajapalvelujen tiedon tarpeeseen. Tiedon tarpeen ymmärsin kytkeytyvän yhtäältä äitien 

tilanteeseen liittyvään huoleen ja toisaalta uuden ryhmämuodon mahdollisuuksiin. Käytäntö-

tutkimuksessani olen keräämääni aineistoa analysoiden tuonut pohdittavaksi äitien ryhmässä 

käsittelemiä kotoutumisen ja lasten kasvattamiseen liittyviä haasteita kahden kulttuurin välillä. 

Ryhmän aikana keräsin äideiltä palautetta ryhmän toiminnasta ja sisällöistä, joiden pohjalta 

olen tuonut esiin kehittämisehdotuksia. 

 

Aineiston keräämisessä ja analysoimisessa tavoittelin systemaattisuutta, kuitenkin pyrkien jät-

tämään tilaa myös kokeilemiselle. Ennalta suunnitteleminen kuitenkin helpotti menetelmien 

säätämistä kenttäjakson edetessä. Prosessin edetessä olin välillä huolissani siitä, saisinko ha-

vainnoimalla ja keskustelemalla riittävästi aineistoa, mutta analyysivaiheessa huomasin aineis-

ton mahdollistavan useita eri lukutapoja, jotka avasivat kukin uuden näkökulman tutkimusai-

heeseen. Aineiston analyysivaihetta rikastuttivat myös kenttäpäiväkirjaan tekemäni muistiinpa-

not, joiden avulla pystyin peilaamaan analyysin tuloksia prosessin edetessä kirjaamiini alustaviin 

tulkintoihin. Vaikka muistiinpanojen varaan rakentuvassa analyysissa on omat ongelmakohtan-

sa ja erityispiirteensä, käsin kirjoitetussa aineistossa on arkisen työn näkökulmasta myös omat 

ansionsa: arkisissa tilanteissa edetään pitkälti samojen välineiden varassa, tulkin tai kulttuu-

riavustajan apuun nojautuen. 

 

Äitien näkökulmasta käytäntötutkimukseni hyödyt liittyvät ehkä ennen kaikkea heidän näkö-

kulmiensa esiin tuloon. Aineiston keräämistä suunnitellessani ja aineistoa kerätessäni pyrin 

saamaan mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä äidit ajattelivat ryhmän käytännön järjeste-

lyistä ja ennen kaikkea käsitellyistä aiheista. Pidin tätä myös käytäntötutkimukseni eettisyyden 

kannalta tärkeänä. Aineistoa analysoidessani arvioin ryhmän toimintaa muun muassa äitien 

keskustelunavausten saamaa vastaanottoa tarkastelemalla. Äitien ryhmästä antama palaute oli 

myönteistä: he kokivat ryhmän itselleen hyödylliseksi. Parhaiten hyödyllisyyden kokemusta 

kuvastaa ehkä se, että äidit toivoivat, että myös heidän yhteisönsä miehille ja nuorille tarjottai-

siin vastaavia ryhmiä. 

 

Käytäntötutkimuksen aiheen valinnassa Porvoon maahanmuuttajapalveluilla oli ratkaiseva 

rooli, sillä työyhteisöä ja asiakaskuntaa tuntematta käytännöistä kumpuavan projektin kehittä-

minen olisi ollut vaikeaa. Aiheen valitsemisen jälkeen sain suunnitella käytäntötutkimuksen 

toteuttamisen itsenäisesti, mutta hyväksytin tutkimussuunnitelmani maahanmuuttajapalvelujen 

päälliköllä ennen tutkimusluvan hakemista. Käytäntötutkimusta suunnitellessani pidin mieles-

säni maahanmuuttajapalveluissa käytyjä keskusteluja ryhmään valittujen yksinhuoltajaäitien 
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tilanteesta. Tutkimusprosessin lopulla päiväkirjamerkintöjä lukiessani huomasin keskusteluissa 

esiin tulleiden asioiden kulkeneen mukana prosessin edetessä. Esimerkiksi äitien jaksaminen 

sekä yksinäisyys ja yhteistyöverkostojen puute tulivat esiin jo ennen käytäntötutkimuksen ai-

heen valintaa. 

 

Käytäntötutkimukseni käytännön hyödynnettävyyttä pystyvät parhaiten arvioimaan Porvoon 

maahanmuuttajapalvelujen työntekijät. Raportin ensimmäisen version valmistumisen jälkeen 

kävin esittelemässä analyysiprosessia ja saamiani tuloksia maahanmuuttajapalvelujen työryh-

mässä. Sain rakentavaa palautetta, jonka avulla pystyin täsmentämään raportin painotuksia. 

Keskustelussa saamani palautteen perusteella päätin myös lisätä raporttiini pohdintaa vertai-

suuden ja omalla äidinkielellä käytävän keskustelun merkityksestä: työntekijät pitivät sitä yhte-

nä olennaisimmista näkökulmista toteutettuun ryhmään. Olen sisällyttänyt harkiten myös mui-

ta yksittäisiä keskustelussa esiin tulleita huomioita ja osuvia näkökulmia raporttiini. 

 

Maahanmuuttajapalvelujen työryhmässä pidettiin tärkeänä sitä, että arkinen työ tulee käytäntö-

tutkimuksen välityksellä raportoiduksi. Kirjalliseen asuun tuotuna työstä nousee esiin asioita, 

joiden pohtimiselle ei päivittäisen työskentelyn lomassa jää aikaa. Käytäntötutkimuksen hyvänä 

puolena pidettiin työryhmässä jokapäiväisyydessään melko ilmeiseltä vaikuttavien asioiden 

esiin nostamista; vertaiskeskustelujen kautta esiin tulleet äitien ihmetykset herättivät pohtimaan 

myös omia kulttuurisia käsityksiä.  

 

Ennen kenttäjakson alkamista määrittelimme työryhmässä yhdeksi tehtäväkseni dokumentoida 

ryhmäprosessin kulku käytäntötutkimuksessani. Työryhmässä arvioitiin, että käytäntötutkimus 

voi toimia hyödyllisenä lähtökohtana ryhmätoiminnan kehittämiselle edelleen. Työryhmän 

kanssa käyty keskustelu avasi minulle käytännön työn näkökulmasta hedelmällisiä, aineiston 

tulkintaa syventäviä näkökulmia. Samalla keskustelu auttoi hahmottamaan konkreettisesti yh-

teistoiminallisuutta painottavan käytäntötutkimuksen potentiaalia sosiaalityön tiedontuotannon 

ja käytännön kehittämisen välineenä. Jos toteuttaisin käytäntötutkimukseni uudestaan, lisäisin 

siihen välitarkastuspisteeksi ainakin yhden vastaavan keskustelun tilaisuuden koko työryhmän 

kanssa. 

8 POHDINTA 

Millaista on asua täällä, kun vie niin kauan oppia kieltä, tapoja? Mistä äidit saavat 
tietoa? Mihin tuo tieto suhteutuu? 
Tiedon tarjoamisen haasteet kotouttamistyössä: vaikka tietoa tarjotaan ja yrite-
tään tarjota maahan saapuville, kaikki tieto ei ”osu” siinä kohdassa, kun sitä on 
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tarjolla. Toisaalta eteneminen tiedottamisessa ei voi täysin perustua siihenkään, 
mitä asiakas huomaa kysyä tai tietää tarvitsevansa, sillä on niin paljon sellaista, 
mitä pitäisi tietää, jotta voi tehdä valintoja. On mahdotonta tietää, miten tarjottu 
tieto tulee ymmärretyksi, mihin asiakkaat suhteuttavat sen, millaista elämää se 
elää. 
Juuri siksi on tärkeää, että muodostuu mahdollisuuksia keskustella asioista. 
(Kenttäpäiväkirja.) 

 

Ote kenttäpäiväkirjastani tiivistää käytäntötutkimuksen aihepiirin herättämiä pohdintoja tutki-

musprosessin aikana. Ennen ryhmän alkamista pohdin paljon kotouttamistyöhön sisältyvän 

tiedottamisvelvollisuuden ja keskustelutilan avaamisen jännitteisyyttä. Koska en tuntenut en-

nalta sen paremmin ryhmään kutsuttuja äitejä kuin alustajiakaan, minulla ei ollut mahdollisuut-

ta ennakoida, millaisiksi keskustelut ryhmässä voisivat muodostua. 

 

Ryhmän prosessia kuvaa mielestäni parhaiten ryhmään osallistuneen työntekijän toteamus siitä, 

että ryhmä avasi arkisen asiakastyön kohtaamisiin verrattuna toisenlaisen keskustelufoorumin. 

Keskustelua ryhmässä edisti se, että suomalaisuudesta puhuttiin muuttuvana ja monenkirjava-

na. Lisäksi ryhmässä tehtiin hyvin tilaa äitien reaktioille ja keskustelunavauksille. Äitien aktiivi-

suus keskustelussa ja myös vastapuheeksi tulkitsemani kommentit osoittavat mielestäni ryh-

män olleen aidosti tila, jossa hämmennystä herättäviä kysymyksiä oli mahdollista pohtia. Ryh-

män rakennetta muovaamalla vuoropuhelun mahdollisuuksia voidaan vielä vahvistaa. 

 

Ryhmän edetessä tulin itse entistä tietoisemmaksi siitä, miten tärkeää kulttuuristen näkökohti-

en huomioiminen kotouttamistyössä on. Huomasin pohtivani erityisesti sitä, miten arkisten 

kohtaamisten kontekstissa olisi mahdollista luoda sellaista tilaa, jossa ihmiset voivat asettaa 

omaan taustaansa kuuluvia asioita vuoropuheluun suomalaisen kulttuurin käytäntöjen kanssa. 

Ryhmässä koen saaneeni ammatillisesti rikastuttavia oivalluksia ja ymmärrystä äitien puheesta 

osalliseksi päästessäni. Keskustelevan tilan avaamisen onnistuessa kotouttavassa työssä on 

mahdollista tukea kotoutumista vahvistamalla asiakkaiden ja heidän kulttuurinsa vahvuuksien 

löytämistä suhteessa suomalaiseen kulttuuriin, jonka ympäröiminä he elävät päivittäistä elä-

määnsä. 

  



28 

 

KIRJALLISUUS 

Berg, Kristiina (2012) Insha Allah – sosiaalityötä pakolaisasiakkaiden kanssa. Teoksessa Minna 
Strömberg-Jakka & Teja Karttunen (toim.) Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisten arkeen. Jy-
väskylä: PS-kustannus, 14–34. 
 
Bryceson, Deborah Fahy & Ulla Vuorela (2002) Transnational Families in the Twentyfirst 
Century. Teoksessa Deborah Bryceson & Ulla Vuorela (eds.) The Transnational Family. New 
European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg, 3–30. 
 
Danermark, Berth, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen & Jan Ch. Karlsson (2002) Explaining 
Society: Critical realism in social sciences. London: Routledge. 
 
Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz & Linda L. Shaw (2001) Participant Observation and 
Fieldnotes. Teoksessa Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland & Lyn 
Lofland (toim.) Handbook of Ethnography. Los Angeles: Sage, 352–368. 
 
Grönfors, Martti (2007) Havaintojen teko aineistonkeräyksen menetelmänä. Teoksessa Juhani 
Aaltola & Raine Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virik-
keitä aloittelevalle tutkijalle. Uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 151–167. 
 
Hurtig, Johanna (2003) Lasta suojelemassa – etnografia lasten paikan rakentumisesta lastensuojelun per-
hetyön käytännöissä. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 
 
Johnsdotter, Sara (2007) ”Släktträdet är långt.” Somaliska familjer och de nationella regelver-
ken. Teoksessa Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck 
& Lisa Åkesson (toim.) Transnationella rum: Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer. 
Umeå: Boréa, 115–136. 
 
Jokinen, Arja, Laura Huttunen & Anna Kulmala (2004) Johdanto: neuvottelu marginaalien 
kulttuurisesta paikasta. Teoksessa Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) Pu-
hua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 9–19. 
 
Juhila, Kirsi (2004) Leimattu identiteetti ja vastapuhe. Teoksessa Arja Jokinen, Laura Huttunen 
& Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: 
Gaudeamus, 20–32. 
 
Karvinen-Niinikoski, Synnöve (2005) Research orientation and expertise in social work—
challenges for social work education. European Journal of Social Work, Volume 8, Issue 3, 259–
271. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691450500210756> (Viitattu 
8.1.2013.) 
 
Korhonen, Vesa (2013) Kulttuurien kohtaaminen yhteiskunnallisena kysymyksenä. Teoksessa 
Vesa Korhonen & Sauli Puukari (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-
kustannus, 34–45. 
 
Kotouttamisen alueellisten ja seudullisten verkostojen vahvistaminen -hanke (2011) Kotoutumis-
ta tukeva maahanmuuttajanaisten ryhmä. [Pdf.] Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
Soccan verkkosivuilla julkaistu opas inforyhmän järjestämiseen. 
<http://www.socca.fi/files/917/Info-ryhma_maahanmuuttajanaisille.pdf> (Viitattu 
4.2.2014.) 
 



29 

 

Kääriäinen, Aino (2009) Vertaisuutta ja vertaistukea eronneiden kesken. Teoksessa Riitta Myk-
känen-Hänninen & Aino Kääriäinen Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa. Helsinki: Lastensuo-
jelun keskusliitto, 39–66. 
 
Kääriäinen, Aino (2012) Opiskelijat sosiaalityön käytäntöjen tutkijoina – käytäntötutkimuksen 
hämäryydestä hienoihin oivalluksiin. Teoksessa Noora Tuohino, Anneli Pohjola & Mari Suo-
nio (toim.) Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä. Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yli-
opistoverkosto Sosnet, 88–107. 
 
Lappalainen, Sirpa (2007) Havainnoinnista kirjoitukseksi. Teoksessa Sirpa Lappalainen, Pirkko 
Hynninen, Tarja Kankkunen, Elina Lahelma & Tarja Tolonen (toim.) Etnografia metodologiana. 
Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino, 113–133. 
 
Maahanmuuttovirasto (2014) Sanasto: Keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä termejä. [Verkko-
dokumentti.] <http://www.migri.fi/medialle/sanasto#P_fi> (Viitattu 4.6.2014.) 
 
Mykkänen-Hänninen, Riitta & Aino Kääriäinen (2009) Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa. 
Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto. 
 
Mykkänen-Hänninen, Riitta (2009) Vertaistuki ja vapaaehtoistyö eroauttamisessa. Teoksessa 
Riitta Mykkänen-Hänninen & Aino Kääriäinen Vertaisuus ja vertaistuki eroauttamisessa. Helsinki: 
Lastensuojelun keskusliitto, 9–37. 
 
Mähönen, Tuuli Anna & Inga Jasinskaja-Lahti (2013) Etniset ryhmäsuhteet ja maahanmuutta-
jien akkulturaatio. Teoksessa Tuomas Martikainen, Pasi Saukkonen & Minna Säävälä (toim.) 
Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 247–261. 
 
Ohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Päivitys 2013–2017 [päiväämätön]. Porvoo: 
Porvoon kaupunki. 
 
Pietilä, Irja (2013) Uuteen kulttuuriin sopeutuminen oppimisprosessina. Teoksessa Vesa Kor-
honen & Sauli Puukari (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 
46–55. 
 
Pitkänen, Sari, Sari Nyholm, Matti Tuusa, Sinikka Törmä & Johanna Matikainen (2014) Vas-
taanotto tietyillä, kotouttamistyö kaikilla. Selvitys kuntien kiintiöpakolaisten vastaanoton edellytyksistä, 
mahdollisuuksista ja haasteista. TEM raportteja 10/2014. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. 
 
Porvoon kaupunki (2010) Maahanmuuttapalvelut. [Verkkodokumentti.] 
<http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/maahanmuuttajapalvelut> 
(Viitattu 13.2.2014.) 
 
Puukari, Sauli & Vesa Korhonen (2013) Monikulttuurisen ohjauksen lähtökohdat. Teoksessa 
Vesa Korhonen & Sauli Puukari (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-
kustannus, 12–31. 
 
Satka, Mirja, Synnöve Karvinen-Niinikoski & Marianne Nylund (2005) Mitä sosiaalityön käy-
täntötutkimus on? Teoksessa Mirja Satka, Synnöve Karvinen-Niinikoski, Marianne Nylund & 
Susanna Hoikkala (toim.) Sosiaalityön käytäntötutkimus. Helsinki: Palmenia-kustannus, 9–19. 
 
Saukkonen, Pasi (2013) Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot. Hel-
sinki: Gaudeamus. 
 



30 

 

Saurama Erja & Julkunen Ilse (2009) Lähestymistapana käytäntötutkimus. Teoksessa: Mikko 
Mäntysaari, Anneli Pohjola & Tarja Pösö (toim.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: Ps-kustannus, 
293–314. 
 
Talvinen, Päivi & Marianne Nylund (2008) Kotouttavan yhteisösosiaalityön yhteistoiminnalli-
suus. Teoksessa Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari 
(toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus, 111–125. 
 
Tuomi, Jouni & Anneli Sarajärvi (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. 
 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (2009) Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteelli-
sen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi. [Pdf.] 
<http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf> (Viitattu 18.2.2014.) 
  



31 

 

LIITE 1 

Ryhmä- ja käytäntötutkimusprosessi 

 

 

 

 Ryhmän  
suunnittelu 

Toteutuksen  
suunnittelu 

Ryhmän  
toteutus 

Ryhmäkokeilun 
kehittäminen 

Aika Helmikuu  
2014 

Helmi- ja maalis-
kuu  
2014 

Huhti- ja toukokuu  
2014 

 

Osallistujat 

Maahan- 
muuttaja- 
palvelujen  
päällikkö 

Työntekijä 
Vertaisohjaaja 

(Käytäntötutkija) 

Työntekijä 
Vertaisohjaaja 

Äidit 
Alustajat 

Käytäntötutkija 

Työryhmä 

Ryhmän 

toteutus 

Ryhmän ideointi 
Alustajien kutsu-

minen 

Tiedottaminen 
Ryhmän ideointi 

Ryhmän tapaamiset 

Ryhmän jatkami-
nen? 

Uudet ryhmät? 

Käytäntö-

tutkimuksen 

vaihe 

Käytäntö-
tutkimuksen roo-

lin suunnittelu 

Aineistonkeruun 
valmistelu 

Ryhmään osallistumi-
nen 

Aineiston kerääminen 
ja analysointi 

Kirjoittaminen 
Keskustelut 

Tuloksista keskus-
telu työryhmässä 
Valmiin käytäntö-
tutkimuksen palau-

tus 

Kirjallinen 

työ 
Tutkimus-

suunnitelma 
Kenttämuistiin-

panot 
Raportti  

 

 

 

 

 

 

 


