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Johdanto
VOIMAA – voimavaroja maahanmuuttajista on vuosien 2008 – 2011 ESR-hanke. Hanke vastaa tarpeeseen
rakentaa maahanmuuttajataustaisille joustava väylä koulutuksesta työelämän asiantuntijatehtäviin. Se
tukee maahanmuuttajien sijoittumista työelämään kahdella tasolla: luomalla toimintamalleja työyhteisöille maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksi työhönperehdyttäjä- ja työpaikkakouluttajatehtäviin sekä
ammattikorkeakouluille maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoihin valmentavalle koulutukselle,
joka opintojen aikaisen verkostoitumisen kautta parantaa tulevaisuuden etenemismahdollisuuksia urapolun
tapaan. Samalla sovelletaan työskentelyyn uusia sosiaalisen median keinoja, joita projektissa ovat esimerkiksi wikit, blogit ja online-video.
Fakiirimedia Oy:n tehtävänä projektissa on ollut tuottaa selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin.
Projektin toiminta-aikaa leimaa globaali työmarkkinoiden murros: samaan aikaan kun maahanmuutto on
lisääntynyt, työmarkkinat ovat kiristyneet. Työnteon intensiteetti on kasvanut. Suomessa on käynnissä
valtion tuottavuusohjelma, jossa pyritään lisäämään tuottavuutta vähemmällä henkilökunnalla. EU:n uudet
jäsenmaat ovat lisänneet Keski-Euroopan työvoiman liikkuvuutta. Vaikka muuttovirrat ovat lisääntyneet,
niihin liittyviä ilmiöitä on yllättävän vähän tutkittu työnantajan näkökulmasta. Kun työvoima liikkuu, myös
käsite maahanmuutosta ja maahanmuuttajan profiilista nousee uudelleen tarkastelun piiriin. Kaikki työn
perässä muuttavat tai opiskelemaan tulevat eivät välttämättä muuta jäädäkseen.
Uudenmaan alueella on vuosien 2008-2010 aikana käynnistetty kaksikymmentä ESR -rahoitteista hanketta,
joiden keskiössä on eri tavoin maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen. Hankkeissa on tuotettu paljon kiinnostavaa, sekä oppilaitoksille että työnantajille hyödyllistä aineistoa, hyviä käytäntöjä ja käytännön
työkaluja. Niiden kokemuksia on hyödynnetty selvitystyön yhteydessä muiden lähdeaineistojen ohessa.
Aineistojen soisi leviävän laajasti.
Voimaa – projektin projektikumppanit osallistuivat työnantajaselvityksen tekoon sen eri vaiheissa. Selvitykseen sisältyvä, työnantajille suunnattu Internet-kysely on suunniteltu yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun Riitta Metsäsen kanssa. Martti Majuri antoi ehdotuksia kyselyn
aihepiiristä. Sanna Ruhalahti, Pia Nurmi ja Elisa Tuominen osallistuivat kyselyn tekniseen toteuttamiseen.
Projektin tiedottaja Milla Laasonen auttoi lähetteen muotoilussa. Fakiirimedian Hannu-Pekka Haavikko
ja Pekka Koskela ovat kommentoineet selvitystä sen eri vaiheissa. Antti Pihlajaniemi on osallistunut selvityksen tausta-aineiston keräämiseen ja kyselymateriaalin tekniseen käsittelyyn. Hän on myös kirjoittanut
selvityksen Internet-keskusteluun liittyvän osion ”Kansa puhuu sosiaalisen median kautta”. Selvitystä varten
haastateltiin kahdeksaa asiantuntijaa, seitsemää työnantajaa ja kahtatoista työntekijää. Yhteensä satakymmenen metropolialueen työnantajaa antoi aikaansa selvitykselle vastaamalla Internet – kyselyyn. Paljon
kiitoksia heille!
Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen.
Maahanmuuttajille tarkoitettu, ammattikorkeakouluihin valmentava opetus on tulossa ammattikorkeakouluihin. Tämä selvitys on tarkoitettu ennen kaikkea niille opettajille ja ammattikorkeakoulujen työntekijöille,
jotka eivät vielä ole osallistuneet tähän koulutukseen tai sen suunnitteluun, tai joille muuten asia ei ole
ollut ajankohtainen. Toiseksi kohderyhmäksi olemme nähneet työnantajat, varsinkin yrityspuolelta. Suurin
osa kyselyyn vastanneista ja haastatteluihin osallistuneita edusti pk-yrityksiä. Heille kollegiaaliset terveiset.
Selvityksen tekeminen on auttanut katsomaan uusin silmin ihmisten muuttovirtoja, työllistymistä ja henkisen pääoman merkitystä.
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Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta
koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin
samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut
käyneiden työtovereidensa kanssa.
29.4.2011 Anja Rouhuvirta
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Selvityksen tarkoitus
Selvityksen tarkoitukseksi VOIMAA -projektissa määriteltiin sen selvittäminen, mikä on metropolialueen
työnantajien halukkuus ja tarve kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimiesja työnjohtotehtäviin. Taustalla on käsitys siitä, että kouluttamalla maahanmuuttajataustaisia henkilöitä
autetaan heitä etenemään urallaan.
Työ ja työyhteisöt ovat tärkeässä asemassa, kun puhutaan sopeutumisesta, kotoutumisesta, sitoutumisesta,
toiseen maahan asettautumisesta ja juurtumisesta tai toisaalta vetäytymisestä, eristäytymisestä tai suvaitsemattomuudesta. Manner-Suomen ESR-ohjelman ohjelma-asiakirjaa lainaten: Kulttuuristen konfliktien
kärjistymisen ehkäisemiseksi ja maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta on keskeistä osallistuminen
yhteiskuntaelämään, sijoittuminen työelämään ja syrjimättömyys työssä ja koulutuksessa (EU:n alueellinen
kilpailukyky ja työllisyystavoite 2008).
Työllistyminen, arvostus, ihmissuhteet ja hyväksyntä työyhteisössä sekä mahdollisuus edetä uralla ovat
useimmille ihmisille tärkeä osa sopeutumista ja juurtumista. Tästä näkökulmasta katsottuna nimenomaan
työnantajilla ja heidän toimillaan on suuri merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa. Organisaatiot palkkaavat tai ovat palkkaamatta, organisaatioissa kehitetään tasa-arvoisia työyhteisöjä tai ollaan kehittämättä,
niissä tuetaan urakehitystä tai ollaan tukematta. Siksi työnantajien näkemysten ja käsitysten saaminen koulutustarpeesta ja toisaalta siihen liittyvistä mahdollisista esteistä ja erityiskysymyksistä katsottiin erityisen
tärkeäksi.
Annetun tehtävän pohjalta nousi esiin useita kysymyksiä, joihin selvitystyön aikana haluttiin etsiä vastauksia
(kuva 1 ):
•
•
•
•
•
•
•

Paljonko metropolialueella on maahanmuuttajia ja mistä maista he ovat?
Millainen on heidän koulutus- ja ammattitaustansa heidän tänne tullessaan?
Mille aloille, millaisiin työsuhteisiin ja millaisiin yrityksiin he ovat Suomessa työllistyneet?
Ovatko he aikaisemmassa kotimaassaan hankittua koulutusta vastaavissa töissä?
Kuinka moni on lisäkouluttautunut Suomessa?
Miten usein maahanmuuttajien lisäkoulutus on työnantajan tukemaa?
Eteneekö maahanmuuttajataustainen työntekijä urallaan koulutuksen kautta?

Tarpeellisiksi katsottiin myös sellaiset taustatiedot, jotka liittyvät yleensä työnantajien kustantamaan tai
järjestämään koulutukseen ja uralla etenemisen mekanismeihin yleisemmin Suomessa, eli:
•
•
•
•
•
•

Kuinka paljon työnantajat lisäkouluttavat työntekijöitään?
Mitkä tekijät yrityksissä ja organisaatioissa vaikuttavat työntekijöiden lisäkouluttamiseen?
Mitkä ulkopuoliset tekijät vaikuttavat yritysten ja organisaatioiden koulutustarpeeseen?
Mitä asioita ja miten yrityksissä ja organisaatioissa työntekijöitä koulutetaan?
Mitkä asiat vaikuttavat uralla etenemiseen yrityksen tai organisaation sisällä?
Eteneekö Suomessa uralla lisäkoulutuksen kautta?

Kysymyksiä haluttiin tarkastella sekä työntekijä- että työnantajanäkökulmasta.
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Kuva 1. Selvityksen lähtökohdat

Selvityksen aineisto
Projektin ajankohdan tilanteen kartoittamiseksi toteutettiin selvitystä varten metropolialueen työnantajille
suunnattu Internet-kysely, jota täydennettiin työnantajien, työntekijöiden ja asiantuntijoiden haastatteluilla. Yritysten lisäksi myös järjestöt, kunnat, kaupungit ja muut organisaatiot lasketaan mukaan selvityksen
kohteena oleviin työnantajiin.
Viitekehyksessä läpikäydyn muun materiaalin lisäksi kysymyksen asettelun mukaisesti seurattiin sosiaalisessa mediassa aiheesta käytyä keskustelua.

Kuva 2. Selvityksen aineisto
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Maailman muuttovirrat
Muuttovirrat ovat yksi ihmiskunnan dynaamisuuden perusvoima. Maailman muuttovirrat ovat mutkikas ja
kiinnostava kokonaisuus, jonka tutkiminen työllistää suuren joukon tutkijoita eri tieteenaloilta. Ihmiset ovat
muuttaneet kaikkina aikoina, eri syistä ja erilaisin seurauksin.
Maailmanlaajuinen Gallup World Poll kysyy vuosittain ihmisten muuttohalukkuudesta. Kysely tehdään sadassakolmessakymmenessä maassa ja otos maittain on vähintään tuhat yli 15-vuotiasta. Kyselyssä mitataan myös asenteita maahanmuuttajia kohtaan.
Kysymykseen Haluatko muuttaa maasta pysyvästi jonnekin muualle? vastasi vuonna 2009 noin 700 miljoonaa ihmistä eli 16 prosenttia maapallon väestöstä: kyllä. Tulos kysymykseen Mihin maahan haluaisit
muuttaa? kertoi esimerkiksi Pohjoismaiden osalta sen, että halukkuus muuttaa Ruotsiin oli jonkun verran
suurempi kuin Norjaan ja Suomeen, joihin muuttohalukkuus oli samaa luokkaa. Jos kaikki halukkaat tai
muuttoa suunnittelevat todella muuttaisivat, kasvaisi esimerkiksi Ruotsin väkiluku 80 % ja Suomen 15%.
(http://www.gallup.com)
Kannattaa huomata, että vaikka maailmassa onkin 700 miljoonaa muuttohalukasta, niin todellisia muuttajia on ”vain” noin 200 miljoonaa. Siis koko maapalloa katsottaessa suurin osa maailman ihmisistä ei halua
eikä aio muuttaa. Halukkaimpia muuttamaan pysyvästi pois omasta maastaan olivat nuoret, naimattomat
ja toisen tai kolmannen asteen koulutuksen saaneet. Maa, johon haluttiin muuttaa, ei aina ollut kaukana.
Esimerkiksi EU:n alueella puolet muuttohalukkaista tahtoi muuttaa johonkin toiseen EU maahan.
Positiivisin asenne maahanmuuttoon näyttäisi olevan esimerkiksi Singaporella, Kanadalla ja Australialla,
jotka Human Development Indexin ja potentiaalisen muuttohalukkuuden perusteella erottuvat selvästi
muista rikkaiden maiden joukossa. Suomi sijoittui tässä kuviossa jonkin verran alemmas kuin Norja. (United
Nations Development Programme, 2009)
Maahanmuutto – etu vain haitta?
Tilastojen pohjalta voidaan katsoa, että maahanmuutto lisää kaupankäyntiä ja maahanmuuttajat vähentävät kansainvälisen kaupan kuluja tuntiessaan kahden maan kulttuurit. Edistävä vaikutus näyttää olevan ennen kaikkea ensimmäisen polven maahanmuuttajilla (muualla syntyneet), eikä niinkään enää toisen polven
maahanmuuttajilla. (Toubal 2010)
Selvää on, että muuttovirtojen keskellä menettävät eniten sellaiset maat ja alueet, joista ihmiset muuttavat
pois. Meillä Suomessa on tästä kokemuksia sekä maan sisällä että esimerkiksi 60- ja 70-lukujen Ruotsiin
tapahtuneen maastamuuton osalta. Ruotsi voitti ja Suomi menetti. (Timonen 2007)
Suomeen muualta muuttaneiden ihmisten kohdalla kuitenkin varsinkin julkisessa keskustelussa päällimmäisenä näyttäytyvät usein erilaiset molemminpuoliset sopeutumisen ongelmat ja kulttuurien väliset kitkakohdat. Maahanmuuton keskeisin seuraus on vieraskielisten määrän lisääntyminen, josta aluksi aiheutuu ongelmia muuttajille ja yhteiskunnalle mutta pitkän päälle myös mahdollisuuksia molemmille. (Alanen 2008)
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Kuva 3. Suomen asukasluku ja ulkomaalaisten määrä.

lähde: Maahanmuuton vuosikatsaus 2009. Sisäministeriön maahanmuutto-osasto 2010.
http://www.intermin.fi/maahanmuutto
Ulkomaiden kansalaiset Suomessa
Ulkomaiden kansalaisten osuus on 2,9 prosenttia väestöstä. Suomessa on suhteessa vähän ulkomaiden
kansalaisia. Vuoden 2008 tilastojen mukaan ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä oli Suomessa seitsemänneksi alhaisin nykyisistä EU27-maista. Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista Euroopan maiden
kansalaisia oli 98 382 eli 63 prosenttia. Heistä yli puolet oli EU27-maiden kansalaisia (56 106). Aasian maiden kansalaisia oli 33 540 (22 prosenttia ulkomaiden kansalaisista), Afrikan maiden kansalaisia 15 843 (10
prosenttia) ja muualta tai tuntemattomia 7 940 (5 prosenttia). (Tilastokeskus 2009)
Ei ole ehkä oikein muodostunut yhteistä oivallusta siitä, että Suomeen on tullut ja tulossa ihmisiä, jotka
joku toinen maa on jo kouluttanut, ja että tuon koulutuksen ja kokemuksen Suomi voi suhteellisen pienellä
panoksella saada omaksi hyödykseen. Paljonko esimerkiksi yhden opettajan tai yhden insinöörin koulutus Suomessa maksaa? Opetusministeriön Kota-tilastotietokannan mukaan insinöörikoulutuksen hinta on
keskimäärin noin 28 000 euroa, diplomi-insinöörin keskimäärin 48 000 euroa ja maisterin tutkinnon hinta
44 000 euroa. (https://kotaplus.csc.fi)
Maahan muuttava työvoima – yritysten voimavara?
Työnantajilla on siis käytettävissään osaamisresursseja, jotka voivat hyvinkin olla ”piilossa” heidän työvoimassaan. – Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen työnantajan kannalta. Koulutuksen sisällöt ja
työkäytännöt voivat samanlaisista nimikkeistä huolimatta vaihdella suuresti ja vaatia usein myös lisäkoulutusta – kuten ilmenee esimerkiksi luvun ”Miten uralla edetään” esimerkki otsikolla ”Mikä tekee insinööristä
insinöörin?”.
Tutkimusten mukaan esimerkiksi kansainvälisessä kaupassa maahanmuuttajien palveluksilla on merkittävä
positiivinen vaikutus. Ulkomaiset sijoittajat saattavat kohdata korkeampia riskejä silloin, kun heillä ei ole
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riittävää informaatiota kohdemaan taloudesta ja markkinoista. (Manchin 2010)
Suhteellisin pienin panoksin yritys voisi a) kartoittaa osaamisen b) täydentää, ajantasaistaa ja virtaviivaistaa
osaamisen työpaikan tarpeisiin istuvaksi ja omien tarpeiden mukaiseksi. Maahanmuuttaja voi olla juuri se
palapelin ”puuttuva osa”, jota tarvittiin.
Kun lisäksi yritykset itsekin ennustavat, että sellaiset kielet kuten venäjä, portugali, kiina, ranska tulevat
englannin ohella yhä tärkeämmiksi (EK 2010/11), niin tästäkin näkökulmasta katsoen panostus maahanmuuttajataustaisen työvoiman lisäkoulutukseen näyttäisi olevan kannattavaa.
Miten työnantajan tavoitteet leikkaavat maahanmuuton tavoitteita yksilön ja yhteiskunnan osalta?

Kuva 4. Työnantajan, työntekijän ja yhteiskunnan tavoitteiden kohtaaminen

Kuinka työnantajat hyödyntävät tai aikovat hyödyntää sitä osaamispotentiaalia ja tietotaitoa, inhimillistä
pääomaa joka kätkeytyy heidän maahanmuuttajataustaiseen työvoimaansa?
Yhteiskunnan tavoitteet maahanmuuttajien työintegraation suhteen, maahan muuttaneen työntekijän
uratavoitteet ja työnantajan ajankohtaiset tavoitteet eivät aina kaikilta osin kohtaa. Yhteiskunta näkee kyllä
hyödyn: joku toinen on jo kouluttanut heidät. Suomi ja koko muu Eurooppa vanhenee. - Työpaikalla osaaminen piiloutuu ehkä maahanmuuttajan puutteellisen suomenkielen taakse, työnantajan asenteista johtuvan
heikentyneen lähinäön taakse taikka erilaisten yrityskulttuurien tai työtapojen aitojen ja esteiden taakse.
Kaikkien yli pitäisi kiivetä.
Jos katsotaan ketkä Suomeen muuttavat, niin suurimmalla osalla on elinkeinotoimintaa hyödyntävää osaamista. Vain osa pakolaisista on tullessaan vailla koulutusta.
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Ketkä ovat maahanmuuttajataustaisia henkilöitä?
”Tarkoitatteko maahanmuuttajilla niitä henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi suomalaisia jotka
muuttavat takaisin Ruotsista Suomeen vai pakolaisia?”
”Pyysitte toistamiseen vastaamaan kyselyyn, joten vastasin. Jätin kyselyyn vastaamatta
ensimmäisen kerran sen vuoksi, että kysely ei kohdennu normaalilla tavalla yritykseemme.
Maahanmuuttaja on aviomieheni, joka on Suomen kansalainen ja alansa korkeasti koulutettu
konsultti. ”
		

(lainaukset selvitystä varten tehdyn internet -kyselyn vastauksista)
”Maahanmuuttaja - termin sisältöä kannattaisi avata keskustelussa, onhan kyseessä hyvin
heterogeeninen ryhmä, jossa erilaisia ihmisiä yhdistää syystä tai toisesta tehty päätös muuttaa ja jäädä asumaan ja työskentelemään Suomeen.”

		

(Malin, haastattelu 11.2.2010)

Maahanmuuttaja, muuttaja, siirtolainen, evakko, ulkomaalainen, ulkomaalaistaustainen, Suomeen pysyvästi muuttanut henkilö... Mitä tarkoitetaan maahanmuuttajalla? – käsite on tutkimuksen arvoinen kohde
itsekin. Ovatko maahanmuuttajia esimerkiksi kaikki ne ulkomailta Suomeen muuttaneet henkilöt, joilla ei
tullessaan ole Suomen kansalaisuutta?
Kysymys ei ole mitenkään yksinkertainen. Muuttovirtoja koskevassa tutkimuksessa ja keskustelussa ”kuka
on maahanmuuttaja” on yksi ajankohtaisista kysymyksistä. Esimerkiksi kuinka monta kuukautta ihmisen
on asuttava jossakin maassa, jotta hän on maahanmuuttaja? Kolme kuukautta vai onko hänen muutettava
”vakituisesti ja pysyvästi”? Onko virolainen työntekijä, joka asuu viikot Helsingissä ja viikonloput Tallinnassa
maahanmuuttajataustainen vai jonkun muun lainen ulkomaalainen työntekijä?
Muuttajat voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:
1. kausityöntekijät, kiertelijät
2. kahden maan välillä liikkujat
3. ”etsiskelijät” tai ”globaalit nomadit”
4. paikoilleen asettujat, pysyjät
Euroopassa työvoiman liikkuvuus näyttää olevan hyvin toteutunut, varsinkin nuorten hyvin koulutettujen
osalta. Kun Hollannissa oleskelevilta työperäisiltä muuttajilta kysyttiin, kauanko he aikovat viipyä, niin 35%
vastasi ettei tiedä. Jos ei tiedä, halukkuus vähenee esimerkiksi opiskelemaan kieltä. Euroopan liikkuvuustilastojen valossa näyttää siltä, että muuttajat eivät suinkaan tule aina jäädäkseen. (Snel, 2010)
Maahanmuuttoviraston sanastossa maahanmuuttaja on ”maasta toiseen muuttava henkilö”.
Opetusministeriön mukaan ”maahanmuuttajataustainen” on yleiskäsite, joka kuvaa kaikkia ulkomailla
syntyneitä tai maahan muuttaneita henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ovat muun muassa pakolaiset, siirtolaiset, paluumuuttajat ja muut ulkomaalaiset sekä turvapaikanhakijat. Maahanmuuttajataustaisia ovat myös henkilöt, jotka ovat syntyneet
Suomessa, mutta joiden molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla. (Opetusministeriö 2007:32)
Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan tarkoittaa ulkomaalaisella työ- ja elinkeinotoimiston työnhakijaa,
jolla on jokin muu kuin Suomen kansalaisuus ja maahanmuuttajalla kotouttamislain piirissä olevaa ulkomaalaista (TEM 2010). Tilastokeskuksen luokituksessa pysyväisluonteista muuttoa kutsutaan työperäiseksi
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maahanmuutoksi (Lith 2007).
Entä kuinka kauan ihminen on maahanmuuttaja? Missä vaiheessa hänestä tuleekin maahanmuuttajataustainen? Entä mitä oikeastaan tarkoittaa toisen polven maahanmuuttaja? Käsitteellä viitataan Suomessa
syntyneisiin suomalaisiin, joiden vanhemmat ovat aikoinaan muuttaneet maahan muualta. Tietokirjailija
Olli Löytty kysyy Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen blogissaan: ”Monenteenko polveen maahanmuuttajuus periytyy? Entä ne, joiden vanhemmat ovat kotoisin Karjalasta? Riittääkö yksikin ulkomaalainen esi-isä
tai -äiti tekemään yksilöstä maahanmuuttajataustaisen?” (http://www.puhettamaahanmuutosta.fi)
Kyse ei ole pelkästä termien sisällöllisestä määrittelystä, koska sanoihin liittyvät mielikuvat heijastuvat käytännön elämässä. Ihmiset itse harvoin käyttävät itsestään sanaa ”maahanmuuttaja”. Esimerkiksi ”siirtolainen” tuntuu usein neutraalimmalta. Kesällä 2010 joukko Suomen siirtolaisia julkisti suunnitelman Suomeen
perustettavasta siirtolaisparlamentista. Äänioikeutettuja olisivat sellaiset siirtolaiset, jotka aikovat asua
Suomessa vähintään kaksi vuotta.
Wikipedian mukaan ”Siirtolaisuus eli migraatio on muuttoliike joko jonkin tietyn alueen, esimerkiksi valtion
sisällä tai valtioiden välillä. Muuttaneesta henkilöstä voidaan käyttää nimityksiä siirtolainen, maahanmuuttaja (mamu) tai emigrantti” (http://fi.wikipedia.org/wiki/Siirtolaisuus). Siirtolaisuus-termiä käytetään toisinaan myös kuvaamaan vain työperäistä maahanmuuttoa, esimerkiksi silloin, kun käsitellään suomalaisten
muuttovirtoja Ruotsiin 1960- ja 1970-luvuilla.
Helsingissä toisen maailmansodan jälkeen, jolloin ulkomaalaisten osuus oli pääkaupungissa pienimmillään, ei puhuttu maahanmuuttajista. Helsingissä asui ulkomaalaisia. Siirtolaiset olivat puolestaan Suomesta
paremman leivän toivossa muihin maihin muuttaneita. Evakot olivat oman aikansa pakolaisia, jotka olivat
joutuneet muuttamaan oman maansa sisällä. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna he olivat osa ilmiötä, joka
tänä päivänä muodostaa migraation enemmistön: suurin osa ihmisten muuttamisesta tapahtuu joko oman
maan tai lähimaiden sisällä.
Otsikon alla oleva lainaus kertoo siitä, millaisen sisällön aikoinaan neutraalina lanseerattu termi ”maahanmuuttaja” on saanut. Nokian Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia johtajia tai EU:n kemikaaliviraston
työntekijöitä ei mielletä maahanmuuttajiksi.
Tässä selvityksessä ”maahanmuuttaja” ja ”maahanmuuttajataustainen” – käsitteet on tulkittu mahdollisimman laajasti. Kannattaa kuitenkin huomata, että käytännön elämässä työnantaja ei välttämättä edes koe
Suomessa syntynyttä, lastentarhasta tutkintoon vievän suomalaisen koulutusputken läpikäynyttä työntekijäänsä ”toisen polven maahanmuuttajataustaiseksi” henkilöksi.
Tutkittaessa ihmisten muuttovirtoja maailmassa, niiden syitä, ennusteita ja vaikutuksia, ”migraatio” on
yleisemmin tutkimuksen kohteena kuin ”immigraatio”. Monensuuntainen muuttovirtojen tarkastelu antaa myös oikeamman kuvan muuttovirtojen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. On arvioitu,
että ilman Suomesta pois tapahtunutta siirtolaisuutta maassa asuisi nyt noin 7 miljoonaa ihmistä (Aro,
Rantala&Rintala 2010)
Se, että Suomi tällä hetkellä on maahanmuuttovoittoinen maa, kertoo paremmasta ja vauraammasta ja
elinvoimaisemmasta maasta. Näkökulma maahanmuuttajiin ennen kaikkea ongelmana on paitsi väärä myös
itseään ruokkiva. Ihmiset siirtyvät maapallolla paikasta toiseen. Huolestuttavaa olisi, jos muuttovirrat pois
Suomesta olisivat suuremmat kuin mitä tänne muutetaan!
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Kuva 5. Suomen maahanmuutto-, maastamuutto- ja nettomaahanmuutto 1971–2009

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Onko kyse siirtolaisuudesta tai maahanmuutosta vai esimerkiksi liikkuvasta opiskelusta ja työskentelystä Euroopan sisällä, ei ole pelkästään akateeminen kysymys, vaan liittyy myös käytännön koulutussuunnitteluun
ja -ratkaisuihin sekä oppilaitos- että yritystasolla. Se on siis yleiskäsite, joka ei kerro muuttamisen syistä.
Syiden mukaan migraatio voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:
•
•
•
•
•

työperäinen muutto
perheen yhdistämiseen tai perheen perustamiseen liittyvä muuttaminen
etnisyyteen perustuva muutto ja siirtolaisuus
kiertelevä, väliaikainen /lyhytaikainen ja sesonkiluonteinen muuttaminen
pakolaisuus

Kun Eurooppa vanhenee, ihmisten lukumäärä ei enää ole ratkaiseva hyvinvoinnille ja taloudelliselle kasvulle, vaan ratkaisevaa on, millaisia nämä ihmiset ovat. Jos aikaisemmin katsottiin, että populaation määrän on
lisäännyttävä jotta kasvu säilyy - eli esimerkiksi kun suuret ikäluokat poistuvat työelämästä, on saatava lisää
kansalaisia - niin tällä hetkellä keskustellaan siitä, miten oleellista on katsoa laatua - se viimekädessä ratkaisee. (Alessio 2010)
Vuonna 2008 Eurostatin pitkän aikavälin väestöennusteen mukaan EU:n väkiluku kasvaa ensin nykyisestä
495 miljoonasta 521 miljoonaan vuoteen 2035 mennessä, mutta sen jälkeen se pienenee 506 miljoonaan
vuonna 2060. Ennusteen mukaan kuolleisuus ylittää syntyvyyden vuodesta 2015 ja sen jälkeen siirtolaisuus
on ainoa väestönlisäyksen lähde, kunnes sekään ei enää riitä pitämään väestönkasvua yllä. (Europa Press
Releases 2008)
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Millainen on selvityksen metropolialue?
Tehtävänannossa selvityksen alueeksi määriteltiin projektisuunnitelmassa ”metropolialue”.
VOIMAA- projektin toiminta-alueen muodostavat Helsingin, Lohjan, Tammisaaren, Hämeenlinnan, Riihimäen, Forssan, Lahden, Heinolan, Porvoon ja Loviisan seutukunnat. Metropolialue ei ole hallinnollinen vaan
toiminnallinen alue, jonka kilpailukyky ja elinvoima ovat koko maan moottori.
Helsingin metropolialueen voi määrittää - esimerkiksi työpaikkaperusteisesti työmatkasukkuloinnin pohjalta - joko tiukemmin rajattuna, 40 kunnan noin 1,5 miljoonan asukkaan alueena, tai väljemmin rajattuna 70
kunnan liki kahden miljoonan asukkaan alueena – näin wikipedia, hakusanalla Metropolialue.
Jos pääkaupunkiseudun ja sen ympäristön metropolialueeksi lasketaan vajaan puolentoista miljoonan asukkaan elinympäristö, niin siellä syntyy 34 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja alueella työskentelee
yli kolmannes maan työvoimasta.
Maahanmuuttajat keskittyvät suurimmille kaupunkiseuduille. Helsingin väestöstä ulkomaalaisia on 7,2 prosenttia, kun koko Suomessa luku on 2,9. Työvoimaan kuuluvista noin kolme prosenttia on ulkomaalaisia tai
ulkomailla syntyneitä. Pääkaupunkiseudulla heitä on eniten. Myös suomalaiset hakeutuvat entistä useammin töihin ulkomaille. Siirtolaisrekisterin mukaan vuosittain ulkomaille lähtee tuhansia, erityisesti korkeasti
koulutettuja suomalaisia.
Puolet ulkomaiden kansalaisista asuu Uudellamaalla. Ulkomaalaiset keskittyvät nimenomaan Helsinkiin.
Helsingissä asuu 26,8 prosenttia kaikista Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista ja asukasluvusta heitä
on 7,2 prosenttia. Espoossa ulkomaalaisia on 6,3 prosenttia, Vantaalla 6,0 prosenttia ja Turussa 4,7 prosenttia asukasluvusta.

Kuva 6. Ulkomaiden kansalaiset maakunnittain 2008 ja 2009

Lähde: Väestörakenne 2009, Tilastokeskus
Ulkomaalaisten työnhakijoiden ja työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut vuoden 2008 lopulla
alkaneen taantuman johdosta. Kasvu on jatkunut vuonna 2009. Ulkomaalaisia työnhakijoita oli vuonna
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2009 keskimäärin 35 059, joista työttömiä työnhakijoita 16 256. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan
ulkomaalaisten työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 26,5 %. Suurimpia ulkomaalaisten työnhakijoiden
ammattiryhmiä olivat vuonna 2009 teollisuustyö, tieteelliset ja tekniset ammatit, palveluala sekä ryhmä ”ei
ammattia”. Ammattiryhmittäin katsottuna ”ei ammattia” – ryhmässä oli noin 14 000 henkeä, teollisuustyön
ryhmässä noin 7500 ja pienimmässä maa- ja metsätalouden ammattiryhmässä noin 1000 henkilöä. (TEM
Tilastotiedote 2010:4)
Suurimmalla osalla TE -toimistojen ulkomaalaisista työnhakijoista oli keskiasteen tai ylemmän asteen koulutus. Valtaosa kaikista ulkomaalaisista, keskimäärin 14 293 henkilöä oli vuonna 2009 työnhakijana Uudenmaan TE -keskuksen alueella. Heistä työttömiä työnhakijoita oli 7203 henkilöä. (TEM: ULV6)
Metropolialueiden suurin mahdollisuus on siinä, miten alueellaan asuvien ihmisten potentiaali saadaan
toteutumaan. Keskeistä on, miten tätä inhimillistä potentiaalia, kunkin alueen kaikkein perimmäisintä voimavaraa, voidaan jalostaa ja ottaa käyttöön kestävästi ja rakentaa alueellista elinvoimaisuutta. (Hautamäki
et al. 2010)
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Metropolialueen maahanmuuttajastrategiat ja työllisyysohjelmat
Kaupunkien maahanmuuttostrategiat: esimerkkinä Helsinki
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2009 – 2011 pääkaupunki nähdään ulkoisesti ja sisäisesti
kansainvälistyneenä kaupunkina, jossa ulkomaiset investoinnit lisääntyvät ja ulkomaisten työntekijöiden
sekä opiskelijoiden määrä kasvaa. Tavoitteena on monikulttuurisen metropolin edistäminen, Helsingin kehittäminen eurooppalaisena osaamiskeskuksena ja maailmanluokan liiketoimintakeskuksena.
Maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa parannetaan luomalla yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja työvoimahallinnon kanssa kokonaisjärjestelmä maahanmuuttajien ohjaamiseksi koulutukseen ja työmarkkinoille. Helsinki houkuttelee aktiivisesti kansainvälisiä investointeja, yrityksiä ja osaajia sekä edistää
yritysten ja osaajien asettumista. Työvoimatarpeen ennakointia yhteistyössä elinkeinoelämän edustajien
kanssa jatketaan, työvoiman saatavuutta parannetaan, maahanmuuttajien työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistetään kehittämällä heille suunnattuja palveluja ja osallistutaan Helsingin seudun kauppakamarin ennakointikamarin toimintaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on mm. tuoda elinkeinoelämän
näkökulmaa koulutussuunnitteluun, tuottaa lisätietoa koulutuksen järjestäjille koulutuksen työelämävastaavuuden tehostamiseksi, lisätä seudun yritysten tietoutta oppilaitosten tarjonnasta ja tukea ammatillisen
koulutuksen seudullista edunvalvontatyötä suhteessa valtiohallintoon. (Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2009-2012 )
Ennakointikamari – tietoa synnyttävä keskustelufoorumi
Helsingin seudun kauppakamari sekä pääkaupunkiseudulla toimivat ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta), Ami-säätiö, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy,
Helsingin kauppaoppilaitos Oy, Malmin kauppaoppilaitos Oy ja Suomen liikemiesten kauppaopisto - Helsinki
Business School ovat perustaneet yhteistyöorganisaation nimeltä Ennakointikamari.
Ennakointikamari on keskustelufoorumi, joka kokoontuu toimialakohtaisesti, osallistujajoukon koostuessa
kulloinkin käsiteltävän toimialan yritysedustajista, alan oppilaitosten edustajista ja muista toimialaa lähellä
olevista tahoista. Kamarissa keskustellaan niistä konkreettisista tarpeista, joita kunkin toimialan tilanteeseen ja osaamiseen liittyy. Tilaisuudessa hyödynnetään eri tahojen teettämää, jo olemassa olevaa ennakointitietoa ja kuullaan asiantuntija-alustuksia. Tulokset syntyvät osallistuvien henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Yksi ennakointikamarin tavoitteista on elinkeinoelämän näkemysten esiintuominen ensisijassa
ammatillisen koulutuksen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden asettamisessa. (Lahtinen,haastattelu
12.2.2010) ja http://www.ennakointikamari.fi/ )
Kotoutumiskoulutus
Uusi laki kotoutumisen edistämiseksi hyväksyttiin eduskunnassa vuoden 2010 lopussa. Lain tarkoituksena
on tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Uusi laki laajentui
koskemaan kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia.
Koko maassa tehtiin vuonna 2009 yhteensä 12 648 kotoutumissuunnitelmaa. Eniten kotoutumissuunnitelmia tehtiin Uudenmaan TE-keskuksen alueella (3 585). Samana vuonna työmarkkinatukena maksettavaa
kotoutumistukea maksettiin yhteensä 14 404 maahanmuuttajalle. Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä oli
yhteensä 12 947 kotoutujaa. http://www.tem.fi/files/27789/4_Tilastotiedote_2010.pdf
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Kotoutumiskoulutuksen alkukartoituksessa selvitetään ja arvioidaan:
• luku- ja kirjoitustaito
• suomen kielen taito
• opiskelutaidot ja opiskeluvalmiudet
• opiskelumotivaatio ja elämäntilanne
• opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus
• erityistaitoihin liittyvä osaaminen ja muut vahvuudet, esim. tietotekniset taidot, harrastukset,
kädentaidot yms.
Lisäksi kartoitetaan henkilön työ- ja koulutustoiveet.
Koulutus muodostuu seitsemästä opintokokonaisuudesta:
• alkukartoitus
• suomen tai ruotsin kieli
• arjen taidot
• opiskelutaidot
• yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
• työelämätaidot
• valinnaiset opinnot.
Opiskelukulttuurin ja koulutusjärjestelmän tuntemus
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee suomalaisen koulutuksen perusarvot ja ymmärtää vallitsevan oppimiskäsityksen. Maahanmuuttaja ymmärtää elinikäisen oppimisen merkityksen ja kehittää oppimaan oppimisen taitojaan. Keskeisten avaintaitojen opiskelu ja harjaannuttaminen integroidaan sekä suomen kieleen
että työelämävalmiuksiin.
Aiheet

Taidot
Opiskelija

•
•
•
•
•
•
•

suomalainen opiskelukulttuuri ja opiskelumuodot
koulutuksen eri muodot ja koulutukseen hakeutuminen
aikuisten koulutusmahdollisuudet
oman oppimistavan hahmottaminen ja tavoitteiden asettaminen omalle opiskelulle
oma asema koulutusjärjestelmässä
aikaisemmin suoritetun tutkinnon rinnastaminen tai tunnustaminen
tiedonhankinta- ja yhteistyötaidot

•
•
•
•
•
•
•
•

osaa hankkia tietoa eri lähteistä
osaa ratkaista ongelmia joustavasti ja luovasti
tunnistaa oman oppimistyylinsä
tuntee erilaisia opiskelutapoja ja -tekniikoita
ymmärtää itsearvioinnin merkityksen
ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja opiskelustaan
ymmärtää tiimityön ja yhteistyön merkityksen
tietää, miten hyväksyttää aikaisemmin hankittu koulutus ja osaaminen
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•

osaa halutessaan hakeutua omaehtoiseen tai muuhun aikuiskoulutukseen

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
Oppisisällöissä otetaan huomioon ne käytännön tarpeet, joita opiskelijalla on eri elämätilanteissa. Sisällöt
räätälöidään opiskelijaryhmän taustan ja tarpeiden mukaan, ja tarvittaessa siinä hyödynnetään eri toimijoiden, kuten maahanmuuttajajärjestöjen asiantuntemusta. Arkielämän tilanteista edetään kohti syvällisempää yhteiskunnan tuntemusta.
Yhteiskunnan perusrakenteet ja maantuntemus
Tavoitteena on, että opiskelija tuntee suomalaisen yhteiskunnan rakennetta, demokratiakäsitystä ja toimintaa. Opiskelija tuntee Suomen ja lähialueiden maantietoa pääpiirteittäin sekä Suomen asemaa osana
Pohjoismaita ja Eurooppaa.
Aiheet
•
•
•
•
•
•
•
•

yhteiskuntajärjestelmä
paikallishallinto
poliittinen järjestelmä ja poliittiset puolueet
vaikuttamisen mahdollisuudet, järjestö-, yhdistys-,seuratoiminta
elinkeinorakenne
Suomen historia
Suomen maantieteellinen sijainti ja ekosysteemi
perustietoutta lainsäädännöstä (perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki, kansalaisuuslaki)

•
•
•
•
•

tuntee yhteiskuntajärjestelmän perusteet
tietää kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
tuntee perheen ja lapsen aseman Suomessa
osaa yhdenvertaisuuden periaatteet
tuntee Suomen luontoa sekä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteita

Taidot
Opiskelija

Yhteiskunnan peruspalvelut
Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy Suomen sosiaaliturvaan, terveydenhoitojärjestelmään sekä muihin
palveluihin. Opiskelija tutustuu yhteiskunnallisen toiminnan eri mahdollisuuksiin.
Aiheet
•
•

yksilön oikeudet ja velvollisuudet
viranomaisjärjestelmä
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•
•
•

julkiset ja yksityiset palvelut
verotus
kuluttajan oikeudet

•

tuntee tärkeimpiä kunnan, virastojen, viranomaisten, poliisin, kauppojen, pankkien ja vakuutusyhtiöiden palveluja
tuntee suomalaista talousjärjestelmää
on tietoinen mahdollisuuksistaan osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan

Taidot
Opiskelija

•
•

Kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus
Tavoitteena on, että opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan omaansa ja suomalaiseen kulttuuriin
liittyviä arvoja, normeja ja asenteita. Maahanmuuttaja kehittää vuorovaikutustaitojaan kulttuuritaustaltaan
erilaisten ihmisten kanssa.
Aiheet
•
•
•
•

oman kulttuurisen identiteetin tukeminen
kulttuurierojen ymmärtäminen
kulttuurisen vuorovaikutuksen kehittyminen
sosiaalisten suhteiden ja verkostojen muodostaminen

•

tunnistaa oman kulttuurinsa erityispiirteitä sekä osaa tarkastella oman kulttuurinsa ja suomalaisen kulttuurinvälisiä eroja ja näiden erojen syitä
tiedostaa oman integraatioprosessinsa eri vaiheet ja osaa tarkastella omaa tilannettaan sen
pohjalta
suhtautuu arvostavasti erilaisiin näkemyksiin ja pystyy vertailemaan erilaisia näkökulmia kriittisesti

Taidot
Opiskelija

•
•

Työelämätaidot
Jotta maahanmuuttaja kykenee hakeutumaan suomalaiseen työelämään ja toimimaan työelämässä menestyksellisesti, hän tarvitsee monipuolisia työelämätaitoja. Opiskelu- ja työelämätietouden lisäksi opinnot sisältävät henkilökohtaista ja ryhmäohjausta, jossa opiskelijaa tuetaan oman työ- ja koulutuspolkunsa
löytämisessä. Opiskelun aikana maahanmuuttaja saa tietoa työmarkkinoiden toimintamekanismeista ja
ajankohtaisesta tilanteesta, sisääntuloammateista, ammatin vaihtamisesta sekä ammatillisista lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Hän myös kehittää ja päivittää työnhaku- ja tiedonhakutaitojaan. Henkilökohtaisessa ohjauksessa hän saa realistisen kuvan alallaan vaadittavista ammatillisista kvalifikaatioista
sekä vaihtoehdoistaan työelämässä. Työelämävalmiuksien opiskelun aikana opiskelija voi todentaa ja päivittää opiskelu- ja työhistoriaansa liittyvät dokumentit suomalaisessa työelämässä hyväksyttävään ajantasaiseen muotoon. Hän voi myös osoittaa olemassa olevan ammattitaitonsa esimerkiksi osaamiskartoituksen
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avulla tai muilla keinoin. Työelämän tuntemusta ja tavoitteiden realisoitumista edistetään eri tavoin toteutettavien työelämäjaksojen avulla.
Työkulttuuri ja työelämätietous
Tavoitteena on, että opiskelija tietää työn merkityksen suomalaisessa yhteiskunnassa toimeentulon takaajana, arkielämän rytmittäjänä, ihmissuhteiden muodostajana ja hyvinvoinnin edistäjänä.
Aiheet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

työkulttuuri ja työn merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa
työmarkkinoiden rakenne
työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
ammatillinen järjestäytyminen
työaika
palkkausperusteet
työsuojelu
työnhaku (työnhaun asiakirjat, sähköinen työnhaku)
yrittäminen
työturvallisuus
työsuojelu

•
•
•
•
•

tuntee työntekijän aseman, oikeudet ja velvollisuudet
perehtyy työelämän perussääntöihin
tuntee Suomen työmarkkinat
tietää yritystoiminnan perusperiaatteet ja yrittäjyyden tukipalvelut
ymmärtää kielitaidon merkityksen työtehtävissä ja työelämän vuorovaikutustilanteissa

Taidot
Opiskelija

Ammatillinen osaaminen ja urasuunnittelu
Tavoitteena on, että opiskelija saa kotoutumissuunnitelman, koulutuksen aikana toteutetun alkukartoituksen, ohjauskeskustelujen, työelämäjakson ja/tai ammattitaitokartoitusten avulla arvioita, tietoa ja palautetta ammattitaidostaan ja työkokemuksestaan sekä niiden soveltumisesta suomalaiseen työelämään ja
koulutukseen. Näiden pohjalta rakennetaan urasuunnitelma, joka sisältää pitkän aikavälin ammatilliset
tavoitteet ja pyrkimykset sekä niihin pääsemiseksi tarvittavat lähitulevaisuuden toimenpiteet. Ensisijaisen
suunnitelman lisäksi tulee pyrkiä laatimaan vaihtoehtoisia suunnitelmia.
Aiheet
•
•
•
•

suomalaisiin ammatteihin ja niiden vaatimuksiin tutustuminen
ammatillisen osaamisen tunnistaminen ja oman ammattitaidon ja pätevyyden arviointi
koulutus- ja ammattitietopalvelu
urasuunnittelu
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Taidot
Opiskelija
•
•
•
•
•
•

saa realistisen kuvan ammateista, työtehtävistä ja niiden asettamista vaatimuksista
osaa suhteuttaa omaa ammattitaitoaan suomalaisen työelämän vaatimuksiin ja hakeutua
tarvittavaan
täydennyskoulutukseen
tuntee omat mahdollisuutensa työmarkkinoilla
tietää ammatin ja koulutuksen välisen yhteyden sekä tapoja hankkia ammatti
osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä

Työelämäjakson aikana opiskelija saa käytännön kokemusta seuraavista asioista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suomalainen työelämä ja -kulttuuri
työyhteisö
työelämän säännöt (mm. työaika, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet)
työntekijän rooli
työsuojelu ja -turvallisuus
ammatillinen järjestäytyminen
työssä käytettävät koneet, laitteet ja välineet
oman työmotivaation kartoitus
kielitaidon kehittäminen
käsitys oman kielitaidon riittävyydestä työyhteisön käytännön tilanteissa
tavoitteellinen kielen oppiminen työelämäjaksolla
työelämäviestintä
ammattikieli ja -sanat
ammattitaito
oman osaamisen tunnistaminen
ammatin sisällöt ja vaatimukset
ammattiin tai työtehtävään soveltuminen
oma ammatillinen jatkosuunnitelma

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen maahanmuuttaja jatkaa yksilöllisten tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti
hänelle parhaiten soveltuvaa työllistymis- tai koulutuspolkua. Mikäli opiskelijan ohjaus jatkuu työvoimatoimistossa tai toisessa oppilaitoksessa, on tärkeää, että kaikki tarvittava häntä koskeva informaatio ja jatkosuunnitelmat siirretään hänen ohjauksestaan vastaavalle henkilölle. Opiskelija siirtää tiedot itse, tai siirtämisestä sovitaan hänen luvallaan.
Ennen ammatillista peruskoulutusta maahanmuuttajat voivat osallistua valmistavaan koulutukseen. Kotoutumiskoulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan koulutuksen järjestäjän tai ylläpitäjän harkinnan mukaan
lukea hyväksi ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa.
Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen rinnastettavana opiskeluna voidaan kotoutumisaikana suorittaa
perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opintoja, korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta.
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Yrittäjäksi ryhtymiseen kannustetaan niitä maahanmuuttajia, joilla on siihen riittävät valmiudet ja korkea
yrittäjyysmotivaatio. Yrittäjyydestä kiinnostuneet ohjataan yrittäjyysneuvontapalveluihin ja tarvittaessa
yrittäjäkoulutukseen.
Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ja kokoutumiskoulutus
Jo alkukartoituksessa tulee huomioida korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien tiedollinen osaaminen
ja yleensä muita paremmat opiskeluvalmiudet. Heidät on pyrittävä ohjaamaan sellaisiin opiskeluryhmiin,
joissa voidaan huomioida heidän halunsa mahdollisesti pätevöityä omalle alalleen myöhemmin. Mikäli
kotoutumiskoulutuksen opiskelijalla on todistus korkeakoulututkinnon suorittamisesta eikä hän ole hakenut
rinnastusta tai tunnustusta, voidaan opintojen rinnastaminen sisällyttää kotoutumiskoulutukseen. Rinnastamispäätöksen hakemiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus ovat täten osa urasuunnittelua. (http://www.oph.fi/
download/46966_koto_ops.pdf )
Työnantajille tarjottava maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuskoulutus
Yrityksille suunnattua monikulttuurisuuskoulutusta ja sen sisältösuunnittelua on toteutettu monessa paikassa ja projektissa viime vuosina. Esimerkkeinä vaikkapa Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Luksian koordinoima,
työperusteista maahanmuuttoa koskevaa Gateway-projekti (http://www.luksia.fi/default.aspx?id=122 )tai
EDUPOLIn koulutustarjonta yrityksille. ESR-rahoitteisessa työperusteisen maahanmuuton INSITE -tukihankkeessa on ollut kaikkiaan seitsemän, vuoden 2010 lopulla päättynyttä projektia, joiden toimintamallit ja
tulokset ja hyvät käytänteet ovat nyt käytettävissä.
Esimerkki työnantajille suunnatusta, työperäisen maahanmuuton palveluratkaisusta on Amiedun MoniVoima –ohjelma. Se on suunnattu sellaisille yrityksille, jotka ovat palkkaamassa työntekijöitä ulkomailta tai
joilla jo on maahanmuuttajia työssä. Ohjelma neuvoo ja konsultoi työyhteisöjä ja räätälöi toimenpiteitä ja
koulutusta rekrytoinnista työyhteisön monikulttuurivalmennukseen asti. Työyhteisön perehdytystarjontaan
kuuluvat mm. työpaikkaohjaajien ja esimiesten koulutus ja valmennus, monikulttuurisen työyhteisön rakentaminen ja avainhenkilöille tarkoitettu selkosuomi-koulutus. Maahanmuuttajan tueksi puolestaan tarjotaan
esimerkiksi perusinformaatiota suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä, lähtömaassa hankitun ammatillisen osaamisen näyttö/ kartoitus, suomen kielen koulutus ja työyhteisössä tarvittavat sosiaaliset taidot.
(http://www.amiedu.fi/KoulutuksetJaPalvelut/Koulutustarjonta/Henkilostovalmennus/JohtaminenJaEsimiestyo/KoulutuksetJaPalvelutJohtaminen.htm?course_id=1810)
Työelämäsertifikaatti
Työelämäsertifikaattikoejärjestelmä on COFI -ESR -projektissa (Coping with Finns) kehitetty testausjärjestelmä. Työnantajan kannalta se helpottaa rekrytointia ja maahanmuuttajataustaisen työvoiman koulutustarvetta ja on osoitus siitä, että työntekijä tai työnhakija on perehtynyt työelämän perusasioihin. Erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten on ajateltu hyötyvän sertifikaatista omassa perehdytyksessään ja rekrytointityössään. Sertifikaatin sisällön toteuttamisessa ovat olleet mukana TEMin, Sisäasiainministeriön ja
Opetusministeriön lisäksi Rakennusteollisuus ry, Suomen Yrittäjät, Esperi Care Oy, ja Inkerikeskus ry.
Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, joka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Tavoitteena on lisätä erityisesti maahanmuuttajien ja
ulkomaisten työntekijöiden tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Sertifikaatin kieliversioita ovat mm. suomi,
englanti, venäjä, viro. Työelämäsertifikaatti suoritetaan näyttökokeella ja siihen valmentava koulutus on
mahdollista suorittaa osin verkko-opintoina. Eri oppilaitokset järjestävät sertifikaattiin valmistavaa koulutusta.
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Koulutuksen teemoja ovat mm. osaaminen ja koulutus Suomessa, työmarkkinajärjestelmä, työsopimus,
työn muodot, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työntekijän vakuutukset, verotus, työsuojelu ja suomalainen työkulttuuri.
Esimerkki sertifikaatin sisällöstä ”Työelämän pelisäännöt” ja ” Suomalainen työkulttuuri”
Työelämäsertifikaatti, osa 1: Työelämän pelisäännöt
Osiot:
• Yleistä Suomesta
• Osaaminen ja koulutus
• Työmarkkinajärjestelmä
• Työsopimus
• Työn muodot
• Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
• Työntekijän vakuutukset
• Verotus
• Työsuojelu
Työelämäsertifikaatti, osa 2: Suomalainen työkulttuuri
• Tasa-arvo
• Vaatimattomuus, suora kommunikointityyli ja hiljaisuus
• Täsmällisyys – oma-aloitteisuus – luotettavuus
• Asiakkuus
• Uskonto
• Työpaikan arki
Työelämäsertifikaattikoe löytyy osoitteesta https://testaus.tyoelamasertifikaatti.fi
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VOIMAA-projektiin sisältynyt valmentavan koulutuksen pilotti
VOIMAA-projektiin sisältyi maahanmuuttajille tarkoitettu, ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen pilottiosio. Koulutus toteutui lukuvuonna 2010-11 Hämeen ammattikorkeakoulun ja Metropolian
ammattikorkeakoulun Kulttuurin ja Luovan alan sekä Tekniikan ja liikenteen alan Tieto- ja viestintäteknologian osaamisalan yhteistyönä. Maahanmuuttajien AMK-opintoihin valmentavan koulutuksen (AMK-valma)
tavoitteena oli antaa maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle valmiuksia opiskella ammattikorkeakoulussa
sekä arvioida ja päivittää hänen aikaisemmin hankkimaansa osaamista. Opinnot suunniteltiin 25-30 opintopisteen kokonaisuuksiksi, joiden painopisteenä oli opiskelijoiden suomen kielen taidon kehittäminen ja
taitojen sekä tietojen kartuttaminen ammattikorkeakoulutasoisiin opintoihin ja erityisesti valintakokeisiin.
Pilotointihankkeen kohderyhmänä olivat maahanmuuttajataustaiset, ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneet ja niihin opintotaustansa sekä kielitaitonsa perusteella soveltuvat opiskelijat. Opetussuunnitelmat ja tiedot niiden valmisteluprosessista löytyvät VOIMAA-projektin wiki-sivuilta http://wiki.metropolia.fi/
display/voimaa/Valmennus+AMK-opintoihin
HAMK / AOKK: AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE
(AMK-valma)
TOTEUTUSSUUNNITELMA 2010-11
(alakohtaisena esimerkkinä biotalous)
Koulutuksen tavoite:
Maahanmuuttajien AMK-opintoihin valmentavan koulutuksen (AMK-valma) tavoitteena on antaa maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle valmiuksia opiskella ammattikorkeakoulussa, sekä arvioida ja päivittää
hänen aikaisemmin hankkimaansa osaamista. Valmiudet liittyvät suomen kielen taitoon, opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin sekä suunnitellun opintoalan vaatimiin taitoihin ja tietoihin
Koulutuksen laajuus:
Koulutus on laajuudeltaan 30 op, josta lähiopetusta 2-3 päivänä viikossa sekä etäjaksolla tapahtuvaa opiskelua.
Opintojen toteuttamiskieli:
Opinnot toteutetaan suomen kielellä
Opiskelijamäärä:
Opiskelijaryhmän minimikoko 10 maksimikoko 20.
Koulutuspaikka:
koulutuksen yhteinen osuus järjestetään opettajakorkeakoulun tiloissa. Alakohtaiset opinnot koulutusohjelmissa.
Opettajat:
suomen kielen opettaja kielikeskuksesta (?), koulutuksen koordinaattori AOKK:lta, alakohtaiset opettajat
koulutusohjelmista.
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Valintaprosessin kuvaus:
Erillishaku		

Hakukriteerit		

Valinta

Opiskelijat valitaan
pilottiin erillishaussa.
Hakuaika 16.8.5.9.2010

Kelpoisuus korkeakouluopintoihin.
Suomen kielen taitotaso
B1.
Maahanmuuttajataustainen
(asuu pysyväisluonteisesti
Suomessa).

Kaikki hakijat kutsutaan valintatilaisuuteen
Valintaprosessin kuvaus:
Haku erillisellä lomakkeella; kaikki hakukriteerit
täyttävät kutsutaan valintatilaisuuteen, joka
koostuu:
1. Suomen kielen testistä: luetun ymmärtäminen, kirjallinen tuottaminen
2. Haastattelu: tavoitteena motivaation
selvittäminen, suomen kielen kuullun
ymmärtämisen ja puheen tuottamisen
arviointi (haastattelussa mukana: alan
opettaja, prosessin vastaava opettaja
sekä suomen kielen opettaja)
3. Ryhmätilanne: ryhmässä toimimisen
arviointi

Koulutuksen sisällöt:
Yhteiset opinnot 20 op:
• Orientaatio opintoihin 1 op
• Suomen kielen ja kulttuurin opinnot 14 op, (Suomen kielen opinnot integroidaan muihin
opintoihin soveltavalla otteella)
• Opiskelua tukevat opinnot 5 op
• tiedonhallintataidot 3 op
• vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot 2 op
Eriytyvät, koulutusalakohtaiset opinnot 10 op
• Substanssiin liittyvät opinnot 5 op
• Työelämään tutustuminen 5 op
Yhteisten opintojen sisällöt, tavoitteet ja toteutus, sekä toteutuksen tarkennuksia?
Sisällöt			

Tavoitteet		

Toteutus			

Tarkennuksia

Orientaatio opintoihin
1 op

Opiskelija orientoituu
opiskeluun valmentavassa koulutuksessa ja
HAMK:ssa.
Opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman

Valmentavan kouluKoulutuksen aloitus
tuksen tavoitteet ja
orientoivalla viikolla
sisällöt.
Opiskelun pelisäännöt
ja ryhmäytyminen: itseohjautuvuus, itsenäinen opiskelu, opiskelijan ja opettajan roolit.
HOPS:n laatiminen.
Henkilökohtainen
ohjaus.
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Suomen kielen ja kulttuurin opinnot 14 op
*Suomen kielen suullinen ja
kirjallinen taito 8 op
*Suomalaisen yhteiskunnan
ja kulttuuriosaamisen taidot
6 op

Opiskelija saavuttaa
opiskeluaikanaan vähintään suomen kielen
taitotason B2.
Opiskelija kehittää kirjallisia- ja suullisia vuorovaikutustaitojaan sekä
työelämä että ammattialakohtaista sanastoa
Opiskelija tietää suomalaisen, yhteiskunnan,
kulttuurin ja elämäntavan perusteet. Hän tiedostaa oppimiskäsitysten ja-kulttuurien erot
ja hänen valmiutensa
toimia erilaisissa ympäristöissä kehittyvät.

Opiskelua tukevat opinnot 5 op
*Tiedonhallintataidot 3 op
*Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot 2 op

Opiskelija hallitsee
korkeakouluopinnoissa
tarvittavat tietokoneohjelmat ja tiedonhakumenetelmät.
Opiskelija osaa käyttää
sähköpostia, tekstinkäsittelyohjelmia ja verkkopohjaista oppimisalustaa
Opiskelija osaa havainnoida itseään sekä omia
vuorovaikutus- ja viestintätyylejään erilaisissa
tilanteissa. Hän ymmärtää erilaisia neuvottelutapoja- ja tyylejä ja
tiedostaa niiden kulttuurisen yhteyden.
Opiskelija saa valmiuksia
tiimityöskentelyyn ja
erilaisten ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Suomen kielen perusrakenteiden opiskelua
integroituna muuhun
valmentavaan opiskeluun.
Suomen kielen kirjalliset
harjoitukset: esseen kirjoittaminen.
Suomalainen oppilaitoskulttuuri ja oppimiskäsitys.
Suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin retrospektiivinen tarkastelu,
tutustuminen erilaisiin
suomalaisen yhteiskunnan instituutioihin
ja niiden periaatteisiin
(koululaitos, oikeuslaitos,
poliisi, avo- avioliitto, perhe, syntymä-kuolema).
Kulttuurien erojen käsittely.
Organisaatiokulttuurit ja
työelämä.
Toimiminen erilaisissa
ympäristöissä.

Suomen kielen
opinnot integroidaan muuhun
opetukseen, erityisesti alakohtaiasiin
opintoihin.

Word-ohjelma, GroupWise, Moodle, Google.
Verkko-opiskelun periaatteet.

Oppimisalustan käyttömahdollisuudet?

Itsetuntemus- ja reflektiotaidot.
Suomalainen viestintä-ja
vuorovaikutus vs. oman
kulttuurin viestintä ja
vuorovaikutus.
Neuvottelutaidot ja –tilanteet. Tulkinnan kulttuurinen yhteys.
Toiminta ristiriitatilanteessa.

Tutkinto-opiskelijat
kummi/tutoreina
maahanmuuttajille.
Tutustumiskäynnit.

Itsetuntemus-analyysi.
Reflektointitehtävät
Vuorovaikutustilanteiden harjoittelu ja
videointi.
Henkilökohtainen
palaute.
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ALAKOHTAISET, ERIYTYVÄT OPINNOT 10 op: sisällöt, tavoitteet, toteutus, toteutuksen tarkennus
(esimerkkinä biotalous)
Sisällöt			

Tavoitteet		

Toteutus			

Tarkennuksia

Substanssiin liittyvät
opinnot 5 op

Tavoitteena on, että
opiskelija tuntee Suomen
maaseudun ja ympäristöpolitiikan perusteita
sekä tuntee Suomessa
luonnonvara- ja ympäristöalalla olevat ammatit,
niiden tehtävät ja niissä
vaadittavan osaamisen.

Maaseutu- ja ympäristöpolitiikan perusteet
Suomessa ja EU:ssa.
Eri luonnonvara-alan
koulutusohjelmien opetussuunnitelmat sekä
toisella asteella että
ammattikorkeakoulussa

Tutustuminen opetukseen molemmilla
asteilla.
Osallistuminen ryhmän
mukana maaseutu- ja
ympäristöpolitiikan
opintoihin
Opetussuunnitelmat

Työelämään liittyvät
opinnot 5 op

Tavoitteena on, että
opiskelija saa kuvan
luonnonvara- ja ympäristöalan työelämästä
Suomessa

Työelämäharjoittelua

Harjoittelu voidaan
suorittaa myös HAMKin
opetusmaatilalla tai
opetusmetsässä

METROPOLIAN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA
KOULUTUS (AMK-VALMENTAVA)
OPINTOJAKSOJEN TAVOITTEET
1. Opiskelutaidot
1.1 Orientoivat opinnot 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisympäristön ja sen tarjoamat palvelut. Opiskelija osaa
toimia oppimisympäristössä ja etsiä opiskeluun liittyviä tietoja. Opiskelija tuntee opintojen kokonaisuuden
ja opintotarjonnan.
Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan (vahvuudet ja kehittymiskohteet), suunnitella opintojaan ja
ajankäyttöään, asettaa omia tavoitteita sekä laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelija tuntee
oppimistaitojen osa-alueet ja ymmärtää oppimistaitojen kehittämisen merkityksen. Opiskelija tietää, miten
oppimistaitoja voi kehittää. Opiskelija tuntee kansainvälistymismahdollisuuksia ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvät keskeiset tekijät.
1.2 Tietotekniikan perusteet 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee korkeakouluopinnoissa tarvittavat yleisimmät tietokoneohjelmat ja tiedonhakumenetelmät
• osaa käyttää sähköpostia, tavallisimpia työvälineohjelmia sekä verkkopohjaista oppimisalustaa
• tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, joihin kuuluvat tieto, tiedostomuodot, hakemisto-
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rakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja Internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta,
ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät ja ymmärtää tietoturvallisuuden vaatimukset.
3. Viestintätaidot
3.1 Tekniikan kirjallinen suomi ja viestintä 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on kehittynyt kirjallisissa kielitaidoissa vähintään B2-tasolle
• ymmärtää hyvin kirjoitettua yleis- ja helpohkoa ammattikieltä
• osaa käyttää oman alansa suomenkielisiä tietolähteitä ja sanakirjoja
• osaa hakea tietoa opiskelutarkoituksiin
• osaa tulkita helpohkoja oman ammattialansa tekstejä
3.2 Tekniikan suullinen suomi ja viestintä 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on kehittynyt suullisessa kielitaidossa vähintään B2-tasolle
• ymmärtää hyvin puhuttua yleis- ja helpohkoa ammattikieltä
• osaa erilaisia tapoja osallistua keskusteluun ja esittää mielipiteitä aihealueesta
3.3 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 3 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vuorovaikutus- ja viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit
• hahmottaa, millaista on tarkoituksenmukainen viestintä
• osaa kuunnella, havainnoida ja tulkita erilaisia kehollisia ja suullisia viestejä
• osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan
4. Tietotekniikka-alan teoreettiset perustaidot
4.1 Lausekkeet ja yhtälöt 4 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• pystyy laskemaan kokonaisluvuilla, murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla
• hahmottaa matemaattisen lausekkeen kirjoitusasun merkityksen ja tulkinnan
• suoriutuu lineaaristen yhtälöiden, toisen asteen yhtälön ja lineaaristen yhtälöparien ratkaisemisesta
• osaa ratkaista kolmion kulmaa koskevan trigonometrinen yhtälön ja perusmuotoisia juuri-,
eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä
• on selvillä siitä, miten koordinaatistoa käytetään lukupareina esitettävien pisteiden havainnollistamisessa ja yksinkertaisten funktioiden kuvaajien esittämisessä
• hallitsee matematiikan ja matematiikan sovellusalueiden sanasto
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4.2 Tieto- ja viestintätekniikan työkalut 4 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tietotekniikan toimintaperiaatteet ja tuntee verkottuneen opiskeluympäristön
käytön ja mahdollisuudet
• hallitsee laboratoriotyöskentelyn perusteet ja osaa soveltaa teknillistä ongelmanratkaisua
opiskelussaan
• osaa mediatekniikan työvälineohjelmien perusteet ja tuntee IT-suunnittelun peruskäytäntöjä
5. Työelämätuntemus
5.1 Tietotekniikka-alan työelämätuntemus 2 op
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt
• insinöörien koulutus- ja työmarkkinoihin; yleisesti ja ICT-alan näkökulmasta
• oman osaamisen arviointiin/profilointiin.
• työnhakutapoihin ja -kanaviin
• työnhakuasiakirjoihin ja oman osaamisen markkinointiin
METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURI JA LUOVA ALA
AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op)
OPETUSSUUNNITELMA
Opiskelijoiden valintamenettelyssä AMK-opintoihin valmentavien opintojen pilottitoteutukseen edellytetään hakijalta edeltäviä opintoja siten, että opiskelija on myös tutkintoon johtavaan koulutukseen (nuoriso/
aikuinen) hakukelpoinen. Lisäksi vaaditaan suomen kielen lähtötaso B1. Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki
hakukelpoiset hakijat. Pääsykokeessa testataan alalle soveltuvuus tutkintoon johtavan koulutuksen valintakoemenettelyä mukaillen. Vaadittava B1-tasoinen kielitaito testataan sekä kirjallisesti (pääsykoetehtävät)
että suullisesti (haastattelut). Haastatteluiden tarkoitus on myös kartoittaa opiskelijan motivaatiota pyrkiä
valmennusjaksolle. Varsinaiset valmennusjakson opinnot järjestetään siten, että lähiopetusta on kolmena
(3) päivänä viikossa päiväopetuksena.
Opetussuunnitelma 30 op
1. Orientoivat opinnot ja opintojen ohjaus 2 op
2. Opiskelutaidot 8 op
2.1 Korkeakouluopiskelutaidot 5 op
2.2 Tietotekniset taidot 3 op
3. Viestintätaidot 11 op
3.1 Suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito 8 op
		
suullinen 3 op
		
kirjallinen 5 op
3.2 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 3 op
4. Kulttuurinen osaaminen 3 op
5. Työelämätuntemus 6 op
5.1 Kulttuurialan työelämätuntemus 3 op
5.2 Työelämään tutustuminen 3 op
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Opintojaksojen ja opintokokonaisuuden arviointina on hyväksytty/hylätty, poikkeuksena kieliopinnot.
1. Orientoivat opinnot 2 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää valmentavien opintojen sisällön ja tavoitteet.
Opiskelija osaa laatia yhdessä opintojen ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
Tuutorointi
Sisältö
Orientaatio valmentaviin opintoihin: aikataulut, työtavat, opetusmenetelmät.
Kulttuurialalle riittävät perustaidot
• kielitaito (suullinen, kirjallinen), vähintään B1-taso
• tietotekniset taidot
• geneeriset taidot (ongelmanratkaisu, analyyttinen/ looginen ajattelu)
Perehdytään Metropolian arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Käydään läpi Metropoliassa opiskelun käytänteet ja tukipalvelut (opiskelutilat, opintotoimisto, kirjasto jne.) sekä opiskelijan oikeudet ja velvoitteet.
2. Opiskelutaidot 9 op
2.1 Korkeakouluopiskelutaidot 5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija omaksuu opiskelutekniikoihin liittyvät taidot sekä ymmärtää suomalaista oppimiskulttuuria ja erilaisia oppimiskäsityksiä.
Opiskelija osaa asettaa opiskelulleen tavoitteet ja toimia niiden mukaisesti, sovittujen aikataulujen
puitteissa.
Opiskelija tutustuu eri tapoihin arvioida omaa oppimistaan (esim. oppimispäiväkirja)sekä esitellä
omaa osaamistaan (esim.portfolio).
Sisältö
Perehdytään eri opiskelutekniikoiden teoriaan ja käytänteihin sekä aikataulutetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Opintojakson aikana opiskelijalle esitellään kulttuurin ja luovan alan koulutusohjelmien sisältöjä ja
opiskeluvaatimuksia yleisellä tasolla: muotoilu – viestintä – musiikki – esittävä taide.
Jaksoon sisältyy myös portfolio-opetusta.
2.2 Tietotekniset taidot 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee korkeakouluopinnoissa tarvittavat yleisimmät tietokoneohjelmat ja tiedonhakumenetelmät. Opiskelija osaa käyttää sähköpostia, yleisimpiä tekstinkäsittelyohjelmia sekä verkkopohjaista oppimisalustaa.
Opiskelijan tiedot ja taidot karttuvat Internet -tiedonhaun tekniikasta ja haasteista. Hänen tekniset
valmiutensa verkko-opiskeluun ja siihen liittyviin tietoturva- ja tietosuoja-kysymyksiin vahvistuvat.
Sisältö
Opiskelija tutustuu käytännön tehtävien avulla verkkoympäristössä Internetiin, kirjastoon, Tuubiin
ja valikoituihin oppimisalustoihin kuten Moodle ja wiki. Opiskelija käyttää wikiä esimerkiksi portfolion tai oppimispäiväkirjan laatimisessa sekä muussa työskentelyssä, kuten ryhmän yhteistoimin-
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nallisessa oppimisessa.
3. Viestintätaidot 11 op
3.1 Suomen kielen suullinen taito 3 op
Osaamistavoitteet
Sisältö
3.2 Suomen kielen kirjallinen taito 5 op op
Osaamistavoitteet
Opiskelijan kielitaidon osaamistaso nousee B1-tasosta vähintään seuraavalle tasolle. Hän hallitsee
suomen kielen peruskieliopin keskeiset rakenteet ja opiskelun ja kulttuurialan käytännön sanaston.
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 4/5
Sisältö
Kirjallista ja suullista kielitaitoa sekä luetun ymmärtämistä lisäävät kieliopin ja kulttuurialan sanaston opetus, opiskelu- ja työelämätekstien tuottaminen sekä ohjeiden, tiedotteiden, uutisten ja
lyhyiden artikkelien lukeminen. Opiskelu tapahtuu suomen kielen lähiopetustuntien lisäksi opintokokonaisuuden aikana kaikilla opintojaksoilla.
Suullinen kielitaito kehittyy niin ryhmäopetustilanteissa, pienryhmätyöskentelyssä kuin esimerkiksi
virallisissa asiayhteyksissä.
3.3 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää vuorovaikutus- ja viestintätaitojen merkityksen ja viestinnän prosessit sekä
hahmottaa, millaista on tarkoituksenmukainen viestintä. Hän osaa kuunnella, havainnoida ja tulkita erilaisia kehollisia ja suullisia viestejä ja osaa arvioida omaa viestintäosaamistaan.
Opiskelija saa valmiuksia ryhmätyöskentelyyn ja konfliktien ratkaisuun.
Sisältö
Opintojaksolla käytetään erilaisia opetusmenetelmiä, joilla opiskelijan toiminnalliset viestintätaidot
ja ryhmätyötaidot sekä ongelmanratkaisutaidot kehittyvät.
4. Kulttuuriset taidot 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää suomalaisen kulttuurin toiminta- ja ajattelumalleja ja tiedostaa oman kulttuurinsa arvomaailman ja maailmankuvan merkityksen. Opiskelija perehtyy suomalaisen kulttuurin
ilmiöihin ja arvoihin ja ymmärtää vertailevan kulttuurisen lukutaidon merkityksen omassa kotoutumisprosessissaan.
Opiskelija ymmärtää kulttuurien vaikutuksen viestintään ja kykenee yhteistyöhön kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa. Hän kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen oppimisyhteisössä/työyhteisössä.
Sisältö
Opintojaksolla opitaan luennoin ja tutustumiskäynnein yhteiskuntataitoja: suomalaisen yhteiskunnan ja talouden rakenteet, kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet.
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Tutustumiskäynnit ja vierailut: eduskunta, kulttuuri- ja taidelaitokset, viestintätalot, museot, kirjastot ym.
Opiskelija raportoi vierailuista ja oman kulttuurisen osaamisensa kehittymisestä esimerkiksi oppimispäiväkirjana. Vertailevaa kulttuurista lukutaitoa vahvistetaan. Kulttuurin tuntemusta ja integroitumista edistävänä oppimismetodina voidaan käyttää ryhmätyöskentelyä esim. suomalaisten
opiskelijoiden kanssa toteutettava kulttuurialan pienimuotoinen projekti.
5. Työelämätuntemus 6 op
5.1 Kulttuurialan työelämätuntemus 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää kulttuurialan ammatillisen toiminnan perusjaon Suomessa.
Opiskelija ymmärtää itseään kiinnostavan kulttuurialan ammatin toimintatavat.
Opiskelija tuntee suomalaisen työelämän sopimuskäytänteiden ja lainsäädännön perusteet.
Sisältö
Kulttuurialan rakenne ja eri ammatit aloittain Suomessa.
Yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet.
Luennot: asiantuntija- ja vierailijaluennot ja pienryhmätehtävät.
5.2 Työelämään tutustuminen 3 op
Osaamistavoitteet
Työharjoittelu on osa pakollisia opintoja ammattikorkeakoulussa. Valmentavien opintojen tarkoitus
on tutustuttaa työharjoittelun periaatteisiin.
Opiskelija ymmärtää suomalaista työkulttuuria ja tunnistaa kulttuurialan ammatillista toimintatapaa.
Sisältö
Opintojaksolla painotetaan käytännön työn kautta oman ammattialan oppimista. Opintojaksoon
kuuluvat muun muassa työelämävierailut antavat opiskelijalle tietoa eri aloista.
Jakson aikana laaditaan oma ansioluettelo.
Opettajan monikulttuurinen kompetenssi
Valma-koulutuksen pilotoinnin yhteydessä käsiteltiin myös AMK-opintoihin valmentavaan koulutukseen
orientoivaa koulutusta opettajille ja opintotoimiston henkilöstölle. Hankkeen kohderyhmänä oli myös opettajakunta, joka mm. sosiaalisen median keinoin laajensi opettajuutta ammattikorkeakouluopintoihin valmentavien opintojaksojen toteuttamiseen. Opettajan monikulttuurista kompetenssia tarkasteltiin kolmella
ulottuvuudella: tiedollisella, taidollisella ja asenteisiin liittyvällä.
Tiedot

•
•
•
•
•

tiedot omasta kulttuurista
tiedot kulttuurieroista
uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessi
tiedot siitä, miten kulttuuri vaikuttaa käyttäytymiseen
tiedot monikulttuurisesta pedagogiikasta
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Taidot

•
•
•
•
•

taidot toimia erilaisten ihmisten kanssa
viestintä- ja kommunikaatiotaidot monikulttuurisessa kontekstissa
monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen
monikulttuuriset ohjaustaidot (yksilöohjaus)
pedagogiset taidot oppija- ja opettajakeskeisessä toimintakulttuurissa

•
•

tietoisuus omista kulttuurisesti sidonnaisista arvoista, normeista ja käyttäytymisestä
tietoisuus kulttuurin vaikutuksista tilanteissa

Asenteet

Valmentavan koulutuksen hyödyt
VOIMAA-projektin loppuraportissa katsotaan, että AMK- opintoihin valmentavasta koulutuksesta hyötyy
maahanmuuttajataustainen henkilö, joka on kotoutunut tai kotoutumisprosessinsa loppuvaiheessa. Riittävästi kotoutuneena voidaan pitää henkilöä, jonka elämäntilanteessa arjen ongelmat on pääosin ratkaistu,
perustiedot uudesta maasta ja yhteiskunnasta on hankittu ja kielitaidon taso mahdollistaa ammatilliset
opinnot.
Suomessa kotoutumiskoulutukseen hakeudutaan työvoimatoimistojen kautta. Loppuraportti korostaa työvoimatoimistojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisen tärkeyttä valmentavan koulutuksen jatkuvuutta
ajatellen. Raportin mukaan haku valmentavaan koulutukseen kannattaa sijoittaa yhteishaun yhteyteen,
jolloin hakija voi samalla kertaa ilmoittautua valmentavaan koulutukseen, jos tutkinto-opiskelupaikka ei
järjesty. Opiskelijavalinnassa tulisi painottaa motivaatiota ammattikorkeakoulututkinnon hankkimiseen ja
asiantuntijaksi kehittymiseen sekä valmiuksia vieraalla kielellä opiskeluun. Valmentavan koulutuksen ei tulisi
korvata kotoutumiskoulutusta eikä tarjota samankaltaista opetusta, vaan sen pitää olla sisällöiltään ja opetusmenetelmiltään ammattikorkeakouluopintojen tasoista opetusta.
Pilotoinnin kokemusten pohjalta loppuraportissa hahmotellaan noin kahden lukukauden mittaista valmentavaa koulutusta, joka voisi koostua kahdesta osasta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskityttäisiin
ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien taitojen oppimiseen sekä ammatinvalinnan kysymyksiin. Toisen
lukukauden aikana opiskelijat suorittaisivat jaksoja valitsemansa tutkinnon peruskurssien tarjonnasta ja he
tekisivät alan työelämään liittyviä projektityyppisiä tehtäviä. Suomen kielen opetus jatkuisi ohjauksellisena
myös toisen lukukauden aikana siten, että opiskelija saisi tarvitsemaansa tukea vaativissa tehtävissä.
http://wiki.metropolia.fi/display/voimaa/VOIMAA-loppuraportti+-+Valmentava+koulutus
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Miten uralla edetään?
Maahanmuutto alkoi lisääntyä Suomessa 1980-luvun lopulla. Tilastokeskuksen väestörakennetta koskevien tilastotietokantojen mukaan vuonna 2009 Uudenmaan alueella asui noin 96 000 ulkomailla syntynyttä
työikäistä henkilöä. Millaiset ovat heidän uratarinansa? Kuinka he ovat edenneet urallaan? Miten koulutus
edistää uralla etenemistä, ja mitkä muut tekijät siihen vaikuttavat?
Nicole muutti Hollannista Suomeen ja Minna Suomesta Hollantiin
Hollantilainen Nicole Saari muutti Suomeen avioliiton kautta. Hänen uratarinassa alku Suomessa liittyi
hänen koulutukseensa latinan ja kreikan kielten opettajana. Aluksi hän osallistui sanakirjaprojektiin ja toimi
myöhemmin myös lukion saksanopettajana. Ollessaan miehensä mukana tämän ulkomaankomennuksella
Ranskassa hän perusti yrityksen, joka nyt auttaa muuttajia sekä Suomessa että muualla Euroopassa siirtymään ja asettautumaan uuteen maahan. Integroitumista hän kutsuu asettautumiseksi kulttuuriin, niin että
tietää esimerkiksi mistä puhutaan ja mistä ei puhuta. Kielestä Saari sanoo huomionaan, että suomalaiset
haluavat puhua täydellisesti ja sen takia kynnys puhua on suuri, hollantilaiselle taas se ei ole niin tärkeää kunhan saa viestin perille. Työnantajalle motivaatio ja asenne ovat oikeasti tärkeämmät kuin kielitaito.
( http://www.ura-arena.fi/hyotya_ja_huvia/uratarinat ja Avoin Suomi-seminaari 2.12.2010)
Suomalainen Minna Selmgren muutti Hollantiin perheensä mukana, isän ulkomaanpestin vuoksi. Nyt hän
on asunut Hollannissa yli kolmetoista vuotta, ensin opettajakorkeakoulun opiskelijana, sittemmin erityisopettajana ja tällä hetkellä oman erityiskoulunsa apulaisrehtorina. Työpaikkana on sama koulu, jossa Minna
oli työharjoittelussa opintojensa lopussa. Työnantaja on kouluttanut häntä jatkuvasti eteenpäin. Tullessaan
Hollantiin Minna ei osannut kieltä lainkaan, mutta alkoi silti opinnot ja samalla kansalaisopistossa ulkomaalaisille tarkoitetun kielikurssin. Korkeakouluopinnoissaan hän kävi ensimmäisen kuuden kuukauden jakson
opettajien ehdotuksesta kahteen kertaan, jonka jälkeen kieli alkoi sujua. Vieläkin hän pyytää työtovereita
tai ystäviään tarkistamaan kirjalliset työnsä, muttei näe satunnaisia kielioppivirheitä työssä menestymisen
esteenä. Maahanmuuttajataustastaan hän katsoo olevan etua mm. siinä, että tuntee kahden eri maan
koulujärjestelmät ja tietää erilaisia vaihtoehtoja opetusjärjestelmissä ja johtamistyyleissä. Kun tulee uuteen
maahan, haluaa oppia ja olla avoin. Se tunne ja tahtotila ”jää päälle”, varsinkin jos saa haastavia ja kiinnostavia tehtäviä. (Selmgren, haastattelu 16.2.2010)
Tutkimusten mukaan parhaiten suomalaisilla työmarkkinoilla ovat pärjänneet karkeasti jaotellen ne maahanmuuttajat, jotka kulttuurisesti, kielellisesti, koulutuksellisesti sekä ihonvärinsä puolesta ovat lähimpänä
paikallista väestöä, kuten Pohjoismaista, Virosta, muista EU-maista sekä Pohjois-Amerikasta tulleet (Linnanmäki-Koskela 2010).
Tulos ei ole sinänsä yllättävä eikä ainutlaatuinen. Tosin suomalaisena poikkeuksena ja erityispiirteenä
voidaan tässä suhteessa pitää Suomen venäjänkielisten maahanmuuttajien tilannetta, jota tarkastellaan
erikseen omassa luvussaan.
Esimerkiksi selvitystä varten haastateltu, hollantilaisen kansainvälisen perheyrityksen lakimies kertoi yrityksen johdon kaikissa maissa olevan hollantilainen, koska ”yritysjohto haluaa puhua keskenään hollantia”.
Kiinnostava on myös Ikea-konsernissa työskennelleen Johan Stenebon kertomus siitä, miten yritys 1970ja 1980-luvuilla palkkasi kansainvälisiin johtotehtäviin vain ruotsalaisia ja tanskalaisia ja yhä palkkaa vain
eurooppalaisia merkittäviin asemiin. Kirjoittajan mielestä kyse on ennen kaikkea luottamuksesta – tai siis
oikeammin sanottuna luottamuksen puutteesta. Puhe on siis yrityskulttuurista, yrityksen arvopohjasta.
”Jokainen, joka ei ole kotoisin Älmhultin tienoilta, on (Ingvar Kampradin) silmissä jossain
määrin epäilyttävä… Vain aidot ruotsalaiset ovat OK, ja heidänkin joukossaan oikeastaan
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vain Älmhultista ja Älmhultin läheltä kotoisin olevat smoolantilaiset.” (Stenebo 2010)
Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla löytyy sekä suomalaisten että ulkomailta muuttaneiden ihmisten uratarinoita. Ne on luokiteltu ammattien, ei työntekijän taustan (esimerkiksi maahan muuttamisen tai äidinkielen) mukaan. http://www.ammattinetti.fi/web/guest/uratarinat
Työnantajaselvityksen yhteydessä haastateltiin kahtatoista maahanmuuttajataustaista työntekijää, jotka
kertoivat myös omasta urahistoriastaan. Urakehityksen edellytyksistä ja työpaikalla menestymisestä sanottiin muun muassa:
Edetäkseen ulkomaalaistaustaisen pitää olla ammattitaidoltaan parempi kuin 			
suomalaistaustaisen
Kun ensin tunnistaa erot, niin niistä joustaa
Pelisäännöt on rakennettava työpaikalla yhdessä, tiimityönä
Kielitaito ei ole niin tärkeää kuin sanotaan: ydin on löytää työpaikka. Kieli on tärkeä, 		
mutta yhtä tärkeä on asenne
Erilaisten uratarinoiden pohjalta näyttäisi nousevan lista tekijöitä, jotka vaikuttavat uralla etenemiseen
edellä mainitun ”samankaltaisuus”- tai ”me ja muut” -faktorin lisäksi:
•
•
•
•
•

koulutus
työkokemus
suhdeverkostot
sattuma, ”hyvä onni”, oikeassa paikassa oikeaan aikaan
asenteet ja asenne molemmin puolin kynnysmattoa

Muita uratarinoita elävästä elämästä
Uranus konsultointi Oy on haastatellut pitkälti toista sataa henkilöä ja kirjannut heidän urakehityksensä.
Yritys on suomalainen, rekrytoijien, koulutusta markkinoivien ja työtäetsivien tahojen konsultoijayritys,
jonka ura-ja rekrytointisivustolta Uranus.fi löytyy uratarinoita eri kategorioissa, myös Ulkomailta Suomeen –
tarinat.
Uranuksen uratarinoissa omansa kertoo esimerkiksi Suomen Liman suurlähetystön erityisasiantuntija Luis
Herrera, joka aloitti työuransa Suomessa tangolaulajana – vaikka ei ollut sellainen synnyinmaassaan Chilessä. Hänen varsinainen työuransa Suomessa lähti etenemään sosiaalisten verkostojen kautta hänen tutustuttuaan yliopistoväkeen. Herrera on nykyisin Suomen kansalainen.
Eräs tarinoista on Keith Armstrongin. Hän kertoo tulleensa ensimmäiselle kolmen kuukauden keikalleen
Suomeen sattumalta, korvamaan toista pelaajaa. Myöhemmän, valmentajatyönsä alusta hän kertoo ongelmistaan Suomen verottajan kanssa: Amstrong sai mätkyt, koska ei ollut tehnyt veroilmoitusta - Englannissa
kuin ei ole sellaista veroilmoituskäytäntöä kuin oli Suomessa tuohon aikaan. Viranomaiset sanoivat, että
asiasta olisi pitänyt kysyä. Mutta miten voi kysyä sellaisesta mistä ei ole aavistustakaan?
Virossa syntynyt Toivo Utso kertoo siitä, miten hän muuttui Suomessa geologista konsultiksi ja kouluttaa nyt
yrittäjiä Helsingin kaupungin palvelualan yrityshautomossa. Utso on hautomon vetäjä ja NYP yrityspalvelui-
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den vastaava yritysneuvoja. Hän muutti Suomeen 1990-luvun alussa. Koska geologin töitä ei löytynyt, hän
opiskeli lisää erilaisilla kursseilla mm. yliopistossa. Monien lyhyiden työsuhteiden jälkeen työvoimatoimisto
löysi hänelle nykyisen työpaikan. Utso korostaa kielen merkitystä: maahanmuuttajan integroituminen edellyttää suomen kielen taitoa. Vain siten yhteiskuntaan todella pääsee mukaan.
Sampo- konsernissa työskentelevä sveitsiläinen Georg Schubiger tuli työhön vuodeksi, mutta on asunut
Suomessa ja neljä vuotta ja päättänyt jäädä. 34-vuotias Schubiger on hyvä esimerkki eurooppalaisesta
maailmankansalaisesta: ennen Suomeen asettumista hän on ehtinyt asua Belgiassa, USA:ssa, Ruotsissa ja
Meksikossa. Myös Schubiger korostaa, että paikalliseen kulttuuriin ja elämäntapaan pääsee kunnolla sisään
vain opettelemalla paikallista kieltä. Sampo-konsernin yrityskieli on suomi, vaikka kokoukset käydäänkin
useimmiten englanniksi. Kun kaikki paperit ovat suomeksi, se on työlästä ulkomaalaiselle. Ja jos koko päivä
on viety läpi suomeksi, on illalla tosi väsynyt. ”Teen silloin tuplatyön, koska joudun keskittymään niin paljon
myös kieleen ja sen ymmärtämiseen”.
Nokian johtaja Stefan Widomskin ura Suomessa rakentui tv-korjaajasta Nokian johtajaksi. Hän tuli Suomeen
avioliiton kautta, kirjoittautui Helsingin Yliopistoon ja löysi aluksi töitä Hyvinkäältä, tv-korjaajana lehden
työpaikkailmoituksen perusteella. Kun suomenkieli alkoi sujua, hän oli töissä Suomalaisen Kirjakaupan ulkomaanosastolla, ja alkoi saada tulkintehtäviä. Pian hän toimi Kekkosen ja ministerien puolankielen tulkkina.
Sittemmin hän työskenteli Instrumentariumilla ja on nyt ollut Nokian palveluksessa 31 vuotta, alkuun vientineuvottelijana, sitten päällikkönä ja vuodesta 1978 lähtien johtajana. Nyt hänen hoidossaan ovat korkean
tason suhteet. Widomski muistuttaa, että rehellistä työtä pitää tehdä uudessa maassa samoin kuin omassa
maassakin – ovathan perusarvot yleisinhimillisiä. Kun panee itsensä peliin kokonaan, pärjää. Omaa henkistä
perintöään ei saa unohtaa, mutta on pystyttävä integroitumaan uuden maan yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
Muistoihin ei kannata kääriytyä taikka ghettoutua emigranttiyhteisöön. Opiskella pitää sitä, mistä itse on
kiinnostunut. Korkeakoulu opettaa etsimään tietoa, käyttämään sitä ja tekemään siitä johtopäätöksiä, mutta
todellinen ammatti on opittava itse. (http://www.ura-arena.fi/hyotya_ja_huvia/uratarinat)
Urasuunnittelu työntekijän ja työnantajan yhteistyönä
Ihmisten henkilökohtaisissa uratarinoissa urasuunnittelu ei tule esiin käsitteenä, mutta suhdeverkoston ja
sattumankin takana on kuitenkin usein suunnitelma, vaikkakin ehkä kirjaamaton.
Työyhteisön sisällä tapahtuvassa urasuunnittelussa on kyse osaamisen kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Organisaation näkökulmasta urasuunnittelussa on kyse
organisaation toiminnan ja tavoitteiden kannalta tärkeän osaamisen kehittämisestä ja hankkimisesta.
Urasuunnittelulla ennakoidaan organisaation tarpeita ja pyritään varmistamaan toimintaedellytykset myös
tulevaisuudessa. Yksilön näkökulmasta ura tarkoittaa ammatillisen osaamisen kehittymistä eri työtehtävissä. Suunnittelun perusteella valitaan keinot, joita liittyvät opiskeluun ja työssä oppimiseen, kuten koulutus
ja kurssit, liikkuvuus, sijaisuudet, henkilökierto, työharjoittelu tai tiimityö. Urasuunnittelu auttaa työntekijää
mielekkään työuran rakentamisessa, ja sen avulla voidaan parhaimmillaan taata jokaiselle osaamista vastaavat työtehtävät. Henkilöstön kehitystoiveiden huomioiminen lisää työtyytyväisyyttä, motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon. Esimiehen tehtävänä on organisaation ja yksilön kehityssuunnitelmien yhdistäminen.
(http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/15_Henkilostovoimavarojen_johtaminen/04_Urasuunnittelu/index.jsp)
Helsingin yliopiston Palmenia- yksikössä toteutettiin ohjelmakauden 2000-2006 aikana ESR -rahoitteinen
”Henkilöstön ammatillinen kehittyminen työyhteisössä” – valmennusohjelmahanke, jonka tavoitteena oli
liittää työntekijän osaamisen, urahallinnan ja työhyvinvoinnin kysymyksiä organisaation (liike)toiminnallisiin ja tulevaisuuden tavoitteisiin sekä luoda malli, joka mahdollistaa ammatillisen täydennyskoulutuksen
suunnittelun yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja jota voidaan soveltaa esimerkiksi ammatillisessa
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täydennyskoulutuksessa ja henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmänä.
Kyseisen hankkeen loppuraportissa painotetaan työympäristön huomioimista oppimisympäristönä. Perinteinen osaamisen tarkastelu yksilön ominaisuutena on riittämätön, koska yksilön osaaminen tuottaa tulosta
vain jossain toimintaympäristössä. Koulutustarve ei ole organisaation eri tehtävien oikean suoritustavan
määrittelyn ja työntekijän suoritustavan erotus, vaan osaamisen jäsentämiseksi tarvitaan kuvausta siitä
työn kokonaisuudesta, jossa kuvatut pätevyyden haasteet ilmenevät. Yksilön osaaminen ja pätevyys tulee
ymmärrettäväksi vasta kun se kytkeytyy muiden tekemiseen ja yhteisön yhteiseen taitoon, yhteisön rakenteisiin ja toimintoihin. (Onnismaa ja Terkki-Mallat 2008)
Tästä näkökulmasta katsottuna suunniteltaessa uraa ja siihen liittyvää koulutusta työyhteisössä, olisi suunnittelussa otettava huomioon työyhteisön työkulttuuri kokonaisuudessaan. Silloin kun maahanmuuttajalle
tarkoitetun lisäkoulutuksen suunnitteluun osallistuu myös hänen työyhteisönsä, suunnitellussa pitää olla
välineitä arvioida ja tunnistaa paitsi työntekijän osaamista, myös työyhteisön työkulttuuria.
Maahanmuuttajan ura ja työnantajan asenteet
Ihmisten asenteet ehkäisevät tällä hetkellä ehkä välillisesti eniten yritysten valmiuksia rekrytoida ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa. Tarvitaan korkean profiilin imagokampanjointia,
jossa yhtenä kohteena ovat ulkomaalaistaustaista työvoimaa työllistävien yritysten työnjohto
sekä henkilöstö. (Lahtinen, haastattelu 12.2.2010 )
HENRY ry:hyn ovat ottaneet yhteyttä useat, eri maista Suomeen muuttaneet korkeasti koulutetut ihmiset, joilla on suuria vaikeuksia saada työtä. Jotkut heistä jopa puhuvat erinomaista
suomea. Asenteellisia esteitä on oikeasti olemassa. Meillä on yhä asenteissa parantamisen
varaa.(Malin, haastattelu 11.2.2010)
Asenteet ovat tietenkin vaikuttamassa myös työnantajien päätöksiin ja valintoihin. Miten asenteet syntyvät
ja miten niitä muutetaan? Yrityksen kannalta syyt näyttäytyvät usein paljon rationaalisempina: rekrytoinnissa tavoitteena on paras mahdollinen ratkaisu ilman turhia riskejä. Mitä enemmän valinnassa on mukana
outoja epävarmoja asioita, sitä todennäköisempää että ehdokas putoaa. Jopa työharjoittelu voidaan kokea
riskinä: maahanmuuttajan kohdalla työn ohjaaminen vie enemmän aikaa ja vaatii mahdollisesti erityisosaamista. Työpaikkaohjaajia kyllä koulutetaan, mutta monissa työpaikoissa tällaisia henkilöitä ei ole. Maahanmuuttajien urakehityksestä puhuttaessa työnantajien koulutus, informointi ja valistus on yhtä tärkeää kuin
itse maahanmuuttajienkin koulutus. (Selvityksen internet-kysely ja haastattelut)
Suhdeverkostot ja urakehitys
Toimintaympäristönä Suomi on yritysjohtajien näkemyksen mukaan yhä homogeeninen ja henkisesti sisäänlämpiävä (Menestyksen eväät, EK 2010).
Kun suomalaiset tunnetusti ovat lisäksi vähäpuheista kansaa, on selvää että ulkomaalaistaustaisen henkilön
on usein hyvin vaikea solmia suhdeverkostoja suomalaisiin. Suhdeverkostot ovat kuitenkin yksi keskeinen
uralla etenemisen - ja maahanmuuttajan kohdalla usein uralle pääsemisen - edellytys. Suhdeverkostot, niin
todellista kuin niiden merkitys onkin, koetaan usein myös epäkorrektiksi alueeksi, pimeäksi ”hyvä veli”verkostoksi, josta ei ole asiallista puhua. Kyse ei ole mistään suomalaisesta ilmiöstä. Kanadalaisen Susan
Qadeerin sanoin: ” Se voi tuntua nepotismilta tai rasismilta – ja kummatkin ovat tietysti myös mahdollisia –
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mutta verkostoituminen on normi”.
(http://www.settlement.org/sys/faqs_detail.asp?faq_id=4000644)
Opintoihin sisältyvällä työharjoittelulla ja työssä oppimisella on suhdeverkostojen katsannossa maahanmuuttajien osalta erityisen suuri merkitys. Työharjoittelua järjestettäessä kannattaa pitää silmällä paitsi
itse substanssioppimista myös työharjoittelupisteen tai –paikan mukana tuomia suhdeverkostoja. Samoin
esimerkiksi oppilaitoksissa suhdeverkostoja maahanmuuttajataustaisten ja muiden opiskelijoiden kesken
kannattaisi kaikin tavoin edistää ja huomioida asia suunnittelun eri tasoilla. Tuleviin kollegoihin tutustuminen ja suomalainen ammatti-identiteetti ovat usein tärkeitä uran kannalta. Varsinkin ammattikorkeakoulujen englanninkielisten koulutusohjelmien opiskelijat jäävät usein valmistuttuaan ilman ammattiaan vastaavaa työtä, ei ainoastaan siksi, että heidän suomen kielen taitonsa on voinut jäädä hyvin puutteelliseksi, vaan
myös siksi että suhdeverkostot ovat jääneet suppeiksi.
Väitöskirjassaan Getting a Job in Finland: The Social Networks of Immigrants from the Indian
Subcontinent in the Helsinki Metropolitan Labour Market Akhlaq Ahmad käsittelee niitä lukuisia tapoja ja
käytäntöjä, joiden avulla maahanmuuttajat ovat päässeet työmarkkinoille sekä sitä, missä laajuudessa heidän sosiaaliset verkostonsa ovat auttaneet heitä paikallistamaan ja saamaan työllistymismahdollisuuksia.
•
•
•
•
•

Hän löytää neljä merkittävää tekijää, jotka vaikuttavat positiivisesti työnsaantiin:
suomalainen koulutus
suomalainen työkokemus
hyvä suomen kielen taito
(oikeat) sosiaaliset verkostot

Ahmadin mukaan maahanmuuttajien työllistyminen ei riipu vain osaamisesta, vaan esimerkiksi oikeanlaisilla sosiaalisilla verkostoilla on suuri merkitys. Toisaalta ”väärät” verkostot voivat jumiuttaa maahanmuuttajan sellaiseen työasemaan, josta on vaikeaa tehdä nousu-uraa.
Syitä ja perusteita maahanmuuttajien huonompaan työhön saantiin Ahmadin mukaan ovat:
• maahanmuuttajien heikko suomen kielen taito
• maahanmuuttajien muualla saatua koulutusta ja työkokemusta ei arvosteta Suomessa
• ”Suomi-spesifisen kulttuurisen osaamisen ja epämuodollisen inhimillisen pääoman puute”
• työnantajien epäluottamus
• syrjintä
Ahmadin mainitsemiin epäluottamukseen ja syrjintään liittyy usein etninen komponentti (Ahmad 2005).
Myös kokoomateos Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus kertoo mm. haastattelujen ja tapauskuvausten kautta etnisestä eriarvoisuudesta työelämässä (Wrede et al. 2010). Pelkona on, että etnisyydestä
tulee yksi työelämän eriarvoisuuden peruste, jonka pohjalta joillekin etnisille ryhmille jäävät ns. 3D-työt (
Dirty, Difficult, Dangerous)
Miksi Suomeen muuttanut ulkomaalainen ei jää tänne töihin?
Aira Vehaskarin EVA Raportti ”Talent available - Tapping the Expat Talent Pool” sai julkistamisensa lokakuussa 2010 jälkeen suuren huomion ja synnytti vilkasta keskustelua myös netissä. Vehaskari kysyi, miksi työurat
eivät urkene kansainvälisille osaajille Suomessa. Monien, varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten, olisi
syytä tarkistaa asennettaan - heidän oviensa takana seisoo kielitaitoisia, kansainvälisiä moniosaajia, joiden

45

avulla esimerkiksi yrityksen kansainvälistymisen ei tarvitse olla kallis ja vaikea prosessi.
Vehaskarin mukaan Suomi houkuttelee ulkomaalaisia, mutta he eivät välttämättä halua jäädä tänne. Yksi
syy on se, että ulkomaalaistaustaisen henkilön on vaikeaa luoda uraa Suomessa, koska mm.
• Hänen kielitaitonsa koetaan puutteelliseksi
• Hän jää hyvä veli- verkostojen ulkopuolelle
• Hän kokee, että mahdollisuudet edetä uralla ovat Suomessa heikot
”Kukaan ei halua olla sidottuna samaan työpaikkaan loppuelämäänsä” Vehaskari sanoo.
Kansainvälisten osaajien houkuttelemisen tarpeesta puhutaan paljon, mutta harva työnantaja on heitä
valmis palkkaamaan. Maahanmuuttokeskustelussa ovat jääneet täysin huomiotta Suomessa jo olevat, koulutetut, kansainväliset osaajat, joiden hyljeksintä työmarkkinoilla on tappiollista elinkeinoelämälle ja koko
yhteiskunnalle. Opiskelijoiden kouluttamiseen käytetty raha valuu hukkaan, jos he eivät opintojensa jälkeen
työllisty Suomessa. Vehaskari kehottaa ulkomaalaistaustaisia henkilöitä suuntaamaan katseensa suuryritysten sijaan kasvuyrityksiin. Hänen mukaansa on näyttöä siitä, miten yksikin ulkomaalaistaustainen työntekijä
on kansainvälistänyt pienen tai keskikokoisen yrityksen. (Vehaskari 2010)
Kun kulttuurit kohtaavat työssä
”Vaikeinta työpaikoilla ovat sävyt, vitsit ja tunteet.”
”Helpoimpia ovat työyhteisöt, joissa on ihmisiä monesta maasta, koska kaikki ovat jostain
muualta”.
”Kulttuurin vaikutus on joskus yllättävä, eikä kaikkea osaa ennakoida, vaikka asiat selitettyinä ovatkin täysin ymmärrettäviä. Esimerkiksi joistain Afrikan kuivien alueiden maista tulleet
henkilöt eivät tohdi ”lotrata vedellä.” Suomalaisen näkökulmasta nykypäivän ammattisiivous
on vettä säästävää, mutta joidenkin ihmisten lähtömaassa vesi on kallisarvoista ja vaikeasti
saatavaa – varsinkin puhdas, juomakelpoinen vesi.”
”Lähtömaan työnteon kulttuuri on työikäisessä ihmisessä jo olemassa ”sisään kasvaneena”.
Sama pätee suomalaisiin. Muuttuuko se ja miten ja miksi? Onko työkulttuuri meillä muuttumassa?”
(Selvitystä varten tehdyt haastattelut)
Henkilöstöjohdon ryhmä Henry ry on henkilöstöhallinnon johtotason yhteenliittymä, jonka työssä ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan liittyvät asiat ovat yksi keskeinen kansallisen ja kansainvälisen toiminnan painopiste. Järjestön
vuosikirjassa 2008 Taateli Lipponen Gapgemini Finland Oy:stä kuvaa kokemuksia kansallisuuksien ja yrityskulttuurien värittämän kumppanuusprojektin läpiviennistä.
Taateli Lipponen kuvaa kirjoituksessaan, miten ensimmäistä kertaa ulkomaalaisten kanssa työskentelevä
saattaa kokea tilanteen paitsi vaikeaksi myös jopa pelottavaksi. Suurissa monikansallisissa yhtiöissä toimipisteitä on monissa maissa. Tehokkain keino karistaa pelkoa ja epäluuloja ulkomaalaisia kollegoita kohtaan ja
luoda pohjaa luottamukselle on Lipposen kokemuksen mukaan työskentely samassa paikassa
Lipponen kuvaa kulttuurien välisiä eroja intialais-pohjoismaisessa työyhteisössä mm. näin: ”Intialaisten
yrityskulttuuri on hierarkkista ja esimiehen antamiin yksityiskohtaisiin ohjeisiin nojataan vahvasti. Ohjeiden
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puuttuessa työ saattaa jäädä odottamaan, eivätkä työntekijät ehkä aktiivisesti pyydä lisäohjeita. Myös tiivis
tehtävien suorittamisen seuranta tasaisesti määräaikaan saakka on usein tarpeellista. Intialaisten tapa käyttää yes – sanaa eroaa pohjoismaisesta. Pohjoismaalainen saattaa ajatella, että asia on selkeästi sovittu, kun
taas intialainen myönteli kuuntelemisen merkiksi, mutta odottaa, että asiasta sovitaan tarkemmin myöhemmin. ”
Lipponen ottaa artikkelissaan esiin myös erilaiset aikakäsitykset aikataulujen seuraamisessa. Kun pohjoismaalainen arvostaa ajoissa olemista, ovat intialaisen prioriteetit eri järjestyksessä. Kollektiivisuus on yksi
intialaista kulttuuria vahvasti värittävä piirre. Yhteistyössä Taateli Lipponen korostaa intialaisten kollegoiden
positiivisuutta, ystävällisyyttä ja joustavaa elämänasennetta, kohteliaisuutta, palveluasennetta jotka yhteistyön aikana nousevat etualalle. Vaikeaa englannin murrettakin harjaantuu ymmärtämään.
Artikkelissa on listattu käytännön vinkkejä intialais-pohjoismaisen työtiimin työn sujuvuudelle, joista ”pitkän
pinnan” lisäksi ovat mm seuraavat erinomaiset ohjeet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulttuuri- ja kielikoulutukset
Kokemusten jakaminen case -esimerkkien kautta
Selkeät, tiukat pelisäännöt,
Yksityiskohtaiset ohjeet + seuranta, seuranta, seuranta,
Tehtävänannon jälkeen tarkoilla kysymyksillä ymmärryksen varmistaminen välttäen kysymyksiä joihin voi vastata yes tai no,
Henkilökohtaisten suhteiden luominen: kuulumisten kysyminen, henkilökohtainen positiivinen palaute pienistäkin asioista,
Liiallisen stereotyypittelyn välttäminen – intialaiset ovat yksilöitä kuten mekin
Myös pohjoismaisten kulttuurierojen huomioiminen

Kahden tai useamman kulttuurin ja työkulttuurin kohtaaminen erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä tulee yhä tavallisemmaksi, esimerkiksi kahden yrityksen sulautumisessa kun toinen niistä on ulkomainen, tai
niin tapahtuu monikansallisiksi siirtyvissä yrityksissä. Monikulttuurisen tiimin rakentamisvaiheessa on eduksi jos työtavat ja monikulttuurinen ympäristö ovat varsinkin esimiehille tuttuja. ”Pahimmassa tapauksessa
monikansallisen tiimin mahdollisuudet kyseenalaistava esimies hidastaa alaisten sopeutumista ja tiimien
integroitumista kuukausilla, jopa vuosilla.”(Lipponen 2008)
Tästä näkökulmasta yrityksille tarjottava kassainvälisyyskoulutus tulee aikaisempaa tarpeellisemmaksi laajemmalle esimiesjoukolle.
Koulutus urakehityksen tukijana
Työnantajaselvityksen yhtenä lähtökohtana oli, että koulutus auttaa maahanmuuttajataustaista henkilöä
etenemään urallaan.
Yksilön kannalta katsottuna koulutuksen tehtävä on auttaa ihmistä löytämään itsensä uudessa ympäristössä, auttaa toimimaan siellä rationaalisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla sekä auttaa hyödyntämään omia
kykyjään taitojaan ja tietojaan. Ihmisille, joille elinikäinen oppiminen on uutta, saattaa olla vaikeaa ja jopa
vastenmielistä istua uudelleen koulun penkille. Maahanmuuttajalla usein on vielä rasitteena turhautumista
synnyttävä tunne siitä, että on joutunut uudelleen siirtymään ohjattavaksi ja ymmärtämättömän ihmisen
asemaan, jonkinlaiseksi lapseksi jälleen.
Helsingin Sanomat kysyi syksyllä 2010 50 suurimmalta Suomessa työllistävältä yritykseltä, kuinka moni
rekrytoi ulkomaalaistaustaista työvoimaa aktiivisesti. 36 yritystä vastasi ja seitsemällä niistä oli jonkinlaista
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maahanmuuttajien rekrytoimiseen tähtäävää toimintaa. Sitä, ettei yrityksellä ole aktiivisia maahanmuuttajien työllistämistoimia, perusteltiin kyselyssä toistaiseksi vähäisellä tarpeella ja yhdenvertaisuudella: ulkomaalaistaustaisille suunnattu ohjelma koetaan tasa-arvosyistä hankalaksi. kyselyyn vastanneista pisin kokemus maahanmuuttajien rekrytoinnista on HOK-Elannolla, vuodesta 2000. Henkilöstöravintolayritys Sodexo
on ollut mukana mm. Helsingin yliopiston Palmenian ja Diversa Cosultingin Moniverkko –ESR hankkeessa.
Hankkeen tehtävänä oli edistää maahanmuuttajien rekrytoimista ja kouluttaa yritysten esimiehiä maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen. Tekeillä on kirja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Kysymykseen,
miksi he ovat mukana, saatiin vastaus: Varaudumme tulevaisuuden työvoimapulaan. Haluamme kilpailla
parhaista tekijöistä. Kulttuuritaustoiltaan erilaiset ihmiset lisäävät kykyä innovaatioihin.
(Kervinen 2010)

Mikä tekee insinööristä insinöörin?
Lukuisissa tutkimuksissa ja selvityksissä kiinnitetään huomiota muualla suoritettujen tutkintojen vastaavuuksiin, opintosuoritusten tunnustamiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Asian tekee mutkikkaammaksi
se, että koulutus on aina myös kulttuurisidonnaista eli sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan. Esimerkiksi
opettajien kohdalla kulttuurisidonnaisuus tuntuukin itsestään selvältä, mutta kuinka on esimerkiksi insinöörien laita. Insinöörihän on aina insinööri?
Kanadalainen Lionel Laroche, itsekin paitsi filosofian tohtori myös insinööri, tutki insinöörikoulutuksen ja
työkäytäntöjen eroja Kanadassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Koska insinöörit koulutetaan keskittymään dataan ja faktoihin, voisi olettaa että kulttuurieroilla olisi vähän tai ei lainkaan vaikutusta heidän
käytännön työssään. Tutkimus osoittaa kuitenkin kiinnostavasti, miten insinöörit eri maissa eivät ole – Larochen sanonnan mukaan - ”samasta puusta veistettyjä”. Varsinkin tapa, jolla he keräävät tietoa ja käsittelevät sitä ongelmia ratkaistakseen, vaihtelee maittain. Lyhyesti sanottuna, Ranskassa ja Meksikossa koulutuksessa korostuu teoria, Yhdysvalloissa ja Kanadassa painopiste on käytännöllä. Kanadalainen insinööri lähtee
ratkaisemaan ongelmaa keskittymällä itse ongelmaan ja kokeilemalla, ranskalainen taas aloittaa tarkastelemalla ongelmaa yleisemmällä tasolla esimerkiksi samantyyppisten ongelmien kokonaisuudessa. Kun ranskalaiset ja kanadalaiset insinöörit työskentelevät yhdessä – vaikka kielikin saattaa olla yhteinen – voi työssä
Larochen mukaan ilmetä huomattavia jännitteitä ja frustraatiota. Kummankin osapuolen ensireaktio on:
”Sinä teet kaiken ihan väärin. Sinä tuhlaat aikaa. Kun asiat tehdään minun tavallani, pääsemme tulokseen
nopeammin.”
Insinöörikoulutukseen Ranskassa sisältyy taiteen ja kirjallisuuden aineita, koska niiden hallinta on tärkeää
esimerkiksi liikelounaiden aikana. Opintoihin sisältyy enemmän matematiikkaa mutta myös pieniä kursseja hyvin erilaisilta aloilta, koska tärkeimpien keksintöjen ajatellaan syntyvän eri alojen ihmisten yhteistyön
tuloksena. Kanadassa puolestaan parhaita opiskelijoita rohkaistaan keskittymään yhteen alueeseen omassa
ammattikentässään, koska pääosa esimerkiksi teknisistä parannuksista tai keksinnöistä tulee eksperteiltä
jotka tuntevat oman erityisalansa perin juurin ja voivat soveltaa osaamistaan erilaisissa tilanteissa. (Laroche 2008)

Ulkomaalainen esimies
”Jos esimies on suomalainen, kaikki on OK. Jos sekä työntekijä että esimies ovat maahanmuuttajataustaisia, niin sekä esimiehellä että työntekijällä pitäisi olla sama kulttuuri- ja
uskontotausta. Syynä ovat kummankin osapuolen sekä asenteet että kulttuuri. Jos esimies on
ulkomaalaistaustainen ja työntekijä on suomalainen, tilanne on OK, mutta esimiehen kielitai-
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to ja kulttuurin tuntemus korostuvat myös tässä tilanteessa.”
”Monikulttuurisessa työyhteisössä suomalainen esimies on ongelmattomampi. Esteitä voivat
muodostaa mm. sukupuoleen, uskontoon, rotuun ja kansallisuuteen liittyvät asenteet.”
(Selvitystä varten tehdyt haastattelut)
”Esimies tarvitsee koulutusta, muuten ei pärjää. Johtamiskoulutus on ehdoton edellytys
pomoille. Meillä ainakin kaikki ovat käyneet vähintään johtamisen erikoisammattitutkinnon
oman koulutuksensa lisäksi, muuten ei esimieheksi pääse.”
http://keskustelu.suomi24.fi/node/4135167
Esimiestyöhön sisältyy omia erityisiä osaamisalueitaan, joista tuotannollisen osaamisen lisäksi työntekijäpuoli useimmiten reagoi asioihin jotka liittyvät viestinnällisiin ja henkilöstöjohtamisen taitoihin. Aiheesta
käydystä, erilaisesta nettikeskustelusta katsottuna hyvä esimies on henkilö, joka ainakin
• on perillä oman yksikkönsä, yrityksensä yms. toiminnasta ja strategioista
• tuntee alaisensa ja heidän tehtävänsä
• osaa jakaa työtehtävät tasapuolisesti, huolehtii resursseista
• osaa tehdä päätöksiä
• on tasapuolinen, oikeudenmukainen ja lojaali alaisiaan kohtaan
• osaa antaa palautetta, myös kannustavaa
• pysyy päätöksissä
• kykenee ratkaisemaan konfliktit
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Tapausseloste – Suomen venäjänkieliset
Venäjä – uuden kasvun lähde
Kolmetoista suomalaista yritysjohtajaa kokoontui keväällä 2010 miettimään suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja tulevaisuudennäkymiä. Kasvun vetureiksi yritysjohtajat nimesivät ns. BRIC maat eli Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan. Paneeli tunnisti kolme toimikenttää, joilla kysyntä globaalien trendien valossa
kasvaa ja joista suomalaiset yritykset pystyvät ammentamaan uutta kasvua. Ensimmäiseksi he nimesivät
Venäjän. Suomalaisten he näkivät olevan Venäjän suhteen etulyöntiasemassa: olemme naapurimaa ja
suomalaisilla on Venäjällä hyvä maine. Haasteita taas tuottavat suomalaisten asenteet Venäjää kohtaan ja
esimerkiksi kauppatapojen erilaisuus. (Menestyksen eväät, EK 2010)
Miten Suomessa asuvat venäjänkieliset asettuvat tähän tulevaisuuskuvioon? Suomessa on suuri venäjänkielinen vähemmistö. Monilla tänne muuttaneista on tuliaisinaan hyvä koulutus ja useilla myös työkokemusta
lähtömaistaan. Miten he sijoittuvat suomalaiseen työelämään? Ovatko he tarpeellisia? Miten he etenevät
työurillaan? Ilmenevätkö he potentiaalisina esimiehinä tai asiantuntijoina suomalaisen työnantajan näkökulmasta?
EK selvittää vuosittain myös jäsenyritystensä lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita henkilöstö- ja
koulutustiedustelulla. Vuoden 2009 tiedustelussa yhtenä aihealueena olivat yritysten kielitaitotarpeet.
Vastauksista selviää, että vuonna 2009 venäjän kielen taitoa painotti rekrytointikriteerinä 29 prosenttia
vastaajayrityksistä. Aiempiin selvityksiin verrattuna venäjän kieli oli ohittanut saksan ja noussut kolmanneksi tärkeimmäksi kielitaitovaatimukseksi. Yritysten arvioidessa kasvavia kielitaitotarpeitaan tulevaisuudessa,
venäjä nousi jo ensimmäiselle sijalle.

Kuva 7. Kielitaitotarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2009, % (niiden yritysten osuus, jotka painottavat ko kielitaitoa rekrytointikirteerinä).

(lähde: Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009)
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Kuva 8. Tulevaisuuden kasvavat kielitaitotarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2009, % (niiden yritysten osuus, jotka painottavat ko kielitaitoa rekrytointikirteerinä).

(lähde: Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009)
Suomessa oli vuonna 2009 lähes 52 000 venäjänkielistä henkilöä (Tilastokeskus 2010). He ovat suurin maahanmuuttajaryhmä ja muodostavat ruotsinkielisten jälkeen toiseksi suurimman kielivähemmistön. Lisäksi
monella paluumuuttajalla on venäjä toisena äidinkielenä, vaikka he kirjaisivatkin itsensä suomenkieliseksi.
Siten venäjänkielisten maiden asiantuntijoita on Suomessa edellä mainittuakin lukua runsaammin. Kymmenessä vuodessa venäjänkielisten määrä on kaksinkertaistunut, ja jos lisäys jatkuu nykyisenlaisena, venäjänkielisiä on 2020-luvun alussa jo yli 100 000. Kieliryhmän suurimmat lähtömaat ovat Venäjä ja Viro, mutta
tulijat saattavat olla myös esimerkiksi gruusialaisia, tšetšeeneitä tai inkeriläisiä ja puhua toisena äidinkielenään esimerkiksi ukrainaa. Venäjänkielinen väestö on keskittynyt etelään ja itään, joten metropolialueen
työnantajilla on periaatteessa hyvät mahdollisuudet löytää itselleen hyvää työvoimaa lähialueeltaan.

Kuva 9. Vieraiden kielten puhujien määrä Suomessa vuosina 1999 ja 2009. Äidinkieli

(Lähde: Väestörakenne 2009, Tilastokeskus)
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Kuinka yritykset ja muut työnantajat hyödyntävät maahan muuttanutta voimavaraa, venäjänkielistä
työikäistä väestöä?
Edellisten esimerkkien valossa voisi kuvitella, että hyvä koulutus, naapuruus, yhteinen historia ja osittain
sama kulttuuritausta voisivat venäjän kielen taidon lisäksi olla tekijöitä, jotka auttaisivat Suomen venäjänkielisiä henkilöitä heidän urahistoriassaan. Tilastojen valossa niin ei ole, vaikka tilanne onkin 1990-luvulta
lähtien parantunut. Venäjältä ja muualta entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevien työttömyys oli
vuonna 2009 arviolta 31,3 %, kun ulkomaalaisten keskimääräinen työttömyysaste oli 17,6 %.
Venäjänkieliset työlliset v. 2007 toimialan mukaan, henkilöä ja prosenttia:
Teollisuus; 						
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus;				
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta;			
Terveys- ja sosiaalipalvelut; 				
Kuljetus ja varastointi;					
Koulutus; 						
Rakentaminen; 					
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;
Majoitus- ja ravitsemistoiminta; 			
Muu palvelutoiminta;					
Informaatio ja viestintä; 				
Taiteet, viihde ja virkistys; 				
Maatalous, metsätalous ja kalatalous; 		
Toimiala tuntematon; 					
Rahoitus- ja vakuutustoiminta; 			
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen
sosiaalivakuutus;					

3159 16 %
2874
2502
1942
1674
1123
1162
912
742
689
432
293
293
305
119

15 %
14 %
11 %
9%
6%
6%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
1%

233

1%

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta sisältää mm. työllistämistoiminnan sekä matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sisältää mm. tieteellisen tutkimuksen ja
kehittämisen sekä tulkkauksen.
Monet venäjänkieliset henkilöt työllistävät itse itsensä yrittäjinä esimerkiksi IT-, käännös- tai tulkkausalalla.
Venäjänkielisessä SPEKTR – lehdessä on ilmoituksia myös mm. laki- ja kauneudenhoidon palveluista. (Vähemmistövaltuutetun selvitys , 2010)
Työuran esteet ja pontimet
Vaikka Suomessa on selkeästi venäjänkielisen työvoiman tarve, ja vaikka korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä heidän keskuudessaan on suuri, työllistyvät he heikommin kuin muut maahanmuuttajaryhmät.
Palkkaako työnantaja mieluummin suomalaisen, venäjää opiskelleen henkilön ja jos niin miksi? Ennakkoluuloisuuttaan? Oman etunsa vastaisesti?
”Suomalainen toimija tilasi kyselyn, jonka kohteena olivat Venäjällä toimivat yritykset. Yksi
kysymyksistä koski yritysten liikevaihtoa. Suomalainen tilaaja ei tiennyt, että liikevaihdon
kysyminen Venäjällä on yhtä epäkorrektia kuin on palkan määrän kysyminen suomalaiselta työntekijältä tai rodun utelu henkilörekisteriä varten. Vastaajat ilmoittivat kohteliaasti
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jotakin, mutta ”eivät tietenkään” todellista liikevaihtoaan. – Kyse on tyypillisestä ruohonjuuritason hiljaisesta tiedosta, niistä ”rivien välissä olevista asioista”, joissa syntyperäinen kansalainen on etulyöntiasemassa verrattuna henkilöön, joka on yliopistossa opiskellut maan kieltä
ja kulttuuria. ”Venäjän asiantuntijaksi” suomalainen työnantaja palkkaa kuitenkin usein
mieluummin suomalaisperäisen, suomalaisessa yliopistossa venäjää opiskelleen henkilön
kuin venäjää äidinkielenään puhuvan henkilön, vaikka Venäjä kuuluisikin yrityksen toimintaympäristöön. ”
(Selvitystä varten tehty haastattelu)
Kielitaito ja tiedonhallinta
Suomen venäjänkielisten suomenkielen taitoa voidaan pitää hyvänä (EU-MIDIS 2010).
Se, millä kielellä opetuksen tulisi milloinkin tapahtua, on jatkuvasti keskustelun kohteena. Esimerkiksi Helsingin kaupungin elinkeinotoimiston yrityshautomon yritystoimintaan liittyvä koulutus oli aikaisemmin vain
suomeksi. Siihen liittyi kahden viikon johdantokurssi, jonka aikana oli mahdollista vahvistaa yrittäjyyssanaston ymmärtämistä. Nykyään koko koulutus tarjotaan myös venäjäksi.
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto korostaa, että vaikka kieli onkin keskeinen intergroitumisen
– ja työelämässä etenemisen - edellytys, yhtä oleellista on uuden asuinmaan kulttuurin ja yhteiskunnan
toimintatapojen sisäistäminen. Koska Suomessa suomalainen venäjänkielinen mediatarjonta on erittäin
vähäistä, kiinnostus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ei välttämättä herää ja tämä heijastuu myös
kielen oppimiseen. Heikon kielitaidon taustalla voi olla oma asenne: väärä motivaatio tai heikko orientaatio.
Kulttuuriin asettautumista voi auttaa myös alkuperäisellä äidinkielellä. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitossa on tehty työtä sen hyväksi, että suomalaiseen mediaan saataisiin lisää suomalaisen näkökulman
omaavaa venäjänkielistä aineistoa. Tärkeintä on herättää maahan muuttaneen ihmisen oma kiinnostus,
tarve ja halukkuus uuteen asuinmaahansa, sen kieleen ja ihmisiin, varsinkin jos maan on valinnut pysyväksi
uudeksi asuinpaikakseen.
(Potchinchtchikov, haastattelu 15.12.2010)
Lähtömaan tutkintojen tunnistamisen ongelma
Suomalainen työnantaja ei usein tiedä ulkomaisen koulutuksen sisältöä eikä siksi osaa arvostaa sitä. Neuvostoliitossa saatua koulutusta saatetaan pitää vanhanaikaisena. Ulkomaisten tutkintojen täydentämistä
tai hyväksyttämistä pidetään raskaana prosessina. Kaikkia tutkintoja ei voi saada tunnustetuksi Suomessa
tai niitä ei voi täydentää, vaan koulutus on käytävä uudelleen alusta asti. Opetushallitus, joka hoitaa suuren
osan tunnustamisista muilla kuin terveydenhuollon alalla, on vuodesta 1997 saanut vuosittain noin 100–
300 tunnustamishakemusta entisen Neuvostoliiton alueelta tulleilta. Tavallisimmat koulutusalat ovat humanistinen (27 %) ja teknillinen (21 %). Tiettyyn ammattikelpoisuuteen rinnastettaessa ylivoimaisesti suosituin
ammatti on ollut opettaja. (Vähemmistövaltuutetun selvitys 2010)
Auttaako Suomessa hankittu koulutus?
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 niistä yli kymmenen vuotta Suomessa asuneista venäläisistä, jotka
eivät olleet lisäopiskelleet Suomessa, lähes puolet oli koulutusta vastaamattomassa työssä. Suomessa ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneista puolestaan yli puolet oli sijoittunut koulutusta vastaavaan
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työhön. Myös työttömyysaste oli heillä alhaisempi. Korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille järjestetyt
pätevöitymiskoulutukset työllistävät lähes sataprosenttisesti. (Paananen 2005)
Syrjintää, ennakkoluuloja, epäluottamusta?
EU:n perusoikeusvirasto julkaisi vuonna 2009 syrjintään liittyvän EU-MIDIS – tutkimuksen, jota varten haastateltiin myös noin viittä ja puolta sataa Suomessa asuvaa, etniseltä taustaltaan venäläistä henkilöä. Tutkimuksessa haastatelluista 64 % oli sitä mieltä, että heidän etenemisensä uralla on epätodennäköisempää
heidän etnisen taustansa vuoksi. (EU-MIDIS 2010)
Suomen vähemmistövaltuutettu on tarkastellut venäjänkielisten selvästi kantaväestöä heikompaa työmarkkina-asemaa mahdollisen syrjinnän näkökulmasta. Asiasta tehdyssä selvityksessä esitetään kuusi eri luokkaa, joihin sisältyvät asiat vaikuttavat venäjänkielisen väestön korkeampaan työttömyysasteeseen:
• Kieli,
• ulkomainen koulutus ja työkokemus, ulkomaisten tutkintojen hyväksilukeminen,
• kulttuurinen osaaminen,
• sosiaaliset verkostot,
• työnantajien epäluottamus,
• syrjintä.
Selvityksestä käy ilmi, että venäjänkieliset tuntevat kohtaavansa syrjintää työelämässä. Esimerkiksi vaaditaan lähes täydellistä suomen kieltä, vaikka kyseisessä työssä sitä ei tarvita. Kielivaatimuksia, joilla ei ole
merkitystä työtehtävien kannalta, voidaan pitää syrjivinä. Joskus kyse voi olla myös kulttuurillisista väärinymmärryksistä tai epäluottamuksesta, joka ei ole varsinaista tarkoituksellista syrjintää, vaan epäluuloa
maahanmuuttajan kielitaitoon, työssä pärjäämiseen tai koulutukseen. Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet
painottaa, että myös työnantajille pitää saada enemmän tietoa ulkomaalaisista tutkinnoista ja muillakin
ammattialoilla lääkärien lisäksi pitäisi järjestää samanlaista selkeää koulutusta, jonka sisältö on työnantajien
tiedossa.
Venäjä on tällä hetkellä muuttotappioinen maa. Sen talouden voimistuessa ja inkeriläisten paluumuuton
loppuessa muutto Suomeen todennäköisesti pienenee. Venäjä tarvitsee itsekin hyvin koulutetut, työikäiset
ihmisensä.
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Työnantajat ja kouluttaminen
”Ihanteellisin olisi tilanne, jossa työnantajan kanssa yhteistyössä maahanmuuttajahenkilöstä
koulutetaan osaaja juuri yrityksen tarpeisiin periaatteella ”me koulutamme tämän henkilön
teidän yritystänne varten””.
(Selvitystä varten tehty haastattelu)
Yrityksissä yleisesti nähdään koulutuksen ja koulutustilaisuuksien toimivan arjen apuna, tukena ja rinnalla.
EU:n viraston Eurofoundin helmikuussa 2007 julkaiseman tilaston mukaan suomalaiset yritykset kouluttivat
henkilöstöään eniten Euroopassa.

Kuva 10. Koulutusta saaneiden työntekijöiden prosentuaalinen osuus maittain (%) työnantajan kustantama koulutus työntekijän
itse kustantama koulutus

(Lähde: Fourth European Working Conditions Survey, Eurofound 2007)
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Myös laskusuhdanteen tai taantuman aikana henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen käytettävät
resurssit ovat melko vakiot, erityisesti suurissa organisaatioissa. Useat koulutuksen palveluntarjoajat ovat
kuitenkin huomanneet kysynnän vähentymistä - mahdollisesti yrityksissä ja organisaatioissa tehdään enemmän omin voimin eikä osteta koulutuspalveluita niin paljon. Sen sijaan konsulttien työmäärä on monissa
tapauksissa kasvanut.
Vuonna 2009 ilmestyi tutkimus, jossa kysyttiin eri eurooppalaisilta toimijoilta muun muassa nykyistä osaamista erilaisuuden hallinnassa (managing diversity) ja globalisaation hoidossa (managing globalisation)
sekä niiden tärkeyttä tulevaisuudessa. Tutkimusta varten lähetettiin Suomessa vuoden 2009 alussa kysely
noin 1000 henkilöstöjohtajalle, -päällikölle ja kehittämisammattilaiselle. Koko Euroopassa kyselyyn vastasi yli 3300 henkilöä ja lisäksi tehtiin yli 90 ylemmän johdon haastattelua Euroopan eri maissa. Suomesta
kyselyyn vastasi 111 henkilöä. Suomalaisten yritysten osalta sekä erilaisuuden hallinta että globalisaation
hoito asettuivat matalan osaamisen ja vähäisen tärkeyden alueelle, eli osaamista pidettiin molemmissa tällä
hetkellä vähäisenä, mutta myös tulevaisuudessa niiden katsottiin olevan vähemmän tärkeitä.
(Malin, haastattelu 11.2.2010)

Kuva 11. Finnish Executives Will Invest in Managing Talent, Change nad Cultural Transformation

(Lähde: Proprietary online survey, BCG / EAPM analysis. Julkaisussa The Boston Consulting Group (BCG) /
European Association for People Management: Creating People Advantage - How to Tackle the Major HR
Challenges During the Crisis and Beyond”, 2009, s. 58-65)
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Euroopan alueen maiden kokonaisotokseen verrattuna tulokset olivat melko samansuuntaiset.

Kuva 12. Managing Talent, Improving Leadership Developement, and Enhancing Employee Commitment Are Considered Top
Long-Term Priorities. Kyselyn tulokset Euroopassa (kartta oikealla) yhteensä

(Lähde: Proprietary online survey, BCG / EAPM analysis. Julkaisussa The Boston Consulting Group (BCG) /
European Association for People Management: Creating People Advantage - How to Tackle the Major HR
Challenges During the Crisis and Beyond”, 2009, s. 58-65)
Työnantajaselvitystä varten tehdyissä haastatteluissa koulutuksen osalta korostuivat yhteistyö- ja viestintätaitojen jälkeen hyvä oman alan osaaminen ja asiakassuhteiden hallinta. Myös työnantajia kannattaisi
haastateltujen mielestä kouluttaa näkemään niitä etuja, joita muualta maailmasta Suomeen asettautuneista
asiantuntijoista tai esimiehistä on. Esimiehenä suhteessa työtovereihinsa hän tuntee maahanmuuttajien
tilanteet, vaikka ei olekaan kaikkien kulttuurien asiantuntija. Tämän ymmärryksensä kautta hän voi tuoda
myös laajempaa näkemystä yrityksen kanssakäymiseen asiakkaisiin päin.
Yritysten omat ponnistelut eivät aina riitä sopeuttamaan tulijoita. Korkeakoulutettujen työnhakijoiden palveluun erikoistuneen Helsingin Kluuvin työvoimatoimiston luotaava kysely selvitti työnantajien näkökulmia
maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä haasteita ja tarpeita.
Tähän selvitykseen osallistuneiden työantajien mielestä suomen kielen ja kulttuurin tuntemus, toimialatuntemus sekä työhistorian laadun vastaavuus koulutuksen kanssa edistävät eniten maahanmuuttajan työllistymistä. Myös heidän mahdollista oman kotimaan liiketoiminnan tuntemusta arvostetaan.
Kysyttäessä työllistymishaasteista ja koulutustarpeista vastanneet työnantajat toivat esiin kielitaidon lisäksi
suomalaisen kulttuurin tuntemisen, työelämän yleiset pelisäännöt ja lainsäädännön. Työaikojen noudattaminen, työturvallisuus, pukeutuminen, lupausten pitäminen, reagointi virhetilanteissa ja omien virheiden
raportointi tuodaan esimerkiksi esiin selvityksessä. Työohjeet on ymmärrettävä oikein.
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Ongelmallisena koettiin osaamisen todistaminen työnantajille ja ulkomailla hankitun koulutuksen tason ja
sisällön määrittely. Vastaajat olivat sitä mieltä, että vasta kieli- ja kulttuuritaitojen opettamisen jälkeen voi
aloittaa ammatillisen lisäkoulutuksen.
Työnantajat toivoivat, että maahanmuuttajille suunnatut koulutukset suunnitellaan yhdessä työnantajien
kanssa. Koulutukseen voisi sisällyttää asiantuntijaesityksiä mm Kelalta, vakuutusyhtiöistä, pankeista, poliisista, opetusministeriöstä. Tällaisia kursseja pitäisi tarjota myös henkilöille, jota ovat jo työssä oleville ulkomaalaistaustaisille henkilöille eikä vain vielä työttöminä oleville. (Välivehmas ja Ylätalo 2008)
Elinkeinoelämän Keskusliitossa ja sen edeltäjäorganisaatioissa on seurattu pitkään jäsenyritysten henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen käyttämien opiskelijapäivien määrää. Vuonna 2008 henkilöä kohden
opiskelijapäiviä oli noin 2. Teollisuudessa opiskelijapäiviä kertyi eniten eli noin 3 henkilöä kohti. Palvelualan
yrityksissä opiskelijapäivien määrä oli noin 2 ja rakennusalalla noin 1,5. Edellisen kerran EK selvitti opiskelijapäivien määrää vuonna 2004, jolloin opiskelijapäiviä oli 2,6 opiskelijaa kohden. Vuoden 2008 loppupuolella taloudessa tapahtunut erittäin nopea ja raju käänne alaspäin näkyy myös opiskelijapäivissä. Yritykset
siirtyivät käyttämään osaamisen kehittämisessä enemmän yrityksen omaa asiantuntemusta, mikä ei näy
tilastoissa.
Henkilöstö- ja koulutustiedustelussaan vuodelta 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto selvitti, miten jäsenyritykset olivat käyttäneet henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen seuraavia osaamisen kehittämisen
muotoja:
• tutkintoon johtava koulutus
• tutkintoon johtamaton koulutus
• omaehtoinen koulutus
• yrityksen omat trainee-, graduate- tai vastaavat ohjelmat
• yritysvierailut, konferenssit, messut ja opintomatkat
• tehtävä- ja työkierto
• projektit ja hankkeet
• kouluttajana toimiminen
• perehdytys
• palauteprosessit: kehitys- ja palautekeskustelut, 360 asteen arviointi
• coaching
• mentorointi ja verkostojen hyödyntäminen

Tiedustelussa niiden sisällöt on avattu seuraavasti:
Tutkintoon johtamaton koulutus
Pitää sisällään sekä luokkaopetuksen että verkko-oppimisen. Lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta, jossa
tavoitteena ei ole tutkinnon suorittaminen. Esimerkiksi tulityökortin suorittaminen, asiakaspalvelukoulutus, työturvallisuuskoulutus, kielikoulutus ja tietotekniikkakoulutus
Tutkintoon johtava koulutus
Esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamista.
Omaehtoinen koulutus
Työnantaja tukee rahallisesti tai ajankäytöllisesti esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistotutkinnon suorittamista.
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Trainee- ja graduateohjelmat
Yleensä opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille tai vastavalmistuneille suunnattuja yrityksen
sisäisiä harjoittelu- tai koulutusohjelmia.
Systemaattinen tehtävä- ja työkierto
Määräaikaista työskentelyä uusissa tai samantapaisissa tehtävissä oman organisaation sisällä esimerkiksi toisessa yksikössä tai konsernin toisessa yrityksessä. Tehtävä- ja työkiertoon on myös luotu selkeät
pelisäännöt. Tavoitteena on osaamisen jakaminen, benchmarking ja energisoituminen.
Projektit ja hankkeet
Esimerkiksi yksittäisten työntekijöiden ammatillista kehittymistä tukevia projekteja ja hankkeita tai
koko työyhteisön toimintamallien tai työprosessien uudistamiseen tähtääviä kehittämishankkeita.
Kouluttajana toimiminen
Sisäisillä koulutustehtävillä tarkoitetaan esimerkiksi perehdyttäjänä tai työnopastajana toimimista
omassa yrityksessä. Ulkoisilla kouluttajan tehtävillä tarkoitetaan kouluttajana tai luennoitsijana toimimista esimerkiksi oppilaitoksissa tai yksittäisissä oman organisaation ulkopuolisissa tilaisuuksissa.
Perehdytys
Uuden työntekijän tai uusiin työtehtäviin perehdyttäminen
Palauteprosessit
Kehitys- ja palautekeskustelut, joilla tarkoitetaan ennalta sovittua ja suunniteltua, säännöllisesti toistuvaa esimiehen ja alaisen välistä tavoitteellista keskustelua.
Coaching
Yksilöcoachingilla tarkoitetaan valmentajan fasilitoimaa, tavoitteellista ja ajallisesti rajattua kehittymisprosessia, joka tähtää henkilön suoritustason parantamiseen ja oppimiseen. Ryhmäcoachingin kohteena on esimerkiksi työryhmä, projektiryhmä tai johtoryhmä.
Mentorointi ja verkostojen hyödyntäminen
Mentoroinnilla tarkoitetaan ohjausta ja tukea, jota kokenut ja arvostettu henkilö antaa nuoremmalle kehityshaluiselle henkilölle. Verkostolla tarkoitetaan organisaation sisäistä tai eri organisaatioiden
edustajista koostuvaa epävirallista, mutta säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää, jonka jäsenillä on yhteinen kiinnostuksen aihe; he voivat olla esimerkiksi saman ammattiryhmän edustajia. Verkostossa
jaetaan osaamista ja parhaita käytäntöjä win–win-periaatteella eli siten, että kaikki osapuolet hyötyvät.
Osaamisen kehittämisen tapaa ja määrää kysyttiin yrityksiltä sekä työntekijöiden, toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden, esimiesten ja johdon osalta. Kaikissa ryhmissä, johto pois lukien, eniten käytettiin
tutkintoon johtamatonta koulutusta ja seuraavaksi eniten palauteprosesseja. Työntekijöiden kohdalla
seuraavina tulivat systemaattinen työkierto ja tutkintoon johtava koulutus. Toimihenkilöiden, ylempien
toimihenkilöiden ja esimiesten kohdalla vastaavasti käytettiin konferensseja, messuja, yritysvierailuja sekä
kouluttajana toimimista. Toimihenkilöiden kohdalla tutkintoon johtava koulutus oli yhdeksännellä sijalla
ja ylemmillä toimihenkilöillä kahdeksannella. Johdon osaamisen kehittäminen tapahtui ensi sijassa palauteprosessien ja tutkintoon johtamattoman koulutuksen kautta. Omaehtoinen koulutus oli heidän osaltaan
kaikkein vähäisintä.
(Ågren 2009)
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Selvitystä varten tehty Internet-kysely sekä siihen liittyvät asiantuntija- ja työntekijähaastattelut
Selvityksen menetelmät
Selvitystä varten toteutettiin työnantajille suunnattu Internet-kysely ja sitä tukevat asiantuntijoiden, työnantajien ja työntekijöiden haastattelut. Internet-kyselyn alueellinen rajaus oli sama kuin koko projektilla:
Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa. Toimialat valittiin toimialoista, joissa on tilastollisesti
eniten maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Toimialoissa ei ollut mukana terveydenhuolto- ja sosiaaliala, joka ei kuulu projektin piiriin. Kyselyn toimialoina olivat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikenne
Henkilöstövälitys
Ravintola-ala
Kaupanala
Siivous ja kunnossapito
Opetus ja koulutus
Järjestöt ja organisaatiot
Konsultointi
Logistiikka
Teollisuus ja automaatio
Rakennusala

Kyselyä tehtäessä yrityksen kokoa ei rajattu.
Pilottikyselyä varten valittiin käsin Internetin toimialahakemistojen avulla 54 sellaista yritystä tai yhteisöä,
jotka edustavat valittuja toimialoja projektin maantieteellisellä kohdealueella. Yritysten ja yhteisöjen sisällä
vastaajiksi valittiin henkilö, joka vastaisi henkilöstön valinnasta ja/tai koulutuksesta. Pilottikysely lähetettiin
ensimmäisen kerran toukokuussa 2009 ja uusittiin elokuussa 2009 niiden osalta, jotka eivät olleet vastanneet. Kysely lähetettiin siis 54 sähköpostiosoitteeseen. Vastauksia tuli yhteensä kymmenen. Pilottikyselyn
tuloksia ei tässä arvioida erikseen, koska ne sisällytettiin lopullisiin tuloksiin. Pilottikyselyä täydentävän
kyselyn sähköpostiosoitetiedot poimittiin Fonecta Oy:n toimialarekisteristä. Se lähetettiin Webropol –työkalulla 2000 yrityksen tai organisaation henkilöstöpäällikölle tai toimitusjohtajalle maaliskuussa 2010. Uusintakysely vastaamattomille lähetettiin toukokuussa 2010. Vastauksia kertyi yhteensä 110 kappaletta.
Internet-kyselyn aineistoa täydennettiin haastatteluilla. Lokakuun 2009 ja joulukuun 2010 välisenä aikana
haastateltiin yhteensä 27 henkilöä. Heistä 8 oli asiantuntijoita, 7 työnantajien edustajia ja 12 työntekijöitä.
Haastattelujen tulokset on raportoitu erikseen.
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Internet-kysely - tulokset
Vastaajat ja heidän edustamansa yritykset ja organisaatiot
Tässä selvityksessä organisaatioilla tarkoitetaan muita organisaatioita kuin varsinaisia yrityksiä. Ryhmään
sisältyy erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä. Niitä käsitellään aineistossa samalla tavalla kuin yrityksiä, vaikka ne
eivät välttämättä olekaan voittoa tavoittelevia yksiköitä.
Internet-kyselyn vastaajissa oli hyvin edustettuina eri tyyppiset ja kokoiset yritykset ja organisaatiot. Vastaajista yli 35 % edusti mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää), pienten ja keskisuurten yritysten edustajia oli
yhteensä runsas 56%. Suuria yrityksiä (yli 250 työntekijää) edusti noin 8% vastaajista (ks. kuvio 1).

Kuvio 1. Vastaajien edustamat yritykset ja organisaatiot henkilökunnan suuruusluokan mukaan, osuudet prosentteina. (n=110)

Koko maahan verrattuna pieniä ja keskisuuria yrityksiä oli vastanneissa enemmän kuin maassa keskimäärin,
samoin yli 500 hengen yrityksiä. Pieniä, alle 5 henkilön yrityksiä edusti vastaajajoukosta noin viidennes, joka
kuitenkin tilastollisesti katsottuna on huomattavasti vähemmän kuin maassa keskimäärin. Suomen yrityksistä 93% on alle 5 hengen yrityksiä. Muutoin yritysten kokojakauma on esitetty kuviossa 2.
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Kuvio 2. Yritykset Suomessa 2009 henkilöstön suuruusluokittain (%) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalouden yritykset ja alle 5
henkilön yritykset. Lähde: Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain vuonna 2007–2009 (TOL 2008) muuttujina
Vuosi, Toimiala, Henkilöstön suuruusluokka ja Yritysten tiedot, Tilastokeskus 2010.

Vastaajien edustamien yritysten ja organisaatioiden koko painottui pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (ks.
kuvio 3.).

Kuvio 3. Vastanneiden osuudet (%) EU:n kokoluokituksen mukaan (n=110)

Toimialoittain tarkasteltuna suurimman ryhmän muodostivat kaupan alalla toimivat, jotka muodostivat noin
viidesosan vastaajista(ks. kuvio 4.). Seuraavana tulivat liikenne (noin 15%) ja kolmantena teollisuus ja järjestöt tai muut organisaatiot samansuuruisilla osuuksilla (n. 12 %). Yhteenlaskettuna logistiikan ja liikenteen
osuus oli noin 18%. Rakennusala ja teollisuus muodostivat yhdessä noin 17% osuuden.
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Kuvio 4. Vastaajien edustamien yritysten ja organisaatioiden osuudet toimialoittain prosentteina (n=110)

Pääosa vastaajista oli organisaatioiden johtoa (ks. kuvio 5.). Toimitusjohtajia ja toiminnanjohtajia oli yhteensä runsas 76% ja henkilöstöpäälliköitä noin 13% vastanneista.

Kuvio 5. Vastaajat aseman mukaan prosentteina (n=110)
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Maahanmuuttajataustainen henkilöstö
Vastaajien edustamissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa oli kyselyajankohtana yli puolessa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä (ks. kuvio 6.).

Kuvio 6. Niiden yritysten tai organisaatioiden osuus (%), joissa työskentelee maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä (n=110)

Tarkasteltaessa tarkemmin maahanmuuttajataustaisen henkilöstön sijoittumista erikokoisiin yrityksiin, oli
heitä useimmin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Vastanneista yrityksistä jopa alle 10 hengen yrityksistä
lähes puolella oli maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa (ks. kuvio 7.). Henkilökuntamäärältään 250–499
hengen yrityksistä kaikilla vastanneilla yrityksillä oli vastaushetkellä maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa.
Kaikkein suurinta kokoluokkaa lukuun ottamatta maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan olemassaolo oli
sitä yleisempää mitä suuremman kokoluokan yksiköstä oli kyse.

Kuvio 7. Yritykset ja organisaatiot kokoluokittain sen mukaan oliko maahanmuuttajataustaista henkilöstöä, osuudet prosenteina
(n=110)

Tilannetta kysyttiin vastaushetkellä, mutta muista vapaista vastauksista näkyi, että joillakin niistä yrityksistä,
jotka vastasivat kysymykseen kieltävästi, oli ollut aikaisemmin töissä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.
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Tuntuisikin todennäköiseltä, että kaikilla kyselyyn vastanneilla on jonkinlainen intressi maahanmuuttajataustaiseen henkilöstöön tai sen koulutukseen.
Vaikka maahanmuuttajataustaisia työntekijän asemassa olevia henkilöitä oli noin puolessa vastanneista yrityksistä ja organisaatioista, niin maahanmuuttajataustaisia esimiehiä oli vain joka kymmenennessä
yrityksessä (ks. kuvio 8.). Reilussa 12% yrityksiä tai organisaatioita työskenteli maahanmuuttajataustaisia
asiantuntijoita.

Kuvio 8. Niiden yritysten ja organisaatioiden osuus (%), joissa on maahanmuuttajataustaista henkilöstöä, henkilökunnan tehtävän
mukaan (n=110)

Maahanmuuttotaustaisen henkilöstön tarve
Lähes joka kolmas vastaaja ilmoitti omassa yrityksessään olevan tarvetta maahanmuuttajataustaiseen henkilökuntaan (ks. kuvio 9.). Suurimman vastaajajoukon muodostivat kuitenkin yritykset ja organisaatiot, joilla
ei ollut vastaushetkellä lainkaan tarvetta maahanmuuttajataustaisesta henkilöstöstä minkään ammattiryhmän osalta.
Kaikkiaan 15%:lla oli tarvetta maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä, esimiehiä kaivattiin kyselyn ajankohtana vain 4%:ssa yrityksistä tai organisaatioista.

Kuvio 9. Niiden yritysten ja organisaatioiden osuus (%), joissa on maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan tarve, henkilökunnan
tehtävän mukaan (n=110)
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Yritysten koon ja kokoluokan mukaan tarkasteltaessa tarvetta ilmeni suhteellisesti vähiten mikroyrityksissä,
seuraavaksi eniten pienissä yrityksissä, hieman edellistä enemmän keskisuurissa yrityksissä ja selvästi eniten suurissa yrityksissä (ks. kuvio 10.).

Kuvio 10. Henkilöstötarpeen ilmeneminen (%) yrityksissä ja organisaatioissa kokoluokittain (n=110)

Toimialoittain tarkasteltaessa opetus- ja koulutusalalla maahanmuuttajataustaisen henkilöstön tarve oli
60 % vastaajista (ks. kuvio 11.). Muut alat, joilla tarve koettiin akuutiksi, olivat ravintola-ala (45 %), siivousala (43 %) ja järjestöt (46 %).

Kuvio 11. Henkilöstötarpeen ilmeneminen (%) yrityksissä ja organisaatioissa toimialoittain (n=110)

Ammattialoittain ja toimialoittain tarkasteltuna (suorittavien) työntekijöiden tarve jakautui kuvion 12.
esittämällä tavalla. Työntekijöitä tarvittiin useimmin siivous- ja henkilöstövälitysyrityksissä, logistiikassa ja
liikenteessä. Myös joka viidennessä opetusalan ja liikenteen yrityksessä oli tarvetta maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä.
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Kuvio 12. Työntekijöiden tarve (%) yrityksissä ja organisaatioissa toimialoittain (n=110)

Maahanmuuttajataustaisista esimiehistä oli tarvetta vain joissakin siivousalan, ravintola-alan ja liikenteen
yrityksissä (ks. kuvio 13.).

Kuvio 13. Esimiestarve (%) yrityksissä ja organisaatioissa toimialoittain (n=110)

Yleisimmin maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan tarve johtui työvoiman lisätarpeesta (ks. kuvio 14.).
Yrityksen kansainvälisyys mainittiin syynä noin 5 prosentissa yrityksiä ja organisaatioita.
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Kuvio 14. Syy, miksi maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa halutaan, prosentteina (n=110)

Muina syinä juuri maahanmuuttajataustaisten henkilöiden tarpeeseen mainittiin esimerkiksi työvoiman
ahkeruus ja tunnollisuus, pysyvyys, luotettavuus ja tyytyminen TES-palkkoihin. Järjestössä tarvittiin henkilöä
edunvalvonta - ja monikulttuurisuustyöhön. Ravintola-alan vastaajista eräs kirjoitti: ”Jos maahanmuuttajille
saataisiin lisää koulutusta, voisimme työllistää paljon suuremmankin määrän”.
Useampi vastaaja ilmoitti, että henkilön taustalla ei varsinaisesti ole merkitystä vaan työnhakijan osaaminen
ratkaisee. Kansainvälisyys syynä näkyi järjestöjen ja yhdistysten vastauksissa, samoin liikenteen ja teollisuuden aloilla (ks. kuvio 15.).

Kuvio 15. Syyt miksi maahanmuuttajataustaista henkilökuntaa halutaan toimialoittain prosentteina (n=110)

Vastaajien organisaatioiden halukkuus esimies-, asiantuntija- tai työnohjaajakoulutukseen
Vastaajien suhtautumista maahanmuuttajataustaisen henkilön urakehitystä tukevaan koulutukseen kysyttiin neljällä eri kysymyksellä, joita alkuperäisessä kyselylomakkeessa ei sijoitettu peräkkäin. Ensimmäisessä
kysyttiin, onko asiasta käyty keskustelua, toisella onko koulutusta suunniteltu tai toteutettu, kolmannella
ollaanko yrityksessä halukkaita osallistumaan tällaiseen koulutukseen ja neljännellä kysyttiin kiinnostusta
yhteistyöhön koulutuksen alueella.
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Noin joka viidennessä yrityksessä oli käyty keskusteluja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kouluttamisesta esimiestehtäviin (ks. kuvio 16.). Toteutuksen tai suunnittelun tasolle urakehitystä tukeva koulutus
oli noussut joka kuudennessa yrityksessä (ks. kuvio 18.). Joka neljäs vastaajayritys tai organisaatio oli kiinnostunut maahanmuuttajataustaisen henkilöstönsä lisäkoulutukseen liittyvästä koulutusyhteistyöstä (ks.
kuvio 20), ja runsas neljäsosa oli halukas osallistumaan koulutukseen, joka tukee maahanmuuttajataustaisen henkilöstön urakehitystä (ks. kuvio 21.).
Suurin osa vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksellään tai organisaatiollaan ei ole vastaushetkellä tarvetta
tällaiseen koulutukseen eikä siitä ole myöskään keskusteltu (ks. kuvio 16.).

Kuvio 16. Yritykset joissa on keskusteltu maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kouluttamisesta esimiestehtäviin, prosentteina (n=110)

Kun vastaajat jaetaan yrityksiin joilla on maahanmuuttajataustaista henkilöstöä ja niihin, joilla ei ole, niin
sellaisista yrityksistä joissa henkilöstöä on, noin yhdessä kolmesta on keskusteltu maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttamisesta esimiestehtäviin (ks. kuvio 17.). Yrityksissä, joissa heitä ei ole, yksi kymmenestä vastasi kyllä.

Kuvio 17. Yritykset joissa on keskusteltu maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kouluttamisesta esimiestehtäviin maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan mukaan, prosentteina (n=110)
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Noin joka kuudennessa yrityksessä ja organisaatiossa oli lisäkoulutusta joko toteutettu tai sitä oli suunniteltu (ks. kuvio 18.). Tekstivastauksista ilmeni, että se liittyi esimieskoulutuksen lisäksi mm. vuorovaikutustaitoihin ja oman ammattiosaamisen parantamiseen.

Kuvio 18. Yritykset joissa on ollut tai suunniteltu maahanmuuttajataustaisen henkilöstön urakehitystä tukevaa koulutusta, prosentteina (n=110)

Kun vastaajat jaetaan yrityksiin joilla on maahanmuuttajataustaista henkilöstöä ja niihin, joilla ei ole, niin
sellaisista yrityksistä joissa henkilöstöä on, noin yhdessä kolmesta on toteutettu tai suunniteltu maahanmuuttajataustaisen henkilöstön urakehitystä tukevaa koulutusta tai valmennusta (ks. kuvio 19.). Yrityksissä,
joissa heitä ei ole, muutama yritys ilmoitti suunnittelevansa sellaista.

Kuvio 19. Yritykset joissa on ollut tai suunniteltu maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden urakehitystä tukevaa koulutusta tai
valmennusta maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan mukaan, prosentteina (n=110)

Joka neljäs vastaajayritys tai – organisaatio oli kiinnostunut maahanmuuttajataustaisen henkilöstönsä lisäkoulutukseen liittyvästä koulutusyhteistyöstä (ks. kuvio 20.).
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Kuvio 20. Yritykset joissa ollaan kiinnostuneita maahanmuuttajataustaisen henkilöstön lisäkoulutusyhteistyöstä, prosentteina
(n=110)

Niistä yrityksistä ja organisaatioista, joissa oli maahanmuuttajataustaista henkilöstöä, lähes puolet ilmaisi
kiinnostuksensa maahanmuuttajataustaisen työvoiman lisäkoulutukseen liittyvään yhteistyöhön. Niiden
joukosta, joissa maahanmuuttajataustaista henkilöstöä ei ollut, noin 10 % oli halukkaita tällaiseen koulutusyhteistyöhön.
Kaikkiaan lähes 30 %:ssa yrityksiä ja organisaatioita oltiin halukkaita osallistumaan maahanmuuttajien urakehityksen tukemiseen liittyvään koulutukseen (ks. kuvio 21.).

Kuvio 21. Yrityksen tai organisaation halukkuus urakehitystä tukevaan koulutukseen, osuus prosentteina (n=110)

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä olivat heidän yrityksensä tai organisaationsa esteet tukea maahanmuuttajataustaisen henkilöstön urakehitystä. Useimmin urakehityksen esteeksi mainittiin sopivien työtehtävien
puute (ks. kuvio 22.). Sopivien henkilöiden puuttuminen oli lähes yhtä merkittävä syy kuin resurssien puutekin.
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Kuvio 22. Maahanmuuttajataustaisen henkilöstön urakehityksen tukemisen esteet, mainintojen määrien osuudet prosentteina
(n=110)

Vastaajia pyydettiin kertomaan, millä ehdoilla heidän yrityksensä tai organisaationsa olisi valmis osallistumaan maahanmuuttajahenkilöstönsä kouluttamiseen esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Neljä viidestä
vastaajasta ei ilmoittanut konkreettisia ehtoja vaan ilmoitti voivansa osallistua myöhemmin, jos siihen on
tarvetta (ks. kuvio 23.). Kun tarve ei ollut ajankohtainen, tarkempien ehtojen määrittely ei myöskään ole
tarkoituksenmukaista.
Resursseihin liittyviä ehtoja oli yli 13% vastauksessa. Niihin kuului esimerkiksi toiveet monimuotokoulutuksesta, jossa olisi mahdollisimman vähän lähipäiviä arkisin, tai viittaukset taloudelliseen tiukkuuteen, joka
voi olla este osallistua koulutukseen. Myös työvoimatuki mainittiin ehtona. Hinnan kohtuullisuuden ilmoitti
ehtonaan noin 12% vastaajista. Myös koulutuksen tutkintokelpoisuus tuli esiin osallistumisen ehtona.

Kuvio 23. Maahanmuuttajataustaisen työvoiman esimies- tai asiantuntijakoulutukseen osallistumisen ehdot, prosentteina
(n=110)

Niiden yritysten vastauksissa joissa oli maahanmuuttajataustaista henkilöstöä, oli mainittu useampia erilaisia syitä (ks. kuvio 24.).
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Kuvio 24. Ehdot joilla yritys on valmis osallistumaan maahanmuuttajataustaisen henkilöstön kouluttamiseen esimies- tai asiantuntijatehtäviin maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan mukaan, osuus prosentteina (n=110)

Esimies-, asiantuntija- ja työnohjaajan työssä tarpeelliset tiedot ja taidot
Vastaajilta kysyttiin väitteiden muodossa näkemystä sujuvan suomenkielen suullisen ja kirjallisen taidon,
työpaikan pelisääntöjen hallinnan ja suomalaisen kulttuurin tuntemuksen ja hallinnan välttämättömyydestä
maahanmuuttajataustaiselle esimies - tai työohjaajan asemassa oleville henkilöille (ks. liite 1.).
Kaikkein tarpeellisimpana vastaajat pitivät työpaikan pelisääntöjen tuntemista (ks. kuvio 25.). Vasta seuraavina tulivat suullinen suomen kielen taito ja suomalaisen kulttuurin tunteminen. Suomen kielen sujuvaa
kirjallista hallintaa vastaajat pitivät kysytyistä osaamisalueista vähiten tärkeänä.

Kuvio 25. Eri osaamisalueiden tarpeellisuus maahanmuuttajataustaisille esimiehille tai työnohjaajille (n=110)
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Osaamisen arviointi
Osaamisen arviointiin valmentava koulutus puuttui yli 90 % vastaajayritysten ja –organisaatioiden henkilöstöhallinnolta (ks. kuvio 26.). Vain kahdeksassa yrityksessä oli joko ollut sellaista tai se oli suunnitelmissa.

Kuvio 26. Yritykset joissa on ollut tai suunniteltu henkilöstöhallinnon edustajille koulutusta tai valmennusta maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointiin, prosentteina (n=110)

Niissä yrityksissä tai organisaatioissa, joissa oli maahanmuuttajataustaista työvoimaa, vain kymmenessä
prosentissa oli joko ollut koulutusta osaamisen arviointiin tai se oli suunnitteilla (ks. kuvio 27.).

Kuvio 27. Yritykset joissa on ollut tai on suunniteltu henkilöstöhallinnon edustajille koulutusta tai valmennusta maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointiin maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan mukaan prosentteina (n=110)

Joka viides yritys tai organisaatio piti tärkeänä omaa osaamistaan maahanmuuttajien osaamisen arvioinnissa. Yli 20 % ilmoitti yhtiönsä tai organisaationsa olevan halukas osallistumaan koulutukseen, joka liittyy
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointiin (ks. kuvio 28.).

78

Kuvio 28. Halukkuus osaamisen arviointikoulutukseen antamiseen henkilöstöhallinnolle, prosenttia (n=110)

Halukkuus osaamisen arviointiin liittyvään koulutukseen oli myös kymmenessä prosentissa niistä yrityksistä,
joilla ei tällä hetkellä ole maahanmuuttajataustaista työvoimaa (ks. kuvio 29.).

Kuvio 29. Yritykset joissa on halukkuutta osallistua maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointikoulutukseen
maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan mukaan prosentteina (n=110)

Toimialoittain tarkasteltuna eniten halukkuutta osallistua koulutukseen, joka liittyy maahanmuuttajataustaisen henkilöstön osaamisen arviointiin, oli logistiikan, siivouksen ja ravintola-alalla (ks. kuvio 30.). Myös
teollisuuden vastaajista noin kolmannes oli kiinnostunut tällaisesta koulutuksesta.
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Kuvio 30. Yritykset joissa on halukkuutta osallistua maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osaamisen arviointikoulutukseen
toimialoittain, osuudet prosentteina (n=110)

Työyhteisön monikulttuurikoulutus
Runsas puolet vastaajista ilmoitti, että yrityksessä tai organisaatiossa ei ole tarvetta työyhteisön monikulttuurisuuskoulutukseen (ks. kuvio 31.). Yksi kolmesta arveli sen tulevan tarpeelliseksi yrityksessään tai organisaatiossaan myöhemmin. 13 % ilmoitti sen olevan omassa yrityksessään tai organisaatiossaan vastaushetkellä tarpeellista.

Kuvio 31. Työyhteisön monikulttuurisuuskoulutuksen tarve, osuus prosentteina (n=110)
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Kiinnostus Voimaa -projektin seuraamiseen
Kyselyssä pyydettiin niitä yrityksiä ja yhteisöjä, jotka olivat halukkaita saamaan projektin sähköisen kuukausikirjeen ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa. Kaikkiaan 23 yritystä tai organisaatiota ilmoitti kiinnostuksensa projektin seurantaan kuukausikirjeiden kautta (vrt. kuvio 32.).

Kuvio 32. Kiinnostus Voimaa – projektitiedotuksen seurantaan, osuus prosentteina (n=110)
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Haastattelut
Aineisto
Työnantajille suunnatun Internet-kyselyn aineistoa täydennettiin haastatteluilla. Lokakuun 2009 ja joulukuun 2010 välisenä aikana haastateltiin yhteensä 27 henkilöä. Heistä 8 oli asiantuntijoita, 7 työnantajien
edustajia ja 12 työntekijöitä.
Kaikilla haastatelluilla työnantajilla oli maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai he itse olivat muualta
Suomeen muuttaneita. Haastatelluista työnantajista kaksi toimii järjestön johtotehtävissä, loput olivat pkyritysten toimitusjohtajia tai johtoryhmän jäseniä. Asiantuntijat edustivat viranomaistahoja ja etujärjestöjä.
Työntekijät olivat verrokkiryhmä, jossa kaikki haastatellut olivat maahanmuuttajataustaisia. He olivat joko
Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia tai muualla Euroopassa työskenteleviä ja asuvia suomalaisia tai
muita Euroopan sisällä työn vuoksi asuinmaata muuttaneita henkilöitä. Kolme heistä oli pakolaistaustaista.
Monet heistä ovat nuoria hyvin koulutettuja eurooppalaisia, joille työpaikan ja maan vaihto konjunktuurien
mukaan muutaman vuoden välein ei ole mikään ongelma.
Aineistosta näkyy, että viranomaisten, asiantuntijoiden ja työntekijöiden näkemykset, toiveet ja tavoitteet eivät aina mene yksiin. Kaikilla on kuitenkin yhteinen käsitys siitä, että työvoiman liikkuvuus kasvaa ja
maahanmuuttajatyövoima on työelämän todellisuutta, johon on reagoitava. Milloin ja miten se tapahtuu,
ratkaistaan varsinkin pk-yrityksissä käytännön tilanteissa, annetuilla eväillä. Työntekijät reagoivat jaloillaan,
asiantuntijat tutkivat, vakuuttavat ja toimivat tulevaisuuden tarpeet tähtäimenään.
Haastattelumenetelmät
Haastattelujen alussa haastateltaville esiteltiin projekti, sen tehtävät ja tavoitteet joko Voimaa -wikin tai
projektin painetun esittelyaineiston avulla. Haastateltavilta kysyttiin heidän oman työpaikkansa koulutuksen
laatuun, laajuuteen ja tapaan liittyviä kysymyksiä. Pyydettiin myös nimeämään asioita, jotka esimies- tai
asiantuntijakoulutuksessa on huomioitava, jos koulutettava on maahanmuuttajataustainen, ja listaamaan
mahdollisia esteitä ja vaikeuksia, jotka liittyvät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden lisäkoulutukseen.
Kysyttiin myös niistä mahdollisista eduista, jotka maahanmuuttajataustainen esimies tai asiantuntija aikaansaa. Haastateltavia pyydettiin myös asettamaan tärkeysjärjestykseen lista tiedollisista ja taidollisista osaamisalueista, joihin tarvitaan erityiskoulutusta, kun kyseessä on maahanmuuttajahenkilö, jota koulutetaan
asiantuntija- tai esimiestehtävään. Sekä työnantajien että työntekijöiden haastatteluissa käytettiin avuksi
samaa haastattelupohjaa (liite 2). Kysymysten lomassa käytiin myös vapaamuotoista keskustelua. joka
useimmiten jatkui vielä sen jälkeen kun kysymyspatteristo oli käyty läpi.
Asiantuntijoilta pyydettiin näkemyksiä selvityksen tehtäväkenttään vapaamuotoisesti. Aineistojen oikeellisuus tarkistettiin haastatelluilla asiantuntijoilla. Asiantuntijalausuntoja on hyödynnetty muualla selvityksessä.
Ensimmäisissä haastatteluissa käytettiin keskustelun äänitystä, mutta siitä luovuttiin tarpeettomana, koska
haastattelija oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta myös itse selvityksen kirjoittaja. Haastattelutilanteessa kirjattuja asioita, lauseita ja ilmaisuja täydennettiin heti haastattelujen jälkeen, jolloin ne olivat
tuoreessa muistissa.
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Asiantuntijan sana
Asiantuntijat korostivat maahan muuttavan työvoiman tärkeyttä Suomelle. Varsinkin pienet ja keskisuuret
yritykset palkkaavat henkilöitä akuuttiin tarpeeseen, eivätkä ehdi aina arvioimaan tilannetta muutaman
vuoden päähän. Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajat ovat yksi keskeinen ratkaisu työvoiman ja osaamisen saatavuuden kannalta tulevina vuosina. Täällä jo olevien ja tänne tulevien uusien maahanmuuttajien
kouluttaminen ja työelämään integrointi on todella tärkeää, jotta työmarkkinoille saadaan riittävästi osaajia.
Työelämään integrointi edellyttää myös työnantajien auttamiseen ja ohjaamiseen panostamista. Ulkomaalaisten palkkauskynnystä voisi madaltaa esimerkiksi kiertävien työvalmentajien avulla. Yrityksen ulkopuolinen työvalmentaja olisi yhden tai muutaman viikon mukana työpaikalla toimien työyhteisön tukena ja
sparraajana. Työvalmentaja voisi olla myös maahanmuuttajataustainen.
Asiantuntijat puhuivat myös työnantajille suunnatun koulutuksen merkityksestä: monikulttuurisessa ympäristössä työyhteisön toimivuuden vuoksi on tärkeää kehittää työnantajien johtamis- ja vuorovaikutustaitoja
sekä työyhteisön muutosten hallintaa. Maahanmuuttajien osaamisen arviointiin tarvitaan työkaluja. Kieliopetuksen vahvistaminen on tärkeää. Asenteisiin pitää vaikuttaa esimerkiksi hyvien imagokampanjoiden
avulla. Asenteet ovat aito este maahan muuttaneen työvoiman resurssien haltuunotolle.
Työnantajan sana
Kaikilla haastatetuilla työnantajilla oli maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja koulutus kuuluu yritysten
ja organisaatioiden normaaliin toimintaan. Osaamisen ylläpito, erilaiset johtamis- ja esimieskoulutukset
ja yksilöllisesti räätälöity koulutus olivat yleisiä, ja kaikki korostivat tasapuolisuutta koulutukseen pääsyssä. Koulutus oli pääosin lyhytkestoista lähiopetusta jonka yritys tai organisaatio maksoi. Erityisesti maahanmuuttajataustaisille työntekijöille suunnattua esimies-, asiantuntija- tai työnjohtotehtäviin tähtäävää
koulutusta ei ollut kenelläkään haastatelluista. Todettiin, että Suomessa ei ole vielä koulutusta sosiaalisten
ongelmien monikulttuuriseen ohjaamiseen.
Kysymykseen siitä, mitä etuja tai hyötyjä maahanmuuttajataustaisesta esimiehestä tai työnjohtajasta on,
yksi haastatelluista, itse toisesta EU - maasta Suomeen muuttanut johtava asiantuntija, vastasi:
”Yhtä hyvin voisit kysyä, mitä etua on siitä, että esimies on Oulusta”.
Omasta kokemuksestaan hän lisäsi: On opittava hyväksymään oman uuden maan kulttuuri, on vain sopeuduttava. - Kahdessa haastatelluista yrityksistä ja organisaatioista oli maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita tai esimiehiä. Silti haastatteluissa tuli esiin useita mahdollisia etuja ja hyötyjä, mikäli ”tarvetta olisi”. Näitä
olivat mm. edut asiakassuhteissa, laajemman näkökulman ja innovatiivisuuden tuominen työyhteisöön,
toimiminen maahanmuuttajataustaisen työvoiman työnohjajana.
Edut kyllä tiedostettiin, mutta asiassa nähtiin monenlaisia käytännön esteitä: koulutuksen tulisi olla hyvä,
mielellään tutkintoon (esimerkiksi ammattitutkintoon) johtava. Maahanmuuttajataustainen esimies voi
aiheuttaa myös vastustusta eli koko työyhteisö voisi tarvita asennekoulutusta.
Jos esimieskoulutus on yhteistä kantasuomalaisten kanssa, haastatellut painottivat erityisesti seuraavia
asioita:
•
•
•

koulutuksessa pitää hyödyntää erilaisuus ja ottaa koulutusryhmän monikulttuurisuus etuna
sisällön ymmärrys on taattava. Pelkkä suomenkielinen puhe ja kirjallinen materiaali eivät riitä
koulutuksen intensiteetissä on huomioitava koulutettavan jaksaminen – ulkomaalaistaustaiselle koulutus on raskaampaa
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•
•
•
•
•
•
•
•

joitakin johtamistaidon osia pitäisi lisäopettaa erikseen maahanmuuttajille
yhteiskurssit ovat hyviä. Kouluttajan ei tarvitse painottaa eroja
todistus on erittäin tärkeä. Hyvä todistus on konkreettinen, todenmukainen ja selkeä.
Lisäkoulutukseen liittyviä esteitä ja vaikeuksia kaikki löysivät lähinnä työntekijöiden puolelta:
Pelko omasta pärjäämisestä estää koulutukseen hakeutumisen
Moni jättää kesken, lähinnä kieliongelman vuoksi
Ihmiset eivät aina itse arvosta koulutusta, jos se ei takaa välitöntä uralla etenemistä
Oma halu ja into ovat tässäkin tärkeimmät.

Kommentteja tuli myös omalle viiteryhmälle: Työnjohdon on ymmärrettävä erilaisuus ja saatava erilaiset
ihmiset toimimaan tiiminä. Yhteinen motivaatio!
Työntekijän sana
Puolet haastatelluista työntekijöiden edustajista työskenteli maahanmuuttajina Suomessa ja puolet muissa
EU-maissa. Kaikki yhtä asiantuntijatyössä olevaa henkilöä lukuun ottamatta olivat mukana enemmän tai
vähemmän säännöllisessä työpaikkakoulutuksessa. Tavallisesti se oli omaa ammattitaitoa lisäävää tai ylläpitävää, eikä varsinaisesti urakiertoon tähtäävää. Varsinkin muissa EU-maissa työskentelevien osalta monikulttuurisuus näkyi koulutuksen suunnittelussa, mutta ei koulutukseen valitsemisessa. Jotkut haastatelluista
työskentelivät suurissa kansainvälisissä yrityksissä, ja kuvaukset esimieskoulutuksesta olivat kuin toiselta
planeetalta:
”Kaikkia koulutusmuotoja käytetään: lähi-, etä- ja monimuoto. Työaikana, koulutus kestää
muutamasta päivästä viikkoon. Intensiivisiä koulutusjaksoja, joissa monipuolisia aistiärsykkeitä käytetään hyväksi: tehtäviä ulkoilmassa, esiintymistä, fyysisesti liikkuvaa, musiikkia, videoita, tiukka-aikatauluista projektisuunnittelua ryhmissä, tiimien välistä kilpailua, helikopterin
rakentamista ja rakentamisen budjetointia (!), kuvallisia ärsykkeitä, kosketusaistin hyödyntämistä. Tavoitteena tiimityöskentelyn, vaikutustaitojen, konsultoinnin ja projektinhallinnan
parantaminen sekä braintraining eli ”käytä aivoja paremmin”-koulutus.”
Suomessa näytettiin suosivan lähiopetusta, muualla useammin myös verkko-opetusta.
Kysyttäessä näkemyksiä siitä, miten maahanmuuttajien ulkomaalaistausta tulisi huomioida esimieskoulutuksessa, haastateltavat painottivat mm. seuraavia asioita. Oli kiinnostavaa huomata, että kieleen liittyvät
kysymykset olivat merkityksellisiä muuallakin kuin Suomessa. Ne liittyvät koulutusmetodeihin kaikissa
tapauksissa, mutta Suomen erityispiirre on kielenopetuksen korostaminen. Toinen kokonaisuus liittyi kulttuurieroihin ja niiden huomioimiseen. Monet mainituista asioista liittyvät laajemminkin kaikkeen maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen, eivät vain esimies- tai asiantuntijakoulutukseen.
•
•
•
•
•
•
•

Kulttuurinen huomiointi on hyvin tärkeää: ihmiset voivat loukkaantua eri asioista
Selitetään, miten kulttuurieroista johtuu erilaisia käytäntöjä tai määräyksiä. Miten käytännöt
ja teoriat ovat syntyneet.
Aikakäsitys ja sopimukset on huomioitava. Eli kuinka sitovaa on jostain sopiminen.
Kielitaidon kehittäminen: ei voi olla koulutuksessa jos ei osaa kieltä.
Puheen on oltava rauhallista ja selkeää. Ei slangia. Mahdollinen työssä tarpeellinen slangi ja
terminologia on selitettävä.
Vaatii enemmän interaktiota että asia tulee selväksi ja opiskelijat ymmärtävät.
Kertaus, visuaalisuus, toisto ovat perusasioita.
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•
•

Monipuolisuus opetusvälineissä ja tehtävissä
Hyviä todellisia käytänteitä esimerkkeinä

Myös tässä ryhmässä tuli esiin mielipide, jonka mukaan ulkomaalaistaustaa ei tarvitse koulutuksessa (koulutettavien näkökulmasta) huomioida mitenkään, vaan on parempi, että kaikki ovat samassa porukassa.
Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden lisäkoulutukseen liittyviä vaikeuksia tai esteitä kysyttäessä haastateltavat nostivat esiin kieli- ja kulttuurierot, perusosaamistason vaihtelevuuden ja mahdolliset motivaatioongelmat: Tietyissä kulttuuriryhmissä voi olla ongelma jos kouluttaja on nainen ja koulutettava on mies.
Työntekijähaastateltavien näkemykset maahanmuuttajataustaisen esimiehen tuomista eduista ja hyödyistä
olivat samantapaiset kuin työnantajillakin, mutta kuvaukset olivat jonkin verran laajempia ja yksityiskohtaisempia.
•
•
•
•
•
•
•

Hän tuntee maahanmuuttajien tilanteet. Laajempi näkemys auttaa firman kanssakäymisessä.
Raikastaa työpaikkaa
Suvaitsevaisuus ja joustavuus
Erilaiset näkemykset laajentavat työyhteisöä.
Maahanmuuttajataustaisella esimiehellä on yleensä jo laajempaa työkokemusta alalta. Se
säästää rahaa.
Organisaatiokonsultit väittävät että ulkomaalaisilla on parempi toleranssi
Kansainväliseen ilmapiiriin on jo totuttu, joten ei se ole niin kummallista. Ulkomaalaisuus
sinänsä ei ole etu eikä haitta.

Omia kokemuksiaan maahanmuuttajataustaisina työntekijöinä haastateltavat kuvasivat mm. näin:
”Tärkeintä on hallita työpaikan pelisäännöt. Hyvin tärkeä on myös avoin mieli. Ei saa olla ujo.
Täytyy uskaltaa pyytää apua. Tärkeä on huomata tunteet kun on ihmisten kanssa tekemisissä.”
”Suomessa on hyvä tiimiperinne, joka on nimeltään talkoot. Sen toivoisi jatkuvan.”
”Suuressa kansainvälisessä työpaikassa ei tarvitse assimiloitua. Voi olla vain muiden ulkomaalaisten kanssa. Jotkut haluavat integroitua, toiset ovat siinä välissä.”
”Multikulttuurisen joukon vahvuus on monipuolisuus: omat kulttuurit, koulutus, arvomaailmat ja kokemukset. ”
”Maahanmuuttajataustaiselle esimiehelle on tärkeintä, että hallitsee työpaikan pelisäännöt
ja ”pysyy raameissa”. Kielitaidossa on tärkeintä että tulee ymmärretyksi.”
”Jos on paljon eri kansallisuuksia yhdessä, skismat ovat pienemmät kuin silloin kun on vain
kaksi ryhmää.”
”Koska yritys on iso kansainvälinen, se tarvitsee eri maista olevia työntekijöitä asiakassuhteidensa hoitoon. Muutaman vuoden kuluttua saatan olla jossain toisessa maassa tai sitten
olen palannut kotimaahan takaisin. Koen olevani kansainvälinen henkilö. Eurooppalainen.”
”Omat kokemukseni maahanmuuttajatyöntekijänä Euroopassa: Sosiaalinen elämä on rajoittunutta, työelämä =sosiaalinen elämä. Kulttuurin tunteminen on periaatteessa hyvin tärkeää,
mutta Euroopassa tavat ovat lähellä toisiaan.”
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Työnantajien ja työntekijöiden näkemys koulutuksen keskeisistä osaamisalueista
Sekä työnantajien että työntekijöiden edustajia pyydettiin numeroarvosanoin asettamaan tärkeysjärjestykseen oheinen luettelo tiedollisista ja taidollisista osaamisalueista, joihin tarvitaan erityiskoulutusta, kun
kyseessä on maahanmuuttajahenkilö, jota koulutetaan asiantuntija- tai esimiestehtävään:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oman ammattialan osaaminen
Henkilöstöjohtaminen
Talousosaaminen (kirjanpito, kustannustehokkuus)
Lainopillinen osaaminen (esim. työsopimukset, tekijänoikeudet)
Tuotannollinen osaaminen (tuotannon suunnittelu, menetelmät ja materiaalit)
Markkinointi
Asiakassuhteiden hallinta
Yhteistyö- ja viestintätaidot (mm. suullinen, kirjallinen, kielitaito)
Muu, mikä?

Taulukko 1. Tiedolliset ja taidolliset osaamisalueet, joihin tarvitaan erityiskoulutusta maahanmuuttajataustaiselle, asiantuntijaksi
tai esimieheksi koulutettavalle henkilölle

Työnantajien tärkeysjärjestys tärkeimmästä
vähemmän tärkeään (6 vastaajaa)

•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteistyö- ja viestintätaidot
Oman ammattialan osaaminen
Asiakassuhteiden hallinta
Henkilöstöjohtaminen
Tuotannollinen osaaminen
Lainopillinen osaaminen
Markkinointi
Talousosaaminen

Työntekijöiden tärkeysjärjestys tärkeimmästä
vähemmän tärkeään (8 vastaajaa)

•
•
•
•
•
•
•
•

Oman ammattialan osaaminen
Yhteistyö- ja viestintätaidot
Lainopillinen osaaminen
Asiakassuhteiden hallinta
Talousosaaminen
Henkilöstöjohtaminen
Markkinointi
Tuotannollinen osaaminen

Lähde: selvitystä varten tehdyt haastattelut
Työnantajien tärkeysjärjestyksen voidaan tulkita viittaavan erityisesti kulttuurisidonnaisten asioiden kouluttamisen tärkeyteen, jotka liittyvät työelämän käytäntöihin ja soveliaisiin tapoihin viestiä ja toimia asiakkaiden kanssa. Myös silloin, kun maahanmuuttajataustaisen esimiehen nähdään olevan erityisesti välittäjätehtävässä eri osapuolien välillä, kyseisten osaamisalueiden tiedot ja taidot ovat esimiestyöhön kuuluvien
ammatillisten osaamisalueiden lisäksi keskeisiä.
Työntekijöiden tärkeimmäksi nostama oman alan osaaminen vertautuu esimerkiksi nettikeskustelujen
mielipiteisiin hyvästä esimiehestä: mielipiteissä valitetaan usein sitä, että esimies ei tunne tarpeeksi työaluetta, jota ohjaa. Lainopillisen osaamisen voidaan katsoa liittyvän myös oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen
kohteluun ja kulttuurinmukaiseen käyttäytymiseen.
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Sosiaalinen media organisaatioiden toiminnassa
Mitä seuraavista sosiaalisen median välineistä käytätte: Wiki, Blogi, Facebook, Twitter, LinkerIn. Muu, mikä? - Vastaus: Puskaradio.
(Vastaus Internet-kyselyn sosiaalista mediaa koskevaan täydentävään kysymykseen)
Työnantajille suunnatussa Internet-kyselyssä kysyttiin vastaajien edustamien yritysten ja muiden organisaatioiden sosiaalisen median käyttöä. Kyselyä täydentävissä haastatteluissa työantajilta ja työntekijöiltä
kysyttiin samaa hieman laajemmin: onko se osa yrityksen toimintaa ja miten se mahdollisesti on osa sitä.
Sosiaalisen median välineiden käyttö yrityksissä on kasvussa. Sen katsotaan mm. hyödyntävän myyntimahdollisuuksien tunnistamisessa ja myyntiargumenttien etsinnässä sekä yritysten sisällä sisäisessä viestinnässä
ja yhteistyön välineenä. Julkisen yrityskuvan vahvistaminen ja asiakassuhteiden kehittäminen ovat asioita,
joissa sosiaalinen media on osoittanut voimansa. Toisaalta aineisto ja vaikutukset eivät ole yhtä helposti
hallittavissa kuin aikaisemmin. Sosiaalisen median käyttöönotto edellyttää yritykseltä aivan uutta asennetta
eikä sen haltuunotto yrityksen mitassa ole yksinkertaista.
Apprix Oy ja SeriousAds Oy selvittivät 80 suomalaisen organisaation näkemyksiä ja niiden kehityshankkeita
sosiaalisen median hyödyntämiseksi. Lopputulemana oli, että vaikka yritykset näkevät sosiaalisen median
yhtenä mahdollisuutena kilpailuedun rakentamiseen ja vahvistamiseen, niiltä puuttuvat mittarit saatavien
hyötyjen seurantaan eikä yrityksillä ole käsitystä siitä, mitä käytöllä tavoitellaan. Keskimäärin tutkitut yritykset arvioivat omien valmiuksiensa olevan vasta välttävällä tasolla, mutta yritysten välillä oli huomattavia
eroja. Liikevoittoaan parantaneet yritykset olivat tutkimuksen mukaan muita aktiivisempia sosiaalisen median työkalujen käyttäjiä. ( Apprix Oy, SeriousAds Oy 2010)
Internet-kyselyn vastaajista hieman yli 30 % ilmoitti organisaatiossaan käytettävän sosiaalista mediaa.

Kuvio 33. Sosiaalisen median käyttö yrityksessä tai organisaatiossa, prosenttia (n=110)

Kysyttäessä tarkemmin, mitä sosiaalisen median välineitä ja palveluita yritykset käyttivät, ilmoitettiin käytettäväksi yleisimmin Facebook- ja LinkedIn -yhteisöpalveluvälineitä. Vastaajan oli mahdollista valita kaikki
käyttämänsä välineet.
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Kuvio 34. Eri sosiaalisen median välineiden ja palveluiden käyttö yrityksissä ja organisaatioissa. prosenttia (n=110)

Kun haastatteluissa kysyttiin sosiaalisen median käytöstä osana yrityksen toimintaa, kaksi haastateltavaa
vastasi organisaatiollaan olevan selkeät säännöt, ohjeet ja standardit siitä, miten toimitaan. Yksi haastateltava kertoi laajasti miten sosiaalista mediaa käytetään yrityksessä osana sen omaa innovaatiojärjestelmää,
jossa sitä käytetään yhteiseen ideointiin, mutta sen lisäksi myös laajempaan tiedonvälitykseen ja näkyvyyteen yrityksen ulkopuolelle. Muina käyttötapoina haastatteluissa mainittiin mm. tiedottaminen, asiaviestitys yrityksen sisällä ja yhteistyökumppaneiden hankinta eri maista. Joku kertoi omasta yrityksestään, että
sosiaalista mediaa pidetään aikaa vievänä eikä selvää käsitystä vielä ole. Joku mainitsi, että markkinointihyödyntämistä yrityksessä aloitellaan. Yhteensä yhdeksästätoista työnantaja- ja työntekijävastaajasta yksitoista vastasi, ettei heidän organisaatiollaan ollut kantaa sosiaaliseen mediaan tai että he eivät tienneet sitä.
Kansa puhuu sosiaalisen median kautta
Selvitystä varten seurattiin sosiaalisessa mediassa käytävää maahanmuuttajien urakehitykseen liittyvää
keskustelua ja mahdollista työnantajien osallistumista siihen. Selvitystä suunniteltaessa yhdeksi aineiston
lähteeksi kaavailtiin Internetissä avattavaa, työnantajille tarkoitettua keskustelufoorumia. Foorumilla oli
tarkoitus paitsi kerätä työnantajien näkemyksiä ja mielipiteitä, selvittää samalla, tuntevatko työantajat
tarvetta, halukkuutta tai valmiutta netissä tapahtuvaan vertaiskeskusteluun, -suunnitteluun tai jopa debattiin henkilöstöjohtamiseen ja maahanmuuttajatyövoimaan liittyvissä kysymyksissä. Halukkaita opiskelijoita
palstaa ylläpitämään ei kuitenkaan löytynyt Metropolian opiskelijoiden joukosta, joten suunnitelmaa ei
toteutettu. Facebookiin, Suomi 24-sivustolle ja monikulttuurisuusverkkosivu Monimosiin laitettiin työnantajille suunnattuja kysymyksiä ja keskustelun aloituksia, jotka eivät ottaneet tulta. Mutta muuten keskustelu
on käynyt vilkkaana.
Keskustelu maahanmuutosta on parin vuoden sisällä lisääntynyt huomattavasti. Sosiaalisessa mediassa
käytävässä keskustelussa maahanmuuttajien työllistymisestä ja yleisestikin maahanmuuttopolitiikasta suomalaiset näyttäytyvät hyvin kriittisinä maahanmuuttoa kohtaan. Internetissä voi tuoda nimettömänä julki
oman kantansa ja keskustelu on ajoittain aika rajuakin. Teemu Lahtinen kirjoittaa uusisuomi.fi-sivustolla:
”… kotouttaminen ei tee kenestäkään täysivaltaista kansalaista kuin korkeintaan juhlapuheissa ja paperilla. Todellisuudessa hyysääminen rampauttaa yksilön ja johtaa syrjäytyneen
osaan yhteiskunnan sivuraiteelle toisten elätiksi. Täysivaltaiseksi jäseneksi suomalaiseen
yhteiskuntaan pääsee samaa reittiä kuin kaikki muutkin: omaksumalla suomalaisen koulusivistyksen sisällön, yhteiskunnan jakamat arvot ja yhteiskuntaa rakentavalla toimeliaisuudella
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joko yrittäjänä tai yksityisellä sektorilla työntekijänä. Julkinen sektori ei kelpaa maahanmuuttajalle reitiksi täysivaltaiseksi kansalaiseksi.”
( http://teemulahtinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2008/09/09/maahanmuuttajien-hyysayson-karhunpalvelus-kaikille )
Voi myös olla että nämä suurimmat kriitikot ovat myös ne innokkaimmat kirjoittajat keskusteluissa, joten
suoraa johtopäätöstä Suomen kansalaisten asenteista ei voi tehdä Maahanmuuton puolestapuhujat ovat
selkeä vähemmistö. Onko tämä suurimman osan suomalaisten kanta? Esiintyykö työnantajien keskuudessakin rasismia tai niin suuria ennakkoluuloja, että väärän niminen henkilö jätetään automaattisesti pois
työntekijää hakiessa?
Moni puhuu työnantajien tietoisesta riskien minimoimisesta. Täysin samalla CV:llä hakeneista työntekijöistä
ulkomaalaisen nimen omaava henkilö jää eittämättä toiseksi. Suomalainen on turvallisempi vaihtoehto.
”Kyse ei ole syrjinnästä, vaan rationaalisesta päätöksenteosta vajaiden tietojen vallitessa. On
selvää, että jos koko elinikänsä johonkin yhteiskuntamalliin akkulturoitunut ja taannoin maahan saapunut henkilö ovat rekrytoinnissa vastakkain vastaavalla CV:llä, jälkimmäisellä täytyy
olla jotain aivan erityistä tarjottavaa tullakseen valituksi (esim. olennaisesti matalampi palkkatoive). Työhönottaja pyrkii minimoimaan rekrytointiriskiä ja huomattava kulttuuriero on
huomattava riski. Tämä vaikuttaa olevan aivan mahdoton asia käsitettäväksi henkilöille, jotka eivät ole koskaan rekrytoineet ihmisiä erityisesti omalla taloudellisella riskillä. Rekrytointi
ei ole mitään ”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden” toteuttamista, vaan yritysten (strategista)
toimintaa. Julkisen puolen suojatyöpaikat ovat luonnollisesti asia erikseen.”
”Samaan kulttuuriin kuuluvat ymmärtävät suuremmalla todennäköisyydellä toisensa oikein
ja ymmärtävät mihin ovat sitoutumassa. Saman kielen ja kulttuurin jakavat ihmiset todennäköisesti kommunikoivat sujuvammin ja virheitä sattuu näin pienemmällä todennäköisyydellä.
Riskien minimoiminen on järkevää silloin kun muut tekijät voidaan sulkea pois ja muulloinkin
kriittisissä toiminnoissa riskittömämpi vaihtoehto saattaa olla yritykselle halvempaa parempi. Analogiana voidaan tarkastella auton hankkimista, Honda on useimmiten kalliimpi mutta
riskittömämpänä saattaa pitkällä tähtäimellä tulla halvemmaksi.”
”Nyt ei tavallisesta poiketen yritetäkään kieltää että ulkomaalaisten olisi vaikeampaa saada
töitä työnantajan ennakkoluuloista johtuen, nyt nämä ennakkoluulot on käännetty hyveeksi.
Esitätte että työnantajalle on kannattavaa olla ennakkoluuloinen, koska mahdollisesti eri kulttuurista tulevan kanssa voi olla hankalampaa. Ja tämä siis täysin siitä yksilöllisestä hakijasta
riippumatta. Koska Karimit ja Victoriat nyt vaan jotenkin kummasti edustavat viiteryhmiään
vaikka suomalaiset ovat kaikki yksilöitä.”
”Lähettämällä tismalleen samat paperit eri nimillä on selvitetty että etnisyys, tai kuviteltu
sellainen, vaikuttaa haastattelukutsujen määrään.
Mutta ei tässä mitään sinänsä vaikeaa ole. Vaikeaa sen sijaan voi olla työnsaanti jos nimi
viittaa työhönottajan mielessä johonkin kuviteltuun etnisyyteen josta työhönottajan ennakkoluulot ovat negatiiviset. Täysin riippumatta hakijayksilön yksilöllisistä ominaisuuksista. ”
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”Ei kannata kieltää tuollaisen tilastollisen ilmiön olemassaoloa. Nimi, osoite, opiskelupaikka,
ikä, siviilisääty, kaikki mahdollinen vaikuttaa käsitykseen ennestään tuntemattomasta ihmisestä. On sitten ihan eri asia, mistä se milloinkin johtuu ja miten siihen tulisi suhtautua. ”
http://hommaforum.org/index.php?topic=35251.0
Asiasta kommentoi myös maahanmuuttajataustainen henkilö, joka ei ole kokenut suuria vaikeuksia työn
saamisesta.
”Aitoa syrjintää voi olla ihan hyvin olemassakin, mutta mun on vaikea uskoa että se olisi pääasiallinen syy työllistymisongelmiin. Ihmisellä on taipumus etsiä töitä kunnes se löytää sen,
ja vaikka joku tutkimus osoittaisi että maahanmuuttaja saa töitä lähetettyään 12 hakemusta
kun samalla koulutuksella, kokemuksella ja kielitaidolla työtä hakeva suomalainen joutuu lähettämään vain 10 hakemusta, se ei vielä yleensä pidä ihmisiä pois työmarkkinoilta. ”Omassa
tapauksessani tässä vaiheessa toki auttaa myös se, että mun CV:sta ei yleensä enää näy että
olen ulkomaalainen enkä vain suomalainen jolla on hassu sukunimi. Karu totuus toki selviää
heti haastattelussa aksentista, ja siihen sinun mainitsemaasi aikaan myös siitä että jouduin
hakemaan oleskelulupia, mutta siinä vaiheessa haastattelija myös näkee että ihan oikeasti
osaan suomea ja tunnen suomalaista työelämää yms. Muttei sen ensimmäisenkään työpaikan löytäminen aikanaan ollut vaikea.
Pari juttua maahanmuuttajien työnsaantivaikeuksista: Maahanmuuttajien koulutusjakauma
on eri kuin suomalaisten. En siis tarkoita lukutaidottomia yms. vaan sitä että esim. suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien ulkomaalaisten pääainejakauma on eri kuin suomalaisten.
En usko että sekään vaikuttaisi niin paljon, mutta minkä tahansa järkevän tutkimuksen pitäisi
ottaa se huomioon.
Lehdistöllä ja sitä kautta mahdollisesti joillain maahanmuuttajillakin - varsinkin opiskelijoilla
- on aivan epärealistinen käsitys ”kansainvälisten taitojen” arvosta. Joillain työpaikoilla niille
varmaan on käyttöäkin, mutta suurimmalla osalla ei. Olen itsekin törmännyt aika moneen
ihmiseen jotka oli sitä mieltä että työnantajien pitäisi olla hirveän innoissaan mun neljästä
kielestä, kahdessa eri maassa saadusta koulutuksesta ja työkokemuksesta jne., mutta ketään
työnantajaa nämä asiat eivät ole koskaan kiinnostaneet - niitä kiinnosti vain ohjelmointikielet, käyttöjärjestelmät, jne.
Maahanmuuttajilla on hyvin epärealistinen kuva siitä kuinka hyvin täällä voi pärjätä ilman
kieltä tai heikolla kielitaidolla. Osittain sitä kuvaa ruokkii kyllä se, että täällä - ainakin IT-alalla
- tosiaankin on firmoja joiden sisäinen kieli on englanti ja jotka ottavat kielitaidottomia töihin. Sen jälkeen se työntekijä kertoo kaikille tutuille siitä, ja ne kaikki muutkin kuvittelee että
pystyvät saamaan sellaisen työpaikan.
On olemassa työnantajia jotka eivät oikeastaan usko että maahanmuuttaja osaa suomea
ennen kuin näkevät.
Kontaktien puute monilla maahanmuuttajilla, mikä ei välttämättä ole maahanmuuttajien
eikä suomalaistenkaan vika. ”
http://hommaforum.org/index.php?topic=35251.0
Kielitaidon puute lisää epäilyksiä ja varmasti moni työnantaja ei usko maahanmuuttajan osaavan kieltä kunnes kuulee toisin, jos henkilö on ylipäätään haastatteluun asti päässyt. Monihan suomenkieltä ei osaakaan
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ja kielikursseja ei ole tarpeeksi. Se on suuri este työllistymiselle. Husein Muhammed kirjoittaa uusisuomi.
fi-sivustolla näin:
”Moni korkeasti koulutettu ulkomaalainen on Suomessa työttömänä, koska ei osaa suomea.
Asiakkaana voi vielä jotenkin pärjätä esim. englannilla, mutta voidakseen itse palvella asiakkaita, on käytännössä pakko oppia suomea.”
Suomalaisten on syytä lopettaa ”Suomi on vaikea kieli” -höpötyksen. Suomi ei ole sen vaikeampi kieli kuin mikään muukaan, sanon itse lähemmäs kymmentä kieltä opiskelleena ja
suomea vieraana kielenä puhuvana.”
http://huseinmuhammed.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2008/10/08/mielipiteeni-hesarissa810-maahanmuuttajien-osaamista-ei-hyodynneta
Sen sijaan maahanmuuttajille ei ole tarjolla riittävästi suomen kielen kursseja. Yksi syy maahanmuuttajien
korkeaan työttömyysprosenttiin on juuri kielitaidon puute ja jääminen hajanaisen kielikoulutuksen ulkopuolelle.
Kuten Helsingin Sanomat on uutisoinut, korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ei ole Suomessa tarjolla
kyllin korkeatasoista suomen opetusta. Se on todettu suurimmaksi työllistymisen ja jatko-opintojen esteeksi
Lahdessa päättyvässä EU-hankkeessa.
Helsingin Sanomien haastatteleman koulutussuunnittelija Outi Karjalaisen mukaan lääkärit, opettajat ja
muut asiantuntijat tarvitsevat vähintään viiden vuoden suomen opinnot sekä erikoissanastoa. Se taso jää
kauas työvoimahallinnon rahoittamilla kursseilla, joita ulkomaalaisille useimmiten järjestetään. Opetusneuvos Sanna Penttinen Opetushallituksesta myöntää, ettei suomen kieltä opeteta kylliksi vaativimmilla tasoilla. Hänen mielestään tarve tunnetaan ja hoidetaan parhaiten paikallistasolla. Se edellyttää kouluttajien
yhteistyötä.
Vaikka henkilö osaisi tarpeeksi hyvin kieltä haettavaan työhön, haastattelussa on vaikea vakuuttaa työnantaja taidoistaan tarpeeksi hyvin kielitaidon ollessa kumminkin hieman puutteellinen. Työhaastattelu on niin
tärkeä osa työnhakua ja vain paras valitaan. Suomalaisella on omalla äidinkielellään aina helpompaa.
”Jos yrittäjä omalla riskillään palkkaa työntekijän, luonnollisesti hän valitsee tehtävään oman
näkemyksensä mukaan parhaiten soveltuvan henkilön. Jos työntekijäehdokas ei herätä luottamusta esim. huonon kielitaidon takia, se on harmi. Kompetenssia varsinaiseen työhön ei
välttämättä kielitaidolla mitata, kyseessä voi todellakin olla vaikka kuinka hyvä tekijä, mutta
jokainen joka on työtä hakenut tietää, että työhaastattelussa ei mitata osaamista, vaan sitä
kuinka saat itsesi, persoonasi ja kuvitellun osaamisesi myytyä. Joissain tapauksissa työnantajakaan ei osaa erottaa hänen kannaltaan parasta tekijää, mutta se on sitten työnantajan
häpeä. ”
http://hommaforum.org/index.php?topic=35251.0
Suomalaisten keskuudessa selkeästi yleisin mielipide maahanmuuttajien työllistämisessä on se, että meillä
on jo omasta takaa paljon työttömiä suomalaisia, jotka pitää ensin saada työllistettyä.
”Entäs meidän nuoret, jotka eivät saa kirveelläkään järkeviä töitä vaikka osaavat vaikka
mitä.”
Vihainen kommenttien ryöppy iski Taloussanomien julkaisemaan uutiseen, jossa kerrottiin Alepan järjestävän 25 maahanmuuttajalle räätälöidyn myyjäkoulutuksen, tavoitteena palkata jokainen.
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Tämä koettiin suurena vääryytenä suomalaisia kohtaan. Alepan järjestämälle koulutukselle epäiltiin myös
syyksi puute suomalaisista työntekijöistä alalla. Minimipalkat eivät riitä suomalaisille, joten silloin täytyy
etsiä tekijöitä maahanmuuttajista, joille kelpaa pienempikin palkka. Monilla aloilla joudutaan näinä aikoina
niin suuriin säästöihin, että vastaavasti enemmän vaativat suomalaiset eivät kelpaakaan, vaan palkataan
halvempaa ulkomaalaista työvoimaa.
”Ei HOK-Elanto halua vain ”hyvää hyvyyttään” palkata maahanmuuttajia. Palvelualoilla on
työvoimapula ainoastaan yhdestä syystä. Palkat on käsittämättömän surkeat, niin että pelkästään päivätyötä tekevä perheellinen ihminen ei taulukkopalkalla pysty elämään ainakaan
pääkaupunkiseudulla. Ja nyt trendi on se että aletaan kusettamaan maahanmuuttajat duuniin minimiliksalla. Hakekoot sitten loput sossusta. Pääasia että saadaan halpaa työvoimaa
ja pystytään painamaan palkat entistä syvemmälle suohon kun ”työvoimaa tulee ovista ja
ikkunoista.”
10 vuoden päästä ei ravintoloissa ja kaupoissa ns. ”parempia paikkoja” lukuun ottamatta
todennäköisesti ole ainuttakaan suomalaista töissä, ja suomeen on muodostunut uusi yhteiskuntaluokka jonka muodostavat orjapalkalla työskentelevät hädin tuskin luku- ja kirjoitustaitoiset maahanmuuttajat.”
http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2010/10/05/alepa-lupaa-toita-maahanmuuttajille/201013779/139
Joissain kirjoituksissa on tehty tärkeimmistä urakehityksen esteistä selkeä luettelo mahdollisesti omien
kokemusten pohjalta.
”Esteitä oman osaamisensa hyödyntämiseen uudessa kotimaassa on useita.
Ensinnäkin, maahanmuuttaja harvoin hallitsee uuden kotimaansa virallista tai valtakieltä.
Ani harva afrikkalainen tai aasialainen osaa esimerkiksi suomea tänne saapuessaan. Aikuinen ihminen ei ehkä koskaan saavuta riittävän monipuolista kielitaitoa voidakseen toimia
koulutustaan vastaavassa työssä.
Toiseksi, maahanmuuttajan huippukoulutuksellakaan ei ehkä ole käyttöä uudessa kotimaassa. Lähtömaassaan huippujuristi saattaa huomata, ettei hän voi juurikaan hyödyntää ammattitaitoaan uuden kotimaansa tyystin toisenlaisessa oikeusjärjestelmässä.
Kolmantena esteenä voi olla se, ettei maahanmuuttaja osaa tai onnistu hyödyntämään uudessa kotimaassaan olemassa olevia mahdollisuuksia puuttuvan verkoston tai erilaisen työkulttuurin takia. Maahanmuuttajan, erityisesti kielitaidottoman, on vaikeaa selvitä vieraasta
byrokratiasta.
Neljänneksi, valtaväestön asenne voi myös estää maahanmuuttajaa saamasta koulutustaan
vastaavaa työtä. Paitsi työnantajan myös asiakkaiden ja sidosryhmien ennakkoluulot voivat
estää palkkaamasta maahanmuuttajia.
Lisäksi esteenä voi olla maahanmuuttajan passivoituminen, kun hän on jonkin edellä mainitun syyn vuoksi joutunut pitkäaikaistyöttömäksi tai tehnyt muuta kuin koulutustaan vastaavaa työtä, jolloin hänen ammattitaitonsa on ehtinyt rapistua.”
http://huseinmuhammed.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2008/10/08/mielipiteeni-hesarissa810-maahanmuuttajien-osaamista-ei-hyodynneta
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Johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia
Voimaa -projekti ja sen työnantajaselvitys osuivat ajankohtaan, jota leimasivat vuoden 2008 lopulla alkanut
lama ja talouselämän taantuma, joka näkyi vielä kyselyajankohtana, vaikka nousu alkoikin keväällä 2010 – ei
tosin kaikilla aloilla. Vuoden 2009 tilastoissa taantuma näkyy selkeänä sekä yritysten määrässä, henkilöstössä ja etenkin liikevaihdossa: yritysten määrä ja liikevaihto vähenivät ensimmäisen kerran 2000-luvulla.
Yritysten lukumäärä väheni 270 yrityksellä. Yritysten liikevaihto supistui peräti 15 prosenttia. Henkilöstö
väheni neljällä prosentilla ja työttömyys kasvoi. (Yritysrekisterin vuositilasto 2009)
Saamamme vastaukset ja haastattelemiemme ihmisten näkemykset olivat kiinnostavia. Vastaajat edustivat
kaiken kokoisia organisaatioita monipuolisesti, mutta yli puolet heistä edusti pk-yrityksiä. Vastaajien aktiivisuus kertoo siitä, että asia on myös pienten ja keskisuurten yritysten mielestä kommentoinnin arvoinen,
vaikka maahanmuuttajataustaisen työvoiman sisältämien resurssien haltuunoton pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja toimenpiteet tapahtuvatkin enemmän suurissa yrityksissä, kuntien, kaupunkien, organisaatioiden,
oppilaitosten ja etujärjestöjen piirissä.
Vaikka selvitykseen sisältyvä, työnantajille suunnattu Internet-kysely tehtiin pääosin vuoden 2010 aikana,
voidaan olettaa Suomen talouden taantuman synnyttämän tilanteen vaikuttaneen vastauksiin työnantajien
koulutushalukkuudesta. Laman vaikutus näkyy samansuuntaisena Elinkeinoelämän keskusliiton henkilöstöja koulutustiedustelussa. (Henkilöstön kehittäminen yrityksissä, EK 2009)
Työnantajille suunnatun Internet-kyselyn vastaajista ja selvitystä varten haastatelluista suurin osa edusti
pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja muita organisaatioita. Niiden halukkuus ja mahdollisuus jatkokouluttaa
omia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- tai työnjohtotehtäviin riippuu ennen
kaikkea työllisyystilanteesta. Pk-yrityksillä ei ole liiemmälti varaa, aikaa tai muita resursseja laajempaan koulutukseen. Kuten muutenkin, tavoite on löytää mahdollisimman valmiita työntekijöitä. Kyselyssä esiin tullut
koulutustarve, joka ei välttämättä ole vielä realisoitunut, on kuitenkin varmasti todellinen. Jos työnantaja
palkkaa esimerkiksi työvoimapulan, asiakastehtävien hoidon tai muun erityissyyn vuoksi suorittavan tason
tehtäviin maahanmuuttajia, voi olla järkevää ja tarpeellista kouluttaa joku heistä esimieheksi. Toisaalta
yhtä hyvin samasta syystä voi nousta tarve kouluttaa suomalaisperäisiä työnjohtajia monikulttuurisuuteen
tai lisätä heidän kielitaitoaan. – Suurten yritysten ja organisaatioiden ja varsinkin suurten kansainvälisten
yritysten tilanne on toinen, ja ne pystyvät ennakoimaan ja toimimaan pitkäjännitteisemmin ja efektiivisemmin, kuten esimerkiksi Voimaa -projektin työelämäyhteistyö –osion yrityskumppanit osoittavat. Selvityksen
aineiston voikin katsoa hyvin täydentävän edellä mainitun projektin osion kokemuksia.
Kun jollakin alalla on työvoimapulaa, on maahanmuuttajankin helpompaa saada alansa työtä – heidät
voidaan jopa houkutella kotimaastaan muuttamaan toiseen maahan. EU:n sisällä tällaisia aloja ovat viime
vuosina olleet mm. rakennusala, IT-ala, maataloudessa kausityöläiset ja terveyden hoidon alueelta varsinkin
lääkärit ja sairaanhoitajat. Suomalaiset yritykset ja työnantajat eivät välttämättä ole olleet erityisen hyvin
valmistautuneita asian vaatimiin toimiin. Aktiivisimmin on toimittu juuri terveydenhoidon alueella, joka ei
kuulunut Voimaa – projektin piiriin.
Kun European Association for People Management –järjestö kysyi eurooppalaisilta toimijoilta muun muassa nykyistä osaamista erilaisuuden hallinnassa ( managing diversity) ja globalisaation hoidossa (managing
globalisation) sekä niiden tärkeyttä tulevaisuudessa, niin suomalaisten yritysten osalta sekä erilaisuuden
hallinta että globalisaation hoito asettuivat matalan osaamisen ja vähäisen tärkeyden alueelle. Osaamista
molemmissa pidettiin siis tällä hetkellä vähäisenä, mutta myös tulevaisuudessa niiden katsottiin olevan vähemmän tärkeitä. (Creating People Advantage 2009). Tarvetta koulutukseen ja valmennukseen on siis myös
työnantajapuolella.
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Kieli ja työpaikan pelisäännöt koulutuksen kohteina
Suomen (tai varsinkin ruotsinkielisellä rannikkoalueella ruotsin) kielen merkitystä työllistymisessä ja urakehityksessä pidetään usein tärkeimpänä yksittäisenä osaamisalueena. Kiinnostavaa oli, että tässä selvityksessä Internet-kyselyssä työpaikan pelisääntöjen hallinta ja haastatteluissa yhteistyö- ja viestintätaidot nousivat
kuitenkin ensimmäiselle tärkeyssijalle. Saattaa olla, että Suomessakin ollaan taipumassa ajatukseen, ettei
tärkeintä ole virheetön kielitaito, vaan se, että sillä aidosti tulee toimeen ilman että työssä syntyy esimerkiksi työturvallisuuteen, työn laatuun tai työtehokkuuteen liittyviä ongelmia. Opetuksen kannalta työpaikan
pelisääntöjen ja työpaikkakulttuurin kouluttaminen on haasteellista.
Ehdotus keskustelufoorumista
Metropolialueella ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on merkittävä asema Suomen talouselämän moottorina. Suurin osa maan maahanmuuttajataustaisesta työvoimasta asuu alueella. Siksi myös alueen ammattikorkeakouluilla on erityisasema maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työelämäintegroinnissa, heidän
urakehityksensä tukemisessa ja työnantajien valmiuksien kehittämisessä, kun tavoitteena on hyödyntää
alueen henkistä potentiaalia.
Tulosten perusteella näyttää siltä, että käsitykset ja tilanteet vaihtelevat niin paljon, että saattaisi olla järkevää ottaa koulutuskeskusteluun mukaan pysyvämminkin ihmisiä niistä osapuolista, joita asia koskee ja
joiden uraan ja menestykseen koulutus käytännössä vaikuttaa: työnantajia ja maahanmuuttajataustaisia
työntekijöitä. Tällainen tulevaisuuteen ja konkreettisiin toimiin keskittyvä, kansainvälistyvän työvoiman ja
globalisoituvan elinkeinoelämän foorumi voisi tuoda näkyville ehdotuksia ja ideoita siitä, miten perehdyttäminen ja tukeminen voidaan parhaiten järjestää sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeita vastaamaan.
Tilastot ja ennusteet vanhenevat, ja siksikin ihmisten ajantasainen arkikokemus on arvokas suunnittelun
lähde.
Metropolialueen ammattikorkeakouluille, joilla muutenkin on kiinteät suhteet yrityselämään, voisi tällainen suora vuorovaikutus olla erityisen hyödyllinen, koska myöskin työvoiman kansainvälistyminen koskee
ennen kaikkea niitä. Selvityksen Internet-kyselyn vastaajaorganisaatioista 23 ilmoitti halukkuutensa seurata
pysyvämmin projektin etenemistä ja tuloksia. Näistä organisaatioista ja erilaisten maahanmuuttajajärjestöjen jäsenistä löytyisi varmasti ihmisiä jotka olisivat valmiita kokoontumaan esimerkiksi muutamia kertoja
vuodessa korkeakoulujen opettajien ja koulutussuunnittelijoiden kanssa luotaamaan maahanmuuttajataustaisen henkilöstön koulutuksen eri puolia. Elävä keskusteluyhteys voitaisiin liittää osaksi opettajien perehdyttämistä tämän koulutusalueen erityiskysymyksiin.
Synnyttääkö tasapuolisuus tasa-arvon?
Kautta linjan selvityksen aineistossa nousee merkittävänä esiin työnantajien vakuutus työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta koulutuksen suhteen. Ensi katsannossa suhtautumistapa on korrekti ja oikeudenmukainen. Mutta asiaa voi tarkastella toisinkin: kun kaikkia koulutetaan tasapuolisesti, voiko asenne johtaa
piilosyrjintään? Sisältääkö se epätasa-arvoista kohtelua silloin, kun yksi työntekijäryhmä aidosti tarvitsisi
erityiskoulutusta saavuttaakseen tasavertaiset mahdollisuudet?
Työnantajat kokevat joskus epäkorrektina ehdottaa maahanmuuttajataustaiselle työntekijälle erityiskoulutusta kielikoulutuksen lisäksi. Korrektimpana pidetään periaatetta kaikille samasta koulutuksesta. Ei ole
kuitenkaan mitenkään hävettävää, että kaikesta globalisaatiosta ja Euroopan yhdentymisestä huolimatta
erilaisia asioita tehdään yhä eri maissa eri tavoin ja että käytös- ja työtavat vaihtelevat.
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Sosiaalisten verkostojen merkitys
Sosiaalisten verkostojen merkitys urakehityksessä tuli aineistossa hyvin selvästi esille. Koulutusta ne eivät
tietenkään korvaa, mutta niiden olemassaolo tulisi huomioida myöskin koulutuksessa. Tästä näkökulmasta
katsottuna maahanmuuttajataustaisten henkilöiden opintoihin liittyvä työharjoittelu ja työssäoppiminen
saa aivan erityisen painoarvon. Sosiaalisten verkostojen merkitysten tunnistaminen ja huomioiminen
koulutuksen eri osa-alueilla on tärkeää. Ihmisten väliset suhteet ovat oikeasti olemassa ja ne vaikuttavat oikeasti päätöksiin ja valintoihin. - Kaikki maahanmuuttajaopiskelijat opiskelijajärjestöjen toimintaan mukaan!
Suomalaiset järjestö- ja yhteistoimintatavat maahanmuuttajille tutuiksi! Laulutaitoiset kuoroihin, urheilijat
urheiluseuroihin ja kokkaajat Marttoihin! Kun ihmiset tutustuvat toisiinsa ja heillä on jotain yhteistä, ”muukalaisesta” tulee ”meikäläinen” ja kummatkin osapuolet voivat olla yksilöitä yksilöllisine piirteineen, tapoineen ja kykyineen myös työyhteisöissä.
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