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1 NÄIN TEHTIIN EPÄVARMA EUROSTA NEUVONTAMATERIAALI 
 

Opinnäytetyön toimeksianto on saatu Marttaliitto ry:ltä. 90-luvun lopulta asti Mar-

toilla on yhdessä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa ollut Arki sujuvaksi -hanke, jon-

ka tarkoituksena on järjestää kotitalousneuvontaa maahanmuuttajille, mielenterve-

ys- ja päihdekuntoutujille sekä heidän perheilleen. Huomattiin, että on tärkeää sisäl-

lyttää hankkeeseen myös talousneuvontaa. Maahanmuuttajat ovat jatkuvasti kasva-

va ryhmä Suomessa, joten voi olettaa, että kyseiselle koulutukselle on kysyntää. Ta-

voitteena on, että Arki sujuvaksi – hankkeesta syntyisi Marttaliitto ry:lle jatkossakin 

neuvontatoimintaa. Maahanmuuttajille suunnattu neuvonta sisältää, kuinka hallita 

omaa taloutta. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa selkeää ja ajanmukaista neu-

vontamateriaalia Marttaliitto ry:n kotitalousneuvojille. Neuvontamateriaali on nimel-

tään Epävarma eurosta.   

 

Epävarma eurosta -neuvontamateriaali sisältää viisi osaa, joka ovat: talouden suun-

nittelu, ostaminen ja maksaminen, luotot ja lainat, vakuutukset ja omaisuuden hoito 

sekä pyydä apua -osio. Neuvontamateriaalissa annetaan perustietoa talousasioista. 

Neuvontamateriaali pohjautuu Kuluttajaviraston vuonna 2004 tekemään Taloustie-

toa ikääntyville -julkaisuun. Neuvontamateriaali on kirjoitettu selkokielellä helpotta-

maan tekstin ymmärtämistä. Valtaosa maahanmuuttajista ei puhu eikä ymmärrä 

suomea tai on vasta aloittanut suomen kielen opiskelun.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään selkokielisen materiaalin tuottamista 

sekä ohjeistetaan monikulttuurisiin vuorovaikutustilanteisiin. Teoriatiedon pyrkimyk-

senä on tukea neuvontatilaisuuksissa työskenteleviä Marttaliitto ry:n kotitalousneu-

vojia. Teoriaosuudessa selvitettiin lyhyesti maahanmuuttajien taustoja sekä heidän 

elämäntilanteitaan. Opinnäytetyö on tehty neuvojan näkökulmasta. Työn tarkoituk-

sena on tuottaa käyttökelpoista opintomateriaalia maahanmuuttajille.  

  

Opinnäytetyön tekijät ovat mukana Marttaliitto ry:n järjestämässä toiminnassa yh-

distyksen jäseninä. Marttaliitto ry on yksi kolmannen sektorin päätoimijoista. Kol-

mannella sektorilla tarkoitetaan mm. yhdistyksiä, osuuskuntia ja säätiöitä, joiden 

tunnuspiirteinä ovat voittoa tavoittelematon talous ja yhteiskuntaa tukeva toiminta. 



   
    

Kolmas sektori toimii perheen ja yhteiskunnan välissä.  Opinnäytetyön tekijät pitävät 

aihetta, taloustietoa maahanmuuttajille, varsin ajankohtaisena sekä hyödyllisenä. 

Lisäksi aihevalinta perustuu molempien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon eli ku-

luttajapalveluun.  

 

 

2 KANOJEN HOITAJISTA MAAHANMUUTTAJIEN NEUVOJIKSI 
 

Vuonna 1899 Lucina Hagman perusti Sivistystä kodeille -nimisen yhdistyksen, jonka 

tarkoitus oli nimensä mukaisesti tuoda sivistystä suomalaiskoteihin. 1900- luvun 

alussa Mattajärjestön toiminta perustui lähinnä kotitalousneuvontaan. Martat pitivät 

erilaisia kodin- ja pihanhoitokursseja ja neuvoivat perheen emäntiä esimerkiksi kano-

jen hoidossa. Toisen maailmansodan myötä ryhdyttiin keksimään keinoja aineellisen 

puutteen torjuntaan. 1950-luvulla huomio kiinnittyi kodin talouteen sekä koneellis-

tumiseen. Tultaessa 70-luvulle kiinnitettiin huomiota hyvinvointiin ja terveyteen. 

Martat julkaisivat kyseisiin aiheisiin liittyvää kirjallisuutta sekä aloittivat torineuvon-

nan terveellisen ruuan puolesta. (Martat 2011.) 

 

90-luku toi Marttoihin nuoret ja kurssitarjonta suunnattiin heille.  Tässä vaiheessa 

Marttojen kansainvälistyminen oli jo täydessä vauhdissa, ja lisäksi mukaan tulivat 

kehitysyhteistyöprojektit Virossa ja Karjalassa. Lamavuosina Martat antoivat talous- 

ja velkaneuvontaa. 2000-luvulla kiinnostuttiin arjen hallinnasta ja opeteltiin valmis-

tamaan terveellistä ja edullista ruokaa, siivottiin sekä hoidettiin talousasioita. Uudek-

si kohderyhmäksi nousivat maahanmuuttajat. (Martat 2011.) 

 

Martat ovat uudistuva ja ajassaan kiinni oleva kotitalousneuvontajärjestö. Järjestö 

toimii aktiivisesti yhteiskunnallisena ja alueellisena vaikuttajana sekä kansallisesti 

että kansainvälisesti. Marttojen toimintaa voidaan pitää avoimena ja yhteistoimin-

taan kannustavana. (Martat 2011.)  

 

 

 



   
    

 2.1 Marttaliitto ry:n organisaatio ja rahoitus 

 

Martta-järjestön tukirankana ovat sen jäsenet, joita on yli 42 000. Järjestö koostuu 

paikallisista yhdistyksistä, alueellisista piireistä ja valtakunnallisesta keskusliitosta. 

 

 

KUVIO 1. Martta-järjestö 

 

Jokainen Martta kuuluu paikalliseen marttayhdistykseen, joita on Suomessa noin 

1200. Marttayhdistykset puolestaan kuuluvat alueellisiin Martta-piireihin (16), ja ne 

sijaitsevat maakuntien suurimmissa kaupungeissa. Helsingissä toimii Marttojen kes-

kusjärjestö Marttaliitto ry. (Martat 2011.) Martta–järjestön rakenne antaa hyvät 

edellytykset neuvonnan järjestämiselle. Järjestö ketjukouluttaa jäseniään ahkerasti ja 

jakaa ajanmukaista tietoa. 

 

Marttojen kaltainen kansalaisjärjestö saa rahoituksen hankkeista, erilaisilta ulkopuo-

lisilta tahoilta ja osan valtiolta. Martoilla on omaa liiketoimintaa, kuten piireillä Mart-

ta-kahviot ja kotiaputoiminta sekä esimerkiksi liitolla ravintola Helsingissä. Martat 

julkaisevat neuvontamateriaalia ja järjestävät kurssitoimintaa. Marttojen järjestämi-

en kurssien osallistumismaksut ovat kohtuulliset, toimintaan osallistuminen ei ole 

rahasta kiinni. 

 

2.2 Arki sujuvaksi -hanke 

 

Marttaliitto ry on tiukasti ajassa kiinni oleva järjestö. Järjestön kurssitoiminnassa ote-

taan huomioon jäsenistön toiveet ja ajan henki. Keskusjärjestö päättää toiminnan 

suuntaviivoista kenttäväen ideoita kuunnellen.  

 

Jäsenet (43000)
Yhdistykset(1200) 

Paikallinen
Piirit (16) 

Alueellinen
Marttaliitto 

Valtakunnallinen



   
    

Martoilla on yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen kanssa Arki sujuvaksi-hanke. 

Hankkeen tarkoituksena on järjestää kotitalousneuvontaa maahanmuuttajille, mie-

lenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä heidän perheilleen. Kotitalousneuvonnan ta-

voitteena on vahvistaa arjen hallinnan taitoja sekä luoda onnistumisen kokemuksia. 

Arjen hallinnan taitoja ovat mm. raha-asioiden hoito, ruuanvalmistus, siivous sekä 

hygienia. Myös terveyden edistäminen, kuten elämä ilman päihteitä ja oikea ravitse-

mus, kuuluvat neuvonnan piiriin. Neuvonnan avulla tuetaan sosiaalisten suhteiden 

kehittymistä sekä ryhmässä toimimisen taitoja. (Marttaliitto ry 2009.)  

 

Yhdessä tekemällä maahanmuuttajien suomen kielen arkisanasto karttuu, suomalai-

nen ruoka, elintarvikkeet ja kodinhoito tulevat tutuiksi, ja samalla pystytään luomaan 

uusia kontakteja kodin ulkopuolelle. Marttojen yhteistyökumppanit, esimerkiksi vas-

taanottokeskukset ja Suomen Pakolaisapu jakavat Marttojen mielipiteen siitä, että 

kotitalousneuvonta tukee kotoutumista ja suomen kielen oppimista. Kotitalousneu-

vonnan kurssit on koettu tasoltaan sopiviksi myös juuri maahan tulleille henkilöille. 

(Marttaliitto ry 2009.) 

 

Kotitalousneuvonnan kursseja on toteutettu jo vuodesta 1997 lähtien hyvässä yhteis-

työssä mielenterveys-, päihde- ja maahanmuuttaja-alan toimijoiden kanssa.  Käytän-

nössä hanketta toteutetaan maakunnallisten 16 Martta-piirin kanssa. Näin pystytään 

tavoittamaan kohderyhmät laajasti koko Suomesta. Piirit tarjoavat neuvontapalveluja 

yhteistyökumppaneille, joissa kursseja vetävät koulutetut ja kokeneet kotitalousneu-

vojat. Kurssi sisältää kodinhoitoa, ruuanvalmistusta, ravitsemustietoa, kotitalouden 

tietoa, käsitöitä ja puutarhanhoitoa. Neuvonta on erittäin käytännönläheistä, ja se 

toteutetaan pienryhmissä. Usein kokoontumiset tapahtuvat 2 - 6 kerran sarjoissa. Jos 

luento tai kurssi pidetään jonkin yksittäisen aiheen tiimoilta, toimii se silloin osana 

suurempaa kurssikokonaisuutta. (Marttaliitto ry 2009.) 

 

Vuonna 2009 Marttaliiton tavoite oli järjestää 540 kotitalousneuvonnan kurssia. Ta-

voite ylittyi huimasti, sillä kursseja pidettiin yhteensä 604 kappaletta ja osallistujia oli 

5 397 henkilöä. Aikuisten ryhmissä eniten kursseja järjestettiin mielenterveysryhmille 

ja kurssit kokoontuivat 221 kertaa. Seuraavaksi eniten kursseja järjestettiin maahan-

muuttajille, 235 kertaa, ja päihderiippuvaisille järjestettiin kursseja 122 kertaa. Maa-



   
    

hanmuuttajille järjestetyillä kotitalousneuvonta kursseilla on ollut vuosittain noin 2 

100 henkeä. Eniten kursseja on järjestetty Kainuussa (Kajaani, Sotkamo), Etelä-

Karjalassa (Lappeenranta, Rautjärvi, Taipalsaari) sekä Varsinais-Suomessa (Turku, 

Kaarina). Kurssitarjontaa on järjestetty erityisesti niissä kaupungeissa, joissa vastaan-

ottokeskukset sijaitsevat. (Marttaliitto ry 2009.) 

 

 

3 NEUVONTAMATERIAALIN KOHDERYHMÄ – MAAHANMUUTTAJAT 

 

Kun suomalainen astuu Suomen rajojen ulkopuolelle, hän on ulkomaalainen. Ulko-

maalaisena voidaan siis pitää ketä tahansa henkilöä, joka ei ole omalla maallaan. 

Suomessa asuvat tai oleskelevat ulkomaalaiset ovat tulleet maahan monista eri syis-

tä. Heidän kokemuksensa Suomesta sekä elämäntilanteensa vaihtelevat hyvin paljon. 

Eritaustaisista ulkomaalaisista käytetään erilaisia nimityksiä, kuten ulkomaalainen, 

maahanmuuttaja, pakolainen ja paluumuuttaja. (Räty 2002, 11.) 

 

Rädyn (2002, 11) mukaan ulkomaalaisena pidetään henkilöä, joka ei ole Suomen kan-

salainen. Heitä ovat esimerkiksi Suomessa tilapäisesti oleskelevat turistit ja ulkomaa-

laiset opiskelijat. Maahanmuuttajalla puolestaan tarkoitetaan Suomessa pysyvästi 

asuvia ulkomaalaisia. Maahanmuuttajat voivat tulla Suomeen esimerkiksi töihin, 

avioliiton vuoksi, paluumuuttajana tai pakolaisena. Jos henkilö joutuu jättämään ko-

timaansa poliittisista tai muista syistä, häntä kutsutaan pakolaiseksi. Vapaaehtoisesti 

maasta toiseen muuttavia henkilöitä kutsutaan siirtolaisiksi. Paluumuuttajaksi kutsu-

taan henkilöä, jolla on suomalaiset sukujuuret tai hän on ollut aiemmin suomalainen.  

 

3.1 Suomen maahanmuuttaja ryhmät 

 

Suomessa asuu ihmisiä yli 150 maasta. Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat venäläi-

set, virolaiset, ruotsalaiset ja somalialaiset. Viime aikoina varsinkin venäläisten ja 

virolaisten määrä on ollut nousussa. Suurin pakolaisryhmä ovat somalialaiset, mutta 

myös entisen Jugoslavian alueilta sekä Irakista on saapunut suhteelliset suuret pako-

laisryhmät. (Räty 2002, 10.) 



   
    

 

KUVIO 2. Suurimmat vieraskieliset ryhmät 2000 ja 2010. (Väestörakenne 2010.) 

 

3.2 Kotouttaminen ja koulutuksen tarve 

 

Jotta maahanmuuttaja löytäisi paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, työelämässä 

sekä yhteisössä, tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Tätä työtä kutsutaan kotouttamiseksi 

ja tämän työn päämääränä on maahanmuuttajan kotoutuminen. Kun maahanmuut-

taja kotoutuu Suomeen, tulee hänen oppia uusi kieli, yhteiskunnan käyttäytymis-

säännöt ja normit. Kaikki arkiset asiat kuten, joukkoliikenteellä kulkeminen tai kau-

passa käynti, on opeteltava. Kotoutuminen uuteen maahan ei käy helposti ja siihen 

tarvitaan tukea. (Räty 2002, 8.)  

 

Sisäasianministeriön mukaan kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä 

kotoutumista edistäviä toimia. Niiden tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat 

osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan samalla tavoin kuin muutkin maassa 

asuvat kansalaiset. (Sisäasianministeriö 2011.) Myös hallituksen maahanmuutto- ja 

pakolaispoliittisen ohjelman mukaan yhteiskunnan tulee eri tavoin edistää maahan-

muuttajien kotoutumista ja tasa-arvoista kohtelua yhteiskunnassa. Pysyvästi Suo-

messa asuvilla maahanmuuttajilla tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 

syntyperäisillä suomalaisilla. Yhteiskunnan pitäisi pystyä myös turvaamaan maahan-

muuttajille mahdollisuus säilyttää oma kielensä sekä kulttuurinsa. (Räty 2002, 134.)  



   
    

Käytännössä kuntien tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttamisen toteutus sekä 

palvelujen yhteensovittaminen. Kotouttamispalveluja ovat esimerkiksi ensiasunto, 

tulkkipalvelut sekä toimeentulotuki. Käytännön kotouttamistyöhön osallistuvat kun-

nan eri sektorit kuten työvoimaviranomaiset, neuvontaata järjestävät tahot sekä 

kolmas sektori. Kotouttamistyössä erityisesti järjestöjen ja vapaaehtoistyön rooli on 

suuri. Maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja valtaväestöön voi edistää 

esimerkiksi harrastaminen paikallisessa urheiluseurassa tai Martoissa. Vapaa-ajan 

toiminta on tärkeää erityisesti niille maahanmuuttajille, jotka eivät pääse töihin tai 

koulutukseen. (Räty 2002, 140–141). 

 

Kouvolan maahanmuuttopalvelujen sosiaalityöntekijä Karoliina Mäen (2011) mukaan 

maahanmuuttajat tarvitsevat neuvontaa käytännön raha- asioiden hoidossa. Maa-

hanmuuttajille kerran kuukaudessa maksettava toimeentulotuki on vaikeaa saada 

riittämään seuraavaan maksupäivään saakka, käteinen raha hupenee nopeasti. Maa-

hanmuuttajien henkilöllisyys on vaikea todentaa, joten he eivät saa pankkitiliä raha-

asioiden hoitamista varten. Karoliina Mäen haastattelun perusteella uskomme, että 

Marttaliitto ry:n suunnittelemalle taloustiedon neuvontakurssille on selkeä tarve 

yhteiskunnassamme.   

 

 

4 SELKOKIELINEN NEUVONTAMATERIAALI 

 

Hannu Virtasen artikkelin mukaan (2002) vuoden 2006 loppupuolella Suomessa asui 

yli 120 000 ihmistä, joille suomi ei ole äidinkieli. Ja vuosittain Suomeen tulee pakolai-

sina lähes 1000 henkilöä. Näiden maahanmuuttajien selkokielen tarpeet vaihtelevat 

riippuen heidän aikaisemmasta koulutuksestaan ja kulttuuritaustastaan. Osa maa-

hanmuuttajista hyötyy sekokielisestä informaatiosta vain hetken suomen kielenopis-

kelun edetessä, toisille selkokielisestä voi tulla pysyvä tiedonvälityskanava. (Selko-

keskus 2011.) 

 

Tekemäämme neuvontamateriaali on suunnattu nimenomaan maahanmuuttajille, 

jotka hyötyvät helppolukuisesta sekä selkeästä tekstistä. Seuraavaksi käsittelemme 

tarkemmin selkokielisen tekstin tuottamista. 



   
    

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on demokraattinen oikeus osallistua oman 

yhteiskuntamme taloudelliseen sekä sosiaaliseen elämään. Jotta jokainen voi ottaa 

osaa valtakulttuurin elämään, tarvitaan tietoa. On välttämätöntä saada tietoa oman 

yhteiskunnan kulttuurista, lainsäädännöstä, politiikasta, kirjallisuudesta, käytännöistä 

ja kansallisista ominaispiirteistä. Tietoa tarvitaan, jotta pystytään seuraamaan yhteis-

kunnan päätöksiä ja vaikuttamaan niihin. Lisäksi nykyisessä tietoyhteiskunnassa vaa-

ditaan taitoa käyttää ja ymmärtää uusia tiedonvälitystapoja kuten Internetiä. (Sainio 

2000, 11 - 12.)  

 

Selkokielinen informaatio on tärkeää monille eri ryhmille yhteiskunnassa. Näitä ryh-

miä ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on asuinmaansa kielen lukemis- ja kirjoittamis-

vaikeuksia. Vaikeudet voivat johtua monista erilaisista syistä kuten kehitysvammasta, 

vähäisestä koulutuksesta, sosiaalisista ongelmista tai siitä, että valtaväestön viralli-

nen kieli on eri kuin oma äidinkieli. Selkokielisen julkaisun tulisi olla mahdollisimman 

laajan käyttäjäkunnan tavoitettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalissa esite-

tään vain kaikkein tärkein informaatio niin suoraviivaisesti, että se on laajan yleisön 

ymmärrettävissä. (Sainio 2000, 17.) 

 

Selkokielen määritelmä on seuraava: selkokieli on suomen kielen muoto, 
joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskiel-
tä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, 
joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. (Selkokeskus 2011). 
 

 

Selkokielistä materiaalia voidaan luonnehtia helppotajuiseksi ja suorasanaiseksi kie-

lenkäytöksi. Tekstin tulee olla selkeää ja rakenteen pitää olla loogista, joten tekstin 

tuottamisessa tulee välttää kaikkia tarpeettomia sivujuonia, sanoja, ilmaisuja ja lau-

seita. Myös abstrakteja käsitteitä tulisi välttää, tai jos tämä ei ole mahdollista, tulisi 

käsitteitä selittää konkreettisin erimerkein.  Valtaosa informaatiosta on kuitenkin 

tarkoitettu aikuisille, joten lapsellista tai naiivia kirjoitustapaa tulisi välttää ja pyrkiä 

esittämään asiat aikuisille soveliaassa muodossa. (Sainio 2000, 16–17.)  

Selkokielen periaatteita on tutkittu ja kehitetty Suomessa 1980- luvulta asti. Se, mi-

ten kieltä voi muokata helpommaksi, on muuttunut vuosien varrella. Ajan myötä on 

saatu lisää tietoa kohderyhmien erilaisista kielellisistä tarpeista ja vaikeuksista. Lisäk-



   
    

si yhteistyötä on lisätty eri kielentutkimustahojen sekä kansanvälisten toimijoiden 

kanssa. Tämän hetkiset selkokielen periaatteet onkin sovellettu kahdesta kansainvä-

lisestä ohjeistuksesta: Guidelines for Easy-to-read Material sekä Tee se helpoksi - 

materiaalista. (Leskelä & Virtanen 2006, 12- 14.)  

 

4.1 Selkokielinen teksti  

 

Kaikessa kirjoittamisessa, kuten myös selkokielisessä, tekstin sisältö on tärkeintä. On 

mietittävä, mitä haluaa sanoa ja kenelle. Tärkeää on rajata aihe olennaiseen ja pitää 

tekstin sisältö johdonmukaisena.  Kirjoitettaessa kohderyhmälle, jolla on lukuvaike-

uksia, on panostettava enemmänkin kuvitukseen kuin tekstiin sinänsä, jotta saadaan 

informaatio paremmin perille.  Kun ryhdytään tuottamaan varsinaista tekstiä, on py-

rittävä valitsemaan sanasto- ja kielityyppi, joka kiinnostaa ja sopii parhaiten kohde-

ryhmälle. On käytettävä yksinkertaisia sanoja mahdollisimman yksinkertaisella taval-

la. Jos joudutaan käyttämään abstrakteja käsitteitä, on ne selitettävä konkreettisin 

esimerkein. Kirjoittamisessa on hyvä käyttää lyhyitä, jokapäiväisiä puhekielen sanoja. 

Hyvä keino on puhutella lukijoita suoraan käyttäen persoonapronomineja: ”Sinulla 

on oikeus… ” on paljon parempi kuin ”Palvelujen käyttäjillä on oikeus…”. Tekstissä voi 

käyttää paljon käytännön esimerkkejä. Ne auttavat ihmisiä ymmärtämään abstrakte-

ja käsitteitä ja suhteuttamaan tietoa omaan elämäänsä. (Sainio 2000, 24–25.) 

 

Sainio (2000) kehottaa puhuttelemaan lukijoita kunnioittavasti ja käyttämään aikuis-

ten kieltä silloin kuin kirjoitetaan aikuisille. On myös harkittava, milloin voidaan käyt-

tää sinuttelu- ja teitittelymuotoja. Kirjoitettaessa pyritään käyttämään myönteistä 

kieltä sekä lyhyitä lauseita. Esitetään yksi asia yhdessä lauseessa.  

 

Vaikeat sijamuodot ja verbirakenteet on syytä korvata helpommilla muodoilla. 

Hämmentäviä ilmaisuja ovat esimerkiksi: saattaisi, pitäisi, nähdäkseni jne.  On myös 

oltava hyvin varovainen sanontatapojen sekä vertauskuvien kanssa. Toki niillä voi 

elävöittää tekstiä, mutta vain jos sanontatavat tai vertauskuvat ovat yleisiä jokapäi-

väisessä puhekielessä. (Sainio 2000, 25–26.) 

 



   
    

Lukusanoja kannattaa välttää. Esimerkiksi vuosilukujen käytössä voi käyttää kuvausta 

kauan aikaa sitten vuosiluvun 1850 sijasta. Suurten lukujen kuten 3 529 sijasta voi 

käyttää sanoja paljon, monta jne.  Myös vierasperäisiä tai lainasanoja on syytä vält-

tää. Jos tekstissä joutuu käyttämään erityissanoja tai lyhenteitä on ne aina selitettä-

vä. Ammattisanastoa ei tule käyttää, sillä ne ovat merkityksettömiä suurelle osalle 

ihmisistä. Kirjoittaessa on vältettävä viittauksia tekstin muihin osiin, koska kohde-

ryhmä voi kokea sen hankalaksi. (Sainio 2000, 25–26.) 

 

Kirjoittajan tulee varautua siihen, että kun valmista tekstiä muutetaan selkokielelle, 

se yleensä pidentyy alkuperäisestä muodostaan. Sainion (2000,28) mukaan on ehdot-

toman tärkeää, että tekstin kohderyhmä lukee selkokielisen luonnoksen ennen kuin 

se julkaistaan. Tällä varmistetaan se, että teksti todella vastaa kohderyhmän tarpeita 

ja he ymmärtävät sen.  

 

4.2 Tekstin ulkoasu ja luettavuus 

 

Neuvontamateriaali on pyritty tuottamaan selkokielen kirjoitusohjeiden mukaisesti ja 

seuraavassa kappaleessa paneudutaankin tarkemmin selkokielisen tekstin ulkoasuun.  

 

Tekstin ulkoasun eli typografian tärkein tehtävä on saattaa teksti mahdollisimman 

miellyttävään ja helppolukuiseen muotoon. Hyvään luettavuuteen vaikuttavat riittä-

vän kirjainkoon lisäksi kirjantyyppi. Kirjainkoolle ei ole yhtä yleispätevää ohjetta. Va-

lintaan vaikuttaa käytössä olevan palstan leveys, kirjaintyypin selvyys sekä mittasuh-

teet. Myös lukijoiden ikä on syytä ottaa huomioon kirjainkokoa valitessa. Kirjoitusoh-

jelmien oletusarvo, 12 pistettä, on usein liian suurta normaaliin tekstiin. Jos kirjain-

tyypin luettavuus on hyvä, voi kirjain koko olla jopa 9 pistettä. (Itkonen 2006, 72–74.) 

 

Selkokielisissä julkaisuissa käytetään usein antiikva kirjaintyyppiä, josta hyvänä esi-

merkkinä on Times New Roman muoto. Selkokieliseen julkaisuun kannattaa valita 

jokin yleinen ja tavallinen kirjaintyyppi, jolloin lukeminen on helpompaa. Sujuva lu-

keminen perustuu siihen, että kirjaimet poikkeavat riittävästi toisistaan ja ne pysty-

tään tunnistamaan nopeasti ja ilman pysähdyksiä. Jotta lukeminen olisi mahdolli-

simman sujuvaa, kannattaa välttää turhaa suuraakkosten käyttöä. Suuraakkosten 



   
    

lukeminen on raskasta ja yhtenäisestä tasapaksusta nauhasta on vaikea hahmottaa 

eri kirjaimia. (Itkonen 2006, 75–76.) 

 

LUOTOT JA LAINAT

 Lainata rahaa vai säästää

 Ostaa käytettyjä tuotteita

 Ostaa käteisellä

 

 

KUVIO 3. Luotot ja lainat 

 

Hyvään luettavuuteen vaikuttavat myös rivien pituus sekä rivivälit. Lukeminen tapah-

tuu pienin hyppäyksin niin, että silmä huomio 5 - 10 merkkiä kerrallaan. Ihanteellise-

na rivin pituutena pidetään 55 - 60 merkkiä rivillä välilyönnit mukaan lukien, jolloin 

silmä tekee rivin aikana 6 - 12 nopeaa pysähdystä. Rivin minimipituutena pidetään 35 

- 40 merkkiä rivillä. Tätä lyhyemmät rivit aiheuttavat lukijalle tarpeetonta rivinvaihtoa 

sekä ulkonäkö ongelmia palstaan. Rivin pituus ja rivinväli ovat erottamattomat: kun 

toinen muuttuu, täytyy toistakin muuttaa. Perusidea on, että pitkät rivit vaativat 

enemmän rivinväliä kuin lyhyet rivit. Tämä vaikuttaa suoraan luettavuuteen. Jos teks-

tin rivit ovat pitkiä ja riviväli pieni, on seurauksena tiiviin ja raskaan näköinen teksti, 

eikä se houkuttele lukemaan. Reilu riviväli helpottaa lukijaa löytämään pitkän rivin 

päästä helposti seuraavan rivin alkuun. Tarpeettoman suuri riviväli ei kuitenkaan aina 

paranna luettavuutta, vaan seurauksena voi olla palstan ”hajoaminen”. (Itkonen 

2006, 76–78.) 



   
    

 

Selkokielisissä julkaisuissa teksti ladotaan lähes poikkeuksetta niin, että se on oikeas-

ta reunasta liehu. Tavujakoja ei ole tarpeen käyttää muuten kuin yhdyssanan jakami-

seksi kahdelle riville. Lauseet pyritään aloittamaan rivin alusta, mutta varotaan, ettei 

tekstistä tule liian luettelomaista.  Väliotsikot ryhdittävät tekstiä ja ohjaavat lukijaa 

tekstin sisällä. Väliotsikoita voi korostaa tarvittaessa fontin vaihdolla tai välien käytöl-

lä. Myös painopaperilla sekä painovärillä on oma merkityksenä luettavuuden kannal-

ta. Paperin värisävy vaikuttaa lukemisen miellyttävyyteen. Kaikkein parhaimpia ovat 

mattapäällysteiset tai päällystämättömät luonnonvalkoiset tai hieman kellertävät 

paperit. Myös painopaperin opasiteetti eli läpinäkymättömyys vaikuttaa siihen kuul-

taako edellisen sivun teksti paperin läpi. Viimeisenä tekijänä tekstin luettavuuden 

kannalta Itkonen (2006) mainitsee tarpeeksi vahvan painojäljen, mustan on oltava 

mustaa eikä harmaata. (Itkonen 2006, 84–86.) 

 

4.3 Kuvitus elävöittää 

 

Hiidenmaan (2006) mukaan nykyajan kirjoille on tyypillistä, että tietoa esitetään ku-

vin, taulukoin, leipätekstien sekä tietoruutujen avulla. Voidaan sanoa, että kirjat 

koostuvat mosaiikkimaisesti eri elementeistä. Jotta tästä mosaiikista saadaan yhte-

näinen kokonaisuus, on eri elementtien oltava suhteessa toisiinsa. Yleensä kantavana 

elementtinä on leipätesti, toinen osio esittää täydennyksen (esim. kuva ja kuvatesti) 

ja kolmas kertaa keskeiset sisällöt (esim. tietoruutu). Kokonaisuuden on pysyttävä 

hallinnassa. (Hiidenmaa 2006, 61.) 

 

Selkokielisessä julkaisussa ilmiasu on hyvin tärkeää. Tekstissä tulisi olla paljon valoku-

via, kuvitusta sekä symboleja, jotka tukevat tekstin ymmärrettävyyttä.  Myös kuvituk-

sen tulee seurata tarkasti tekstin sanomaa ja olla helppotajuista. (Sainio 2000, 17.) 

 



   
    

KUUKAUDEN MENOT

Kiinteät menot

 Toistuvat

 Hinta määrätty

 Et voi vaikuttaa 

suuresti

Muuttuvat menot

 Vaihtelevat

 Voit vaikuttaa 

 Sinä päätät

 

 

KUVIO 4. Talouden suunnittelu 

 

4.4 Helposti tulkittavaa puheviestintää 

 

Selkokielen periaatteet pohjautuvat kirjoitettuun tekstiin, ja vasta kymmenisen vuot-

ta sitten alettiin pohtia, voitaisiinko näitä oppeja soveltaa myös puheviestintään. 

Alun tälle pohdinnalle antoivat maahanmuuttaja-asiakkaat, jotka ovat vielä varsin 

uusi selkokielen kohderyhmä. Maahanmuuttajille puhuttu kieli on lähes yhtä vaikeaa 

kuin kirjoitettu. (Leskelä 2006, 37–38.)   

 

Martta-järjestön neuvojat ovat uuden haasteen edessä maahanmuuttajaryhmien 

kanssa. Helposti tulkittavaan puheviestintään on kiinnitettävä huomiota enemmän. 

Seuraavissa luvuissa on enemmän tietoa selkeästä viestinnästä. 

 

Selkokielistä vuorovaikutusta tarvitaan tilanteissa, joissa keskustelun toisen osapuo-

len kommunikointi- tai kielitaito on selvästi huonompi kuin toisen. Selkokielisessä 

vuorovaikutuksessa osaavampi viestijä muokkaa puhettaan rakenteellisesti, sisällölli-

sesti sekä sanallisesti toisen osapuolen tarpeiden mukaiseksi. Osaavamman osapuo-

len on myös muokattava eleitään ja ilmeitään helpommin ymmärrettävään muotoon. 



   
    

Apuna voidaan tarvittaessa käyttää viittomista, piirtämistä tai kuvia. Selkokielisen 

vuorovaikutuksen tavoitteena on helpottaa molemminpuolista ymmärtämistä sekä 

tehdä mahdolliseksi molempien osallistuminen vuorovaikutus tilanteeseen. Selko-

kieltä on tarkoituksella muokattu helpommaksi kuin yleiskieli; se ei ole sama asia kuin 

selkeä yleiskieli. Selkokielen kehittämisen lähtökohtana ovat aina kielenkäyttäjien 

erityistarpeet. Tarve kehittää suullisen selkokielen ohjeita on voimistunut vuosien 

myötä. Näitä oppeja tarvitaan erityisesti vammaistyössä sekä suomen kielen opiskeli-

joiden kanssa. (Kartio, 2009 8-9.) 

 

Kartion (2009) mukaan vuorovaikutuksessa on aina tärkeintä oikea asenne. Jos on 

halua oppia ymmärtämään sekä tukemaan toisen vuorovaikutustaitoja, siihen voi 

oppia. Mitä enemmän vuorovaikutustaitojaan käyttää, sitä helpommaksi keskustelu 

käy. Kaiken ilmaisun, myös selkokielisen, pohjalla on halu olla lähellä toista ihmistä ja 

päästä yhteyteen hänen kanssaan. Loppu on tekniikkaa. (Kartio 2009, 5-7.) 

 

4.5 Käytännönläheisiä viestintäohjeita neuvojille 

 

Tärkein yksittäinen ohje selkopuhujalle on, puhu yhdestä asiasta kerrallaan. Varsinkin 

jos selkokielellä kerrotaan vaikeasta ja monimutkaisesta asiasta, on liikaa tiedon tii-

vistämistä vältettävä. Kannattaa annostella asiat niin, että yksi asia sanotaan yhtenä 

kokonaisuutena. Selkopuheessa kannattaa välttää myös pitkiä polveilevia lauseita. 

On pyrittävä puhumaan mahdollisimman lyhyesti ja järjestelmällisesti. Jos kuitenkin 

joudutaan käyttämään pitkiä puheenvuoroja, tulee niiden jälkeen varmistaa, että 

kuulija on pystynyt seuraamaan puhetta ja ymmärtänyt sen. Kuten selkokielen kirjoit-

tamisessa myös puhumisessa on käytettävä keskustelukumppanin ikätasolle sopivaa 

kieltä. Jos aikuiselle ryhdytään puhumaan kuten lapselle, on tämä vaikea ottaa aikui-

sen rooli keskustelussa. Selkokieltä puhuttaessa on keskustelukumppani otettava 

mukaan tavallista aktiivisemmin. Esimerkiksi keskustelukumppania voi houkutella 

mukaan kysymällä tämän mielipidettä aiheesta. Kysymyksien muotoiluun täytyy kiin-

nittää huomiota. Avoimet kysymykset ovat yleensä parhaita, sillä ne eivät rajoita vas-

tausta etukäteen. (Kartio 2009, 12–15.) 

Kartio (2009, 16–20) antaa selkopuhujille ohjeita myös sanavalinnoista. Yleensä pu-

huessa on hyvä käyttää jokapäiväisiä, tuttuja sanoja. Ammattisanastoa ja sivistyssa-



   
    

noja on syytä välttää, tai ainakin ne on selitettävä kuulijoille. Myös abstraktit sanat, 

kielikuvat ja sanonnat tarvitsevat tarkempaa selitystä. Esimerkiksi sanonnan ”karkaa 

mopo käsistä” todellinen merkitys voi jäädä monelle kielen oppijalle epäselväksi. Jos 

kaikki osallistujat ovat samalta murrealueelta, ei murteellisia ilmauksia tarvitse vält-

tää. Mutta jos keskustelukumppanit ovat eri murrealueelta tai suomen kielen opiske-

lijoita kannattaa murreilmaisuja välttää, sillä ne voivat olla erittäin hankalia selkokie-

len tarvitsijoille. Selkopuhujan on hyvä korostaa viestinsä ydinsanoja. Puheen tehos-

teena voidaan käyttää ilmeitä ja eleitä. Jos huomataan, ettei keskustelukumppani 

ymmärrä jotakin sanaa, se toistetaan. Jos tämä ei tuota tulosta, keksitään sanalle 

kiertoilmaus. Sanaa selitettäessä kannattaa ottaa avuksi piirtäminen tai näyttäminen. 

Myös konkreettiset esimerkit ympäristöstä tai keskustelukumppanin elämästä autta-

vat. 

 

Selkopuheessa ei painoteta jokaista sanaa erikseen, sillä se häiritsee kokonaisuuden 

ymmärtämistä. Sen sijaan ajatuskokonaisuuksien välissä on hyvä pitää taukoja. Sel-

kopuheessa pitkät tauot ovat tärkeitä, jotta selkokieltä tarvitseva keskustelukump-

pani ehtii keskusteluun mukaan. On myös muistettava, että osaavampi viestijä tarkis-

taa aika ajoin, onko keskustelukumppani ymmärtänyt. Tämä voidaan tehdä esimer-

kiksi tarkistuskysymyksillä. Keskustelutilanteessa tulee puhua hitaasti, mutta varotta-

va jokaisen äänteen venyttämistä, koska tämänkaltainen puhe on luonnotonta. Sa-

nomaa voi painottaa korostamalla äänensävyä, voimakkuutta tai sävelkulkua, mutta 

varottava, ettei puheeseen tule ”yli näyttelemisen” tuntua. (Kartio 2009, 22–23.) 

 

Kartio (2009, 23–24) antaa myös hyviä neuvoja puhetta tukevista keinoista. Ilmeet ja 

eleet tulevat luonnostaan osaksi keskustelua, ja joskus niitä voidaan tietoisesti hie-

man liioitella. Esimerkiksi vaihtoehtoja luetellessa voidaan laskea sormilla tai liikettä 

voidaan jäljitellä kädellä. Myös esineiden ja asioiden osoittaminen on hyvä keino tu-

kea puhetta keskustelussa. Myös muita puhetta tukevia keinoja kuten kuvien näyt-

tämistä, piirtämistä, viittomista ja esittämistä kannattaa käyttää ennakkoluulotto-

masti. Usein selkokielen käyttäjä hyötyy puhetta tukevista keinoista, vaikka viestisikin 

itse puheella. 

 



   
    

5 NEUVONTATYÖN HAASTEET 

 

Arvioimme, että tämän opetusmateriaalin kurssitilaisuuksissa Marttojen kotitalous-

neuvojat joutuvat varsin haasteelliseen tehtävään. Kuinka välittää tietoa monikieli-

sessä ja kulttuurisessa ryhmässä? Uskomme, että kun eri kulttuurit kohtaavat, tarvi-

taan halua ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, jotta viestiminen onnistuisi kulttuu-

rieroista sekä kielivaikeuksista huolimatta. Uskomme myös, että tieto maahanmuut-

tajien lähtökohdista sekä elämäntilanteesta helpottaa neuvontatyöhön asennoitu-

mista.  

 

Monet maahanmuuttajat tulevat Suomeen kulttuureista, joissa on totuttu ns. asia-

mieskulttuuriin. On totuttu siihen, että sukulainen, tuttavat tai tulkki hoitaa asioita. 

Hyvin yhteisöllisistä kulttuureista tulevat ihmiset voivat olla tottuneita siihen, että 

joku muu päättää asian heidän puolestaan, eikä omaan elämäntilanteeseen voida 

itse vaikuttaa. Haastavaa voi olla myös rakentavan palautteen antaminen. Yhteisö-

keskeisissä kulttuureissa rakentavan palautteen saaminen voi merkitä koko ryhmään 

kohdistuvaa häpeää sekä kasvojen menetystä. (MoTy 2011.) 

 

Kymenlaakson Martat ry:n kotitalousneuvoja Virpi Ikosella on käytännön kokemusta 

maahanmuuttajille suunnatusta neuvontatyöstä. Ikosen mukaan maahanmuuttajien 

lähtökohdat ovat varsin erilaiset ja varsinkin yhteisen kielen puuttuminen vaikeuttaa 

neuvontatyötä. Kuvia käyttämällä on pystytty kommunikoimaan tyydyttävästi. Va-

paaehtoisesti maahan saapuneilla henkilöillä on paremmat edellytykset sopeutua 

uuteen ympäristöön.  (Ikonen 2010.) 

 

5.1 Maahanmuuttajien pakolaiskriisi  

 

Ihminen sopeutuu uuteen ympäristöön vähitellen, ja tätä sopeutumisprosessia voi-

daan verrata minkä tahansa kriisin läpikäymiseen. Usein pakolaisten kohdalla puhu-

taankin kulttuurishokin sijasta pakolaiskriisistä. Maahanmuuttajien kanssa työskente-

levien henkilöiden on hyvä tietää ja tunnistaa kriisin vaiheet, jotta pystytään parem-

min ymmärtämään asiakkaan käyttäytymistä. Kulttuurisokin ensimmäinen vaihe on 



   
    

kuherruskuukausivaihe. Tällöin ihminen on innossaan kaikesta uudesta ja uskoo 

mahdollisuuksiinsa. Päällimmäisenä voi olla tyytyväisyys siitä, että on päässyt turval-

liseen ympäristöön. Torjuntavaiheessa henkilö suhtautuu vihamielisesti uuteen kult-

tuuriin ja turhautuu pienistäkin vastoinkäymisistä. Tällöin aletaan kaivata ja yli-

ihannoida omaa taakse jäänyttä kulttuuria. Torjuntavaiheessa oivalletaan, että ollaan 

nyt ja tullaan aina olemaan maahanmuuttaja. Tasapainonhakuvaiheessa henkilö hy-

väksyy uuden elämän sekä sen suomat mahdollisuudet sekä rajoitukset. Tunteet ei-

vät ole enää yksipuolisen myönteisiä eivätkä kielteisiä. Kun henkilö saavuttaa use-

amman kulttuurin hallintavaiheen, hän on omaksunut kahden kulttuurin kielen, arvot 

sekä tavat. Ja hän osaa tasapainottaa elämänsä niiden väliin. (Räty 2002, 120–122.) 

 

5.2 Maahanmuuttajien sopeutuminen 

 

Maahanmuuttajien sopeutuminen etenee hyvin yksilöllisesti ja siihen vaikuttavat 

monet eri seikat. Yksi tärkeimmistä asioista on lähtötilanne. Vapaaehtoisesti muutta-

neen on helpompi sopeutua uuteen tilanteeseen kuin pakon edessä lähteneen henki-

lön. Jos lähtö- ja tulomaan kulttuurit ovat hyvin samantapaiset, on maahanmuuttajan 

helpompi hyväksyä uuden maan arvomaailma ja tavat. Myös aiempi koulutus ja kieli-

taito helpottavat uuden kielen omaksumista ja tämä tietysti tukee sopeutumista. 

Maahanmuuttaja saa tukea sopeutumisprosessiin omasta perheestään sekä saman 

etnisen ryhmän edustajista.  Usein lasten on aikuisia helpompi sopeutua uuteen ym-

päristöön. (Räty 2002, 140.) 

 

On sanomattakin selvää, että myönteiseen ja tukevaan ympäristöön on helpompi 

tulla kuin välinpitämättömään ja negatiiviseen. Rädyn (2002, 122) mukaan haastavin-

ta uuteen ympäristöön sopeutumisessa on ennustettavuuden puuttuminen. Täytyy 

olla jatkuvasti varuillaan ja tarkkaavainen.  Tunnetta voi verrata siihen, kun on juuri 

vaihtanut koulua tai työpaikkaa eikä voi tietää, mihin mikäkin ovi johtaa. Maahan-

muuttajalle elämän ennustettavuuden puuttuminen sekä lisäksi vieraskielisten opas-

kylttien ja tuoteselosteiden lukeminen saattaa viedä voimat jokapäiväisessä arjessa.  

 

 



   
    

Myös maahanmuuttajan oma persoonallisuus vaikuttaa sopeutumiseen: joustavan ja 

avoimen ihmisen on aina helpompi sopeutua joukkoon. Sopeutumiseen vaikuttavat 

monet eri tekijät, mutta kuitenkin ihmiset ovat yksilöitä, jotka reagoivat muutoksiin 

eri tavoin.  

 

5.3 Kulttuurienvälinen viestintä 

 

Kun puhutaan kulttuurienvälisestä viestinnästä, tarkoitetaan yksinkertaisesti eri kult-

tuureista tulevien henkilöiden välistä viestintää. Hyvät viestijät ovat joustavia, otta-

vat toiset huomion ja omaavat tietynlaista kulttuuri- ja viestintäherkkyyttä. (MoTy 

2011.)  

 

Jotta ihmiset ymmärtävät toisiaan, tarvitaan muutakin kuin yhteinen kieli. Yksilöt 

tulkitsevat viestejä omalla tavallaan ja tähän tulkintaan vaikuttaa asiasisällön lisäksi 

esimerkiksi äänenpaino, jolla viesti esitetään. Valtaosa viestinnästä onkin sanatonta 

oheisviestintää. Myös kulttuurilla on suuri vaikutus viestimiseen. Jokainen voi kuvitel-

la, miten eri tavoin italialainen henkilö elehtii puhuessaan verrattuna suomalaiseen 

serkkuunsa. Myös keskustelukumppaneiden keskinäinen välimatka tai keskustelun 

aikana tapahtuva kosketus ovat sidoksissa heidän kulttuureihin. Arabimaissa on hyvin 

tavallista, että miehet kulkevat ja jutustelevat käsi kädessä ilman että siihen liittyy 

mitään seksuaalista. Siksipä suomalaisten eleetön ja hillitty viestintätyyli saattaa tun-

tua ulkomaalaisista hieman kylmältä ja etäiseltä. (Räty 2002, 66.) 

 

Rädyn (2002, 67) mukaan suomalaiset ovat suoria viestijöitä eli keskustelutilanteessa 

mennään suoraan asiaan. Tämä länsimaalaisten ilmaisun selkeys ja lyhyys saattaa 

vaikuttaa esimerkiksi aasialaisesta näkökulmasta hyvinkin epäkohteliaalta. Aasialaiset  

ovat tottuneet johdattelemaan keskustelukumppaniaan asiaan, kyselemällä ensim-

mäiseksi keskustelukumppanin sekä tämän perheen kuulumisia. Suomalainen viestin-

tä on myös hyvin tulosorientoitunutta: halutaan saada viesti perille. Asioista puhu-

taan ”niiden oikeilla nimillä” ja keskustelussa käytetään vähäisesti vertauskuvia tai 

kiertoilmauksia. Monissa Aasian, Afrikan sekä Latinalaisen Amerikan maissa keskuste-

lu on puolestaan vuorovaikutusprosessi, jolla voidaan käydä eräänlaista älykkyysmit-

telyä. Etenkin somalialaisessa kulttuurissa arvostetaan hyvää jutunkertomistaitoa. 



   
    

Saattaakin olla, että hyvä jutunkertoja hiukan värittää tarinaa ja pitää kuulijaa hie-

man yksinkertaisena, jos hän uskoo kaiken. Puolestaan totuudessa pysyminen on 

olennainen osa suomalaista viestintää. Totuuden kiertäminen ja hätävalheet hyväk-

sytään vain kohteliaisuussysistä.  

 

Räty (2002, 68) kirjoittaa, että kulttuuri määrittelee sopivat ja sopimattomat pu-

heenaiheet. Suomessa puhutaan hyvinkin vapaasti seksistä tai politiikasta, mutta 

edes parhaan ystävän palkkaa ei ole sopivaa kysyä. Joka puolestaan on esimerkiksi 

aasialaisessa kulttuurissa täysin hyväksyttävää. Suomen kielessä kohteliaisuutta il-

maistaan konditionaalilla: ”tulisitko tänne” ja usein ulkomaalaisilta tämä saattaa jää-

dä huomaamatta ja he pitävät lyhytpuheisia suomalaisia epäkohteliaina.   

 

Keskustelutilanteessa on hyvä muistaa, että jo kahden suomalaisen välisessä keskus-

telussa sanoilla voi olla eri merkitykset. Vieraan kielen oppiminen ei tarkoita, että 

oppisi sanojen täsmällisen merkityksen. Kaikilla sanoilla ei ole vain yhtä oikeaa merki-

tystä. (Räty 2002, 66.) 

 

 

6 NEUVONTAMATERIAALI EPÄVARMA EUROSTA 

 

Maahanmuuttajille suunnattu neuvontamateriaali on tehty Kuluttajaviraston Talous-

tietoa ikääntyville julkaisun (Kuluttajavirasto 2011) pohjalta ja tämä oli Marttaliitto 

ry:n toive. Taloustietoa ikääntyville julkaisu on tehty selkokielellä ikääntyvien henki-

löiden tarpeita vastaavaksi. (Känsälä 2010.) 

 

Epävarma eurosta – neuvontamateriaali on tehty Poverpoint – ohjelmalla dioiksi ja se 

koostuu viidestä eri kokonaisuudesta. Liite 1. Talouden suunnittelu: määrittelee kurs-

sin tavoitteet ja auttaa asiakasta selvittämään, mistä oman talouden tulot sekä me-

not koostuvat. Liite 2. Ostaminen ja maksaminen: kertoo mm. erilaisista maksuta-

voista sekä välineistä. Liite 3. Luotot ja lainat: selvittää mitä asiakkaan on syytä huo-

mioida lainaa ottaessa. Liite 4. Vakuutukset ja omaisuuden hoito: muistuttaa asiakas-

ta siitä miten tärkeää on turvata omaisuutensa sekä itsensä vakuutuksella. Liite 5. 

Pyydä apua: tässä osiossa neuvotaan asiakasta mitä tulisi tehdä talousvaikeuksissa.  



   
    

 

6.1 Neuvontamateriaalin tuottaminen 

 

Lähtökohtana neuvontamateriaalin tuottamiseen on ollut materiaalin muokattavuus. 

Marttaliitto ry:n edustajien toiveesta neuvontamateriaali päätettiin tuottaa sähköi-

sessä muodossa muokattavuuden vuoksi. Erityisesti talousasioissa tapahtuu jatkuvas-

ti muutoksia, ja nyt neuvontamateriaalin päivittäminen on yksinkertaista ja helppoa. 

Marttaliitto ry:lle on tärkeää jakaa neuvontaryhmille oikeaa tietoa. Toimeksiantaja 

toivoi neuvontamateriaalista yksinkertaista, korkeintaan neljän luentojakson kurssi-

kokonaisuutta, joka käsittää perusasioiden lisäksi tehtäviä ja materiaalin kotiin jaet-

tavaksi. (Känsälä 2010.) 

 

Diojen rakenne on pääasiassa kolmiosainen: perustieto, lisätieto sekä tehtävä. Perus-

tieto-osuudessa käsitellään aihepiirin perusteet. Diojen lisätietokenttä näkyy vain 

neuvojille, jotka voivat halutessaan muokata niitä ja lisätä itselleen muistisanoja neu-

vontatilaisuutta varten. Lisätietoihin voidaan esimerkiksi laittaa oman paikkakunnan 

viranomaisten yhteystietoja, jotka neuvoja ilmoittaa tarpeen vaatiessa kurssilaisille. 

Tehtäväosuudessa juuri käsiteltyä asiaa harjoitellaan käytännönläheisellä tehtävällä, 

kuten kaupassa asioinnilla. Neuvontamateriaaliin voidaan myös lisätä dioja neuvon-

taryhmien tarpeiden mukaan esimerkiksi posti- ja kotimyynnistä. 

 

 



   
    

TEHTÄVÄ

Ryhmän jokainen jäsen käy asioimassa luokkaan 

perustetussa kaupassa. Ostettavat tuotteet ovat 

tuttuja ruoka- ja käyttötarvikkeita. Tehtävän 

aikana harjoitellaan kolikoiden ja seteleiden 

käyttöä, tutustutaan rahaan, ostotapahtumaan ja 

hintamerkintöihin. Jokainen vuorollaan toimii 

kassalla.

 

 

KUVIO 5. Ostaminen ja maksaminen 

 

Kantavana ajatuksena diojen teossa on ollut, että ne toimivat myös omana kokonai-

suutenaan ja Marttojen kotitalousneuvojat voivat valita dioista asiakasryhmän tar-

peita vastaavan osuuden. Välttämättä koko materiaalia ei tarvitse käydä läpi kaikkien 

asiakkaiden kanssa, vaan voidaan valita sopiva neuvontamateriaali kulloisellekin 

ryhmälle. Materiaalista saadaan koottua maksimissaan neljä luentojaksoa. Neuvon-

tamateriaalin tehtävien tarkoituksena on saada asiakkaat harjoittelemaan esimerkiksi 

maksamista euroilla ja tätä kautta sisäistämään opittu asian paremmin. Neuvonta-

materiaalin Pyydä apua osio käsittelee talousvaikeuksia ja opinnäytetyön tekijät suo-

sittelevat sen käyttämistä jokaisessa neuvontatilaisuudessa.  

 

Epävarma eurosta - neuvontamateriaalin kohderyhmänä tulevat olemaan Suomeen 

saapuneet maahanmuuttajat. Tämä joukko on varsin heterogeeninen, eli ryhmä 

koostuu eri-ikäisiä miehistä ja naisista, eri kansalaisuuksista sekä kulttuuritaustoista. 

Osa maahanmuuttajista on käynyt koulua vain vähän, ja osalla saattaa olla korkea-

koulututkinto. Myös ryhmän kielitaito vaihtelee paljon. Osa on jo aloittanut suomen 

kielen opinnot, ja osalle myös englanti on täysin vieras kieli. Yhteisen kielen puuttu-

minen onkin asettanut neuvontamateriaalin tekemiselle suuren haasteen.  



   
    

Toimeksiantaja valitsi diojen kieleksi suomen (Känsälä 2010). Diat ovat kirjoitettu 

mahdollisimman yksinkertaisella suomen kielellä. Tämä antaa maahanmuuttajille 

mahdollisuuden käyttää apunaan sanakirjaa. Marttaliitto ry:lle toimitettava liiteosio 

ei sisällä kuvia, vaan materiaalin kuvittamisesta ja muusta ulkoasusta vastaa Martta-

liitto ry itse. Neuvontamateriaalin tekstitys ja värimaailma on valittu Marttaliitto 

ry:llä käytössä olevasta graafisesta ohjeistuksesta.  Vaikka diat on pyritty tekemään 

mahdollisimman helpoiksi ymmärtää, uskomme, että myös Marttojen kotitalousneu-

vojille jää paljon neuvontatyötä. 

 

6.2 Neuvontamateriaalin testaus 

 

Neuvontamateriaalia testasi kaksi eri tahoa. Ensimmäisenä materiaalin kävi läpi Kou-

volan maahanmuuttopalvelun sosiaalityöntekijä Karoliina Mäki ja toisena kaksi maa-

hanmuuttajaopiskelijaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta.  

 

Karoliina Mäki (2011) arvioi, että neuvontamateriaalissa on hyvää yksinkertaiset sa-

nat ja lyhyet lauseet. Materiaalissa käytetyt taivutetut sanat ovat maahanmuuttajille 

vaikeasti ymmärrettäviä. Kysymyslauseet on todettu käytännössä hyviksi esimerkiksi 

”Miten rahat riittävät?”. Mäki kiinnitti huomiota myös joidenkin sanojen ymmärret-

tävyyteen, esimerkiksi sana käyttöraha olisi hyvä korvata sanoilla rahaa elämiseen.  

Keskustelussa tuli esille käytännön esimerkkien tärkeys neuvontamateriaalissa. Jotta 

säilytetään materiaalin selkeys, tulisi käytännön esimerkit esittää neuvontatilanteis-

sa. Mäki suositteli käyttämään lihavointia ja isoja kirjaimia tärkeiden asioiden koros-

tamiseen. Kaiken kaikkiaan neuvontamateriaali oli kokonaisuutena hyvä ja kuvat sel-

vensivät tekstiä riittävästi. 

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kaksi maahanmuuttajaopiskelijaa, Tohid Has-

san ja hänen opiskelutoverinsa arvioivat neuvontamateriaalia käyttäjän näkökulmas-

ta. Opiskelijat eivät ymmärtäneet pitkiä lauseita ja abstrakteja ilmaisuja, kuten talou-

den tasapaino. Maahanmuuttajaopiskelijoiden mielestä kuvat selvensivät tekstiä 

hyvin ja he ymmärsivät tehtävien tarkoituksen. Tohid teki talousarviotehtävän ja 

huomasi ilokseen, että rahaa jää säästöönkin. (Hassan 2011.) 

 



   
    

7 VARMA NEUVONTAMATERIAALISTA 

 

Mielestämme opinnäytteen tekoprosessi oli yksinkertaisuudessaan haastava. Yhtei-

sen kielen puuttuminen, talousasioiden vaikeat käsitteet ja erilainen kulttuuritausta 

vaikeuttivat neuvontamateriaalin työstämistä. Mielestämme olemme kuitenkin on-

nistuneet hyvin. Opinnäytetyö on täyttänyt tehtävänsä ja pysynyt suunnitellussa. 

 

Opintomateriaalissa erityisen hyvää on, että sitä voidaan muokata kohderyhmän 

tarpeita vastaavaksi ja se tulee todelliseen käyttöön. Neuvontamateriaalin muokat-

tavuus perustuu aineiston sähköiseen muotoon. Tiedostoihin voivat kotitalousneuvo-

jat lisätä dioja tarpeen mukaan ja muuttaa sisältöä esimerkiksi lainsäädännön muut-

tuessa. Neuvontaryhmän tarpeiden mukaan voidaan materiaalista valita olennaiset 

kohdat opetettavaksi. Materiaali on hyvä tulostaa opiskelijoille etukäteen. Tulostet-

tuun neuvontamateriaaliin voivat ryhmäläiset tehdä muistiinpanoja ja sanakäännök-

siä. Jaettu neuvontamateriaali jää opiskelijoille muistin tueksi erilaisia elämäntilantei-

ta varten. 

 

Opintomateriaalin käytettävyys erilaisissa neuvontatilanteissa on hyvä. Useimmissa 

opetustiloissa on käytettävissä nykyaikaiset AV-laitteet, jotka mahdollistavat sähköis-

ten neuvontamateriaalien hyödyntämisen. Mikäli tämänkaltaiset opetusvälineet 

puuttuvat, voidaan asia opiskella ryhmän kanssa tulostettujen neuvontamateriaalien 

avulla. Tämä vaatii kuitenkin kotitalousneuvojalta ponnisteluja lisämateriaalin tuot-

tamiseen ja ilmaisuun. 

 

Neuvontamateriaali testattiin hyvin pienellä ryhmällä, mutta tästä huolimatta saatiin 

arvokasta tietoa materiaalin toimivuudesta. Annetun palautteen perusteella neuvon-

tamateriaalia muokattiin selkeämpään suuntaan. Neuvontamateriaalin sanoja muu-

tettiin yksinkertaisimpiin perusmuotoihin ja pyrittiin löytämään vaikeammille sanoille 

kiertoilmaisuja. Taloussanasto pitää sisällään kuitenkin sellaisia ilmaisuja, joita on 

vaikea lyhyesti ja yksinkertaisesti kirjoittaa. Opinnäytetyöntekijöiden mielestä tätä oli 

vaikeimpia asioita toteuttaa käytännössä. 

 



   
    

Tuotettu neuvontamateriaali on vain pieni osa talouden hallinnan luentosarjaa.  Tär-

keämpään rooliin nousevat Marttaliitto ry:n kotitalousneuvojat, joilla on vaativa työ 

ilmaista taloudellisia asioita ymmärrettävästi maahanmuuttajille. Haasteena tulevat 

olemaan kielelliset ja kulttuurilliset seikat uutta asiaa opittaessa. Heidän vastuulleen 

jää käytännöntoteutus.  

 

Neuvontamateriaali tullaan luovuttamaan Marttaliitto ry:lle sähköisessä muodossa 

ilman kuvia. Liitteenä olevan Epävarma eurosta – neuvontamateriaali on kuvitettu 

ClipArt:in kuvin asian ymmärrettävyyden, luettavuuden ja arvioinnin vuoksi. Kulutta-

japalveluiden opiskelijoina toivomme, että tulevaisuudessa pääsemme itse käyttä-

mään neuvontamateriaalia käytännöntoteutuksena. 
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