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Kulttuuri: Mitä se on?
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Määritelmiä on erittäin paljon!

” Kulttuurin voidaan laajimmassa 

merkityksessään sanoa olevan 

koko se moninaisuus, joka koostuu 

yhteiskunnille tai 

yhteiskuntaryhmille tyypillisistä 

henkisistä, aineellisista, älyllisistä 

ja emotionaalisista piirteistä. 

Kulttuuriin kuuluvat taiteen ja 

kirjallisuuden lisäksi myös elintavat, 

yksilön perusoikeudet, 

arvojärjestelmät, perinteet ja 

vakaumukset.”

UNESCOn määritelmä 1982

NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN:

JÄÄVUORIVERTAUS

Kieli

Taide

Ruoka

Vaatetus                                              

Käytöstavat

Arvot

Normit

Uskomukset

Asenteet

Viestintätyyli

Kuva: pixabay.com
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• Ei periydy biologisesti, vaan on aina opittua.

• Opitaan yhteisöstä, jossa kasvetaan (=sosialisaatio).

• Sosiaalistuminen alkaa varhaislapsuudessa.

• Sosiaalistuminen tapahtuu peilaamalla itseä ympäristöön.

• Jäsenet muokkaavat ja rakentavat kulttuuriaan.

• Kulttuuri muuttuu ajan, jäsenten ja olosuhteiden mukaan.

• Näkyvät osat muuttuvat näkymättömiä nopeammin.

• Tutkimuksissa löydetty myös universaaleja piirteitä: etnosentrismi, 
perhejärjestelmä, tietyt tabut (insesti), viestinnässä a ja hymy

• Puhdasta yksikulttuurisuutta ei yhteiskunnissa tai ihmisissä ole.

• Kulttuuri voidaan käsittää ihmisiä yhdistäväksi tai nimenomaan 
erottavaksi tekijäksi: Ihmisyys yhdistää kulttuurit, mutta toisaalta 
jokaisella yksilöllä on oma ainutlaatuinen kulttuurinsa.



Kulttuurien ymmärtäminen
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• Edellyttää oman kulttuurin tuntemusta.

• Edellyttää ennakkoluulojen myöntämistä.

• Edellyttää stereotypioiden havaitsemista.

• Ei ole yksittäisten kulttuuripiirteiden tietämystä.

• Opitaan tiedon ja kokemuksen kautta, helpoiten henkilökohtaisten 

kontaktien kautta.

• Vaatii erilaisuuden ja epävarmuuden sietämistä.

• Ei vaadi kulttuuripiirteiden vaan ihmisen hyväksymistä.

• Tulisi olla molemminpuolista.



Ota sinivalkoiset silmälasit pois! 
• Oman kulttuurin tuntemus on edellytys muiden kulttuurien 

ymmärtämiselle.

• Omaa kulttuuria tulisi oppia katsomaan vieraan silmin, jotta 

tuntemus olisi objektiivista. 

• Oman kulttuurin aseman tunnistaminen muiden kulttuurien joukossa. 

Suomi on erittäin pieni yhteisö maailmassa, mutta silti yhtä tärkeä 

kuin isommatkin!

TEHTÄVÄ: Mitä tai millaista on suomalaisuus? Kirjoita viisi asiaa. 

Pohdi yksin tai parin kanssa.

Monikulttuurisuus:

https://www.youtube.com/watch?v=CNdm03fb4OQ&list=PLVmITS2zS2

n4lANH8AGcUIq0WS0TFIzLk&index=7
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Maahanmuuttajuuden moninaisuus

• Kuka on maahanmuuttaja? Kuka on suomalainen?

• http://www.youtube.com/embed/v7ch4mJ51CA

• Erilaiset maahanmuuttajat: turvapaikanhakija, 

pakolainen, siirtotyöläinen, puoliso, opiskelija, EU-

kansalainen…

• Milloin maahanmuuttajuus loppuu?

• Tietoa:

https://pakolaisapu.fi/wp-

content/uploads/2019/04/Tienhaaroja-ja-umpikujia-

maahanmuuttaja-asiakkaat-neuvonta-ja-

ohjausty%C3%B6ss%C3%A4.pdf
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Stereotypiat

• Ovat kaavamaisia, kapeita ja yleistäviä käsityksiä 
ihmisistä tai ihmisryhmistä. 

• Auttavat ihmistä luokittelemaan ja ymmärtämään 
maailmaa sekä järjestelemään sitä.

• Eivät aina perustu faktoille tai omille kokemuksille.

• Ovat vahingollisia, jos niiden läpi ei näe yksilöä.

• Ihmisillä on tapana vahvistaa stereotypioita hankkimalla 
todisteita – yleensä yksittäistapauksista – niiden 
tukemiseksi. Kuulin, että yksi ulkomaalainen mies pahoinpiteli naisen. → 

VAHVISTUS: Kaikki ulkomaalaiset miehet pahoinpitelevät naisia.

• Yhteiset kokemukset, empatia ja avoin vuorovaikutus 
voivat purkaa stereotypioita.
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Ennakkoluulot

• Voivat olla negatiivisia tai positiivisia ajatuksia ihmisistä 
tai ihmisryhmistä.

• Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja; ne ovat maailman 
hahmottamiseksi tarvittavia työkaluja.

• Eivät poistu kieltämällä vaan tunnistamalla, 
tunnustamalla, auki purkamalla, läpikäymällä niiden 
alkuperän ja sisällön sekä oppimalla hallitsemaan niitä.

• Negatiiviset ennakkoluulot ja stereotypiat eri 
kansallisuuksista ovat rasismin peruselementit.

• On huomattavat, että maahanmuuttajat eivät ole 
yhtenäinen ryhmä, joten ennakkoluulot heitä kohtaan 
ovat jo lähtökohtaisesti vääristyneitä. 
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Kulttuurien jatkumot

• Geerd Hofstede (s. 1928) on hollantilainen kulttuurintutkija. 

• Hän julkaisi vuonna 1980 teoksen ”Culture's Consequences: International 
Differences in Work Related Values.”, jossa hän esittelee kulttuurieroja 
neljän jatkumon kautta.

• Teoria on laajasti lainattu ja tunnettu malli kulttuurien välisten ongelmien 
selittämiseen.

• Alkuperäisen tutkimuksen aineisto on työelämästä, yhden monikansallisen 
firman (IBM) työntekijöiden asenteiden ja arvojen tutkimusta. Tutkimukset 
ulottuivat yli 50 eri maahan. 

• Tutkimusta päivitettiin 2000-luvulla ja uudelleen 2010-luvulla ja teoriaan 
lisättiin kaksi uutta ulottuvuutta. 

• https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-
model-of-national-culture/
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1. VALTAETÄISYYS: pieni (demokraattisuus) – suuri 

(autoritaarisuus) 

2. INDIVIDUALISMI: yhteisöllisyys – yksilöllisyys

3. ARVOMAAILMA: feminiininen (pehmeä) –

maskuliininen (kova)

4. SUHTAUTUMINEN EPÄVARMUUTEEN: siedetään 

hyvin – siedetään huonosti

5. AIKAORIENTAATIO, SUHTAUTUMINEN TULEVAAN: 

lyhyen tähtäimen orientaatio – pitkän tähtäimen 

orientaatio 

6. SUHTAUTUMINEN ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISEEN: 

pidättyväisyys – suopeus

TEHTÄVÄ: Millainen on Suomi?
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Kulttuurisokki
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mieliala

hyvä

normaali

huono

aika

ihastusvaihe

Kriisi / 

kulttuurisokki

sopeutuminen



• Vieraan kulttuurin kohtaamiseen kuuluu eri vaiheita (4), 

joissa tuntemukset vaihtelevat miellyttävistä 

epämiellyttäviin (Kalervo Öberg, 1954)

• 1. IHASTUSVAIHE / KUHERRUSKUUKAUSI

• 2. KRIISIVAIHE / KULTTUURISOKKI

• 3. TOIPUMINEN JA SOPEUTUMINEN

• 4. PALUUSOKKI

Katso myös:

https://rednet.punainenristi.fi/kotoutumiskaari
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• Viestintä = sanoman välittämistä ja vastaanottamista.

• Viestintä on aina tulkittua ja siten samankin kulttuurin sisällä sanoman 

perillemeno täsmällisesti on epävarmaa. 

”Viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta.” Osmo A. Wiio (1978)

• Epävarmuus kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän viestivien henkilöiden 

taustatekijät eroavat toisistaan.

• Ihmisten väliset suhteet luodaan viestimällä > viestintäongelmat 

aiheuttavat ongelmia sosiaalisissa suhteissa.

• Kuten kulttuurien ymmärtämisessä, myös viestintätapojen 

ymmärtämisessä on tärkeää tuntea omat tapansa, jotta havaitsee erot.

• Sama viestinnän tapa (esim. hiljaisuus) voi merkitä eri 

viestintäkulttuureissa täysin eri asioita.

• Ei ole tärkeää osata eri kulttuurien viestinnän piirteitä, vaan ymmärtää 

missä ja millaisia erot ovat. 

• Kysy ihmiseltä, älä opiskele vain kirjasta!

Monikulttuurinen vuorovaikutus, viestintä ja kohtaaminen



Kulttuurien viestintäeroja
• Suullinen kulttuuri: tieto välitetään 

suullisesti, vaatii 

muistilta paljon

• Yhteisöllinen kulttuuri: ei 

välttämättä ole olemassa ns. 

henkilökohtaisia asioita 

• Ihmissuhdeorientoitunut kulttuuri: 

suoruus ei ole kohteliasta ja se, miten 

sanotaan ja mitä tehdään on tärkeää

• Moniaikainen (polykroninen) 

kulttuuri: syklinen aikakäsitys, 

puhutaan yhtä aikaa useista asioista
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• Kirjallinen kulttuuri: tieto välitetään 

teksteinä, luku- ja kirjoitustaito 

välttämättömiä

• Yksilöllinen kulttuuri: jokainen itse 

on vastuussa esim. tiedon 

hankinnasta
Vrt. Hofstede

• Sanaorientoitunut kulttuuri: asiat 

sanotaan suoraan ja se, mitä 

sanotaan on tärkeää

• Yksiaikainen (monokroninen) 

kulttuuri: lineaarinen aikakäsitys, 

puheenvuorot, asia kerrallaan

Kaksi viimeistä: Edward T. Hall



SANALLINEN JA SANATON VIESTINTÄ

• Sanallinen viestintä on sanoja ja tekstiä. 

• Sanatonta viestintää ovat eleet, ilmeet, äänen paino, 

voimakkuus ja sävy, katsekontakti, välimatka, 

koskettaminen, tauot… >  Jopa 90 % viestinnästä!

• On siis täysin mahdollista viestiä ilman sanoja.

• Jos havaitaan ristiriita sanallisen ja sanattoman viestin 

välillä, uskotaan sanatonta viestiä!

TEHTÄVÄ: Millaista on suomalainen sanallinen ja sanaton 

viestintä?
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Selkokieli ja selkeä kieli
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Ulla Koukkari-Anttonen: Maahanmuuttajille 

suunnattu suomi – kuluttajien toiveet ja käyttäjien 

kokeneisuus, JY 2005



Ja jatkuu…
• Muut viestintätavat kuin puhe: piirrä, näytä, näyttele… 

Muista kuitenkin kuvien, symbolien ja eleiden 
kulttuurisidonnaisuus.

• Kun näytät, puhu samalla, mitä ja miksi teet.

• Puhu aikuisten asioista, vaikka se tuntuukin 
abstraktiotason vuoksi haasteelliselta.

• Tekstit eivät auta suullisesta kulttuurista tulevaa.

• Ole kiinnostunut henkilön äidinkielestä ja rohkaise 
käyttämään myös sitä.

• Muista kuunnellessasi antaa positiivista palautetta 
puhujalle ja rohkaista eteen päin.

= SOFTEN: smile, open, forward, touch, eye, nod

http://kansalaisopistojenliitto.fi/wp-
content/uploads/2016/10/12-askelta-selkokielellä-
opettamiseen.pdf
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LINKKEJÄ

• kotouttaminen.fi/etusivu

• www.infofinland.fi/

• https://peda.net/kol/foorumi/m/mkk

• rednet.punainenristi.fi/node/22309

• thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-monikulttuurisuus

• selko.fi/

• papunet.net/materiaalia

• Sanastoja: thl.fi/fi/web/maahanmuuttajat-ja-

monikulttuurisuus, www.eirasismille.fi/sisalto/keskeiset-

käsitteet
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