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1 JOHDANTO

Pro gradu -tutkielmani aihe on jatkoa kandidaatin työlleni Uusi elämä kylmässä.
Pohjatutkimus

kriisien

keskeltä

Suomeen

saapuneiden

maahanmuuttajien

kylmäsopeutumisen parantamiseksi.1 Kandidaatin tutkielma perustui maahanmuuttajien
kokemuksiin sopeutumisesta Suomen ilmastoon sekä heidän saamastaan pukeutumisen
ohjeistamisesta. He kokivat vähäisen ohjeistuksen liian ylimalkaisena, koska monelle
esimerkiksi kehotus pukeutua lämpimästi ei kertonut mitään, sillä talvitakkikin oli jo
tuntematon käsite. Perehdyin siis Pro gradu tutkielmassani siihen, miten ohjeistus olisi
esitettävä

selkeän

Tutkimuskysyksinä

ymmärrettävästi,

vaikka

olivat

tekijät

mitkä

yhteistä

kieltä

vaikuttavat

ei

olisikaan.

maahanmuuttajien

kylmäsopeutumiseen ja miten he ovat kokeneet Suomeen tulon vaatetuksen
näkökulmasta, sekä miten pukeutumiseen liittyvää ohjeistusta voi kehittää. Tutkimus on
tarkoitettu kotouttamistyön parissa toimiville, mutta siitä voi hyötyä ketkä tahansa
kylmävaatetuksesta kiinnostuneet.

Työtäni pohjaava Kandidaatin tutkielman aihe syntyi tarpeesta kartuttaa tietoa
vaatetusfysiologiasta ja ihmisen lämmönsäätelystä vaatteiden avulla. Suomessa ilmastoolot vaihtelevat paljon eri vuodenaikoina. Meillä on neljä vuodenaikaa, ja saamme kokea
monenlaisia lämpötilan, sääolojen sekä valoisuuden vaihteluita. Suomen kesä kestää
kolmesta neljään kuukautta ja pakkaskausi noin neljästä viiteen kuukautta. Loput
kuukaudet voivat olla kylmiä, vaikka kovia pakkasia ei olisikaan. Suomessa syntyneet ja
kasvaneet ovat tottuneet kylmyydeltä suojautuvaan pukeutumiseen. Kuitenkin
katukuvassa näkyy ihmisiä, jotka eivät pukeudu riittävän suojaavasti kylmillä ilmoilla, ja
halusin kandidaatin tutkielmassa löytää syitä puutteelliseen pukeutumiseen. Vaikka
pukeutumisen ongelma ei ole vain yhden ryhmän sisällä, rajasin Kandidaatin tutkielmani
maahanmuuttajiin,

selvittäen

onko

heidän

osaltaan

informaatiolla

vaikutusta

pukeutumiseen. Keskityin Kandidaatin tutkielmassani maahanmuuttajiin, jotka olivat
turvapaikanhakijoita tai pakolaisia Suomeen tullessaan. Pro gradu tutkielmassani jatkoin
1

Sipilä 2015.
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aihetta informaation näkökulmasta ja otin selville tapoja ohjeistaa helposti ja varmasti,
jotta suomalaiseen säähän sopiva pukeutuminen helpottaisi sopeutumista.

Kun olin hyväntekeväisyysmatkalla Togossa vuodenvaihteessa 2016-2017, tarkastelin
gradu- työni aihetta siitä näkökulmasta, miten sikäläiset ihmiset elävät ja millaisen
muutoksen he kokisivat Suomeen muuttaessaan. Hyväntekeväisyysmatka oli yksityinen,
jonka kutsujana ja vastaanottajana Togossa toimi paikallinen järjestö SAFU (Safe the
Future) ja Suomessa taustatukena Togon ystävät Ry. Matka oli terveyspainotteinen, ja
mukana oli pääasiassa lääkäreitä, kätilöitä ja sairaanhoitajia. Vastuualueenani
hyväntekeväisyysprojektissa oli hygieniakoulutus ja siihen liittyvän opastavan
visuaalisen materiaalinen luominen. Vaikka matka ei liittynyt vaatetusalan piiriin, sain
siellä hyviä oivalluksia myös vaatetukseen. Lisäksi toimiessani hygieniakouluttajana,
ohjeistamisen havainnointi toi näkökulmaa opetuksellisiin seikkoihin. Olosuhteet, jotka
matkan aikana koimme, olivat köyhimmät mitä olen koskaan kokenut matkustaessani eri
maanosissa. Vaikka maassa on nykyteknologiaa puhelimien muodossa, on kehittymisen
pohja ja järjestäytyneisyys kadoksissa.

Kun katselin roskien vuoraamia kuoppaisia hiekkateitä ja hökkelimäisiä rakennelmia
Togon pääkaupungissa Loméssa, puhumattakaan kylissä, joista ei löytynyt minkäänlaisia
käymälöitä, tajusin kuinka vaikeaa olisi vastaavanlaisista oloista Suomeen tulevan
maahanmuuttajan ymmärtää uutta järjestäytynyttä kulttuuria, puhumattakaan teknistä
talvivaatetusta. Togolaiset toivoivat ohjeistusta omaan maahansa meille itsestään selvänä
pidetyistä asioista kuten esimerkiksi hygieniasta. Kaikki ihmiset suojautuivat vain
auringonpaahteelta pukeutuen joko värikäskuosisiin paikallisiin kulttuuriin kuuluviin
puuvillavaatteisiin tai länsimaalaisiin kevyisiin vaatekappaleisiin. Tekniset kylmille
ilmoille tarkoitetut vaatteet eivät tuo pukeutumiseen lisäarvoa vastaavanlaisissa maissa,
ja omissakin ajatuksissani ne tuntuivat jopa äärettömän kalliilta niissä olosuhteissa.
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1.1 TUTKIMUSONGELMA JA TAVOITTEET

Tutkimuksen ongelmana oli selvittää miten selkeää ja kielestä riippumatonta tapaa
pukeutumisen ohjeistamista voi kehittää, ja mikä edesauttaisi lämpimästä tulleiden
ihmisten sopeutumista Suomen kylmään ilman alaan. Työn tavoitteena oli kehitellä
ohjeistamiseen käytettävä apuväline, joka helpottaa niin maahanmuuttotyöntekijöitä kuin
maahanmuuttajiakin. Koska myös kielitaidottomien on tarkoitus ymmärtää ohjeistusta,
voi

ohjeistusmateriaali

olla

lopulta

myös

yleishyödyllinen

kylmävaatetuksen

informaatiopaketti kelle tahansa. Tätä työtä pohjaavan kandidaatin tutkielmani
tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajien talvivaatetukseen liittyviä käsityksiä ja
erilaisia pukeutumistapoja. Koin tärkeäksi lisätä ymmärrystä vaatetusfysiologiasta, mutta
myös psykologiasta ja kulttuurisista tekijöistä, jotka vaikuttavat pukeutumiseen.

Keskityin

aiheeseen

kriisien

keskeltä

Suomeen

muuttaneiden

ulkomaalaisten

näkökulmasta. Otin selvää miten maahanmuuttajat ovat kokeneet heille suunnatun
ohjeistuksen sekä vaatetukseen liittyvistä henkilökohtaisista seikoista. Pro gradu tutkielmassani syvensin tietämystä kaikista edellä mainituista ja maahanmuuttopolitiikan
mahdollisista

uusista

linjauksista,

sekä

laajensin

aihetta

ohjeistamisen

ja

informaatiosuunnittelun kentälle. Tuloksia voi hyödyntää sosiaalityön tarpeisiin
tehtävään ohjeistukseen. Sen ei ole tarkoitus puuttua olemassa oleviin maahanmuuttotyön
toimintatapoihin, vaan ainoastaan tuoda esille haastatteluissa nousseita kokemuksia ja
toiveita. Lisäksi se on toimintatutkimus Kandidaatin tutkielman pohjalta tuotetun
kuvallisen ohjeistuksen kehittämiseksi.

Anttilan

mukaan

reaalimaailmassa

tehtävistä

havainnoista

muodostetaan

säännönmukaisia systematisointeja, joista voi jatkaa uusia hypoteeseja reaalimaailman
todennettavaksi. Teorian tarkoitus on siis kerätyn tiedon jäsentämisen ja systematisoinnin
lisäksi ohjata uuden tiedon etsintää.2 Haastattelin kandidaatin työssäni Rovaniemen
maahanmuuttotoimiston asiakkaita, ja tämän tiedon pohjalta yhdessä kirjallisuuden
kanssa loin visuaalisen esimerkkiohjeistuksen, jota toimintatutkimuksen mukaisesti Pro
gradu -haastatteluissa pyrin kehittämään asiakkaiden vastausten ja tulkintojen pohjalta.
2

Anttila 1998, 89.
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Työ on siis koko ajan eteenpäin vievää, ja vaikka kohderyhmänä on maahanmuuttajat,
ajatusta voi jatkaa mihin tahansa vaatetuksen ohjeistamista kaipaavaan kohderyhmään
lapsista turisteihin.

1.2 TUTKIMUSAINEISTO- JA MENETELMÄ

Pro graduni on toimintatutkimus, joka keskittyy käytäntöjen parantamiseen sekä
ongelmien

ratkaisuihin

ymmärtäen

niitä

syvemmin.3

Vaikka

työ

muistuttaa

tuotekehittelyä tai lähinnä palvelun parantamista, löytyi siihen tieteellinen ote tutkimusja analyysitavaksi. Käyttämäni toimintatutkimuksen lajin, sosiaalieksperimentin,
pyrkimyksenä on tutkijan ja osallistujien välisen keskustelun ja yhteistyön avulla välittää
tutkimuksen tulokset käytäntöön.4 Tässä tapauksessa tutkijan ja osallistujien välinen
keskustelu

oli

haastattelu,

joka

toteutettiin

tutkimalla

luomaani

visuaalista

ohjeistusrunkoa. Ohjeistuksen toimivuutta kokeilin haastattelemalla Rovaniemen
pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Analysoin haastatteluaineistoa käyttäen Amedeo
Giorgin

fenomenologisen

tutkimuksen

metodia.5

Fenomenologiassa

pyritään

tulkitsemaan ihmisiä ja ilmiöitä. Giorgi korostaa, että fenomenologisen tutkimuksen
tekemisessä ei ole kyse analyysitekniikan eri vaiheiden mekaanisesta työstöstä, vaan
ilmiön täydellisen ymmärtämisen takaamiseksi on analyysitapaa muunneltava tutkittavan
ilmiön ehtojen mukaan.6 Tutkimuksessa pyrin ymmärtämään ihmisten tulkintatapoja ja
informaation toimivuutta, minkä perusteella fenomenologinen tulkintatapa soveltuu
tutkimukseeni.

Tutkielmani sivuaa myös etnografista tutkimustyyliä. Etnografiassa tutkija tarkkailee
kenttätutkimusvaiheen aikana tutkimuskohdetta pyrkien ymmärtämään tapahtumien
merkitystä osallisten omasta näkökulmasta. Sen kannalta oleellisinta on se, miten
tutkittavina olevat ihmiset tulkitsevat tilanteita, sillä nimenomaan tulkinta ohjaa

3

Metsämuuronen 2006. 226
Soininen 1995,83.
5
Metsämuuronen 2006, 175.
6
Metsämuuronen 2006, 175, 208.
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4

toimintaa. Yleensä tutkimustapaa käytetään kuvaamaan ja ymmärtämään ryhmän
ihmissuhteita tai toimintaa.7 Omassa tutkimuksessani tärkeintä ovat ihmisten
tilannesidonnaiset

tulkintatavat,

joita

tutkin

ja

hyödynnän

tuloksia

pukeutumisohjeistuksen muodossa. Jotta ohjeistus on ymmärrettävää ja vakavasti
otettavaa,

ei

siihen

aineistonkeruumetodina

saa

liittyä

käytetään

harhaanjohtavaa
strukturoimatonta

tulkintaa.

Etnografiassa

haastattelua,

osallistuvaa

havainnointia sekä kenttämuistiinpanoja.8 Vaikka tutkielmani ei ole suoranaisesti
etnografista, on siinä kyseisiä piirteitä puolistrukturoidussa ryhmähaastattelussa sekä
tekemissäni havainnoinneista siitä, miten haastateltavat

ymmärtävät tekemäni

ohjeistuksen omista lähtökohdistaan käsin.

1.3 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET

Maahanmuuttajien

Suomeen

sopeutumista

on

tutkittu,

mutta

ei

vaatetuksen

näkökulmasta. Esimerkiksi Marjut Salmela on tutkinut maahanmuuttajien kokemuksia
sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan sosiaalityön Pro gradu- tutkielmassaan
Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimuksessaan kootuista haastatteluvastauksista nousi
esille kylmyys, joka on koettu Suomessa yhdeksi sopeutumista hankaloittavaksi tekijäksi:
”Talvisin on vaikeaa liikkua, kun on kylmä.” Muutamissa muissakin vastauksissa nousee
esille talven hankaluus: ” Suomalaiseen ilmastoon tottuminen on vaatinut paljon, täällä on
usein kylmä.”, ” Talvi on vaikeaa Suomessa, kun on pakkasta ja paljon lunta, silloin

kaipaan Thaimaahan ”. Ylipäätään sääoloihin tottuminen on yksi haasteista
maahanmuuttajien sopeutumisessa. Tätä tuo esille myös Riikka Pohjola Pro gradussaan
nuorten maahanmuuttajien kotoutumisesta. Siinä yksi haastateltava esimerkiksi kuvailee
Suomeen tulon tuntemuksiaan sääolojen kautta, miten hän oli kokenut lämpötilan ja
teiden liukkauden.9

7

Metsämuuronen 2003, 171-173.
Metsämuuronen 2003, 193.
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Maahanmuuttajien opastamista ja auttamista arkipäivän asioiden hoidossa on myös
toivottu parannettavan: ”Paremmin Suomessa voisi olla, jos Kelan toimistossa
autettaisiin

ulkomaalaisia

enemmän.

Maahanmuuttajat

tarvitsevat

tietoa

ja

informaatiota monista eri asioista”.10 Salmela tiivistää haastateltavien vastauksia
yhteiskunnasta ”Maahanmuuttajien kokemukset suomalaisesta yhteiskunnasta liittyivät
haastateltavilla – työn saamisen epävarmuuteen, viranomaisilta saatavan tuen
puuttumiseen ja myös sosiaalisten verkostojen vähäisyyteen.”

11

Koska Salmelan Pro

gradu -tutkielmassa ei kerrota pakolaisten kokemuksista koskien pukeutumiseen liittyvää
tukea, olen tulkinnut lainaukset yleisellä tasolla arjen sopeutumista koskevaan tuen
saantiin, johon vaatetus osana arkea sijoittuu. Viranomaisten resurssit ovat rajalliset, ja
on ymmärrettävää, ettei jokainen maahanmuuttaja voi saada täysin omiin tarpeisiinsa
sopivaa apua. Halusin kuitenkin selvittää, onko pienillä muutoksilla mahdollista parantaa
avun saantia keskittyen asiaan vain pukeutumiseen liittyvän avun näkökulmasta.

10
11

Salmela 2012, 85–86.
Salmela 2012, 87.
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA
Käsittelen

tutkimuksessani

tärkeitä

maahanmuuttotyöhön

liittyviä

seikkoja,

pukeutumisen moninaisuutta, sekä visuaalisen informaation keinoja, joita voi hyödyntää
pukeutumisen

ohjeistuksessa.

Tutkimuksen

viitekehyksen

muodostaa

Suomen

maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuttajille suunnattu sopeuttamisohjelma. Lisäksi
perehdyn vastaanottokeskusten strategioihin ja käytännön tapoihin. Tätä kautta on
mahdollista luoda kokonaiskuva maahanmuuttajien saamasta tuesta ja mahdollisuuksista
Suomessa. Perehdyn informaation suunnitteluun siitä näkökulmasta, miten ohjeistusta
voi kehittää kuvallisuuden kautta.

Avaan näkemystä vaatetuksen kokonaisvaltaisuudesta ja moniulotteisuudesta sekä
kylmän ilmanalan vaatetuksessa huomioitavista seikoista. Jos talvipukeutumiseen liittyisi
vain fyysinen tarve kylmältä suojautumiseen, olisi sen opastaminen helppoa eikä
ongelmia olisi. Kuitenkaan ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisuuden
vuoksi asia ei ole niin yksinkertainen. Suomalaiset ovat tottuneet elämään kylmissä
pohjoisen

olosuhteissa.

Talvi

tuo

mukanaan

paljon

hyvää,

muun

muassa

harrastusmahdollisuuksia, eikä kylmyys yleensä haittaa jokapäiväistä elämää, jos siihen
on varautunut hyvin. Kylmyys on kuitenkin otettava huomioon ja ymmärrys siihen
varautumisesta on tärkeää. Monelle Suomen ulkopuolelta saapuvalle maahanmuuttajalle
talvi ja lumi ovat uusia asioita elämässä. Esimerkiksi ulko- ja sisävaatteiden ero voi olla
vaikea ymmärtää ja hyväksyä.

7

Kuvio 1. Maahanmuuttajien kylmäpukeutumisen ohjeistamiseen liittyvät osa-alueet. Sipilä 2017

Kokosin viitekehyksen osa-alueet kuvioksi (Kuvio 1.), jossa näkyy maahanmuuttajien
kylmäpukeutumisen

ohjeistamiseen

liittyvät

seikat.

Ylin

kolmio

kuvastaa

maahanmuuttoasioita hoitavia tahoja. Keskimmäisessä palkissa on informaation saantiin
liittyvä tieto. Alaosan puolisuunnikkaissa näkyy vaatetuksen fyysisyyden, psyykkisyyden
ja sosiaalisuuden osa-alueiden monimuotoisuus ja päällekkäisyys. Erittelen kuvion osaalueet omina ala-lukuina.
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2.1 ULKOMAALAINEN JA MAAHANMUUTTAJA KÄSITTEENÄ

Keskityn tutkielmassani pakolaisen ja turvapaikanhakijan statuksella Suomeen tulleiden
maahanmuuttajien kylmävaatetuksen ohjeistuksen kehittämiseen. Pidän kuitenkin
tärkeänä

tarkastella

työhön

liittyvien

käsitteiden

lisäksi

laajemmin

koko

maahanmuuttoon liittyvää politiikkaa tarkentuen kunnissa tehtävään sopeuttamistoimiin
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta. Aloitan käsitteestä ulkomaalainen, jolla
tarkoitetaan Minttu Rätyn mukaan kaikkia eri syistä oman maansa ulkopuolella olevia
henkilöitä.12 Suomessa ulkomaalaisia ovat he, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. He
voivat olla niin lomaansa viettäviä vapaa-ajan matkailijoita kuin maahanmuuttajia.
Maahanmuuttajat ovat henkilöitä, jotka aikovat asua maassa pidempään. Koska eri syistä
Suomessa

olevat

ulkomaalaiset

eivät

ole

yhtenäinen

ulkomaalaisryhmistä käytetään erilaisia nimityksiä.

13

ryhmä,

eritaustaisista

Rätyn mukaan maahanmuuttajat

jaotellaan väestöntutkimuksen mukaisesti siirtotyöläisiin, turvapaikanhakijoihin sekä
pakolaisiin. Lisäksi maahanmuuttajia ovat aviopuolison mukana uuteen maahan
muuttaneet henkilöt. Siirtotyöläiset muuttavat tilapäisesti uuteen maahan työn tai
opiskelun vuoksi, vapaaehtoisesti. 14

Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka anovat turvapaikkaa ja oleskelulupaa toisesta
maasta, koska ovat joutuneet omassa maassaan vainotuksi joko yleisen tilanteen tai
henkilökohtaisen vainon takia. Pakolainen on määritelty käsitteenä Yhdistyneiden
kansakuntien Geneven pakolaisten oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa 28.7
vuonna 1951 seuraavasti: ”Pakolainen on henkilö – jolla on perusteltua aihetta pelätä
joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan
kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on
kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan;
tai joka olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa

12

Räty 2002, 11.
Räty 2002, 11.
14
Räty 2002,11, 30, 31.
13
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ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden on kykenemätön tai sanotun pelon
vuoksi haluton palaamaan sinne.” 15

Pakolaisia voi Suomeen saapua kahdella tavalla. Osa tulee pakolaisina suoraan omasta
maastaan pakolaiskiintiössä, jonka suuruuden eduskunta vahvistaa vuosittain tulo- ja
menoarvioiden yhteydessä.

16

Toiset pakolaiset tulevat turvapaikanhakijoina uuteen

maahan, ja maahanmuuttovirasto määrittelee saavatko he hakemuksensa perusteella
pakolaisen

aseman.17Yhdistyneiden

kansakuntien

pakolaissopimuksen

mukaisen

henkilökohtaiseen vainoon perustuva pakolaisstatus myönnetään vain pienelle osalle
turvapaikanhakijoista.18 Vaikka turvapaikanhakija ei saa pakolaisen asemaa, hänellä on
kuitenkin mahdollisuus saada oleskelulupa toissijaisen suojelutarpeen perusteella19, joka
on esimerkiksi kotimaassa oleva epäinhimillisen kohtelun uhka.20 Aikaisemmin Suomella
oli mahdollisuus tarjota turvapaikanhakijalle kansainvälisen suojelutyypin mukaista
humanitaarista suojelua, vaikka edellytykset turvapaikalle tai toissijaiselle suojelulle
eivät täyttyneet. Ulkomaalaislain muutoksen myötä tämä suojelu kuitenkin poistui
16.05.2016.21 Käyttäessäni termiä maahanmuuttajat, tarkoitan Pro gradu -työssäni
kohderyhmänä olevia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.

2.1.1

Maahanmuuttopolitiikka

Maahanmuuttopolitiikasta vastaa Suomen sisäministeriö, ja sen kehitystyö pohjautuu
EU:n lainsäädäntöön, Suomen hallituksen linjaamiin tavoitteisiin sekä Suomea sitoviin
kansainvälisiin sopimuksiin. Niistä tärkeimpiä ovat Euroopan ihmisoikeussopimus,
kidutuksen

vastainen

pakolaissopimus.

22

yleissopimus,

lapsen

oikeuksien

sopimus

ja

Geneven

Suomen pakolaispolitiikan perustassa, vuonna 1951 laaditussa

15

Finlex. 77/1968. 2016
Sosiaali- ja terveysministeriö 1993, 12.
17
Maahanmuuttovirasto. 2017.
18
Suomen pakolaisapu. 2017.
19
Maahanmuuttovirasto. 2017.
20
Suomen pakolaisapu. 2017.
21
Maahanmuuttovirasto. 2017.
22
Sisäministeriö. 2017.
16
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Geneven yleissopimuksessa, määritellään pakolainen, pakolaisen turvapaikkaoikeudet,
oikeudellinen ja sosiaalinen asema, sekä matkustusasiakirjat. Alueellisesti ja ajallisesti
yleissopimusta laajensi vuonna 1967 yleissopimusta laajentava pöytäkirja. Näihin
molempiin sopimuksiin Suomi on liittynyt vuonna 1968. 23

Maahanmuuttopolitiikassa käsitellään suuria linjoja, jotka on kuvattu Suomen
maahanmuuttostrategiaan. Kysymykset koskevat laajasti maahanmuuttoa, työllisyyttä ja
kotouttamista.24 Sisäministeriön mukaan työllisyyskysymykset ja syrjimättömyys ovat
maahanmuuttostrategian painotuksia, ja sen painopisteenä on Suomeen muuttavien ja
asettuvien

ihmisten

mukaan

ottaminen

maan

tulevaisuuden

rakentamiseen.

Maahanmuuttajien on tarkoitus osallistua aktiivisesti yhteiskunnan asioihin, eikä heitä
voi kohdella vain toimenpiteiden ja palveluiden kohteina.25 Strategiassa tavoitteet on
jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäinen painottaa muuttoliikkeiden mahdollisuuksia
työelämässä turvallisuuden rajoissa. Toinen tavoite pyrkii edesauttamaan moninaisuuden
hyväksymistä yhteiskunnassa ihmisoikeuksien toteutumisen takaamiseksi. Kolmas
tavoite painottaa maahanmuuttajien paikkansa löytämistä uudessa maassa, hyödyntäen
omaa osaamistaan yhteiskunnan rakentamisessa. 26

Maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelu, maahanmuuttohallinnon ohjaus ja
kehittäminen ovat sisäministeriön vastuualueita. Sisäministeriö edustaa Suomea
kansainvälisessä yhteistyössä ja maahanmuuttoasioissa Euroopan unionissa. Se toimii
yhteensovittajana maahanmuuttoasioihin liittyvässä toiminnassa eri hallinnonalojen
välillä.27 Suomen maahanmuuttovirasto Migri on sisäministeriön maahanmuutto-osaston
tulosohjauksessa. Maahanmuutto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat maahanmuuttoa
ja maahanmuuttoon liittyviä lupia maahanmuuttohallinnon osalta. Käsittelyssä on myös
maahanmuuttovirastoa, vastaanottokeskuksia ja maahanmuuttoviraston tulosohjausta
koskevat asiat. Lisäksi muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa, pakolaisuutta
ja turvapaikkaa, Suomen kansalaisuutta, ulkomaan kansalaisten paluuta ja palauttamista,

23

Sosiaalihallitus 1989, 14–15.
Sisäministeriö. 2017.
25
Sisäministeriö. 2017.
26
Sisäministeriö. 2017.
27
Sisäministeriö. 2017.
24
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paluumuuttoon,

maastamuuttoon

ja

ulkosuomalaisiin

liittyviä

asioita,

turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja joukkopakotilanteisiin varautumista sekä
ulkomaalaislain nojalla tapahtuvaa säilöönottoa koskevat asiat kuuluvat maahanmuuttoosaston käsittelyyn. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston yksiköt ovat jakautuneet
oikeudelliseen yksikköön, politiikkayksikköön sekä ohjaus- ja kehittämisyksikköön.28

Maahanmuuttajien kotouttamiseen osallistuu myös työ- ja elinkeinoministeriö.
Sen kotouttamispolitiikan tehtävänä on tukea maahanmuuttajan yhteiskunnallista
yhteenkuuluvuutta ja kuntalaiseksi asettumista, ohjata kansainvälistä suojelua vaativat
maahanmuuttajat kuntiin sekä huolehtia valtion ja kuntien hyvästä yhteistyöstä.29
Humanitaarisen maahanmuuttopolitiikan tarkoituksena on tarjota suoja henkilöille, jotka
ovat väkivaltaisen tilanteen tai henkilökohtaisen vainon vuoksi joutuneet jättämään
kotimaansa.

30

Kotoutumiseen

johtavaa

työtä

tehdään

kunnissa

tarjoamalla

turvapaikanhakijoille neuvontaa ja opastusta heidän jokapäiväisessä elämässään
elämänhallinnan

takaamiseksi

uudessa

kotimaassaan.

Kotoutumispalvelujen

järjestäminen, osaamisen lisääminen ja taloudellinen panostus on kunnan tehtävä
pakolaisten vastaanotossa.31 Lämpimästä kylmään ja pimeään muuttaminen tuo suuria
haasteita elämänhallintaan. Sen lisäksi, että maahanmuuttajille luodaan mahdollisuudet
oppia uuden maan kieli, saada töitä ja asunto, on myös tärkeää kiinnittää huomiota
sopeutumiseen pukeutumisen ja lämpöviihtyvyyden näkökulmasta. Jos on kylmä, eikä
ihminen koe oloaan mukavaksi omassa kehossaan, on vaikea keskittyä arjen haasteisiin.

2.1.2

Kotouttaminen

Kotoutuminen on henkilökohtaista sopeutumista uuteen kotimaahansa, mihin pyritään
vaikuttamaan yhteiskunnan ja maahanmuuttajan vuorovaikutuksen kehittämisellä, jotta

28

Sisäministeriö. 2017.
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2017.
30
Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
31
Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
29

12

jokainen voisi tuntea olevansa yhteiskunnan täysivaltainen jäsen mahdollisuuksineen.32
Sillä siis tarkoitetaan maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Kotouttamisen kautta maahanmuuttaja omaksuu uudesta kotimaastaan tietoja, taitoja ja
toimintatapoja. Nämä mahdollistavat hänelle aktiivisen osallistumisen uuteen
elämänmenoon ja auttavat häntä pääsemään sisälle yhteiskuntaan. Osalle kotoutuminen
on helppoa, kun taas toisille sopeutuminen vaatii aikaa ja kotouttamistoimia eli
tukipalveluita. 33 Kotoutumisen edistämiseksi pyritäänkin tarjoamaan maahanmuuttajille
yhteiskunnallisia ja työelämässä vaadittavia taitoja, sekä kielellisiä ja kulttuurillisia
oppeja, unohtamatta kuitenkaan henkilön alkuperää ja oman kulttuurin tärkeyttä. Tämä
edistää myös yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Kotouttaminen kuvaa maahanmuuttajan integroimista eli yhteen liittämistä uuteen
kotimaahansa.34 Kotouttamisesta vastaavat viranomaiset valtiolla ja kunnissa, ja sen
edistävistä palveluista vastaavat kunta ja TE-toimisto. Kunnalla on kotouttamisen
kehittämisen, suunnittelun ja seurannan yleis- ja yhteensovittamisvastuu.

35

Heidän

tavoitteenaan on taata Suomeen muuttaneelle henkilölle oikeutensa ja velvollisuutensa
tunteminen uudessa maassa. Lisäksi hänelle pyritään antamaan mahdollisuudet kokea
itsensä

tervetulleeksi

kotouttamista.

36

yhteiskuntaan.

Laki

kotoutumisen

edistämisestä

ohjaa

Kotouttamisohjelma on kuntien laatima ja kunnanvaltuustoissa

hyväksyttävä ohjelma, jonka tehtävänä on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja
monialaista yhteistyötä. Ohjelma tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Se
laaditaan, toteutetaan ja sitä seurataan yhdessä alueellisten ja paikallisten viranomaisten
sekä

muiden

keskeisten

toimijoiden

kanssa.

Kotouttamisohjelman

pohja

on

kotoutumislaissa (32-33 §). Myös valtiolla on oma Valtioneuvoston hyväksymä ohjelma,
jossa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet kotouttamiselle kunkin hallituskauden
aikana.37

32

Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
Sisäministeriö. 2017.
34
Sisäministeriö. 2017.
35
Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
36
Sisäministeriö. 2017.
37
Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
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Kotouttaminen on viranomaisten ja muiden tahojen tarjoamien palveluiden ja
toimenpiteiden avulla tehtävää kotouttamisen edistämistä ja tukemista, jotka määritellään
henkilökohtaisesti jokaisen kotoutumissuunnitelmassa.

38

Kotoutumissuunnitelma on

sopimus, jonka työvoimatoimisto ja kunta sitoutuvat tekemään maahanmuuttajille.39
Kotoutumislakiin (11-18 §) pohjautuvassa kotoutumissuunnitelmassa on laadittu
yksilöllinen suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä ja palveluista jotka luovat
mahdollisuuksia sekä riittävän suomen ja ruotsin kielen että yhteiskunnallisiin ja
työelämässä vaadittaviin tietoihin ja taitoihin.40 Sisäministeriön mukaan suurimpia
edellytyksiä kotoutumiseen on suomen tai ruotsin kielen taito.41

Maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutuksia, ja niiden päämääränä on antaa
maahanmuuttajille uuteen elämäntilanteeseen tarvittavat kielelliset, yhteiskunnalliset,
kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet.42 Vaikka koulutuksen tavoitteena on
huomioida koko elämänhallintaan liittyviä asioita, työ- ja elinkeinoministeriön mukaan
kotoutumiskoulutus on yleensä työvoimakoulutuksena järjestettävä koulutus, jonka
tavoitteena on edistää työelämä- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia, sekä muita
yhteiskunnallisia valmiuksia sisältäen suomen ja ruotsin kielen opetusta.

43

Erilaisissa

tiedotustilaisuuksissa on mahdollista saada yleistä tietoa Suomessa elämisestä. 44

Kotouttamisesta puhutaan suurelta osin työllistymisen näkökulmasta ja myös siihen
liittyvät tukipalvelut tähtäävät työllistymiseen. Vaikka linjaukset kotoutumisen
edistämiseksi ovat yhteiskuntaan integroitumisen vuoksi ymmärrettävästi hyvin
työelämäpainotteisia, on arkipäivän sujumiseksi ja lämpöviihtyvyyden takaamiseksi
maahanmuuttajien perehdyttävä myös Suomen kulttuuriin ja sääoloihin varautumiseen,
joiden oppiminen ei ole itsestään selvää. Kun asuinpaikka tuntuu kodilta, jossa viihtyy,
tulee myös halu edistää sen asioita. Tiedotustilaisuuksissa onkin tärkeää opastaa
maahanmuuttajia yksityiskohtaisesti eri sääoloihin soveltuvaan pukeutumiseen, muun
38

Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
Räty 2002, 145- 146.
40
Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
41
Sisäministeriö. 2017.
42
Räty 2002, 145- 146.
43
Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 2017.
44
Räty 2002, 145- 146.
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arjen helpottamiseen liittyvän tiedon ohella. Tutkielmani pyrkii osaltaan kehittämään
arkipäivän kotouttamista suuntaan jossa visuaalinen ohjeistus voisi toimia arkipäivän
apuna.

2.1.3

Arkeen sopeuttaminen

Eri statuksella saapuneet maahanmuuttajat käyvät läpi erilaisen prosessin Suomeen
tullessaan. Kiintiöpakolaiset pääsevät suoraan asettumaan ja heidän kotoutumisensa
aloitetaan.

He,

jotka

saapuvat

maahan

turvapaikanhakijoina,

jättävät

turvapaikkahakemuksen Suomen poliisille ja jäävät odottamaan päätöstä. Päätös voi olla
kielteinen eli maasta käännyttäminen tai myönteinen, jonka vaihtoehtoja ovat turvapaikka
tai

45

oleskelulupa.

Ennen

myönteistä

päätöstä

turvapaikanhakija

asuu

vastaanottokeskuksessa, ja hänen saamansa tuki pyritään minimoimaan päätökseen asti.
Hän

saa

kuitenkin

välttämättömimmän:

toimeentulotuen,

sekä

sosiaali-

ja

terveydenhuollon ja muut palvelut. Myönteisen vastauksen jälkeen hakija sijoitetaan
mahdollisimman pian valtion vastuulta johonkin kuntaan ja hänen sopeuttamistoimensa
alkavat.46

Kriisien

keskeltä

Suomeen

saapuneet

maahanmuuttajat

tarvitsevat

apua

ja

sopeuttamistoimia, jotta he kotiutuisivat uuteen maahan ja pääsisivät sisälle
yhteiskuntaan. Pakolaiset pyritään sopeuttamaan yhteiskuntaan niin, että he toimivat
aktiivisina kunnan asukkaina, eikä vain huollon kohteina. Sopeutumisvaiheen alussa he
tarvitsevat erityispalveluja, mutta hyvin hoidetun vastaanoton ja opastuksen jälkeen
heidän on tarkoitus tulla toimeen omalla työllään ja maksaa veroja kunnalle. 47 Kunnalta
pakolaiset tarvitsevat sopeutuakseen asunnon, perusterveyspalvelut, sosiaalipalveluita
kuten kasvatus- ja perheneuvoloiden apua ja kotipalvelua, sekä opastusta arjen
sujumiseksi. 48 Kunta sitoutuu myös järjestämään peruskouluopetuksen, sekä vapaa-ajan
45

Sosiaali- ja terveysministeriö 1993, 12,16.
Sosiaali- ja terveysministeriö 1993, 17–19.
47
Sosiaalihallitus 1989, 15.
48
Sosiaalihallitus 1989, 15.
46
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ja kulttuuripalvelut ja muut tarpeelliset palvelut. Työviranomaiset ja opetusviranomaiset
vastaavat tulkkipalvelusta sekä aikuispakolaisten maahanmuuttokoulutuksesta.

49

Kuviossa (Kuvio 2) näkyy maahanmuuttotahot ja niiden tehtäviä.

Kuvio 2. Sidosryhmät. Sipilä 2017

Arjen sujumiseksi tarkoitettuun apuun kuuluvat opastus uuden kotimaan ilmaston
ymmärtämisestä ja pukeutumisesta sen mukaisesti. Konkreettista tietoa siitä, kuinka
pukeutumisneuvonta toimii, en saanut selville kandidaatin tutkielmassa50, jota tehdessä
olin yhteyksissä Rovaniemen maahanmuuttoviraston johtavan sosiaalityöntekijään.
Hänen mukaansa ohjeistukseen ei ole olemassa runkoa, vaan kukin työntekijöistä hoitaa
asian parhaaksi näkemällään tavalla. Jokainen työntekijä antaa siis ohjeistuksen oman
henkilökohtaisen käsityksensä, taitonsa ja tietonsa perusteella, mistä syystä ohjeistuksen
monipuolisuus ja kattavuus ovat riippuvaisia siitä, mitä asioita kukin huomaa nostaa
esille.

Yleistä

maahanmuuttotyössä

käytettävää

runkoa

ei

löydy

myöskään

internetsivuilta tai ohjevihkosista.

Monikielisyys

on

huomioitu

työ-

ja

elinkeinoministeriön

sivuilla

olevassa

kotouttamislain (30.12.2013/ 1386 7§) mukaisessa tietopaketissa, jossa kerrotaan
maahanmuuttajille perustietoa Suomesta. Oppaan sisällöstä vastaavat kotoutumislakia
soveltavat viranomaiset.51 Opas on laadittu kahdellatoista eri kielellä, mutta se ei sisällä
tietoa Suomen ilmastoon ja kulttuuriin liittyvästä pukeutumisesta. Vaikka tiedot
Suomessa asumisesta, pankkitilin perustamisesta, opiskelusta, työnteosta sekä Suomen
49

Sosiaali- ja terveysministeriö 1993, 17–18.
Sipilä, 2015
51
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2017.
50
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luonnosta ja ihmisistä ovat tärkeitä, mietin joidenkin aihealueiden prioriteettia heti
Suomeen muutettua. Miettiessäni tilannetta, jossa itse joutuisin muuttamaan Suomesta
esimerkiksi paahteisen kuumalle aavikolle, olisi fyysinen lämpöviihtyvyys jopa hengissä
pysymisen kannalta oleellista. Auringon poltteelta ja haihtumiselta suojaava vaatetus ja
toimintatavat olisivat tärkeitä sekä fyysisen mukavuuden että hengenvaaran välttämisen
kannalta. Näen Suomeen tulon lämpimästä maasta vastaavana, joskin toisinpäin. Kylmä
ilmasto voi aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita, mutta ennen kaikkea epämiellyttävää
olotilaa ilman oikeanlaista pukeutumista. Voisi siis sanoa, että organisaatiotasolla suuria
linjoja tehtäessä ja yhteiskunnan parasta huomioiden, ihmisen lämpöviihtyvyydestä
huolehtimista ja turvaamista ei koeta erityisen tärkeäksi maahanmuuttotyössä.
Lämpöviihtyisyyden huomiotta jättämistä näkee myös Maahanmuutto.net52 sivustolla,
jossa on koottu tietoa maahanmuuttajille suomalaisesta yhteiskunnasta, ja monikielisiä
sivustoja joihin voi tutustua:
”Infopankki on keskeinen sivusto, josta löytyy perustietoa 12 eri kielellä kaikesta
mahdollisesta, mitä Suomeen muuttava ulkomaalainen voi tarvita.
Suomi.fi sivustolta löytyy linkkilista eri palveluihin ja tietopankkeihin, joita tarjoavat
viranomaiset ja kansalaisjärjestöt.
Perustietoa Suomesta -opas 12 kielellä löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.
In To Finland on Kelan ja Verohallinnon yhteinen palvelupiste ulkomaalaisille
työntekijöille Suomessa.
Movingtofinland.fi on Maahanmuuttoviraston infosivusto erityisesti kiintiöpakolaisina
Suomeen muuttaville ihmisille. Siellä on perustietoa Suomesta 8 kielellä.
Funzi tarjoaa monikielisen, ilmaisen sivuston, jossa on kursseja Suomesta,
hygieniapassista, työnhausta ja niin edelleen.
Tietoa te-toimiston kotoutuja-asiakkaalle (työttömälle maahanmuuttajalle) löytyy TEinfo -sivuilta 15 eri kielellä.
Yritys-Suomi -palvelussa on Yrittäjäksi Suomeen -oppaita 11 eri kielellä.
Työelämätietoa maahanmuuttajille 13 eri kielellä löytyy Työterveyslaitoksen oppaasta.
Samoin SAK:n sivuilta löytyy tietoa työelämästä 9 eri kielellä (osa linkeistä etusivun
alalaidassa).
52

Maahanmuutto.net. 2017.
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Monika-Naiset liitto ry tarjoaa tietoa monikulttuurisille naisille useilla eri kielillä
(tulossa pian).
Tietoa mielenterveydestä maahanmuuttajille Mielenterveystalo-sivustolla 6 kielellä.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta voi lukea syrjinnästä ja ihmiskaupasta 28 eri
kielellä. Vähemmistövaltuutettuun voi myös ottaa yhteyttä millä tahansa kielellä.
Lastensuojelutietoa 9 kielellä ja selkosuomeksi: lastensuojelu.info
Rikosuhripäivistyksen infomateriaali 18 kielellä.
Ihmisoikeusliitto on julkaissut esitteen "Oliko se viharikos?" 11 kielellä.
Katto-hanke tarjoaa tietoa asumisesta 8 kielellä.
Paloturvallisuutta kotona -esite 9 kielellä .
Maahanmuuttajakoulutus.fi - alkavia koulutuksia”

Kuitenkin verkkosivuilta löytyy pari esimerkkiä ohjeistuksista sekä yleisesti
pukeutumisesta, että kohdennetusti maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat kuntalaisiksi hankkeelle Minna Karvosen ja Jenna Repon tekemä pukeutumisopas Suomen talveen

53

tuo esille Suomessa tarvittavia vaatekappaleita, mutta kokonaisuus on visuaalisesti
hajanainen

ja

itselleni

kerrospukeutumisesta

vaikeasti

nopeasti

hahmotettavissa,

paleltuviin

ruumiinosiin

vaikka
on

tärkeät

esitetty.

Työ

asiat
on

tekstiosuudeltaan suomenkielinen eikä tekstillä ja kuvilla ole suoraa yhteyttä, mikä voi
vaikeuttaa ymmärtämistä, vaikka pääpainotus onkin kuvissa. Alkutalvesta 2016
toimittajat Kati Jurkko ja Antti Pylväs tekivät opetusvideon facebookiin talven pakkasiin
pukeutumisesta tavoitteenaan tuoda Suomeen tuleville turvapaikanhakijoille ymmärrystä
kerrospukeutumisesta.54

Video sai miljoonayleisön ympäri maailmaa ja sai kiitosta myös nuorten kanssa
työskenteleviltä. Osalle ulkomaalaisille video tuntui vitsiltä runsaan vaatetuksen takia.
Toinen videon tekijä, Pylväs toteaakin videon olevan omalla tavallaan markkinointia
Suomen ääriolosuhteista. Video on tehty yksinkertaistetusti vaatekappaleiden
vaihteluiden ja lämpötiloja esittävien tekstien avulla. Idea on hyvä, ja sosiaalisessa

53
54

Karvonen,M; Repo, J. 2017.
Yle uutiset. 2017.
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mediassa helposti jaettava. Videota voisi kehittää elokuvalliseen ja tarinalliseen muotoon,
jossa pukeutumisen muutkin kuin vaatetusfysiologiset merkitykset tulisivat esille.

2.2 PUKEUTUMINEN

Käsittelen Pro gradu -työssäni pukeutumista ja sitä, miten voitaisiin kehittää tapoja
opettaa vaatetukseen liittyvää hiljaistakin tietoa sellaiselle henkilölle, joka tulee paikkaan,
jossa hän joutuu omaksumaan uuden pukeutumiskäsityksen selvitäkseen hengissä. Tässä
luvussa avaan käsitteitä ja pukeutumisen syvällisiä merkityksiä, jotka on tiedostettava
ohjeistusta tehdessä. Esitän pukeutumisen kokonaisvaltaisuuteen liittyvät osa-alueet
jakaen ne alalukuihin. Pukeutumiseen vaikuttavat ihmisen psyykkisen, fyysisen ja
sosiaalisen kokonaisuuden kaikki osa-alueet. Kuitenkaan osa-alueet eivät ole täysin
tarkkarajaisia, vaan limittyvät myös päällekkäin. Tämä näkyy seuraavassa kuviossa
värien ja muotojen avulla (Kuvio 3).

Kuvio 3. Yhteenveto vaatetuksen kokonaisvaltaisuudesta ja kerroksellisuudesta. Sipilä 2017
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Pukeutuminen on syntynyt Koskimiehen mukaan suojautumis- ja viehättämistarpeiden
täyttämiseen. Ihmisillä on luontainen koristautumisen- ja eroottisen viehättävyyden
kokemisen tarve sekä tarve suojautua toisilta ihmisiltä ja luonnonoloilta.55 Ihmisen
pukeutumiseen on siis monia syitä, joista Pohjoisessa asuvat pitänevät tärkeimpänä
vaatteiden suojaavuuden kylmältä. Kuitenkin lämpötasapainon ylläpitämisen lisäksi yhtä
tärkeitä lähtökohtia pukeutumiselle on ihmisen tarve koristaa itseään ja kokea itsensä
kauniiksi. Lisäksi yhtenä pukeutumisen merkityksenä on vaatteen suoma vartalon
peittäminen tai tarkoituksellinen paljastaminen toisten ihmisten vuoksi. 56 Pukeutuminen
on yhtäällä henkilökohtainen kokemus ja toisaalla julkinen esiintyminen. Kun osaa
pukeutua hyvin ja kokee näyttävänsä parastaan, ihminen kokee olonsa hyväksi ja
kotoisaksi omassa kehossaan. Jos taas ihminen päätyy tilaisuuteen epäsopivasti
pukeutuneena, kokee hän ulkopuolisuutta ja haavoittuvuutta. 57 Vaikka Entwistle viittaa
asiaan muodin näkökulmasta, lisäisin ajatukseen myös vaatetusfysiologisen näkökulman.
Jotta ihminen kokee olonsa mukavaksi vartalossaan, on tärkeää, että hänen
lämpötasapainonsa on vakaa eikä hän koe oloaan liian kylmäksi tai kuumaksi.

Pukeutumista voi Uotilan mukaan nähdä siltana, joka ominaisella tavalla yhdistää
ihmisen ympäröivään maailmaan. Se onkin syömisen, liikkumisen, asumisen ja
sosiaalisen

kanssakäymisen

ohella

ihmisen

tavallisimpia

toiminnan

muotoja.

Pukeutuminen realisoi omalta osaltaan olemassaoloamme vaatteiden, asusteiden,
kampausten, ehostusten sekä kokonaisvaltaisen fyysisen hyvinvoinnin kautta.

58

Pukeutuminen on osa arkipäivää ja sen pyritään olevan jatkuvaa käytäntöä. Jotta
pukeutuminen automatisoituisi, se vaatii tietoa, tekniikoita ja taitoja kuten
käytännöllisistä kengän nauhojen solmimista ja napin kiinnittämistä. Abstraktit taidot
kuten värien, tekstuurien ja kankaiden ymmärtäminen auttavat pukeutumaan tavalla joka
tukee omaa vartaloa ja omaa elämäntyyliä.

59

Haastavissa ilmastoissa, kuten todella

kylmässä tai kuumassa, pukeutumiseen liittyy myös taito varautua lämpötilojen ja
sääolojen vaihteluihin, eikä pukeutumista määritä pelkkä koristautuminen ja vartalon
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visuaalinen vaatettaminen. Tämä taito voi tulla omaksuttuna sukupolvelta toiselle,
seuraamalla muiden ihmisten tapoja, mutta voi vaatia myös selkeää informaatiota ja
ohjeistusta, mihin tutkimustyöni keskittyy.
”Ihminen tuntee olonsa mukavaksi vaatteessa, kun hänellä ei ole liian kuuma eikä kylmä,
eikä vaate rajoita liikettä, purista tai hiosta. Lisäksi mukavuuden edellytys on, että vaate
on mieluinen, käyttötarkoitukseen ja – tilanteeseen sopiva ja käyttäjänsä mielestä
esteettinen.” 60

2.2.1

Vaatetusfysiologia ja kylmän ilmanalan vaatetus

Ihmisen käyttäytymiseen ja toimintaan perustuva lämpötilansäätely on hengissä
säilymisen kannalta tärkein sopeutumismuoto. Tähän kuuluvat Työterveyslaitoksen
mukaan ihmistä ympäröivän ilmatilan lämmitys ja ilmastointi, sekä kylmänsuojavaatetus,
joka

vähentää

elimistön

lämmönluovutusta

kylmässä

ja

ylläpitää

elimistön

lämpötasapainoa. Lyhyissä kylmäaltistumisissa yksi tärkeä käyttäytymiseen perustuva
suojautumiskeino on lämmöntuotannon lisääminen lihastyön avulla. Ihminen ei täysin
totu kylmään biologisilta ja fysiologisilta ominaisuuksiltaan, vaikka elimistö
puolustautuukin kylmyyttä vastaan. Fysiologisia puolustusvasteita ovat verenkierron
muutoksiin perustuva pinta- ja ääreisosien lämmöneristys sekä aineenvaihdunnan
lämmöntuotanto.

61

Lämmönsäätelyn

tarkoituksena

on

lämpötasapainon

ja

lämpöviihtyvyyden säilyttäminen. 62

Termi vaatetusfysiologia juontaa juurensa fysiologiasta, joka tarkoittaa oppia elimistön
toiminnasta. Vaatetusfysiologiassa tarkastellaan ihmisen, ympäristön ja vaatetuksen
vuorovaikutusta tekstiilimateriaalien ja vaatteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja
valinnassa.

63

Vaatetuksen tarkoituksena on ylläpitää kehon optimaalista lämpötilaa ja

60

Risikko & Marttila-Vesalainen 2006, 7.
Työterveyslaitos 1988, 277.
62
Risikko & Marttila-Vesalainen 2006, 22.
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vähentää kehon kuormitusta, jotta kehon tarvitsisi käyttää energiaansa mahdollisimman
vähän lämmön tuottamiseen ja säilyttämiseen. Kylmän tuntemukset ovat varoituksia,
jotta ihminen suojautuisi kylmältä ja etteivät elintoiminnot järkkyisi niiden toiminnan
edellytyksen mukaisen lämpötilan alennettua.

Tavat, joilla ihmisen vartalo luovuttaa lämpöä, ovat säteily, haihtuminen, luovuttaminen,
kuljettuminen, sekä johtuminen. Iholta säteilee lämpöä vaatekerrosten läpi ja lämpöä
luovutetaan hengitysilman mukana sekä haihtumisen myötä esimerkiksi hikoillessa.

64

Sisäelinten lämmön takaamiseksi pintaverisuonet supistuvat kylmällä ilmalla, vähentäen
näin lämmön luovutusta lämpötilan laskiessa pintaosissa. Elintärkeiden, pään kokoon
suhteutettuna suurten aivojen, hapen turvaamiseksi ja lämmön ylläpitämiseksi päässä ei
kuitenkaan tapahdu samaa pintaverenkierron vähenemistä. Tämän takia pään
suojaaminen pukeutumisen avulla on todella tärkeää. Ihminen luovuttaa pään kautta
paljon lämpöä, eikä sitä edes huomaa, koska lämpötilan pysyessä samana pää tuntuu
lämpimältä. 65 Paljaalta iholta lämpöä kuljettuu samoin kuin vaatteiden aukoista tai niiden
läpi. Tuuli voimistaa kuljettumista. Lämpöä johtuu myös suorassa kosketuksessa
kylmään pintaan, vähintään jaloista maahan.

66

Istuminen tai makaaminen kylmällä

alustalla lisää johtumista, samoin käden kannatellessa kylmää esinettä. Kylmän ilman
aiheuttamaa kylmettymistä pahentaa kosteus, joka haihduttaa kehosta lämpöä monin
verroin enemmän kuin kuivana ollessaan, ja tuuli voimistaa kylmän ilman vaikutuksia
puhaltaen lämpimän ilman iholta pois.

Deepti Guptan teorian mukaan funktionaalisessa vaatetuksessa, johon ulkovaatetuksen
voi luokitella, on otettava huomioon ihmisen fysiologiset, biomekaaniset, ergonomiset,
sekä psykologiset vaatimukset.67 Vaatteen fysiologia liittyy vahvasti ihmisen
fysiologiaan ja anatomiaan, ja ottaa huomioon sen muodon, massan, vahvuuden sekä
aineenvaihdunnalliset ominaisuudet. Näihin voi vaikuttaa vaatteen ja tekstiilin koon,
muodon, tunnun, sekä kuidun ominaisuuksilla. Biomekaaniset ominaisuudet puolestaan
ovat motorisia, dynaamisia, sekä käyttäytymiseen liittyvää ihmisen toimintaa.
64

Risikko & Marttila-Vesalainen 2006, 27.
Työterveyslaitos 1988, 285.
66
Risikko & Marttila-Vesalainen 2006, 27.
67
Gupta 2011, 327–328.
65

22

Ergonomisessa näkökulmassa pyritään parantamaan ihmisen toimintaa vaatteen
ominaisuuksien avulla.

68

Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan ergonomia on ”

tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen
turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta
toimintaa.”69 Kylmän ilmanalan vaatteessa sen voi ajatella olevan turva kylmää vastaan,
mikä suojaa terveydellisiltä vaaroilta hypotermiasta paikallisiin paleltumiin, ja pitää
ihmisen lämpimänä luoden näin hyvinvointia. Ilman oikeanlaista pukeutumista, ihminen
ei kykene tehokkaaseen toimintaan.

Suomessa asuvien on oltava ilmastosta ja siihen suojautumisesta tietoinen. Ilman
suojaavaa vaatetusta kylmettymisen ja paleltumisen vaaroilta ei vältytä. Suomen neljä
vuodenaikaa jaotellaan ilmastollisesti niin sanottuihin termisiin vuodenaikoihin. Termiset
vuodenajat määritellään vuorokauden keskilämpötilojen avulla. Vaikka vuodenaikojen
vaihtuminen ei ole tarkkarajaista, termisen kesän sanotaan alkavan, kun lämpötila nousee
+10 celsius asteen yläpuolelle. Syksyn merkki on lämpötilan laskiessa +10 celsius asteen
alapuolelle, talvella sen jääden pysyvästi nollan alapuolelle. Terminen kevät alkaa, kun
lämpötila kipuaa pysyvästi nollan yläpuolelle. 70 Terminen talvi on Suomen pisin ja kevät
lyhin vuodenaika. 71 Niiden pituudet vaihtelevat kuitenkin alueittain.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan Lapissa termisen talven pituus on seitsemän kuukautta ja
Ahvenanmaalla noin kolme kuukautta. Termisen talven aikana vuorokauden
keskilämpötila pysyttelee nollan alapuolella. Kuitenkin talviin kuuluvat myös leudot sään
jaksot, kun matalapaineet tuovat lauhaa suojasäätä Atlantilta. Silloin on yleensä pilvistä,
sataa vettä tai räntää ja tuulisuus lisää kylmyyttä. Vaikka pelkän pakkasen talvea meillä
on Lapissakin harvoin, eivät tällaiset jaksot keskeytä termistä talvea. Talven yksi varma
tunnusmerkki on pakkasen lisäksi lumipeite, joka ei kuitenkaan jää maahan
ensimmäisellä sadekerralla. Sää voi vaihdella loka-marraskuussa syksyn vetisistä
ilmoista talven lumisiin pakkasiin monta kertaa, joskus jopa joulukuussakin. 72 Suomen

68

Gupta 2011, 327–328.
Työterveyslaitos. 2017.
70
Ilmatieteenlaitos. 2017.
71
Ilmatieteenlaitos. 2017.
72
Ilmatieteenlaitos. 2017.
69

23

vaihteleva ilmasto tuo haasteita pukeutumiselle. Kylmän ilman lisäksi on huomioitava
tuuli ja sade, mitkä moninkertaistavat kylmän vaikutukset. Lisäksi Suomessa on
varauduttava syksyn ja talven pimeyteen, joka on huomioitava vaatetuksessa näkyvyyden
suojaamiseksi.

2.2.2

Pukeutumisen psyykkinen näkökulma

Tässä luvussa käsittelen pukeutumisen omakohtaisuutta henkisellä tasolla, miten
minuutta ja omaa identiteettiään tuodaan esille vaatetuksen kautta. Minuus koostuu niistä
ihmisen ajatuksista, tunteista, mielikuvista ja toiveista, jotka koskevat häntä itseään,
muita ja ympäristöä, ja jotka hän itse kokee tärkeiksi. Identiteetin käsite liitetään usein
minuuteen, ja sillä tarkoitetaan minuuden kokemisen pysyvyyttä ja niitä sosiaalisia puolia
jotka määrittelevät minuutta, esimerkiksi ammatti ja asuinpaikka.

73

Sosiaalinen

identiteetti on enemmän kuin sosiaaliluokan tunnukset tai asema. Riippumatta siitä, miten
tulkitsemme tunteita, tarvitsemme ilmaisutapaa niille. Näin ollen identiteettimme vaatii
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja jakamista. Ihminen on osa yhteisöllisyyttä. 74 Davisin
mukaan tapojamme ilmaista itseämme ovat puheäänen sekä puhe- ja kirjoittamistyylin
lisäksi elekielemme sekä vaatteet.

75

Omaa identiteettiä tuodaan esille vahvasti

vaatetuksen kautta, joko tiedostaen tai tiedostamatta.

Oma etninen tausta ja

yhteiskuntaluokka voivat näkyä yhdessä omien arvojen kanssa. On kuitenkin mahdollista
tiedostaen häivyttää tai ylikorostaa tiettyjä piirteitä.

Pukeutumisen ominaispiirteille: peittämiselle, paljastamiselle ja koristautumiselle on
jokaisella ihmisellä oma henkilökohtainen näkökulma, jonka mukaan hän toimii.
Ympäristöpsykologian mukaan ihmisen toiminta määräytyy vuorovaikutuksessa
fyysisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön kanssa. Kulttuurihistorialliset ja
yhteiskunnalliset tekijät luovat arvoja, historiallisia kokemuksia sekä kollektiivista
tajuntaa. Nämä ovat sidoksissa sekä fyysisen että sosiaalisen ja symbolisen ympäristön
73
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kanssa, jotka taas ovat sekä ihmisen toiminnan taustalla, että toiminnan vaikutusta.
Yksilön toimintaa säätelee ihmisen fysiologinen ja biologinen rakenne yhdessä ihmisen
psyykkisen rakenteen ja kokemuksen kanssa. 76

Vaatteet ovat osaltaan luomassa ihmisen näkyvää identiteettiä ja niiden psykologiset
merkitykset ovat tärkeitä pukeutumisessa, koska ihmisen psykofyysisyyden vuoksi
vaatteen fyysiset ominaisuudet eivät ole irrallisia siitä, miten ne vaikuttavat ihmiseen.
Guptan mukaan vaatetuksen psykologiset puolet liittyvät siihen, mitä ihminen kokee,
ajattelee, toimii ja miten hän on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Esimerkiksi
voimakkaat tunnetilat voivat näkyä vaatetuksessa esteettisesti.77 Sosiaaliset ympäristöt
luovat odotuksia pukeutumiseen. Omaa mielentilaa ja sitä kautta identiteettiä tuodaan
esille vaatetuksessa kulttuurin ja sosiaalisen ympäristönsä sallimissa rajoissa.
Maahanmuuttajien näkökulmasta se voi poiketa hyvin paljon länsimaisen vapaaseen
pukeutumistyyliin verrattuna.

Vaatteiden käyttäjä ja kohderyhmä ovat merkityksellinen pukeutumisen psyykkisen
näkökulman kannalta. Esimerkiksi nuoruudessa oman identiteetin etsiminen ja
ulkonäöllinen epävarmuus korostuvat, mikä näkyy vaatteiden käytössä ulkonäön
noustessa käytännöllisyyden edelle. Tätä käsitystä vahvisti myös Kandidaatin työni
haastatteluissa nousseet vastaukset. Ryhmähaastattelussa tuli ilmi, että kaikki kokivat
nuorten pukeutuvan eri mieltymysten mukaan kuin aikuiset. Taustasta huolimatta sekä
suomalaiset että maahanmuuttajanuoret pukeutuvat haastateltavien mielestä liian
kevyesti talvella, sillä heille ulkonäkö on tärkeämpää kuin lämpimänä pysyminen. Näitä
nuorten kylmänsietokykyyn viittaavia vastauksia tukivat nuoren yksilöhaastateltavan
vastaukset. Hän ei kokenut palelevansa helposti, paitsi kovilla pakkasilla. Lisäksi hänelle
oli

ulkonäkö

tärkeässä

roolissa,

eikä

hän

pitänyt

käsineiden

käytöstä.

Ryhmähaastattelussa vanhempien maahanmuuttajien ajatukset käytännöllisistä ja
mukavuuden

ehdoilla

ostetuista

vaatteista

eivät

saaneet

kannatusta

nuorelta

haastateltavalta.78

76

Aura, Horelli, & Korpela 1997, 16.
Gupta 2011, 329.
78
Sipilä 2015, 29-30.
77

25

2.2.3

Pukeutumisen sosiaalinen näkökulma

Pukeutuminen ei ole koskaan neutraalia, koska kehot ja niiden peittämät vaatteet ovat
aina sidoksissa kulttuuriin, historiaan, yhteiskuntaan, uskontoon79 sekä politiikkaan.
Sosiaalinen maailma on pukeutuneitten vartaloiden maailma. Entwistlen mukaan mikä
tahansa vartalon koristaminen, olkoon se sitten vaatetusta, koruja, tatuointeja,
maalauksia, tai jopa hajusteita, on pukeutumista. Ei siis ole ihmisryhmää täysin vailla
pukeutumista.

80

Vaatetus on jokapäiväiseen elämään liittyvä merkityksiä luova

itseilmaisun muoto. Todellistumme vaatetuksen tuomaan merkitysmaailmaan olemalla
joka päivä kosketuksessa kehollisuuteen joko pukeutumalla tai olemalla kokonaan
riisuttuna. Se luo suhteen meihin itseemme sekä olemassaoloomme kiinnittyvään
sosiaaliseen kenttään. 81

Käytännöllisyyden ja esteettisyyden lisäksi vaatetuksella on siis Uotilan mukaan selkeä
tehtävä kommunikoinnin kentällä. Sen vuoksi pukeutumisesta puhutaan monitasoisena
tapahtumana, joka on yksi kulttuurisen vuorovaikutuksen muoto, dynaaminen prosessi
ihmisen toteuttaessa sekä yksityistä että yleistä historiaa. 82 Ihminen elää elämänsä
ihmissuhteiden
pukeutumiseen.

verkostoissa,
83

mikä

vaikuttaa

yksilön

käyttäytymiseen,

myös

Sen lisäksi että vaatteet ovat henkilökohtaisia ja oman identiteetin

kuvaajia, ovat ne myös julkisia ja muiden ihmisten arvioitavana. 84 Vaatteen sosiaalisesta
näkökulmasta katsottuna pukeutumiseen vaikuttaa keskeisesti ihmisen kulttuurinen
sijainti. Yksilön oma historia ja kulttuuritausta määrittävät ihmisen asenteita ja
tottumuksia. Kulttuuritausta voi hyvin vahvasti näkyä vaatteissa, etenkin niiden maiden
asukkaiden keskuudessa, jotka ovat tottuneet yhtenäiseen ja yhteisölliseen kulttuuriin.

Pukeutumisella on oma merkityksensä kulttuureissa. Pukeutunut keho on Entwistlen
mukaan kulttuurillinen tuote, joka on yhteiskunnallisten voimien tulos ja luo paineita
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pukeutumiseen.

85

Se vartalon vaatettamisen tapa, joka ei mukaudu yleisesti

hyväksyttyihin normeihin ja rikkoo kulttuurillisia koodeja, aiheuttaa paheksuntaa ja
vastenmielisyyttä, jopa skandaaleja. Tämän takia pukeutuminen on yhteydessä
moraalisiin kysymyksiin.

86

Muoti pyrkii rikkomaan ja laajentamaan näitä rajoja87, kun

taas esimerkiksi uskontoihin perustuvat kulttuurit pyrkivät säilyttämään näitä sisältäen
joko kirjoittamattomia normeja tai jopa lakeihin perustuvia sääntöjä. Vaikka Suomi on
liberaalisuudessaan valtiona maailman kärkimaita, luterilaisuuteen pohjautuva kulttuuri
luo täälläkin omia tiedostamattomia normeja myös suomalaiseen pukeutumiseen.88

Länsimainen kulttuuri kiinnittää naisen vartaloon paljon seksuaalisia merkityksiä, joten
naiset voivat olla hyvin tietoisia pukeutumisensa eroottisista vaikutuksista. Tällä ei ole
Entwistlen mukaan niinkään tekemistä luonnollisen feminiinisyyden kanssa, vaan se on
nimenomaan tulos kulttuurillisesta assosiaatiosta, jolla on taipumus nähdä nainen
seksuaalisempana olentona kuin mies.89 Vaikka nykyaikana myös miesten maskuliinista
vartaloa käytetään mainonnassa, nähdään naisen vartalo usein eroottisempana kuin
miehen. Freud selittää asiaa kehityspsykologisella teoriallaan, jonka mukaan miesten
tarpeita tyydyttää katsominen, kun taas nainen haluaa olla katsottu. 90

Pepicellin mukaan Koraanissa sana hijab liitetään huntuun, verhoon, näköesteeseen ja
suojaan, mitkä ovat lähinnä metaforisia kuvia naisen kehollisuuden peittämiseksi.
Kuitenkin siellä puhutaan hunnun käytöstä vaatteen merkityksenä, mikä kehottaa naisia
peittämään sulonsa kaikilta vierailta. Osa kokee pään peittämisen uskonnollisena, jopa
lainmukaisena velvollisuutena, mutta osalle se ja väljät vaatteet ovat henkilökohtaista
uskonnonharjoittamisen vapautta joiden avulla vältetään oman vartalon viettelevyyttä ja
sen herättämiä kiusauksia. Muslimikulttuurissa yleisesti oman vartalon ei haluta
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herättävän huomiota, mikä pätee myös miesten pukeutumiseen, missä esimerkiksi liian
lyhyet housut koetaan paljastaviksi.91
Modernissa ajattelutavassa ihmisen seksuaalisuus koetaan hyvin keholliseksi.92
Pukeutuminen voi olla yhteydessä seksuaaliseen toimintaan, tuoda katsojalle seksuaalista
mielihyvää, antaa seksuaalisia signaaleja tai tuoda esille seksuaalista identiteettiä.

93

Esimerkiksi Yhdysvaltojen lakimiehet ovat nostaneet raiskaustapauksissa naisten
vaatetuksen esille arvioiden sen provokatiivisuutta. Samaa naisten pukeutumisen ja
seksuaalisen häirinnän väliseen yhteyteen liittyvää ilmiötä on havaittu myös IsossaBritanniassa ja muuallakin maailmassa.

94

Myöskään Suomi ei ole vapaa tästä

ajattelutavasta. Vaikka naiset pyrkivät tilanteeseen, jossa vaatetuksella ei olisi mitään
yhteyttä siihen, miten heitä kohdellaan, tulee varmasti aina olemaan ihmisiä jotka
yhdistävät vartalonmuodot ja paljastavat vaatteet viekoittelevuuteen ja kehollisuuden
esiintuomiseen.

2.2.4

Pukeutumisen kulttuurinen näkökulma

Rätyn mukaan monikulttuurisesta suomesta tai kulttuurien kohtaamisesta puhuttaessa on
määriteltävä, mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Hänen mukaansa kulttuuri on kapeimmillaan
korkeakulttuuria, taidetta sanomalehtien kulttuurisivuilta. Kulttuuri on kuitenkin myös
jonkin tietyn ryhmän yhtenäinen käyttäytymismalli, muuttumaton perinne jonka aitoutta
pitää suojella.
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Kulttuuri on yhteisössä omaksuttu yhtenäinen elämäntapa, maailman

hahmottamisen ja mielekkääksi kokemisen tapa. Siihen liittyy tavat uskoa, toimia ja elää.
Se on kuin kehys ihmisen maailman tarkastelulle ja tulkitsemiselle.
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On tärkeää

tarkastella vaatetusta kulttuurillisesta näkökulmasta. Kulttuurin määritelmän mukaan
ihmisen ajatus- ja toimintamallia määrittelevät sen kulttuurin perinteet, jossa hän on
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kasvanut. Kulttuuriin sidonnaiset kuten uskonto, muoti, ja muut asenteet määrittelevät
vahvasti yksilöiden pukeutumista.

Davisin mukaan voidaan sanoa, että pukeutumisen merkitys on yhtä lailla kulttuurillista
samoin kuin ruoka, musiikki, huonekalut, terveysuskomukset, eli koko symbolinen
merkitysmaailmamme. Vastaanottajasta riippuen merkitys voi olla hyvinkin eri samalle
asialle.
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Ihmisen fyysistä ympäristöä on kaikki rakennettu ja luonnontilassa oleva

ympäristö.

Ihmiset

ja

yhteisöt

muodostavat

sosiaalisen

ympäristön.

Ympäristöpsykologian mukaan sekä sosiaaliseen että fyysiseen ympäristöön kuuluvat
symboleja, jotka ovat kulttuurisidonnaisia: kieli, tavat, merkitykset, säännöt, normit.
Nämä muodostavat symbolisen ympäristön. Ihmisen elinympäristö koostuu kaikista
edellä mainituista.
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Rädyn sanoin: ”Koko rakennettu ympäristömme heijastaa

kulttuurimme käsityksiä asioiden tärkeysjärjestyksestä, kauneudesta ja muista
kulttuurillemme tyypillisistä arvoista.” 99

Pro

graduni

kannalta

tärkeä

teema,

sosialisaatioprosessi

on

kulttuuristen

käyttäytymismallien, arvojen ja normien oppimista. Siinä omaksutaan ympäröivälle
yhteisölle tyypillinen maailmankatsomus, käsitys oikeasta ja väärästä sekä ihmisen
olemassaolon ja elämäntehtävän merkityksestä. Kulttuurinen tulkintakehys vaikuttaa sitä
kautta yksilön arjen toimiin. 100 Tämä on vahvasti yhteydessä vaatetukseen osana arkea.
Se maailmankatsomus, mikä elämän myötä on rakentunut ihmiselle, määrittää
pukeutumisen rajoja ja siihen liittyviä asenteita. Saman kulttuuritaustan ihmiset eivät
kuitenkaan ole yksi yhtenäinen ryhmä. Yksilöillä on erilaiset elämänkokemukset, jotka
muokkaavat heidän kuvaansa maailmasta. Yksilöt kokevat samaan kulttuuriryhmään
kuulumisen eri tavoin. Siitä huolimatta, että kulttuuri edustaa perinteitä ja pysyvyyttä, on
se samalla jatkuvasti muutoksessa ja siihen vaikuttavat muun muassa ihmisten ja
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kulttuurien välinen kanssakäynti. Kulttuuri muuttuu koko ajan ja ihmisten on
hyväksyttävä muutoksen vääjäämättömyys. 101

Maahanmuuttajan kotiutuessa Suomeen, on hänen omaksuttava paljon uusia asioita ja
tapoja elää, mitkä voivat olla ristiriidassa aiemmin opittuihin toimintatapoihin. On
kuitenkin tärkeää, että hänellä on mahdollisuus säilyttää oman kulttuurinsa tapoja uuteen
tietoon yhdistettynä. Erottaessa eri kulttuureja, puhutaan etnisyydestä. Siinä on kyse
ihmisen tai ryhmän tavasta jäsentää itseään suhteessa toisiin. Oman ryhmään kuulumisen
määrittelyn tarve syntyy muiden ihmisten olemassaolosta. Näin ollen vasta ryhmien
ollessa vuorovaikutuksessa keskenään, etnisyyden merkitys nousee esiin. Vaikka
etnisyys onkin vain yksi mahdollisuus määritellä minäkuvaa, monikulttuurisessa
ympäristössä ihminen joutuu siihen väistämättä.

102

Maahanmuuttotyössä etnisyys on

tärkeä osa, jotta kaikkien kulttuurilliset ja uskonnolliset tarpeet otetaan huomioon.
Kuitenkin on muistettava olla leimaamatta etnisen ryhmän jäseniä samanlaisiksi, jotta
ihmisten yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Maahanmuuttajien kanssa työskennellessä on lähes mahdotonta tutustua tarkasti jokaisen
ihmisen kulttuuritaustaan. Vaikka yleistäen voidaankin puhua esimerkiksi afrikkalaisesta
kulttuurista, eivät kulttuurit ja ihmiset ole missään täysin yhteneväisiä. Myös kansojen
sisällä on vaihtelua. 103 Hofsteden mukaan ihmisen käsitykseen itsestään ja kulttuuristaan
vaikuttavat muun muassa kansallisuus, alueellinen ja etninen taso, sukupuoli, sukupolvi,
sosiaaliluokka ja ammatti, työ- ja perheyhteisö, sekä harrastukset ja muut lähiyhteisöt. 104
Sen sijaan, että on tarkka tieto kulttuureista, on tärkeämpää tuntea yleisesti mistä asioista
kulttuurin vaihteluissa on kyse. Yksi merkittävimmistä tekijöistä ihmisen tavassa elää on
hänen maailmankatsomuksensa. Se voidaan jakaa Rätyn mukaan sisäiseen ja ulkoiseen
kontrolliin. Sisäisessä kontrollissa ajatellaan ihmisen olevan vastuussa omasta
elämästään, kohtalostaan ja teoistaan. Ulkoisen kontrollin mukaisesti ajattelevien
ihmisten kohtalo on sattuman tai jonkun ulkoisen voiman, kuten Jumalan, hallitsijan tai
luonnon hallussa. Ihmisen tulee sopeutua näihin ulkoisiin voimiin, eikä voi tai halua
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täysin vaikuttaa itselle tapahtuviin asioihin.

105

Monet turvapaikanhakijat saapuvat

uskonnollisista kulttuureista, joista esimerkiksi Islam määrittelee ihmisen elintapoja.
Nämä kulttuurit poikkeavat omastamme, mistä syystä on hyvin tärkeää ymmärtää heidän
tapojaan heidän omista lähtökohdista käsin.

Länsimaisessa

kulttuurissa

olemme

tottuneet

ajattelemaan

elämäämme

henkilökohtaisista tarpeista käsin, eikä arjen valinnoissa tarvitse toimia yhteisten
ajattelumallien mukaan, kunhan toiminta ei loukkaa muiden ihmisten oikeuksia.
Kuitenkin on muistettava ymmärtää ihmistä, jonka elämää määrittävät täysin toisenlaiset
tekijät. Maailmankatsomuksen lisäksi kulttuurin yksilökeskeisyys eli individualismi, tai
yhteisöllisyys eli kollektiivisuus ovat suuria vaikuttavaa tekijöitä yksilön arjessa. Ne ovat
myös yksi merkittävimmistä kulttuurieroja aiheuttavista seikoista. Vaikka kaikissa
kulttuureissa tarvitaan molempia, voidaan kulttuurit jakaa karkeasti siten, että
arvostetaanko

niissä

enemmän

ihmisen

yksilöllisyyttä

vai

yhteisöllisyyttä.

Yksilökeskeisessä kulttuurissa ihminen on yksilö, joka perustelee toimintansa oman edun
mukaisesti, ja on vastuussa omista teoistaan. Yhteisöllisessä kulttuurissa ihminen taas
kokee olevansa yksi ryhmän jäsenistä ja ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet. Muiden
etu menee omien tarpeiden ja tavoitteiden edelle.
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Aikaisemmin mainittujen lisäksi valtasuhteet ovat kulttuurin tärkeitä tekijöitä. Valta voi
perustua muun muassa ikään, varallisuuteen, koulutukseen tai yhteiskunnalliseen
asemaan, ja suhtautuminen siihen vaihtelee kulttuureittain. Suuren valtaeron kulttuureissa
vallankäyttöä ei kyseenalaisteta ja kanssakäynti eri kohdissa valta-asteikkoa olevien
välillä on säännösteltyä. Valtaa tuodaan esille vaatetuksella ja puhetavalla, toisin kuin
tasa-arvoisuutta korostavissa kulttuureissa. Tasa-arvoisessa kulttuurissa uskottavuutta tuo
koulutus tai elämänkokemus. Valtarakenteisiin tottuneen voi olla vaikea omaksua
opettajan tai muun neuvojan opastuksia, jos ne esitetään ystävällisesti hymyillen. Se luo
ristiriitoja, koska opettaja on koettu selväksi auktoriteetiksi, ystävällinen hymy viittaa
ystävään, jota opettaja ei kuitenkaan ole.
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Tämä tuo haasteita opetukseen niin
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tavallisessa

koulussa,

kuin

jo

maahanmuuttajien

sopeutumiseen

tähtäävissä

ohjeistuksissa.

Yksi vahva pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa esiintyvä vaatetukseen
vaikuttava kulttuuri on Islamin oppeihin pohjautuva muslimikulttuuri. On aiheellista
perehtyä hieman sen taustoihin ja luoda ymmärrystä muslimikulttuurin pukeutumiselle.
Renata Pepicelli käsittelee aihetta historiallisesta, poliittisesta ja eettisestä näkökulmasta
huomioiden uskonnolliset syyt. Hän on tutkinut aihetta sekä kirjallisuuden että vuosia
kestäneen kenttätutkimuksen avulla. Hän pyrkii tuomaan esille musliminaisten käyttämän
hunnun syvällistä merkitystä pohtien feministisen diskurssin käytännön mahdollisuutta,
tavoitteenaan murtaa vastakkaisia käsityksiä ja vallalla olevaa keskustelua siitä, onko
hunnun käyttö naista sortavaa, voiko sitä hyväksyä, vai onko se naista vapauttavaa.108

Tässä tutkimuksessa tavoitteena ei ole murtaa asenteita tai edes ottaa niihin mitään kantaa,
vaan pyrkimyksenä on tuoda ymmärrystä monikulttuurisen pukeutumisen yhdestä
näkökulmasta. Vaatetusohjeistuksen kehittämistä helpottaa, kun osataan asettua
perinteisen länsimaalaisen vaatetuskulttuurista poikkeavaan ajattelutapaan. Se, että tässä
tapauksessa nainen kuuluu Islam -uskontokuntaan, ei tarkoita, että hän automaattisesti
pukeutuisi huntuun tai muuten peittävästi. Näin ollen on tärkeä ymmärtää
muslimikulttuurisen pukeutumisen reunaehdot ja ydin, ettei luo turhia ennakkokäsityksiä.
Kuitenkin yleistyksiä voi olla välttämätöntä tehdä puhuttaessa ryhmistä, tai
ohjeistettaessa yhtä aikaa kokonaista ryhmää. On kuitenkin muistettava poikkeukset ja
jokaisen henkilön individualistinen ajattelutapa. Koska miesten pukeutumisen
kulttuurilliset erot, jotka näkyvät Suomen katukuvassa, ovat hienovaraisempia, eivätkä
vaikuta pukeutumisen ohjeistukseen niin suuresti, keskityn tutkimuksessa lähinnä naisten
pukeutumiseen.
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Muslimivaatetuksessa tärkein vaatekappale on huntu. Niitä on monenlaisia, joista osan
mainitakseni yleisemmät: kasvot paljaiksi jättävä, korvat, niskat ja hiukset peittävä hijab;
kehon ja pään peittävä, mutta kasvot paljastava chador; kehon ja kasvot peittävä,
silmäaukon jättävä niqab sekä kokonaan verhottu burqa, jossa silmät ovat piilossa verkon
takana. 109 Puhuessani hunnusta, käytän termeinä Pepicellin tavoin joko kasvot vapaiksi
jättävää huntua (hijab) tai tarpeen vaatiessa täyspeittävää huntua (niqab, burqa).

Kuva 1. Islamilaiset yleisimmät huntutyypit.110

Hunnuilla on suurempi merkitys, kuin vartaloa peittävä kangaskappale. Niillä ilmaistaan
omaa identiteettiä, jopa toiseutta, mutta ne ilmentävät historiaa, perinteitä sekä sosiaalisia
ja kulttuurillisia merkityksiä esteettisyyden näkökulmasta. Niillä on myös hyvin
poliittinen merkitys, ja ne ovatkin indikaattoreita maan sisäisiin jännitteisiin ja tasapainon
elementteihin. Hunnun käytön tapa on merkityksellisempää kuin se käytetäänkö sitä vai
ei. Esimerkiksi kun Turkin yliopistoissa hunnun käyttöä pyrittiin kieltämään, sen korvasi
peruukit, jotka osoittivat käyttäjän hallitusvastaisuutta. Toisaalta Iranissa värikäs kevyesti
päätä peittävä huntu kertoo käyttäjän haluavan erottautua islamilaisten arvosta ja
vallitsevista järjestelmistä, kun taas täyspeittävä musta huntu kertoo kurinalaisesta
uskonnollisten sääntöjen noudattamisesta. Muiden vaatteiden tavoin musliminaisten
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huntu on ympäristölle ja ajalle alisteinen, mihin vaikuttavat maantieteellinen sijainti
yhdessä kulttuurin kanssa, sekä historia ja poliittinen ilmapiiri. 111

Pepicellin mukaan pukeutumisella on maantieteellinen merkitys.

112

Esimerkiksi Saudi-

Arabia koetaan jo maana niin pyhänä, että kuka tahansa joutuisi pukeutua täyspeittävään
huntuun sinne mennessään osoittaen näin kunnioitusta paikkaa kohtaan. Pepicellin
mukaan etenkin huntua käyttävät nuoret tytöt haluavat innokkaasti yhdistää islamin
periaatteet ja modernin länsimaalaisen tyylin. Näin he eivät erotu länsimaisesta
esteettisestä tavasta pukeutua. Myös matkustaessani Kaakkois- Aasiassa, jossa sekä
Malesian että Indonesian joidenkin saarien pääuskontoina on Islam, olen törmännyt
todella moninaisesti pukeutuviin musliminaisiin. Yleiskuva koostuu kevyillä hijabilla
verhotuista, pitkähihaisiin tai ¾-hihaisiin lantion peittäviin puseroihin sekä pitkiin
housuihin pukeutuvista naisista. Myös Pepicelli vahvistaa näkemystä. Hänen mukaansa
lyhyttä hametta voi käyttää pitkien housujen kanssa. Samoin länsimaalaiset pitkähihaiset
yläosat ovat joidenkin muslimien mielestä hyväksyttäviä, vaikka niitä ei olisi suunniteltu
muslimikulttuurin vaatetuskäsityksen mukaisesti. Kuitenkaan huntua ei saa unohtaa.113

2.3 INFORMAATION MERKITYS PUKEUTUMISEN OHJEISTAMISESSA

Kun maahanmuuttaja muuttaa Suomeen, joutuu hän kohtaamaan paljon uutta
informaatiota ja sisäistämään uutta tietoa. Osa pakolaisista ja suojaa hakevista
turvapaikanhakijoista eivät välttämättä ole saaneet kotimaassaan mahdollisuutta tutustua
uuteen kotimaahansa, joten kaikki informaatio yhteiskunnan toiminnasta sääolosuhteisiin
ja suomalaiseen vaatetukseen voi olla uutta. Siksi pukeutumisen ohjeistusta kehittäessä
on syvennyttävä siihen, mitä informaatio itse asiassa tarkoittaa. Informaatio on tietoa,
joka voi sisältää muun muassa sanoja, kuvia, liikettä, musiikkia, eli kaikkea mitä ihminen
voi sisäistää ja jolle voi luoda merkityksen.114 Informaatio koostuu signaaleista ja
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symboleista. Signaali on yleensä nähtävissä tai kuultavissa oleva merkki, joka fyysisenä
ilmiönä välittää viestin lähettäjältä vastaanottajalle. Se voi olla esimerkiksi ilmaus, joka
mekaanisesti ja tiedostamattomasti luo vastaanottajalle merkityksellisen tulkinnan.
Esimerkiksi nälkäiselle ruoan näkeminen tai tuoksu voivat olla signaaleja siitä, että pian
saa ruokaa ja tulee kylläinen olo.

Signaaleiden sanotaan ohjaavan käyttäytymistä, kun taas symbolit kielenä ohjaavat
ajatuksia. Symbolit ovat, kuten mikä tahansa kieli, sopimuksiin perustuva merkkisarja
abstrakteista käsitteistä ja mielivaltaisista säännöistä. Ruokailuesimerkissä kehotus
”syömään” kertoo kuulijalle symbolitasolla, että on ruoka-aika. Esineitä ja kuvia voidaan
käyttää siis sekä signaaleina, että symboleina, kuitenkin usein signaalitaso edeltää
symbolitasoa.115 Vaatetuksen ohjeistuksen kontekstissa on siis löydyttävä kuvaavat
symbolit luomaan signaaleja, jotka ohjaavat pukeutumiseen liittyvää käytöstä. Symbolit
ovat merkkijärjestelmää ja kuuluvat semiotiikan tutkimusalaan.116 Ne ovat kieleen
verrannollisuuden vuoksi kulttuurisidonnaisia ja voivat olla monitulkintaisia. Ihmisten
tunteet, reagointitavat ja ajattelu ovat suurimmaksi osaksi ympäröivän kulttuurin tuotosta.
Se näkyy siinä, kuinka ihminen jäsentää ja havaitsee todellisuutta luokitellen ja
järjestellen asioita.

Symbolit ilmentävät kulttuurin historian aikana muotoutuneita käsitysjärjestelmiä ja
merkityksiä. Symbolijärjestelmät ovat kieliä, verbaalisen kielen ohella kuvalliset ja muut
kielet, joiden avulla ihmiset jäsentelevät maailmaa, kommunikoivat sekä havaitsevat.117
Jotta voisimme nähdä maailma toisen ihmisen silmin, on meidän ymmärrettävä, miten
olemme oppineet ymmärtämään maailmaa ja tarkastelemaan merkityksiä symbolien
kautta.118
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2.3.1 Informaation muotoilu

Informaation muotoilu eli infodesign on suunnittelijan tavoitteellista suunnitelmaa luoda
kohdeyleisölle merkitys. Suunnittelijan täytyy käyttää monenlaisia menetelmiä
tehdäkseen informaatiosta merkityksellisen, koska ihmisillä on paljon tapoja sisäistää ja
ymmärtää informaatiota119 johtuen erilaisista taustoista. Informaation muotoilu on
selkeää ja vaikuttavaa informaation esilletuomista, jossa monimutkaisesta tietomäärästä
pyritään muokkaamaan yksinkertaista ymmärtää.120 Informaation muotoilu on laajasti
ajatellen tiedon valintaa, sen järjestelyä ja esittämistä tietylle kohderyhmälle muuttaen
todellisuuden havainnointi visuaalisiksi kokonaisuuksiksi.121

Pukeutumisen ohjeistuksessa se on tärkeimpien seikkojen kuten vaatekappaleiden ja
sääolojen esittämistä kohderyhmän näkökulmasta ymmärrettävällä tavalla. Tässä
tutkielmassa informaation muotoilussa on otettava huomioon maahanmuuttajien tausta ja
kehitettävä yleispäteviä ja yleismaailmallisia tapoja tuottaa informaatiota. Informaation
muotoilussa on tärkeintä huomioida kohderyhmän tarpeet, toiveet ja ajattelumalli, jotta
sanoma ymmärretään selkeästi.122 Ymmärrettävyys, viestivyys ja käyttökelpoisuus on
huomioitava suunnittelussa. Kun informaation toteutus on onnistunut, informaatio on
tehokasta ja viestivää sekä myös kaunista. Kauneus on kuitenkin vain alisteista praktisille
tavoitteille.123 Tiedon eli informaation muotoilijalta vaaditaan ihmisten arvo- ja
havaintomaailmoiden,

kulttuuristen

tekijöiden

monimuotoisuuden

sekä

niiden

mekanismin tiedostamista.124

Informaatiossa, oli se sitten kuvin ja symbolein tai sanallisesti esitetty, on otettava
huomioon millaista signaalia informaatio antaa vastaanottajalle. Henkilön oma historia
vaikuttaa siihen, missä kontekstissa hän asian ymmärtää ja miten hän rakentaa uuden
tiedon oman tietämyksensä pohjalle. Koska tutkimukseni on oppimiseen tähtäävää
ohjeistamista, on tiedon rakentuminen otettava huomioon. Mielekkään oppimisen yksi
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kriteereistä on konstruktiivisuus, jonka mukaan mielekästä oppimista tapahtuu, kun
oppija pystyy ratkaisemaan ristiriidat aikaisemman tietämyksen ja uuden tiedon väliltä
luoden näin itselle uutta ja merkityksellistä tietoa.125 Vapaasalokin toteaa informaation
suunnittelun näkökulmasta, että faktat ovat itsessään riittämättömiä. Uusi tieto peilautuu
jo olemassa olevaan synnyttäen merkityksiä. Faktalla on siis aina viitekehys, mikä
vaikuttaa tulkintaan ja luo merkityksiä tulkitsijalle.126

Tutkimuksessani tulee esille esimerkiksi talvipukeutumiseen vaatekappaleita, jotka ovat
täysin uusia monelle maahanmuuttajalle. Kun vaatekappaleita ei voi liittää aiempiin
kokemuksiin, tulee löytää sekä niitä koskevat yleispätevät, mahdollisimman monelle
ymmärrettävät ilmaisutavat, että luoda uudet selkeästi ymmärrettävät tavat kertoa
Suomea koskevista asioista. Esimerkkejä kaikille tutuista symboleista oman tutkimuksen
kannalta ovat aikaa esittävät kellot, lämpötilaa näyttävät mittarit, vuorokaudenaikaa
symboloivat kuu tai aurinko, tai niiden asento ja niiden muodostama varjo. Vesipisarat
kertovat vesisateesta ja niin edelleen. Haasteena on löytää kaikki mahdolliset
huomioitavat seikat, jotka tuodaan esille symbolein. Lisäksi haastavinta on
talvivaatetuksen esittäminen ymmärrettävästi. On myös huomioitava, mitkä symboliset
tavat esittää asioita ovat tehokkaimpia missäkin asiayhteydessä.127 Vapaasalon mukaan
informaation suunnittelu onkin valintaa lukuisten vaihtoehtoisten ratkaisujen väliltä
mitkä sopivat kuhunkin tilanteeseen ja kullekin kohderyhmälle.128

Kuten taide, tiedonvälitys on tunnusten etsimistä ja löytämistä. Tiedon muotoilu eli
infodesign on metaforista ja sen tavoite on heijastaa fyysisen maailman tapahtumia
rajallisella kielellään. Sen tehtävänä on tosiasioiden yhdistäminen kokonaisuuksiksi,
jotka tuovat vuorovaikutteisesti esille haluttuja asioita.129 Tiedon muotoilun tehtävät
voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Ensimmäisessä ryhmässä on faktana ja datana esitetty
informaatio, joista käyttäjä valitsee tarvitsemansa. Näitä ovat esimerkiksi aikataulut ja
kartat. Toisessa ryhmässä ovat osa-alueet, kuten opaskirjat, erilaiset kaaviot sekä asioiden
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vaiheistetut kuvaukset. Nämä helpottavat tapahtumien, tilanteiden ja prosessien
ymmärtämistä. Kolmanteen ryhmään kuuluvat käyttöliittymät sekä valvonta- ja
hallintajärjestelmät.130 Tässä tutkimuksessa kohteena on toiseen ryhmään liittyvä
informaatio.

2.3.2 Visuaalinen informaatio
Koska tutkielmani yhtenä tavoitteena on kandidaatin työn131 pohjalta luomani kuvallisen
ohjeistuksen kehittäminen (luku 4.6), on tärkeää avata visuaalisen informaation
teoreettista tarkastelua. Visuaalista informaatiota on kaikki ympärillä katsein havaittu.
Näitä voivat olla konkreettisesti esimerkiksi taideteokset, ohjekyltit ja liikennemerkit.
Visuaalinen

informaatio

ja

sen

kommunikaatiokyky

liittyvät

visuaalisiin

perusperiaatteisiin ja niiden soveltamiseen. Peruselementit, muodot ja värit koostavat
erilaisia yhdistelmiä ja kokonaisuuksia luoden merkityksiä.132 Tässä tutkielmassa
peruselementtejä ovat symbolit ja peruselementeistä kootut kuvat sekä värit, joita olen
hyödyntänyt visuaalisessa ohjeistuksessa.

Visuaalisuutta on mahdoton eriyttää omaksi kokonaisuudeksi, koska se on käytännön
toimintaan ja erilaisiin vaikutteisiin sidoksissa.133 Vaikka informaatioon liittyy eri aistien
vastaanottamien signaalien kokonaisuus, erittelen katsomiseen perustuvaa visuaalisuutta
kuitenkin tarkemmin parilla esimerkillä, koska Pro graduni aineiston keruun yhtenä
apuvälineenä oli kuvallisesti tuotettu ohjeistus, jota tarkastelin ja kehitin haastateltavien
kanssa. Koska uuden tiedon vastaanottamiskyky on ihmiselle rajallista, vaatii se
tunnistettavia elementtejä uuden havaitsemisen ja käsittelyn tueksi.

134

Visuaalisella

kielellä kerrottuna se vaatii tunnistettavia muotoja ja elementtejä, jotka on otettava
huomioon tutkielman visuaalista osiota, pukeutumisen ohjeistusta kehittäessä.
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Graafisessa, puhetta korvaavassa kommunikoinnissa käytetään visuaalisia eli näkemiseen
perustuvia välineitä, joita ovat kuvat, esineet ja symbolit. Kokonaisuudessaan
ilmaisukeinoja ovat siis konkreettiset esineet, valokuvat, piirretyt kuvat, kirjoitetut
kokosanat,

kirjoitetut

viestilauseet,

kirjaimet

ja

kirjoitettu

kieli.

Graafista

kommunikointia käytetään silloin, kun henkilö ei pysty ilmaisemaan itseään puheen
avulla riittävän hyvin.135 Vaikka kyseinen avusteinen kommunikointi on tarkoitettu
lähinnä erityistarpeisille kommunikointihäiriöisille ihmisille, sen taustaidea on
hyödyllinen myös vieraan kielen kommunikoinnin esteissä.

Sarjakuvaa pidetään kerrontamuotona äärettömän tehokkaana, siitä kertovat jo muinaiset
luolamaalaukset.136 Sarjakuva on yksi kuvataiteen osa-alue, mutta sijoittuu myös
kirjallisuuden piiriin kuvissa tapahtuvien äidinkielen ja kuvan yhdistämisen vuoksi.137
Vapaasalon mukaan visuaalisessa esityksestä on löydyttävä mikro- ja makrodesign, jossa
näkyvät sekä kokonaistietomäärä että yksittäiset yksityiskohdat, selkeää lukutapaa luova
erittelevä jäsennys ja kerroksellisuus, informaatiotiheä detaljointi, värin liittäminen
informaatioon nimeämisen, määrittelemisen ja havaittavuuden lisäämiseksi, sekä sanan
ja kuvan integroiminen tarinallisuuden luomiseksi.138 Nämä kaikki asiat on mahdollista
huomioida sarjakuvassa.
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3 TUTKIMUKSEN METODISET RATKAISUT

Tämän luvun alaluvuissa erittelen tutkimusmenetelmät, joita olen käyttänyt tässä
tutkimuksessa. Lisäksi perustelen motiivini metodien käyttöön. Koska tutkimuksen
ongelmana oli selvittää miten selkeää ja kielestä riippumatonta tapaa pukeutumisen
ohjeistamista voi kehittää, ja mikä edesauttaisi lämpimästä tulleiden ihmisten
sopeutumista

Suomen

toimintatutkimuksen.

kylmään
Tutkielmani

ilman

alaan,

on

valitsin

laadullinen

tutkimustyypiksi

toimintatutkimus,

ja

aineistonkeruumenetelmänä käytän ryhmähaastatteluja, koska toimintatutkimus pyrkii
vastaamaan

arkipäivän

haasteisiin

yhdessä

kohderyhmän

jäsenten

kanssa.

Toimintatutkimus on etenkin kasvatustieteissä suosittu tutkimustyyppi, ja sen lajeja on
Soinisen mukaan neljä. Interventiivisessä toimintatutkimuksessa tutkija toimii
konsulttina ja muutosagenttina organisaatiossa, joka tarvitsee kehityksellistä yhteistyötä.
Pedagogisessa toimintatutkimuksessa tutkija toimii yhteistyössä osallistujien kanssa
laatien tavoitteet parempaa käytäntöä varten. Pedagogis-analyyttinen koulutustutkimus
korostaa yksilöiden välistä keskustelua kehittäen yksilöiden tapaa reflektoida eli
havainnoida kriittisesti omaa toimintaansa. Toimintatutkimuksen lajeista tämän
tutkimuksen tavoitteisiin toimii parhaiten sosiaalieksperimentti, jonka tavoitteena on
tutkijan ja osallistujien välisen keskustelun ja yhteistyön avulla välittää tieteelliset
tulokset käytäntöön.139

Ryhmähaastattelussa haastateltavien moninaisuus synnyttää keskustelua ja luo pohjaa
tiedonjyville, joita tutkija ei välttämättä osaa edes hakea. Tutkiessani kylmän ilmanalan
pukeutumisen
kulttuurillisilla

ohjeistuksessa
ilmiöillä

on

huomioitavia
suuri

seikkoja,

merkitys

asenteilla,

kokemuksiin.

ajatuksilla
Siksi

ja

valitsin

analyysimenetelmäkseni fenomenologisen tavan. Siinä pyritään ymmärtämään ilmiötä ja
tuomaan esille tutkittavan kokemuksia. Tutkimuksessa on huomioitava, että
haastateltavat saavat vapaasti kertoa kokemuksistaan. Kysymysten on oltava
mahdollisimman avoimia ja vastaustilanteessa on pyrittävä luomaan avoin ilmapiiri. 140
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Siksi laadin haastattelukysymyksistä avoimia, niiden ollen puolistrukturoituja (liite 4).
Haastattelut analysoin Amedeo Giorgion monikulttuurisen aineistoon sopivan
fenomenologisen analyysitavan mukaan.141.

3.1 AINEISTON KERUU

Pro gradu -tutkielman pohjatyö alkoi jo kandidaatin työtä tehdessäni, ja päätin jatkaa
aihetta toimintatutkimuksena. Syventävän vaatetussuunnittelun kurssilla loin kandidaatin
työni tiedon pohjalta visuaalisen vaatetuksen ohjeistuksen, jota tutkin tässä gradussa
haastateltavien kanssa.

Tässä tapauksessa pohjaa tiedolle ja kohdeyleisön kanssa

tehtävälle ongelman ratkaisulle siis antoivat kandidaatin työn tulokset, joita hyödynsin
vaatetussuunnittelu
vaatetusohjeistusrunkoa.

-kurssin

harjoitustyönä

Gradututkielman

tehdessäni

haastattelussa

visuaalista

osanottajat

antoivat

kommentteja ja kehittämisehdotuksia tekemääni ohjeistukseen (luku 4.6). Ohjeistuksessa
syvennyin naisten arkivaatetukseen, jotta sain huomioitua tarkasti pukeutumisen eri osaalueita. Koin että jos olisin huomioinut naisten vaatetuksen lisäksi miehet sekä kaikki
ikäryhmät ja eri liikkumistavat, aiheen käsittelystä olisi tullut liian laaja. Muut
kohderyhmät

luovat

kuitenkin

mahdollisuuden

kehittää

ja

laajentaa

työtä.

Kuva 2. Työvaiheita Pro gradu haastattelussa käyttämäni visuaalisen ohjeistuksen teossa.
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Haastatteluihin edetessäni otin yhteyttä monikulttuurisuuskeskus Moninetiin ja kysyin
heidän kiinnostusta osallistumiseen. He olivat antaneet käyttööni tilan haastattelua varten
kandidaatin tutkielmaa tehdessäni, joten he halusivat auttaa myös gradussani.
Haastatteluajankohdan lähestyessä, pidimme aiheesta palaverin, jossa sovimme
toteuttavamme haastattelua varten kolme viiden hengen ryhmää, joissa on
turvapaikanhakijoina ja pakolaisina Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Moninet lupasi
järjestää tilat, arabiankielisen kieliavun sekä yhden arabiryhmän ja yhden somaliryhmän
haastatteluja varten. Itselleni jäi tehtäväksi kerätä yksi ryhmä, johon lupautuivat
kandidaatin työn ryhmähaastattelun kaikki kolme osallistujaa, sekä yksi turvapaikkaa
hakeva tuttavapariskunta.

Jotta haastattelut oli mahdollista toteuttaa, laadin tutkimusluvat, hyväksytin ne
tutkielmani ohjaajalla, ja välitin ne monikulttuurikeskus Moninetiin allekirjoitettavaksi.
Tämän jälkeen muotoilin haastattelukysymykset sekä haastattelun alussa täytettävät
henkilötietolomakkeet ja hyväksytin ne ohjaajalla. Haastattelut toteutin kesäkuussa 2017
Moninetin tiloissa yhdessä arabian kielisen kieliavun kanssa. Haastatteluiden jälkeen
pyrin litteroimaan äänitetyt vastaukset heti, jotta mahdolliset vaikeasti kuultavat asiat
olivat vielä tuoreessa muistissa. Litteroitua tekstiä muodostui 39 sivua sekä 11 sivua
henkilötietolomakkeita. Tämän jälkeen oli analysointivaihe, jonka tein Amedeo Giorgin
luoman fenomenologisen tutkimuksen kulun mukaan. Tämä jaetaan viiteen vaiheeseen:
pyrkimys kokonaisnäkemykseen, jako merkitysyksikköihin, käännös tutkittavan yleiselle
kielelle,

yksilökohtaisen

merkitysverkoston luominen.

merkitysverkoston
142

muodostaminen,

sekä

yleisen

Kaikki nämä tein erillisillä tekstitiedostoilla ja

vastaustaukset alkoivat tiivistyä ja selkiytyä yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Sekä
haastattelut että analysointivaiheet erittelen tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.

3.2 HAASTATTELUJEN TOTEUTTAMINEN

Keräsin aineiston Rovaniemen Setlementti ry:n ylläpitämän monikulttuurisuuskeskus
Moninetin kautta haastattelemalla Rovaniemellä asuvia maahanmuuttajia, jotka olivat
olleet joko turvapaikanhakijoita tai pakolaisia Suomeen tullessaan. Heitä oli 11, joista
142
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naisia oli viisi ja miehiä kuusi. Suunnittelin toteuttavani kolme ryhmähaastattelua, joihin
kaikkiin osallistuisi viisi henkilöä. Lopulta haastateltavien määrä oli 3-4 ryhmää kohden,
vaikka Moninetin kanssa haastatteluihin ilmoittautui aina viisi kuhunkin ryhmään.
Ensimmäisessä ryhmässä oli neljä naista, toisessa yksi nainen ja kaksi miestä,
kolmannessa neljä miestä. Kaikki haastateltavat olivat haastatteluaikaan Rovaniemellä
asuvia, joko turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomeen tulleita maahanmuuttajia.
Eniten haastateltavia sijoittui 20-30 ja 30-40 vuoden ikähaarukkaan, joissa molemmissa
oli neljä henkilöä. Vanhempia 40-60 vuotiaita oli kaksi, ja 10-20 vuoden ikäisiä yksi.
Haastateltavat olivat olleet keskimäärin 3,2 vuotta suomessa. Pisin aika oli 8 vuotta ja
lyhin 1,5 vuotta. Haastateltavilla oli monenlaisia koulutus- ja ammattitaustoja. Joukossa
oli hammaslääkäri, taiteilija, kokki, toimittaja, hitsaaja, taksikuski sekä kaksi opettajaa ja
kaksi

opiskelijaa.

Yhden

osallistujan

kohdalta

ammattitausta

oli

jätetty

esitietolomakkeessa tyhjäksi. Uskontoja oli edustettuina Islam, Baha’i ja Kristinusko.
Kaikki haastateltavat olivat arabian kielisiä ja kotoisin maista, jotka näkyvät eriteltynä
oheisessa kartassa (kuva 3). Näitä ovat siis Iran, Irak, Jordan, Syyria, ja Palestiina. Kuva

3.143 Haastateltavien kotimaat ja uskontokunnat maantieteellisesti. Sipilä 2017
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Kartoitin haastatteluaineistoa ottamalla suoraan yhteyttä Moninetistä vastaavaan
työntekijään, Anne Aspelundiin. Tutkimuslupa hyväksyttiin yliopiston taholta ja sain
lähetettyä lupahakemukset (liite 1) Aspelundille, joka ohjasi ne edelleen niistä vastaavalle
henkilölle, Ossi Takkiselle. Tutkimusluvan saatuani varasin haastatteluiden päivämäärät.
Ensimmäisessä haastattelussa kaikki olivat naisia ja toisessa haastattelussa sekä miehiä
että naisia, joista kaksi olivat olleet myös Kandidaatin työni haastatteluissa. Kolmannessa
haastattelussa oli pelkkiä miehiä. Vaikka en voinut vaikuttaa ryhmien kokoonpanoihin,
koska Moninet kutsui haastateltavat, toisistaan eroavat ryhmät toivat monipuolisuutta eri
ryhmien välille.

Haastattelutilanteen aluksi pyysin osallistujia täyttämään omat osuutensa tutkimusluvista
(liite 2) sekä henkilötietolomakkeet (liite 3), joissa tuli ilmi heidän kansallisuutensa,
ikäryhmänsä, uskontonsa, sukupuolensa sekä perhetaustansa. Lisäksi pyysin heitä
merkitsemään lomakkeeseen, kuinka kauan he ovat olleet Suomessa ja osasivatko he
puhua englannin kieltä ennen Suomeen tuloaan. Koin asiat henkilökohtaisiksi, joten en
halunnut käyttää haastatteluaikaa näihin ryhmähaastattelussa. Tiedot ovat kuitenkin
arkipäivään ja vaatetukseen vaikuttavia, joten en voinut niitä kokonaan sivuuttaakaan.
Haastattelun oli vapaamuotoinen, ja sen tukena oli suuntaa antava haastattelurungon (liite
4), jotta kaikki asiat tulivat käsitellyiksi. Haastattelu oli jaettu kolmeen osaan: jo saatuun
pukeutumisen ohjeistukseen, luomani pukeutumisohjeistuksen tutkimiseen sekä
matkapuhelimen käyttöön liittyviin kysymyksiin. Yhteensä kysymyksiä oli 13.
Keskusteleva ryhmähaastattelu vaikutti kuitenkin sekä kysymysten määrään, että
järjestykseen. Osa asioista tuli käsiteltyä ilman että minun tarvitsi nostaa asiaa esille.

Ryhmähaastattelu sujui hyvin, vaikka haasteita toivat osallistujien äkilliset peruuttamiset
ja aikojen yhteensovittamiset. Yhteistyö Moninetin kanssa sujui todella hyvin. Sain heiltä
käyttööni haastattelutilan lisäksi kieliavun arabian kielen kääntämisessä, mikä helpotti
haastatteluita ja mahdollisti suomen sekä englannin kieltä taitamattomien mukanaolon.
Osassa haastatteluissa haastateltavat osasivat myös suomea, joten keskustelu oli
spontaania.

Ensimmäisen

haastatteluryhmän

kanssa

koin

kuitenkin,

ettei

ryhmähaastattelun etu, keskustelu, noussut parhaiten esille kielen kääntämisen takia,
koska en voinut osallistua keskusteluun samalla kielellä. Lisäksi haastateltavien omista
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keskusteluista kieliapu mahdollisesti tiivisti omin sanoin esille tulleita asioita, koska
naisista koostuva ryhmä keskusteli keskenään paljon. Haastattelujen kohderyhmä ei siis
ollut helppo, mutta koin silti saavani tietoa maahanmuuttajien ajatuksista ja
kokemuksista, sekä hyviä oivalluksia vastauksista. Visualisoin haastattelutilanteen
seuraavaan kuvioon.

Kuvio 4. Haastattelutilanteen visualisointi. Sipilä 2017

Lisäksi verrattuna kandidaatin työni yksilöhaastatteluun, ryhmähaastattelu toi kaikista
haasteista huolimatta kumpuilevaa keskustelua tilanteeseen, mikä monipuolisti
keskustelua. Huomasin myös yhden ennestään tutun haastateltavan osalta, että tulkin
kautta hänen vastauksensa olivat todella monipuolisia ja hän oli innostunut aiheesta.
Haastatteluissa

itse

sekä

havainnoin

tilannetta,

esitin

kysymyksiä,

kirjoitin

muistiinpanoja, että äänitin tilanteet litterointia varten. Numeroin haastateltavat yhdestä
yhteentoista, ja pidin kirjaa järjestyksestä, kuka puhuu. Jos vastaus tulkattiin, merkitsin
numeron eteen T-kirjaimen, esimerkiksi T8. Jos taas vastaus oli haastateltavan osalta
esitetty suomeksi tai englanniksi, merkitsin sen vain numerolla.
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3.3 HAASTATTELUAINEISTON ANALYSOINTI

Analysoin aineistoa Amedeo Giorgin viisivaiheisen fenomenologisen analyysitavan
mukaisesti. Analyysitavan vaiheita on viisi: aineistoon avoin tutustuminen, aineiston jako
merkitysyksiköihin,

vastausten

kääntäminen

yleiselle

kielelle,

yksilökohtaisten

merkitysverkostojen luominen sekä yleisen merkitysverkoston muodostaminen. 144

1.Aineistoon

tutustuminen

ja

kohderyhmän

kokemuksiin

eläytyminen

ilman

ennakkoluuloja
2.Merkitysyksiköiden
3.Vastausten

muodostaminen

kääntäminen

4.Yksilökohtaisen

yleiselle

merkitysverkoston

eli

kielelle

aineiston
alkuperäisen

luominen

ja

jako

teemoihin

kieliasun

yhteyteen

merkitysten

syventyminen

5.Yhtenäisen merkitysverkoston luominen yleisellä tasolla, huomioiden yksilökohtaisten
merkitysyksiköiden sisällöt.

Jotta sain aineistosta kokonaiskuvan, pyrin ensimmäiseksi tutustumaan aineistoon
avoimesti ja yksityiskohtaisesti. Tämä alkoi heti haastattelutilanteissa ollessani itse
haastattelijana. Näin pystyin jo tilanteesta poimimaan yksityiskohtia ylös. Pyrin myös
samaistumaan tutkittavien asemaan ja eläytymään heidän kokemuksiinsa, ilman
tulkintoja, asenteita tai ennakkokäsityksiä. Litteroin haastatteluvastaukset heti
haastatteluiden jälkeen, jotta asioiden painotukset tulivat oikein esille. Lisäksi halusin
muistaa asioiden oikeat merkitykset, koska pelkäsin kieliasun olevan välillä vaikeasti
ymmärrettävää suomea tai englantia, jos sen kuulee vain nauhalta

ilman

tilannesidonnaisuutta.

Toisessa vaiheessa jaoin aineiston merkitysyksiköihin eli lohkoin vastaukset pienempiin
palasiin kategorisoiden ne. Merkityksellisiä merkitysyksiköitä eli teemoja muotoutui 15
ja ne helpottivat aineiston jäsentelyä ja ongelmiin pureutumista. Teemoja olivat 1.
sopeutuminen, 2. kylmäsopeutuminen, 3. lämmönsietokyky, 4. haasteet, 5. tiedon saanti,
6. koettu vaatetusohjeistus, 7. toivomus ohjeistuksesta, 8. vaatetuskulttuuri ja
paikkasidonnaisuus, 9. musliminaisten pukeutuminen, 10. muoti ja kauppa, 11.
144
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vuodenaikojen eroavaisuudet ja niiden merkitykset, 12. tulkitun ohjeistuksen
ymmärtäminen, 13. puhelin ja sovellukset, 14. vaatesovellus, sekä 15. sovelluksessa
huomioitavaa. Teemojen alle keräsin kaikki vastaukset, jotka sivusivat kutakin aihetta.
Analyysitavan sääntöjen mukaisesti haastateltavien oma kieliasu piti säilyttää tässä
145

Toisin sanoen en

painottuneesta

suomenkielestä

vaiheessa, enkä tehnyt päätelmiä aiheiden merkityksellisyyksistä.
pyrkinyt

kääntämään

asioita

vieraskielisesti

selkosuomenkielelle tai englannista suomeen.

Kolmannessa vaiheessa käänsin vastaukset yleiselle kielelle, mutta jätin kuitenkin
yhteyden alkuperäiseen kieliasuun. Esimerkkinä yhden vastaajan vastaus lämpimien
vaatteiden löytämisen vaikeudesta tulkattuna sekä käännettynä yleiselle kielelle.
Tulkkaus haastateltava nro. 1 vastauksesta, T1: ”Hän sanoi, että hän ei oo löytänyt
mitään mikä niinku lämmittää häntä tarpeeksi. Aina pitää ostaa enemmän ja enemmän.
Heh. Kylmän takia.”

Käännös:

”Hän

ei

koe

löytävänsä

tarpeeksi

lämmittäviä

vaatteita”

Tässä vaiheessa oli tärkeää löytää tutkittavan kokemukset siinä muodossa kuin ne ovat,
joten käytin apunani reflektiota vastauksien kääntämisessä.146 Kun käänsin vastauksia,
pyrin löytämään asian syvimmän merkityksen, jotta sain tiivistettyä käännöksen pitäytyen
vain oleellisimmassa.

Neljännessä vaiheessa käännetyistä teksteistä muodostetaan Giorgin tavan mukaan
yksilökohtainen merkitysverkosto, yhtenäinen variaatio, huomioiden kaikki yleiselle
kielelle käännetyt merkitysyksiköt.147 Merkitysyksiköiden alle kerättyjen vastauksien
perusteella kirjoitin siis kustakin teemasta tiivistelmät. Teema 12. Tulkitun ohjeistuksen
ymmärtäminen muodostui tässä vaiheessa teemana suurimmaksi, ja se jakautui
pienempiin osa-alueisiin. Näitä olivat vaatetus ja vuodenajat, sekä eriteltyinä
esimerkkeinä kesä, syksy, talvi, kevät, kaupat ja materiaalit. Näistä kaikista kokosin
yhtenäisen tekstin eli viidennen vaiheen yhtenäisen merkitysverkoston. Tässä viimeisessä
vaiheessa on tarkoitus huomioida jokaisen yksilökohtaisen merkitysverkoston
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keskeisimmät sisällöt, joita käsitellään yleisellä tasolla. Yksittäisiin vastauksiin oli
kuitenkin säilytettävä yhteys.

148

Merkitysyksiköt ja niiden luoma verkosto toimii

osaltaan jo tutkimustuloksina tekstin muodossa. Kuitenkin tutkielmaan liittyvä kuvallisen
ohjeistuksen kehittäminen vaati merkityksien yksityiskohtaista ja laaja-alaista tulkintaa,
joka näkyy visuaalisina elementteinä uudistetussa ohjeistuksessa. Viidennen vaiheen
merkitysverkosto näkyy johtopäätöksiä kuvaavan luvun 4 alaotsikoissa, joita ovat 4.1
Sopeutuminen ja siihen liittyvät tekijät, 4.2 Vuodenaikoihin liittyvät haasteet, 4.3
Vaatetus, muoti ja kauppa, 4.4 Pukeutumiseen liittyvä uusi informaatio sekä 4.5
Visuaalisen aineiston kehittäminen.
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4 TUTKIMUSTULOKSET
Tieteellisen tutkimuksen pyrkimys on muodostaa teorioita. Empiiriseen havainnointiin
tai hermeneuttiseen ilmiön tulkintaan pohjautuvat lait ja määritelmät systematisoivat
jonkin ilmiön muodostaen teorian. 149 Oman Pro gradu -tutkielmani tutkimusmenetelmää,
toimintatutkimusta pidetään pehmeän menetelmän tutkimusmenetelmänä, jonka
lähtökohtana on saada tiettyyn tarkoitukseen hyödynnettävää täsmällistä tietoa, ei
niinkään yleistettävää teoriaa. Tätä tutkimusmenetelmää on käytetty yleisimmin
sosiologian sekä pedagogiikan alueilla150, johon tämän tutkimuksenkin voi osaltaan sanoa
sijoittuvan monikulttuurisen pukeutumisohjeistuksen vuoksi. Toimintatutkimus pyrkii
ratkaisemaan käytännölliseen toimintaan liittyviä ongelmia kehittäen uusia tapoja tai
lähestymistapoja.151

Tässä

tapauksessa

tarkoituksenani

oli

kehitellä

uutta

lähestymistapaa, tai ainakin uusia näkökulmia ja mahdollisia ongelmanratkaisuideoita
maahanmuuttajien

kotouttamisprosessiin

kylmäsopeuttamisen

ja

pukeutumisen

ohjeistuksen kannalta.

Vaikka tieteessä pyritään pitäytymään tutkimusparadigmassa, eli tieteenalalla vallalla
olevassa näkemyksessä, luodaan tutkimuksessa uusia kysymyksiä ja oletuksia eli
hypoteeseja, joita tutkija johtopäätöksillään kumoaa tai vahvistaa. 152 Tämä tutkielma on
monialainen sijoittuen niin vaatetuksen, graafisen suunnittelun, yhteiskuntatieteen kuin
kasvatustieteenkin

alueelle,

kyseessä

ollen

maahanmuuttajille

tuotettu

pukeutumisenohjeistus jota tutkin myös visuaalisen informaation muotoilun kannalta.
Kuvallisen ohjeistuksen ollessa toimintatutkimukseni apuvälineenä, osa hypoteeseista
liittyi siis ohjeistuksen osa-alueisiin ja symbolisiin merkityksiin, miten asioita
ymmärretään.

Tutkimuksessa

selvisikin

niin

kulttuurisidonnaisia

kuvalliseen

ymmärtämiseen liittyviä seikkoja, sekä yleisesti asenteita ja ajatusmalleja. Lisäksi tieto
maahanmuuttajien

kokemuksista

Suomeen

sopeutumisesta

toi

monenkirjavaa

näkökulmaa tutkimuksen aiheeseen.
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Kuvio 5. Yhteenveto suomalaiseen vaatetukseen sopeutumisen pääkohdista. Sipilä 2017.

Kokosin maahanmuuttajien kokemuksia kuvioksi (Kuvio 5.) suomalaiseen vaatetukseen
sopeutumisesta käyttäen aikaisemmin esittämääni kaavion pohjaa (Kuvio 1.). Yläpalkissa
on informaation saantiin liittyvä tieto. Alaosan puolisuunnikkaissa näkyy sopeutumiseen
liittyviä huomioita maahanmuuttajien pukeutumisen omaksumisessa vaatetuksen
fyysisyyden, psyykkisyyden ja sosiaalisuuden kautta.

4.2 SOPEUTUMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT TEKIJÄT

Haastateltavien mukaan englanninkieli auttaa Suomeen tulevien pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden sopeutumisessa, ja on hyvä, että Suomessa puhutaan sitä. Jos
maahanmuuttaja ei tullessaan osaa englantia, voi kotoutuminen olla haastavaa. Noin
50

puolet haastateltavista oli sopeutunut Suomeen hyvin ja koki saaneensa tarvitsemansa
tiedon oikeana aikana. Osa koki Suomen sään järkyttävänä shokkina jota ei voi ymmärtää
vasta kuin paikan päällä. Osaa taas oli varoiteltu Suomen sääoloista niin paljon, ettei
lopulta todellisuus ollutkaan niin paha kuin oli odotettu. Yhden haastateltavan lapsi oli
sairastellut Suomessa jopa vähemmän kuin aikaisemmin. Osa haastateltavista koki, että
Suomen viileä keli on monelle maahanmuuttajalle helpotus kotimaassa koetun tukalan
kuuman jälkeen. Monet tiesivät jo etukäteen, että Suomessa on kylmä. 27,2 %
haastateltavista oli hyvin omatoimisia tiedonkeruussaan, ja he kokivat, että he osaavat
oman kokemuksensa mukaan pukeutua niin että tuntevat olonsa miellyttäväksi.
Haastateltavien lämmönsietokyvyissä oli toki eroja. Osa haastateltavista ei kokenut
löytävänsä tarpeeksi lämmittäviä vaatteita, mutta osa taas pukeutui talvellakin hyvin
kevyesti ja joutui kohtaamaan muiden ihmettelyä. Samalla he myös ihmettelivät
suomalaisten tapaa pukeutua niin moniin vaatekerroksiin, koska he itse jopa saattoivat
nukkua ikkuna auki läpi vuoden.

Ensimmäisessä haastatteluryhmässä kaikki neljä olivat musliminaisia Lähi-Idästä.
Vaikka yksi heistä koki kylmyyden ongelmalliseksi, olivat he kokonaisuudessaan
tyytyväisiä Suomen ilmastoon. Omatoimisuutensa ja valveutuneisuutensa ansiosta he
myös olivat omasta mielestään sopeutuneet hyvin Suomeen ottaessa selvää vaatetuksesta
jo ennen maahan tuloa, mutta myös paikan päällä havainnoimalla ympäristöä. Yksi heistä
koki kylmyyden todella suureksi ongelmaksi, johon ei osannut varautua. Toisessa
haastatteluryhmässä oli yksi nainen ja kaksi miestä, joista kukaan ei kokenut saaneensa
tarpeeksi informaatiota tai tienneensä etukäteen Suomeen soveltuvasta pukeutumisesta.
Nainen ja toinen miehistä olivat mukana myös kandidaatin tutkielmassani. Kolmannessa
haastatteluryhmässä kaikki olivat miehiä. Suurimmalla osalla heistä ei ollut suurempia
ongelmia

vaatetukseen

sopeutumisessa,

eikä

näin

ollen

paljon

sanottavaa

henkilökohtaisesta sopeutumisesta. He kuitenkin tutkivat tarkimmin kuvamateriaalia
antaen paljon kommentteja ja herättivät huomaamaan materiaalin puutteita. Vaikka osa
haastateltavista sanoi kysyttäessä sopeutuneensa hyvin Suomeen, nousi vastauksista
kuitenkin esille myös heidän osaltaan toiveita pukeutumisen ohjeistukseen liittyen.
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Haastateltavista 63% koki, etteivät he olleet saaneet minkäänlaista tietoa Suomesta.
Kuitenkin vain 36,4% osanottajista kaipasivat apua suomalaisesta vaatetuksesta, sillä he
kokivat, että tiedonpuute vaatetuksen erosta kotimaahan, Suomen talvesta ja siihen
varautumisesta johti alussa vääränlaisten vaatteiden hankintaan. Osa haastateltavista
sanoi saaneensa tietoa Suomeen soveltuvasta pukeutumisesta sosiaalitoimiston ja
kavereiden kautta. Suurin osa naishaastateltavista oli hyvin tietoisia ja omatoimisia, ja
sanoivat oppineensa vaatetuskulttuurista seuraamalla internetiä, muiden pukeutumista,
sekä kyselemällä kavereilta ja kuljeskelemalla kaupoissa. Pari heistä oli kiinnostunut
Suomen pukeutumiskulttuurista laajemminkin, jopa saamelaisten juhlapukeutumisesta.
Yhden miehen vastauksesta ilmeni, ettei vaatetus ollut tärkein asia Suomeen tullessaan,
koska kaikki muukin oli tällöin epävarmaa.

Se miten pukeutumisenohjeistus järjestettiin maahanmuuttajien tullessa Suomeen,
koettiin hyvin eri tavoin haastateltavien keskuudessa. Osa sanoi saaneensa Suomen
punaisen ristin haastattelun yhteydessä tiedon siitä, kuinka pukeutua Suomessa. Spr:n
haastattelussa myös lueteltiin eri vaatekappaleet. Yksi oli saanut tiedot pienessä kylässä
Suomessa ennen Rovaniemelle tuloaan. Yksi haastateltavista sanoi sosiaalitoimiston
kertoneen, että Suomen talvi on erilainen totuttuun verrattuna, mutta hän olisi toivonut
lisätietoa siitä minkälaisia vaatteita tarvitaan ja mistä niitä voi ostaa. Yhden mielestä
pakolaisleirissä annettu pieni tietovihkonen Suomesta, talvesta ja kuinka on kylmä ja
pitää pukeutua lämpimästi, oli liian ylimalkainen, eikä hän kokenut sen antavan riittävää
kuvaa. Toinen taas oli pakolaisleirissään saanut mielestään tarpeeksi tietoa Suomesta
heille järjestetyllä kurssilla, muun muassa valtiosta ja myös säästä, sekä siitä miten
kannattaa pukeutua. Yksi sanoi maahanmuuttotoimiston järjestäneen Suomeen
soveltuvasta pukeutumisesta infotilaisuuden, josta hän sai perustietoa keleistä ja
vaatteista, ja että kylmyys ei ole leikin asia. Eräs haastateltavista sanoi, että hänelle
näytettiin kuvia suomalaisista talvivaatteista, mutta ne näyttivät painavilta ja ahdistavilta
eikä hän halunnut käyttää niitä kuin vasta huomatessaan, että ahdistavuus oli kylmyyttä
pienempi ongelma.
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4.3 VUODENAIKOIHIN LIITTYVÄT HAASTEET

Vuodenajat ja niiden ymmärtäminen tuottivat hankaluuksia osalle haastateltavista. Yhden
mielestä missään maailmassa ei ole säiden mukaan neljä selkeää vuodenaikaa, vaan
Suomessakin pitää varautua vain vaihtelevien sääolojen mukaan. Toisen mukaan
Suomessa on kahdeksan vuodenaikaa. Monen haastateltavan mielestä toukokuussakin on
vielä talvi, koska on niin kylmä, eikä kevään ja kesän eroa ole helppo tunnistaa.
Haastatteluajankohtana oli Rovaniemen kesän ensimmäiset lämpimät päivät, yli 20
astetta, mutta monet haastateltavat kokivat sen kevääksi ja odottelivat kesän tuloa. Heille
kotimaan talvi on Suomen kesä. Yksi haastateltavista koki kotimaansa kesän kuitenkin
hankalaksi, koska se voi aiheuttaa jopa tajuttomuutta. Toinen puolestaan joutui omassa
maassaan käymään suihkussa monta kertaa päivässä. Kuitenkin Suomen sääolosuhteet
koettiin ailahtelevaisuudessaan hankalaksi. Yksi koki, että sadetakki pitäisi olla koko ajan
mukana. Toisen mukaan aurinko on kesällä pistävä ja tuntuu voimakkaammalta kuin
omassa maassaan, kun taas talven pakkanen jäädyttää kuoliaaksi. Haastateltavien mukaan
Suomen säässä ei ole kohtuutta.

Haastatteluvastauksien perusteella suurimmiksi haasteiksi koettiin varautuminen Suomen
sääolojen vaihteluihin. Lisäksi jos tilannetta, esimerkiksi kovia pakkasia ei ollut
aikaisemmin kokenut, ohjeistus siihen liittyvästä pukeutumisesta tuntui irralliselta ja
vaikeasti sisäistettävältä. Koska niitä talvivaatteita, joihin haastateltavat olivat tottuneet
kotimaassaan, käytetään Suomessa myös kesällä, on heidän hankala varautua kylmiin
oloihin. Tullessaan saattaa ostaa liikaa vääränlaisia vaatteita, ja vielä Suomessakin
vaatteiden erot ovat olleet hankala tunnistaa. On haastavaa oppia tunnistamaan oikeisiin
sääoloihin sopiva vaatetus, jos omassa maassa kyseisiä vaatteita ei ole. Myös kasvojen
jäätyminen talvella koettiin haasteeksi, jota ei osattu ratkaista.

53

4.4 PUKEUTUMISEEN LIITTYVÄ UUSI INFORMAATIO

Tiedon

muotoilussa

on

tärkeä

ymmärtää

vastaanottajan

mielenmaisemaa

ja

kulttuuritaustaa153, koska sitä kautta on helpompi luoda uuteen tietoon tuttuja
tunnistettavia elementtejä joiden kautta voi helpottaa uuden tiedon vastaanottamiskykyä.
154

Pukeutumisen visuaalisen ohjeistuksen kehittämisessä haastattelu toi näkökulmaa

siihen, mitkä ovat maahanmuuttajille jo tuttuja vaatekappaleita, ja mitä ovat totutut tavat
pukeutua, joita voi hyödyntää ohjeistuksessa. Tarkoituksena ei ole tuottaa ohjeistusta vain
tietyn kulttuuritaustan yhteisölle tai huomioida jokainen esimerkki kaikkien mahdollisten
kulttuuritaustan mukaisesti. Esimerkiksi musliminaiset eivät saa ohjeistusta, jossa kaikki
pukeutumisesimerkit ovat suunniteltu vain heidän pukeutumisen normien mukaan. Sen
sijaan ohjeistus pyrkii tuomaan esille erilaisia vaihtoehtoja yksittäisten esimerkkien
luodessa samaistavuutta ja tuttuuden tunnetta.

Halusin tietää, millä tavalla haastateltavat mieluimmin oppivat uutta. Moninaisen
haastateltavajoukon toivomukset pukeutumiseen liittyvän uuden tiedon oppimistyyleistä
poikkesivat toisistaan, mutta yhtäläisyyksiä myös löytyi (kaavio 1). Kuvat ja teksti sekä
erikseen että yhdistettyinä olivat toivottuja videon ollessa kuitenkin suosituin. Yksi
haastateltavista koki mielekkäimmäksi tavaksi kuulla asiasta henkilöltä, jolla oli
kokemusta sekä kotimaansa että Suomen vaatetustyylistä. Suullista ja keskustelevaa
tyyliä kannattivat myös muut, mutta jos kielitaito oli puutteellinen, visuaalisuus koettiin
tärkeäksi. Osa haastateltavista koki, että konkreettiset esimerkkivaatteet ja materiaalit
täytteineen olivat toivottuja, jopa ensiarvoisen tärkeitä. Vaatteiden yksityiskohdista
haluttiin tietää, ja niistä haluttiin tietää nimenomaan konkreettisesti, mutta vähintään
kirjallisesti

esitettynä.

Lisäksi

pukeutumisen

ohjeistukseen

toivottiin

neuvoja

lämmittävistä vaatteista sekä niiden ostopaikoista. Yhden vastaajan mielestä ohjeet pitäisi
saada jo kotimaassa, jotta välttäisi turhien vaatteiden ostelun. Lisäksi ohjeistus olisi hyvä
olla alussa omalla kielellä, vaikka myös suomen kieltä toivottiin opittavan.
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TOIVOTTU OHJEISTUSTAPA
Video

Kuva

Teksti

Puhe

Esimerkkituote

11 %
28 %
17 %

22 %

22 %

Kaavio 1. Haastateltavien mieluisimmat tavat saada uutta tietoa

Kaikille haastateltaville puhelin oli tärkeä elämässä, jota ilman he olisivat olleet hukassa.
Puhelin toimii niin yhteydenottovälineenä, tulkkina, televisiona, radiona, kalenterina kuin
esimerkiksi pankkiasioiden hoitamisessa ja säätiedotusten seuraamisessa, jota monet
sanoivat tekevänsä. Haastateltavat mainitsivat käyttämistään sovelluksistaan google map,
youtube, sosiaalisen median kanavat sekä jokin urheilusuoritusta seuraava sovellus, jonka
nimeä haastateltava ei muistanut. Yksi haastateltavista tiesi kehittelemääni ideaa
vastaavan arabialaisen puhelinsovelluksen, joka kertoo lämpötilan, sääolon ja kuinka
varautua siihen. Hän ei kuitenkaan muistanut sovelluksen nimeä.

Kaikki haastateltavat kokivat pukeutumisohjeita tuottavan sovelluksen olevan todella
hyödyllinen ja tärkeä, koska Suomen säät vaihtelevat niin paljon. Sovellus helpottaisi
sääoloihin varautumista, koska nykyään joutuu vain arvailemaan, miten pukeutua, mikä
useimmiten onnistuu huonosti. Suuri osa haastateltavista uskoisi käyttävänsä sovellusta,
ja uskovat sen palvelevan myös muitakin kuin vain maahanmuuttajia. Osa haastateltavista
toivoi löytävänsä sovelluksen avulla helpotusta mieleistensä vaatteiden ja materiaalien
etsimiseen, mikä mahdollistuisi verkkokauppojen linkitysten avulla. Pukeutumista
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neuvovassa puhelinsovelluksessa toivottiin näkyvän lämpötila, sääolo ja siihen soveltuva
pukeutuminen. Sen lisäksi että sovellus näyttäisi oman kohteen tilanteen, olisi hyvä tietää
reissujen varalle tulevaisuuden näkymät muihin paikkoihin. Se helpottaisi myös turisteja.

Yhden haastateltavan mukaan sovelluksessa pitäisi näkyä UV- säteilyn määrä.
Kulttuurien

huomioiminen

vaatesovelluksessa

oli

toivottua,

samoin

kielen

valintamahdollisuus. Kehittelymahdollisuudet ovat monet, eikä sovellus rajoittuisi
palvelemaan vain maahanmuuttajia. Sekä kohderyhmät että toiminnat luovat rajattomat
mahdollisuudet kehittää tuotetta. Pro gradu- tutkielmani oli siis kandidaatin työn lisäksi
siinä mielessä onnistunut, että ne loivat suotuisan jatkotutkimisen sekä -kehittämisen
mahdollisuuden.

4.5 VAATETUS, MUOTI JA KAUPPA

Haastatteluvastauksista tuli ilmi, että osallistujat kokivat paikan vaikuttavan heidän
tyyliinsä, mitä sääolojen lisäksi osaltaan määrittää heidän osaltaan Islam-uskonto. Yhden
vastaajan mukaan Suomessa ei käytetä perinteisiä vaatteita, hänen tarkoittaessa
esimerkiksi kansallispukua tai muuten kulttuuriin sidottua pukeutumista. Hän itse
pukeutui kotimaansa kotikaupungissa täyspeittävään huntuun, mutta koki sen
käyttämisen Suomessa noloksi. Näin ollen hänen tyylinsä oli muuttunut Suomeen tulon
myötä vähintään kulttuurillisista syistä johtuen. Ensimmäisen haastattelujoukon mukaan
tietyissä paikoissa, esimerkiksi Saudi-Arabiassa vartalon täyspeittäminen on pakollista,
kun taas muualla maailmassa pukeutuminen on oma valinta. Yksi haastateltavista sanoi,
että hänen pukeutumisensa on samanlainen, vaikka hän olisi Suomessa, Syyriassa tai
Irakissa. Ainoan eron tuo suomalaiset talvivaatteet Suomessa.

Haastateltavien

kokemuksen

mukaan

huivin

käyttö

poikkeaa

suomalaisesta

pukeutumiskulttuurista. Sekä keskusteluissa, että haastattelun tukena ollutta visuaalista
ohjeistusta tarkastellessa tuli ilmi, että perusta haastateltavien musliminaisten
pukeutumisessa on löysä ja pitkähkö, lantion peittävä yläosa, pään ja kaulan peittävä huivi
sekä leveälahkeiset housut. Tätä tukivat myös itse huivia käyttämättömän musliminaisen
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vastaukset, sekä Pepicellin tekemä tutkimus155. Nämä asiat huomioin visuaalisen
pukeutumisen ohjeistuksen pukeutumisesimerkeissä. Näin kuitenkin kesä-esimerkin
voivan edustaa länsimaista pukeutumistyyliä (sivu 62). Se helpottaa säiden vaihteluiden
esiintuomista, mutta huomioi myös länsimaista pukeutumistyyliä edustavat ihmiset.
Lisäksi kesä on tuttu vuodenaika kaikille vaikkakin mahdollisesti kotimaassa keväänä
koettu, joten siihen liittyvää vaatetusta lienee helpoin soveltaa oman kokemuksen
pohjalta.

Haastateltavat kokivat Suomessa haasteeksi löytää heidän mielestään hintalaatusuhteeltaan sopivia vaatteita. Yksi haastateltavista sanoi ostavansa vain kengät aina
Suomesta, koska ne on suunniteltu Suomen sääolosuhteisiin ja liukkaille keleille. Monen
naisen mielestä musliminaisille sopivia, löysiä ja pitkiä vaatteita on hankala löytää, mutta
onneksi on verkkokaupat, joista voi etsiä. Haastateltavien naisten mukaan
verkkokaupoista on helpompi löytää itselle sopivia vaatteita ja hajuvesiä. Lisäksi
sukulaiset tai tutut lähettävät osalle haastateltavista vaatteita kotimaasta, koska kokevat
ne materiaaliltaan ja hintalaatu-suhteiltaan paremmiksi. Yhden haastateltavan mielestä
Suomen talvivaatteet eivät ole hänen näkemyksensä mukaan trendikkäitä ja kaikki
pukeutuvat samalla tavalla. Suomalainen sisävaatetus on hänen mukaansa onneksi
monipuolisempaa. Yksi mieshaastateltavista toivoi löytävänsä Suomesta nahkaiset tai
kankaiset korvalaput, mutta ei ollut löytänyt sellaisia. Toinen haastateltavista tiesi niitä
olevan, tosin ei joka kaupassa.

4.6 VISUAALISEN AINEISTON KEHITTÄMINEN

Tässä luvussa tarkastelen tekemääni visuaalista pukeutumisen ohjeistusta peilaten
haastatteluvastauksia ja haastattelutilanteessa havainnoituja huomioita ohjeistuksen
kehittämisessä. Tekemässäni kuvallisessa vaatetusohjeistuksessa pyrin huomioimaan eri
kulttuuritaustaiset ihmiset sekä ulkonäöllisin seikoin, että vaatetuksen avulla. Lisäksi
pyrin etsimään vuodenaikoja, sääoloja, erilaisia vaatteita ja materiaaleja kuvaavia
kuvitustapoja
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ja

symboleja,

joita

kenen

tahansa

olisi

helppo

tunnistaa.

Pepicelli 2014, 205
57

Sarjakuvan tehokkaan kerrontamuodon vuoksi päätin hyödyntää sarjakuvamaisuutta
visuaalisen ohjeistuksen kehittämisessä.156 Siihen ei tarvita paljon tekstiä, mutta suomen
kieli voi tukea kielen oppimista pienessä määrässä. Lisäksi kauppojen ja muiden
informoitavien asioiden logot voi merkitä, jotta ostopaikatkin tulevat tutuksi. Siihen on
myös mahdollista sisällyttää visuaalisen esityksen tärkeät mikro- ja makrotasot.157 Ne
antavat informaatiota sekä kokonaisina kuvina, että niihin sisällytettyinä yksityiskohtina.

Haastateltavien tutkiessa tekemääni pukeutumisen ohjeistusta, huomasin että vaikka olin
pyrkinyt luomaan ymmärrettäviä graafisia elementtejä, jäi informaation ymmärtäminen
vielä vajaaksi. Osaltaan se ehkä johtui siitä, että nopeasti havaittavia symboleja oli vähän,
eivätkä esimerkiksi vuodenajat nousseet riittävästi esille vuodenajoittain kuvatuissa
esimerkkitapauksista. Vaikka eräs haastateltavista koki tekemäni ohjeistuksen kuvat
hyvinä ja ne loivat ymmärrystä tekstin ollessa vaikea ymmärtää kielitaidottomana, jäi
ohjeistuksesta paljon asioita, joita haastateltavat joko ymmärsivät väärin tai ei ollenkaan.
Lisäämällä

kuvien

selkokielisyyttä,

pyrin

vähentämään

väärinymmärryksen

mahdollisuuksia.

Vuodenajoista kertova kuvasarja (kuva 4, sivu 59) ymmärrettiin hyvin. Kuitenkin kuvat,
jossa on eritelty vaatteet karkeasti vuodenajoittain (kuva 5, sivu 60) ja toinen aukeama
sisä- ja ulkovaatteiden eroista (kuva 7, sivu 61), toivat tulkintaeroja. Vain yksi
haastateltavista totesi vuodenaikoihin jaoteltujen vaatekuvien tuovan esille eri
vuodenaikoihin sopivia vaatteita. Toiselle kaikki vaatteet näyttivät lähinnä ulkovaatteilta.
Kolmannelle ne olivat kesä- ja talvivaatteita. Sisä- ja ulkovaatteita esittävällä aukeamalla
eräs näki ulkovaatteiden esittävän vain talvitakkeja. Yksi haastateltavista huomasi
ulkovaatesivun esittävän kylmään ilmanalaan ja sateeseen sopivia vaatteita sadetakeista
talvivaatteisiin ja hanskoihin. Vain yksi toi sisävaatteiden merkityksen esille ja sanoi
niiden kuvastavan ulkovaatteiden alle puettavia vaatteita. Vaatetusfysiologiaa ja lämmön
luovuttamistapoja esittävää kuvaa (kuva 9, sivu 62) ei osattu tulkita. Yksi ehdotti sen

156
157

Filppa 2016
Vapaasalo 2000, 56
58

tarkoittavan kotivaatteita, joita käytetään sisällä. Ymmärsin että vaatetusfysiologiaa
esittävä kuva on liian monimutkainen eikä tässä tapauksessa tärkein informaatio.

Kuva 4. Vuodenajat. Sipilä 2017

Huomasin myös, että olin pyrkinyt havainnoimaan vuodenaikojen välistä pukeutumisen
eroa vaatteiden määrän vaihtelulla. Esimerkiksi kesän kohdalla oli vain kesävaatteiksi
yleisesti mielletyt vaatteet. Kuitenkin totuus on, että Suomessa kesällä voi olla tarve
samoille vaatteille kuin syksyllä tai keväällä, kevytuntuvatakista lähtien. Oli luotava uusi
tapa ilmentää vuodenaikojen eroa. Näyttämällä, että kesällä on samat vaatteet käytössä
kuin muinakin vuodenaikoina, tuo se ymmärrystä vaatteen käytön monimutkaisuudesta.
Pyrin

vastaamaan

haastateltavien

keskuudessa

haasteeksi

koettuun

asiaan,

vuodenaikoihin liittyvien vaatteiden erottamisesta, lisäämällä kuviin helposti havaittavia
symboleita. Kuvat, jossa näkyy vaatteet eriteltynä vuodenaikoihin, lisäsin kesää
kuvastamaan keltaisen kukkasymbolin, syksyä oranssin lehden, talvea sinisen
lumihiutaleen ja kevättä vihreän versolehden (kuva 6, sivu 60). Samaa värikoodausta
käytin sisä- ja ulkovaatetusta esittävässä kuvassa, johon lisäksi lisäsin talon ja pihan
erottavat symbolit (kuva 8, sivu 61).
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Kuva 5. Ennen: Vaatetus vuodenajoittain. Sipilä 2017

Kuva 6. Jälkeen: Vaatetus vuodenajoittain. Sipilä 2017
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Kuva 7. Ennen: Sisä- ja ulkovaatetus. Sipilä 2017

Kuva 8. Jälkeen: Sisä- ja ulkovaatetus. Sipilä 2017
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Kuva 9. Vaatetusfysiologia. Sipilä 2017

Kesävaatetuksen esimerkkitapauksessa (kuva 10, sivu 63) eräs haastateltava koki, että
kuvassa on sekä kesä että talvi, jopa kaikki neljä vuodenaikaa samanaikaisesti, mikä tekee
vaikeaksi tietää kuinka pukeutua. Yhden haastateltavan mukaan kesäesimerkki kuvasti
kevättä, koska naisella on sateenvarjo. Kuitenkin joidenkin mielestä Suomen keväällä ei
voi pukeutua niin kevyesti. Tämän pyrin tuomaan ratkaisun korostaen kesää aikaisemmin
esitetyllä symbolilla, jonka merkityksen tuon esille keltaisella kukalla (kuva 11, sivu 63).
Toin vuodenaikojen pukeutumisen esimerkkikuviin myös sarjakuvamaisuutta liittäen
tekstit puhekupliin, jotta ne kiinnittäisivät huomiota. Lisäksi muun muassa kellonaikaa ja
auringon sijaintia toin esille symbolisilla kuvilla. Myös kuvitustyyli ihmisen osalta on
mustavalkoinen

sarjakuvallisuus.

Olin

alkuperäiseen

pukeutumisenohjeistukseen

halunnut tuoda taiteellisuutta, koska tein sen syventävä vaatetussuunnittelu- kurssilla.
Näin ollen hyödynsin mahdollisuuden opetella tietokoneella maalausta ihmishahmojen
osalta. Koen kuvat esittävinä ja sinänsä toimivina. Kuitenkin tässä tapauksessa koen ne
tyyliltään liian poikkeavilta ja jopa työläiltä toteuttaa, jos esimerkkejä haluaa tehdä lisää
jatkaen ohjeistusta eteenpäin.
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Kuva 10. Ennen: Kesän pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017

Kuva 11. Jälkeen: Kesän pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017
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Syksyn esimerkissä (kuva 12, sivu 65) on tarkoituksena näyttää miten pukeutua hyvin tai
huonosti. Autoilijalle riittää sateenvarjo, kun taas kävelijä tarvitsee vedenpitävät
kuorivaatteet. Jos kumpaakaan ei ole, vaatteet kastuvat. Yksi haastateltavista koki
erilaisten pukeutumistapojen vain kuvastavan erilaisiin sääoloihin varustautuneita
ihmisiä, vaikka koko kuvan laajuisesti olin havainnollistanut vihmovaa vesisadetta.
Syksyn esimerkkivaatekokonaisuuksia kuvaavassa esimerkkiaukeamassa keskustelua
nousi myös siitä, ovatko vaatteet talvivaatteita. Yksi haastateltavista totesi niiden olevan
talvivaatteita, joilla vain suomalaiset voivat selvitä Suomen olosuhteissa. Toisen mielestä
vaatteet ovat tarkoitettu syksyyn koska ne ovat liian kevyet talvipukeutumiseen. Myös
tähän kuten kaikkiin muihinkin vuodenaikojen esimerkkeihin oli tuotava vuodenaikaa
esittävä symboli. Lisäksi kuvan ihmisten ilmeillä ja puheilla pystyi ilmentämään hyvää ja
huonoa olotilaa. (kuva 13, sivu 65)

Talviaukeama (kuva 14, sivu 66) aiheutti eniten tulkintoja eikä talven kerrospukeutumista
osattu huomioida. Kaikki haastateltavat tulkitsivat neljä pukeutumisen vaihetta vain
neljäksi

eri

pukeutumistyyliksi.

Kolmas

vaatekerros

tulkittiin

islamilaiseksi

asukokonaisuudeksi, ja ulkovaatekerros islamilaiseksi henkilöksi talvivaatteissa, mikä
toki piti paikkaansa. Eräs haastateltavista koki, että kolmas naista kuvaava henkilö on
hänen tulkintansa mukaan ulkomaalainen nainen, jonka on pakko käyttää huivia. Toinen
vaatekerros voisi hänen mukaansa olla sama nainen, jos hän peittäisi lantionsa. Vaatteet
toimisivat näin myös kesällä. Yksi haastateltavista näki, että ensimmäinen
asukokonaisuus, alusvaatteet, ovat kesävaatteita, toinen kerros syksyvaatteita ja kolmas
kerros talvivaatteita. Osan mielestä talviesimerkin pitkää hametta pidettiin outona ja
sopivana vain somalialaisen kulttuuritaustan omaaville. Haastateltavat kokivat pitkän
hameen epäkäytännölliseksi Suomen lumisessa talvessa. Talvisymbolin lisäksi pyrin
helpottamaan tulkintaa tuomalla kuviin pukeutumisen toimintaa kuvaavia asentoja sekä
talosymbolin erottamaan ulkovaatetuksen merkityksen (kuva 15, sivu 66). Lisäksi tähän
yhteyteen halusin tuoda esimerkin talvivaatetuksen eroista Suomessa ja Lähi-idässä.
(kuva 16, sivu 67)
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Kuva 12. Ennen: Syksyn pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017

Kuva 13. Jälkeen: Syksyn pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017
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Kuva 14. Ennen: Talven pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017

Kuva 15. Jälkeen: Talven pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017
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Kuva 16. Esimerkki talvipukeutumisen eroista. Sipilä 2017

Kevään pukeutumisesimerkki (kuva 17, sivu 68) tulkittiin suurimmaksi osaksi oikein ja
sen tunnistettiin kuvastavan kevättä. Yhdelle haastateltavalle jäi epäselväksi mitä
alalaidassa olevat numerot merkitsevät. Kun hän kuuli niiden olevan kellonaikoja, hän
kuitenkin tajusi mitä niillä halutaan sanoa. Osa haastateltavista huomasi kellonajat ja
ymmärsi heti niiden merkityksen, että aamulla ja illalla auringon paisteesta huolimatta
voi olla kylmä, vaikka päivällä tarkenisikin ilman takkia. Kuitenkin osa tulkitsi päivän
lämmön johtuvan auringon paisteesta, eivätkä he huomanneet auringon olleen jo aamusta
asti taivaalla. Tähän lisäsin ratkaisuna vuodenaikaa esittävän symbolin lisäksi kelloa ja
aurinkoa esittävät symbolit. (kuva 18, sivu 68)
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Kuva 17. Ennen: Kevään pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017

Kuva 18. Jälkeen: Kevään pukeutumisesimerkki. Sipilä 2017

68

Minulle jäi hieman epäselväksi haastateltavien ymmärrys tulkita Rovaniemen
vaatekauppoja esittävää sivua (kuva 19, sivu 69). Rovaniemi-tekstiä ei huomattu, ja
kauppojen logot tulkittiin vain merkeiksi. Kuitenkin yksi haastateltavista ymmärsi
merkkien tarkoittavan vaatekauppoja. Huomasin, että Rovaniemi on tuotava esille
paremmin. Lisäksi kauppojen symbolit, ja niiden erot, esimerkiksi tavaratalo ja kirpputori
oli helppo tuoda symboleina esille. Materiaaleista kertovat sivut (kuva 21, sivu 70)
tulkittiin oikein, ja ymmärrettiin myös vaatteiden yhteys materiaalinäytteeseen (kuva 23,
sivu 70), mutta toisaalta ne herättivät vähiten mielenkiintoa eikä niitä tarkastellut ja
kommentoinut kuin yksi haastatteluryhmä. Niihin en tuonut muutoksia muuten kuin
yhtenäistämällä ulkoasun.

Materiaalit

ja

vaatetustekniikka

ovat

Suomessa

tarvittavan

funktionaalisen

kylmävaatetuksen kannalta todella tärkeää informaatiota, mutta maahanmuuttajia
palvelisi eniten, jos heille näyttäisi konkreettisia vaatekappaleita, mitä mahdollisesti saisi
myös leikellä ja tutkia täytteenä olevia materiaaleja. Visuaalisen ohjeistuksen
kehittämisessä en osannut muuta kuin jättää materiaaliosio samankaltaiseksi, ja lisätä
poikkileikkauskuva havainnollistamaan täytteiden määrää ja niiden eroja. (kuva 24, sivu
71) Tässä kuvassa toin esille haastateltavien toiveita yksityiskohdista ja ominaisuuksista.
Lisäksi tein yhden kuvan talvea varten, joka erityisesti muistuttaa suojaamaan pää ja sen
pintaverenkierto kylmyydeltä sekä pitämään kädet ja kaula lämpiminä (kuva 25, sivu 71)

Kuva 19. Ennen: Ostosmahdollisuudet. Sipilä 2017

Kuva 20. Jälkeen: Ostosmahdollisuudet. Sipilä 2017
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Kuva 21. Ennen: Materiaalit. Sipilä 2017

Kuva 22. Jälkeen: Materiaalit. Sipilä 2017

Kuva 23. Materiaalien käyttö alkuperäisessä ulkoasussa. Sipilä 2017
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Kuva 24. Vaatteiden poikkileikkaus. Sipilä 2017

Kuva 25. Talven tärkeät asusteet. Sipilä 2017
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Pyrin tutkimuksessani selvittämään turvapaikanhakijoina ja pakolaisina Suomeen
tulleiden pakolaisten kokemuksia sopeutumisesta kylmään maahan vaatetuksen
näkökulmasta. Tavoitteena oli perehtyä heidän saamansa pukeutumisen ohjeistuksen
lisäksi henkilökohtaisen pukeutumisen taustatekijöihin sekä kehittää ohjeistusta
tieteellisen työni puitteissa. Vaikka haastattelun osanottajien kesken oli eroja
lämmönsietokyvyssä,

sopeutumisessa,

oma-aloitteisessa

tiedonkeruussa

sekä

kiinnostuksessa henkilökohtaiseen lämpöviihtyvyyteen, oli pukeutuminen ja Suomen
vaihtelevat sääolot haastavana koettu ilmiö, mihin toivottiin apua.

Sopeutumisen taso ja kylmän sietokyky olivat hyvin henkilökohtaista, ja vaikka palelevia
ja sääolojen vaihteluiden kanssa kamppailevia oli noin puolet haastateltavista, osa koki
Suomen kylmän ilmaston joko helposti hyväksyttävänä tai jopa helpottavana seikkana
kuumaan kotimaahan verrattuna. Haastateltavien kesken oli myös eroja, miten ja kuinka
paljon he olivat saaneet apua kylmäpukeutumisen omaksumisessa. Osa koki jääneensä
ilman apua ja toivoivat yksityiskohtaista neuvontaa, kun taas osa joko piti suomalaisen
vaatetuksen

omaksumista

toissijaisena

kriisien

keskeltä

Suomeen

tullessaan.

Valveutuneisuus ja oma-aloitteisuus riippuivat henkilökohtaisesta kiinnostuksesta
aiheeseen sekä mahdollisuuksista etsiä tietoa. Myös englannin kielitaito Suomeen
tullessaan

vaikutti

oma-aloitteisen

tiedonkeruun

mahdollisuuteen.

Koska

monikulttuurisessa joukossa ajattelumalleja ja tarpeita on paljon, on hyvä muistaa
heikommassa tilanteessa olevia ja ajatella ohjeistus ja sopeuttamisen kehittäminen heidän
kauttaan. Vähemmän tietoa kaipaavat hyötyvät siitä tarvittaessa, vaikka eivät kokisi sitä
jokaisessa tilanteessa kovin tärkeäksi.

Maahanmuuttajien mielekkäimmiksi tavoiksi etsiä tietoa ja oppia uusia asioita olivat
tärkeysjärjestyksessä video, kuvat, tekstit, puhe sekä esimerkkituotteet. Koska kuvan ja
sanan yhdistävää sarjakuvaa pidetään kerrontamuotona tehokkaana 158, päätin hyödyntää
sarjakuvallisia elementtejä kuvallisen ohjeistuksen kehittämisessä. Se mahdollistaa
informatiivisuuden ja visuaalisuuden tuoden helposti esille nopeasti havaittavia
158
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symboleita. Lisäksi jos ohjeistusta haluaa viedä maahanmuuttajien toiveiden mukaisesti
videomateriaaliksi, sarjakuvallisuutta voi hyödyntää videon kuvakäsikirjoituksena.
Oman tutkielmani tavoitteena oli kehittää kuvallista ohjeistusta yhdessä haastateltavien
kanssa, mutta näen että videomateriaali voisi tuoda esille uudenlaista tarinallisuutta ja
tunnetta sekä mielenkiintoa mahdollistaen erilaisten tunnelmien luomisen, musiikin ja
muiden audiovisuaalisten elementtien avulla.

Haastatteluissa apuna olevan kuvallisen ohjeistuksen ymmärtämisestä tehtyjen
huomioiden perusteella pyrin unohtamaan liiallisen taiteellisuuden, ja keskittymään
informatiikkaan, jotta sain lisättyä yksinkertaisia nopeasti havaittavia symboleja
kuvalliseen ohjeistukseen. Tämä onkin informaation muotoilun tärkein tehtävä: tuoda
tieto helposti ja viestivästi vastaanottajalle kauneuden ollessa alisteista käytännön
tarpeisiin vastaaville tavoitteille. 159 Ohjeiden tulee olla yksinkertaisia ja helppoja: paljon
selventäviä kuvia ja minimaalisesti tekstiä tai sanoja, jotta kielitaidottomuus ei ole
esteenä. Maahanmuuttajat eivät osaa vielä suomen kieltä ja he ovat usein myös
englanninkielen taidottomia, joten tämän vuoksi puhe- ja tekstiosuuksien tulee olla
vähäisiä. Kuitenkin sopeutumista voi nopeuttaa kuviin liitetyillä sanoilla, joiden avulla
voi oppia samalla suomen kieltä. Vaikka tiedon sisäistämisen kannalta olisi tärkeää, että
jokainen maahanmuuttaja saisi ohjeistuksen omalla äidinkielellään, tässä tutkimuksessa
käytin sekä suomen että englannin kieltä ohjeistusmateriaaleissa. Kielen oppimisen
lisäksi näin sen hyvänä ratkaisuna, koska maahanmuuttajia tulee monesta maasta eri
kielialueilta, ja työ vaatisi näin monen kielen tuntemusta. Ohjeistus on kuitenkin
tarvittaessa mahdollista kääntää myöhemmin eri kielille.
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6 POHDINTA
Pro gradu työni tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien sopeuttamista Suomeen
vaatetuksen näkökulmasta nostaen esille turvapaikanhakijoina ja pakolaisina Suomeen
tulleiden maahanmuuttajien kokemuksia kylmäsopeutumisesta ja kehittäen tuottamaani
kuvallista pukeutumisen ohjeistusta. Pro gradu tutkielma toi uusia näkökulmia, ja työ
mahdollistaa

jatkotyöstämisen.

Työni

visuaalisessa

lopputuloksessa

huomioin

haastatteluissa nousseet asiat, mutta sellaisenaan se on edelleenkin vain esimerkkejä
näyttävä, ei jokaista erillistä sääoloa ja henkilökohtaisia tarpeita huomioiva. Toisin
sanoen katsojan tulkinnalle jää vastuu soveltaa tietoa. Koin lopulta haasteeksi saada
konkreettinen aihe täyttämään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, ja toisaalta tulokset
jäivät vielä osaltaan teorian tasolle eikä täydellinen kehitystyö ole toteutunut.

Näen työn tutkimuksena, joka nostaa asioita esille, vaikka tavoitteena oli konkreettisella
tasolla edistää asioita. Kuitenkin ulkopuolisena tutkijana se on mahdotonta. Pitäisi olla
osa kehitystiimiä. Tässä tapauksessa sellaisenaan hyödynnettäviä elementtejä ovat
haastattelujen avulla kehitellyt kuvat. Haasteellista työssä oli vaatteen monet puolet. Jos
kylmäpukeutumisessa

voisi

keskittyä

vain

vaatetusfysiologiaan

ja

kehon

tasalämpöisyyden ylläpitoon, olisi ihmiset helpompi ohjeistaa pukeutumaan sään
mukaisesti. Kuitenkin kun siihen liittyy vaatteen psyykkinen puoli ja oman identiteetin
tuominen itseilmaisun kautta yhdessä sosiaalisten vaikuttimien kanssa, on asia paljon
monimutkaisempi. Ihmisten luomat kulttuurierot sekä maiden välillä, että niiden sisällä
tekevät vaatetuksen ohjeistuksesta monimutkaisen ja haasteellisen siitä näkökulmasta,
että ihmisten moninaisuus ja eri ajattelutavat osattaisiin ottaa huomioon.

Ihmisten tulkintatavat eroavat, joten käyttämieni visuaalisten ratkaisujen ja symbolien
toimivuus tulisi ilmi vain uudella tutkimuksella. On myös hyväksyttävä, että aina on
ihmisiä joita ohjeistuksen sanoma ei välttämättä tavoita. Vaikka ohjeistusta voi aina tuoda
esille mahdollisimman monipuolisesti, on myös hyväksyttävä ihmisten vapaus valita
vaatteensa itse. Ohjeistuksesta huolimatta tulee aina olemaan ihmisiä, jotka vapaasta
tahdosta pukeutuvat kevyemmin kylmästä välittämättä. Muistan myös itse teiniaikoinani
vältelleeni huivia ja jopa pipoa, ja saatoin käyttää kesälenkkareita myös talvella. Otin
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huomioon vain sen miltä halusin näyttää välittämättä siitä miltä tuntui. Lisäksi on
maahanmuuttajia, jotka kriisien keskeltä Suomeen tullessaan kokevat epävarman
tulevaisuuden ja sen huomioimisen tärkeämpänä kuin pukeutumisen ja lämpimänä
pysymisen. Tästä huolimatta on tärkeää huomioida ne ihmiset, jotka kokevat kylmän
haitalliseksi ja toivovat ohjeistusta kylmävaatetuksen oman riittämättömän tiedon vuoksi.

Koska kaikista kulttuureista on löydettävissä samoja peruspiirteitä, ei kulttuureja kannata
tuoda esiin vastinpareina. Olin miettinyt työni kannalta, olisiko pukeutumisen
ohjeistuksessa syytä tehdä muslimikulttuurin omaaville erillinen ohjeistus, ja näin koko
ohjeistuksen hyvin monimutkaiseksi erilaisten pukeutumistottumusten vuoksi. Nyt
kuitenkin ymmärrän, että integraatio eli vaatetuksen elementtien yhdistäminen on
tärkeää, ja ohjeistuksessa on tarpeellista näkyä monenlaisten kulttuurien huomioiminen
kylmän ilmanalan, suomalaisen pukeutumisen näkökulmasta. Myös Pepicellin mukaan
tätä sulautumista on havaittavissa länsimaisessa muodissa, jotka ovat ottaneet vaikutteita
esimerkiksi marokkolaisista kaftaaneista tai pakistanilaisista tunikoista. Lisäksi
muotitalot kuten H&M ja Mango näkevät, että islamilaiset vaatteet voivat olla heidän
näyteikkunoissaan väljine vaatteineen ja huiveineen.160 Muotia pidetäänkin poliittisten
tapahtumien tarkkailijana ja niiden tulkkina, ja voi olla, että pakolaisilmiö tuo lopulta
länsimaiseen vaatetukseen enemmän muslimikulttuurin piirteitä kuin me itse
huomaammekaan.

Haasteen

tutkimustulosten

analysoimiseen

toi

tutkimuskohteena

olevien

maahanmuuttajien kulttuurierot, sekä keskenään että oman lähtökohtani kanssa. On
ongelmallista tehdä tulkintoja vieraiden kulttuuritaustan henkilöiden ajattelusta
länsimaisen

akateemisen

analyysimetodin

keinoin.

Tutkijan

on

tunnistettava

lähtökohtansa oman paikkansa ja kulttuurinsa kautta, yrittäessään ymmärtää sellaista
mihin ei itsellään ole ollut osallisuutta.161 Itselläni on paljon maahanmuuttajataustaisia
ystäviä, joten ymmärsin, että kaikkien tausta ja Suomeen tulotavat voivat olla toisistaan
hyvin paljon poikkeavia eikä kaikkea voi yleistää tai edes täysin ymmärtää. On haastavaa
täysin samaistua maahanmuuttajien kokemuksiin, koska pelkästään ajattelutavat voivat
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Pepicelli 2014, 212-213.
Metsämuuronen 2006, 195–196.
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poiketa hyvin paljon länsimaisesta, joka sekään ei ole yhtenäinen. Lisäksi kaikkien
henkilökohtaisiin

yksityiskohtiin elämänkatsomuksesta ja henkilöhistoriasta oli

mahdoton pureutua syvemmin haastatteluajan ollessa rajattu yhdestä kahteen tuntiin.
Haastetta tuovia huomioitavia seikkoja monikulttuurisessa tutkimuksessa ovat ihmisen
elämäntilanteeseen liittyvät asiat. Tähän kuuluvat nykyhetken lisäksi menneisyys johon
kuuluvat kulttuuritausta, uskonto, maantieteelliset olot, ihmiset, taloudellinen tilanne,
sekä määräytyneet rakennetekijät kuten sukupuoli, rotu, syntymäjärjestys ja vanhemmat.
Kuitenkin nigerialaisen filosofin, Berry Hallen mielestä fenomenologinen lähtökohta on
ainoa mahdollisuus paneutua afrikkalaiseen ajatteluun.
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Koen hänen näkökulmansa

olevan laajennettavissa yleisesti kaikkien ilmiöiden tutkimiselle, joihin on sidoksissa
vieraiden kulttuurien ajattelu.

Koska tutkielmaani liittyy ihmiset ja jopa herkässä asemassa olevia henkilöitä, on
aineistonkeruussa, mutta myös koko tutkimuksessa täytynyt huomioida eettisiä ja
anonymiteettisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksissa onkin aina noudatettava
eettisiä periaatteita. Näitä ovat Anttilan mukaan tutkimusmenetelmien punnitseminen eri
osapuolten kannalta katsottuna, ihmisarvoinen kunnioittaminen mikä välttää vahingon
aiheuttamista tai henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamista, tutkimuksen
hyödyn tarkasteleminen siihen osallistuvien näkökulmasta, tutkimukseen osallistuvien
tahojen ja henkilöiden yksityisyyden suojelu, harhaanjohtamisen välttäminen, ristiriitojen
välttäminen tutkimukseen liittyvien tietojen ja tahojen osalta mikä vaikuttaa
tutkimukseen ja tiedonkeruuseen, sekä tietojen käsittely vain tieteellisessä kontekstissa.
Tutkimuksen luotettavuudesta ja johdonmukaisuudesta on siis huolehdittava, jotta sen
eettinen uskottavuus on kunnossa.163

Tutkielman eettisiin haasteisiin vastasin hakemalla tutkimusluvat yhteistyössä mukana
olleelta organisaatiolta, Moninetiltä, sekä erikseen jokaiselta osallistuvalta henkilöltä.
Lisäksi käsittelin haastattelut anonyymisti, ja pyysin heiltä kirjalliset perustiedot iästä,
kotimaasta, uskonnosta ja Suomessa oloajasta sekä englannin kielitaidoistaan, koska ne
ovat mahdollisesti vaikuttaneet pukeutumiseen sekä Suomeen liittyvien ohjeistusten
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ymmärtämiseen. Vaikka pukeutuminen on hyvin henkilökohtainen asia, ei se yleisellä
tasolla keskusteltaessa loukkaa kenenkään oikeuksia. Koen, että graduni aihe on
hyödyllinen tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta, koska heillä oli mahdollisuus
kehittää oman kohderyhmäänsä kohdistettua toimintaa.

Tutkimuksen validisuutta ja reliabiliteettia

tarkastellessa on selvitettävä sen

jatkotutkimusmahdollisuudet. Jatkotutkimuksen kannalta yhtenä kehitettävänä ratkaisuna
konkreettisten materiaalien esille tuomisen maahanmuuttajille voisi olla arktisen vaatteen
tuominen teokseksi tilaan. Se olisi mallinukkien päälle puetettu kerrosvaatetus, josta
näkyy sääoloihin sopiva pukeutuminen. Vuodenajat voisi huomioida mallinukkien
määrässä ja pukea kukin mallinukke vuodenajan mukaan. Kuitenkin haasteen tuovat
erilaiset sääolot ja heilahtelevat lämpötilat, eikä kokonaista vuodenaikaa voi täysin esittää
vain

yhden

asukokonaisuuden

avulla,

joten

aiheen

esille

tuominen

vaatisi

suunnittelutyötä ja ongelmien ratkaisua, mahdollisia kompromisseja. Idean vahvuutena
olisi kuitenkin mahdollisuus näyttää konkreettisia tuotteita, joita voisi tunnustella omalla
ajallaan, silloin kun kokee asian tarpeelliseksi. Tieto ei olisi tuputettua, mutta se olisi
helposti saavutettavissa ja nähtävissä. Toisena haasteena on valita tila, joka palvelee sekä
turvapaikanhakijoina, että pakolaisina tulleita. Mahdollisesti tässä toimisi siis
monikulttuurisuuskeskukset, vaikka toisaalta turvapaikanhakijoita hyödyttäisi jo tiedon
saanti

vastaanottokeskuksessa.

Teoksen

toteuttamisesta

vastaisi

organisaatiot

halutessaan, mutta konsultaatioapua on mahdollista saada vaatetuksen asiantuntijoilta,
myös allekirjoittaneelta itseltään. Lisäksi videoteos, jota maahanmuttajat itsekin pitivät
mielekkäänä, olisi yksi jatkomahdollisuus.

Yhtenä hyvin ajankohtaisena tapana tuottaa ohjeistusta näen sääoloihin ja sijaintiin
optimoidun pukeutumisvinkkejä antavan puhelinsovelluksen, jonka kehittelyn idea on
syntynyt kandidaatintyöni ja Pro gradu -tutkielmani sivutuotteena. Tiedon ja viestinnän
merkitys kasvaa koko ajan. Muotoilun haasteita käsittelevässä artikkelissa kerrotaan
viestinnän uudesta one-to-one -tasosta, johon ihmiskunta siirtyy ja on osittain jo siirtynyt.
Sen mukaan nykyajan ja tulevaisuuden tieto on yksilökohtaista, räätälöityä ja
kohdennettua, massatiedonjakelun olevan jo mennyttä. Tähän liittyy digitalisaation
kehittyminen osaksi arkipäiväämme ja kulttuuriamme, jossa ihminen hakee tarvitsemansa

77

tiedon niistä tietokannoista jotka palvelevat hänen tarpeitaan.164 Visio tukee myös
mielekkään oppimisen ajatusta aktiivisuudesta, jossa oppija on vastuussa omasta
oppimisesta, tiedon keruusta ja käsittelystä mikä mahdollistaa syvällisen oppimisen.165
Mobiilisovellus toimii siis sekä samalla tasolla maailman kehittymisen kanssa, että tukee
yksilökohtaista, aktiivista oppimista.
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Liite 1.
LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Vaatetusalan koulutusohjelma
YLEISET EETTISET PERIAATTEET KÄYTTÄJÄTIEDON KERÄÄMISESSÄ

Vaatetussuunnittelun koulutuksen perusopinnoissa ja Pro Gradu työssä sovelletaan
käyttäjiltä saatua tietoa vaatetuksesta ja pukeutumisesta. Opiskelijat keräävät tietoa
haastattelemalla käyttäjiä tai lähettämällä kyselylomakkeita. Saatua tietoa sovelletaan
tuotteiden suunnittelussa tai Pro Gradu-tutkielmassa. Tutkielman kysymykset liittyvät
käyttäjien kokemuksiin tai toiveisiin vaatetuksen kentällä ja siten tuovat mahdollisuuden
luoda parempia tuotteita kuluttajille. Tietoa kerätään anonyymisti ja sitä ei käytetä
julkisesti.
Vaatetussuunnittelun koulutuksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä eettisiä
periaatteita tutkielman aiheen valinnasta ja siihen liittyvistä tavoitteista ja tutkielman
kohteena olevien henkilöiden suostumuksesta. Työn ohjaaja on hyväksynyt aiheen ja sen
toteuttamistavan sekä tutkielman sisällöt.
Opiskelija antaa todenmukaisen informaation tutkielmasta ja liittää mukaan
yhteystietonsa, jolloin osallistujilla on mahdollisuus halutessaan olla yhteydessä työn
tekijään.
Pro Gradu-työn ohjaaja:
Ana Nuutinen
Professori
ana.nuutinen@ulapland.fi
puh. +358 40 484 4091

LAPIN YLIOPISTO
PL 122, 96101 ROVANIEMI
PUH. 341.341 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
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Liite 1.
LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Vaatetusalan koulutusohjelma
Tutkimuslupa

Hei!
Teen vaatetusalan Pro Gradu tutkielmaa maahanmuuttajien kylmän ilmanalan
pukeutumisen ohjeistamisesta. Olen rajannut tutkimuskohteeksi turvapaikanhakijoina ja
pakolaisina Suomeen tulleet maahanmuuttajat, kuten tutkimusta edeltävässä Kandidaatin
työssäni.
Tutkielmani työnimi on ”Kylmän ilman alan vaatetukseen sopeuttaminen. Kriisien
keskeltä Suomeen tulleiden maahanmuuttajien ohjeistaminen oikeanlaiseen
pukeutumiseen”
Työ on toimintatutkimus, joka keskittyy arkipäivän käytäntöjen parantamiseen.
Tavoitteena on kehitellä ohjeistamiseen käytettäviä työkaluja, jotka helpottavat niin
maahanmuuttotyöntekijöitä kuin itse maahanmuuttajia. Ohjeistuksessa otetaan huomioon
myös
kielitaidottomat,
jolloin
ohjeistusmateriaali
voi
olla lopulta myös yleishyödyllinen kylmävaatetuksen informaatiopaketti kelle tahansa.
Kerään aineiston nauhoitettavien ryhmähaastattelujen avulla, joita toteutetaan 3 ja
kuhunkin on tavoitteena saada 5 henkilöä. Tutkimuksessa ei tuoda julki nimiä tai
muitakaan tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa.
Tavoitteenani on kerätä haastatteluaineisto kesäkuun alkupuolella, ja keskittyä muun
tutkimuksen tekoon seuraavan lukuvuoden aikana. Ohjaava professori on hyväksynyt
tutkielmani aiheen.
Tutkielmaani esittelen vaatetusalan pienessä seminaariryhmässä. Pro Gradu tutkielma
julkaistaan ja siitä jää myös kopio vaatetusalan koulutuksessa säilytettäväksi. Voitte
soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkielmasta.
Ystävällisin terveisin,
Heidi Sipilä, Opiskelija
Puhelin
: +358414605127
Sähköposti : hesipila@ulapland.fi
Työn ohjaaja : Ana Nuutinen, professori, ana.nuutinen@ulapland.fi
LAPIN YLIOPISTO’
PL 122, 96101 ROVANIEMI
PUH. 341.341 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ulapland.fi
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Suostumus Kylmän ilman alan vaatetukseen sopeuttaminen - tutkielman
toteuttamiseen
Annan luvan Heidi Sipilälle tutkielman toteuttamiseen Rovalan Settlementti Ry:n
asiakkaille …………………….välisenä aikana.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja yksittäinen osallistuja voi vetäytyä
tutkimuksesta niin halutessaan milloin tahansa.
Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa.
Nimet ja muut henkilökohtaiset tiedot jäävät ainoastaan tutkijan haltuun eikä niitä
missään vaiheessa julkaista.
Jos minulla on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voin ottaa yhteyttä kandidaatin työn
tekijään.

Päiväys:
______________________________________________________________________
Allekirjoitus:
______________________________________________________________________
Nimen selvennys:
______________________________________________________________________
Puhelinnumero ja osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Liite 2.
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Taiteiden tiedekunta
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Tutkimuslupa
Hei!
Teen vaatetusalan Pro Gradu tutkielmaa maahanmuuttajien kylmän ilmanalan
pukeutumisen ohjeistamisesta. Olen rajannut tutkimuskohteeksi turvapaikanhakijoina ja
pakolaisina Suomeen tulleet maahanmuuttajat, kuten tutkimusta edeltävässä Kandidaatin
työssä. Tutkielmani työnimi on ”Kylmän ilman alan vaatetukseen sopeuttaminen.
Kriisien keskeltä Suomeen tulleiden maahanmuuttajien ohjeistaminen oikeanlaiseen
pukeutumiseen”
Työ on toimintatutkimus, joka keskittyy arkipäivän käytäntöjen parantamiseen.
Tavoitteena on kehitellä ohjeistamiseen käytettäviä työkaluja, jotka helpottavat niin
maahanmuuttotyöntekijöitä kuin itse maahanmuuttajia.
Kerään aineiston nauhoitettavien ryhmähaastattelujen avulla, joita toteutetaan kolme
ryhmänkoon ollessa 5 henkilöä. Tutkimuksessa ei tuoda julki nimiä tai muitakaan tietoja,
joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Tavoitteenani on kerätä
haastatteluaineisto kesäkuun alkupuolella, ja keskittyä muun tutkimuksen tekoon
seuraavan lukuvuoden aikana. Ohjaava professori on hyväksynyt tutkielmani aiheen.
Olisi mukavaa saada sinut mukaan tutkimukseen. Jos tutkimuksen aikana tai sen jälkeen
päätät, että et halua enää olla mukana, voit kertoa siitä minulle. Silloin kaikki sinuun
liittyvät asiat poistetaan tutkimuksesta. Tutkimuksessa ei tuoda julki nimiä tai muitakaan
tietoja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa.
Tutkielmaani esittelen vaatetusalan pienessä seminaariryhmässä. Pro Gradu tutkielma
julkaistaan ja siitä jää myös kopio vaatetusalan koulutuksessa säilytettäväksi. Voit soittaa
minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluat kysyä lisää tutkielmasta.
Ystävällisin terveisin,
Heidi Sipilä
Opiskelija
Puhelin
: +358414605127
Sähköposti : hesipila@ulapland.fi
Pro Gradu-työn ohjaaja: Ana Nuutinen, professori, ana.nuutinen @ulapland.fi
LAPIN YLIOPISTO
PL 122, 96101 ROVANIEMI
PUH. 341.341 (vaihde)

etunimi.sukunimi@ulapland.fi
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Liite 2.
LAPIN YLIOPISTO
Taiteiden tiedekunta
Vaatetusalan koulutusohjelma
Suostumus tutkielmaan osallistumisesta
Tutkielman
nimi____________________________________________________________
Olen
lukenut
saamani
tiedotteen___________________________tutkielmasta.
Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voin vetäytyä
tutkielmasta niin halutessani milloin tahansa.
Kaikki tieto, josta minut voidaan tunnistaa, käsitellään luottamuksellisesti. Nimeni ja
muut henkilökohtaiset tietoni jäävät ainoastaan tutkijan haltuun eikä niitä missään
vaiheessa julkaista.
Jos minulla on tutkielmaan liittyviä kysymyksiä, voin ottaa yhteyttä työstä vastaavaan
tutkijaan.

Haluan osallistua
________________________________________________tutkielmaan.
Päiväys:
______________________________________________________________________
Allekirjoitus:
______________________________________________________________________
Nimen selvennys:
______________________________________________________________________
Puhelinnumero ja/tai osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Liite 3.
Haastattelu kylmävaatetuksen ohjeistuksen kehittämisestä
Heidi Sipilä, Vaatetussuunnittelu, Lapin yliopisto
Haastatteluvastaukset käsitellään nimettöminä ja ne toimivat aineistona Pro Gradu tutkielmaani
varten

Osallistujat

Sukupuoli: Mies

Nainen

Ikä:

20-30

10-20

30-40

40-60

60 -- >

Kotimaa:_______________________________________________________________
Ammatti:_______________________________________________________________
Perhe:_________________________________________________________________
Uskonto:_______________________________________________________________
Kuinka kauan olet ollut Suomessa?:__________________________________________
Osasitko englantia ennen Suomeen tuloa? Kyllä

Ei

Interview about developing the instructions of how to dress on cold
weather
Heidi Sipilä, Clothing design, University of Lapland
Answers of interview will be processed as anonymous, and they will be the matter of my
Master’s thesis.

Participants
Sex:

Male

Female

Age:

10-20

20-30

30-40

40-60

60 -- >

Home country:__________________________________________________________
Job:___________________________________________________________________
Family:________________________________________________________________
Religion: ______________________________________________________________
How long have you been in Finland?_________________________________________
Did you speak English before you came to Finland?

Yes

No
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Liite 4.
Haastattelu pukeutumisen ohjeistuksesta
Heidi Sipilä, Vaatetussuunnittelu, Lapin yliopisto
Haastattelu on osa Graduani: ”Kylmän ilman alan vaatetukseen sopeutuminen. Kriisien keskeltä Suomeen
tulleiden maahanmuuttajien ohjeistaminen oikeanlaiseen pukeutumiseen.” ja toteutetaan
puolistrukturoituna ryhmähaastatteluna.

1. Millaista tietoa olet saanut Suomeen soveltuvasta pukeutumisesta?
-Mistä ja miten opitte Suomeen soveltuvasta pukeutumisesta?

2. Millaista tietoa olisit tarvinnut Suomen soveltuvasta pukeutumisesta?
3. Millaista tietoa haluaisit löytää Suomen soveltuvasta pukeutumisesta?
-Jos itselläsi ei ole ollut ongelmia, osaatko sanoa muiden tarpeita ja toiveita?

4.Osaatko sanoa millä tavalla esitetty tieto kiinnostaa sinua?
(-Video, kuva, teksti, puhuttu…)

5. Mitä mieltä olet tästä ohjeistuksesta?
-Millä tavalla näkisit sen auttavan sinua?

6. Mitä asioita et ymmärrä tästä ohjeistuksesta?
7. Osaatko sanoa mitä tällä esimerkkikohdalla halutaan sanoa?
8. Mitä muuta haluaisit tietää tässä ohjeistuksessa? Mikä asia on jäänyt epäselväksi?

9. Käytätkö matkapuhelinta, missä tarkoituksessa? Mainitse, missä erilaisissa
tarkoituksissa käytät.
10. Käytätkö mitään arkipäivää helpottavia mobiilisovelluksia? Mainitse, mitä käytät.
11. Mitä hyötyä voisi olla päiväkohtaisia pukeutumisneuvoja antavasta
puhelinsovelluksesta?
-Millaisissa tilanteissa siitä olisi hyötyä?
-Kuinka tärkeänä pidät sitä?
-Mitä haluaisit siitä ehdottomasti löytyvän?

12. Käyttäisitkö kyseistä sovellusta? Luuletko tuttaviesi käyttävän?

13. Onko sinulla vielä jotakin kysyttävää tai vaihtoehtoisesti neuvoja haastattelijalle?

Kiitos!
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