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Maahanmuutto, liikkuvuus ja monikulttuurisuus ovat aikamme ilmiöitä, jotka meidän 
pitää pystyä kohtaamaan. Niiden vaikutukset ovat yhteiskunnassamme moninaiset ja 
haastavat meitä miettimään asioita uusista näkökulmista. Ammattikorkeakoulun yhtenä 
tehtävänä on auttaa toiminta-aluettaan kohtaamaan näitä kehityshaasteita ja löytää niihin 
yhteistyössä työelämän kanssa ratkaisumalleja. Kolmivuotisen VOIMAA – Voimavaroja 
maahanmuuttajista -projektin tavoitteena on nimenomaan ollut uusien käytäntöjen ke-
hittäminen eri toimijoiden käyttöön.  Tämä julkaisu on moniääninen kokoelma hankkeen 
kokemuksista ja siinä kehitetyistä käytännöistä, jotka avaavat keskustelua ja luovat pohjaa 
tulevalle kehittämiselle.

 Julkaisun ensimmäisessä osassa sukellamme ammattikorkeakoulumaailmaan. Etenkin 
pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien määrä on merkittävä, korkeakouluissa heitä ei 
kuitenkaan juuri näy. Hidasteita korkeakoulutuksen polulle luovat kielitaidon lisäksi teksti-
painotteiset valintakokeet, erilaiset opiskelukulttuurit ja suomalaisen koulutusjärjestelmän 
vieraus. Esteiden madaltamiseksi suositellaan vuonna 2010 voimaantulleessa ammattikor-
keakoululaissa järjestämään maahanmuuttajataustaisille ammattikorkeakouluopintoihin 
valmentavaa koulutusta. Alku koostuukin opettajien ja opiskelijoiden kokemuksista val-
mentavien opintojen pilottitoteutuksissa.

Toinen osa käsittelee tematiikkaa työyhteisöjen kautta ja luo myös katsauksen laa-
jempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kolmen viimeisen vuoden aikana keskustelun 
sävy on yhteiskunnassamme muuttunut. Taloudellisesti tiukemmat ajat ovat kiristäneet 
asenteita muualta tulleita kohtaan, ja ajatukset ovat kääntyneet häämöttävästä työvoi-
mapulasta tämän hetkisiin työttömyyslukuihin. Samaan aikaan monilla palvelualoilla, 
kuten terveydenhuollossa, siivousalalla ja julkisessa liikenteessä, suuri osa työntekijöistä 
on maahanmuuttajataustaisia. Korkeasti koulutetutkin maahanmuuttajat päätyvät usein 
toteuttavaan työhön, jossa heidän osaamisensa ei tule täysimääräisesti hyödynnettäväksi. 
Hankkeessa olemmekin etsineet keinoja avata väyliä urakehitykselle kohti asiantuntija- ja 
esimiestehtäviä.

Kolmas osa tarjoaa kansainvälisten konferenssien herättämiä ajatuksia ja pohdintoja 
kansainvälistymisen merkityksestä eri organisaatioille ja näiden kehittämiselle. Matkoilla 

Esipuhe
Anna-Maria Vilkuna
Kehityspäällikkö, kulttuuri ja luova ala
Metropolia Ammattikorkeakoulu



11

tehtyjä havaintoja on myös ripoteltu jokaisen osion alkulehdille toimimaan mausteena ja 
peilauspintana varsinaisille artikkeleille. Toinen ajankohtainen ilmiö, sosiaalinen media, on 
julkaisun viimeisen luvun teemana. Osion käytännönläheisissä artikkeleissa pääsemme tu-
tustumaan yhteisöllisen median hyötyihin ja haasteisiin työyhteisön arjessa ja tapahtumi-
en järjestämisessä.

Koko julkaisun toimitustyöstä ovat vastanneet Voimaa-hankkeessa tiiviisti työskennel-
leet Milla Laasonen ja Päivi Keränen. Siihen on osallistunut myös hankkeen projektipääl-
likkö Matti Rantala. Kielenhuollon ja pedagogisten käsitteiden yhtenäistämisen on tehnyt 
lehtori Tuuli Heikka. Taitosta on vastannut viestinnän opiskelija Päivi Toikka ja julkaisun 
kuvamaailmasta viestinnän opiskelija Markku Lempinen, joiden työskentelyä ovat ohjan-
neet lehtori Tuomas Aatola ja yliopettaja Mika Seppälä. Kaikki edellä mainitut henkilöt 
toimivat Metropolian kulttuurin ja luovan yksikössä. Kiitän heitä kulttuurin ja luovan alan 
puolesta ja onnittelen Voimaa-hankkeen koko projektihenkilöstöä tuloksellisesta hank-
keesta. Uusimpien tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on jopa kun-
nianhimoisempia tavoitteita koulutukselleen ja urakehitykselleen kuin kantasuomalaisilla 
ikätovereillaan. Tämä luo meille suuria haasteita, jotta pystyisimme vastaamaan näiden 
nuorten unelmiin.

VOIMAA – Voimavaroja maahanmuuttajista on Uudenmaan ELY-keskuksen Euroopan 
sosiaalirahaston varoin tukema kolmivuotinen projekti (2008 – 2011).
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”Olen Jaana Holvikivi, ohjelmistotekniikan yliopettaja Metropolia Ammattikorkeakou-
lun tieto- ja viestintätekniikassa. Ennen opettajaksi ryhtymistäni työskentelin vuosia 
eri puolilla maailmaa tietojärjestelmien parissa, joten vieraassa maassa asuminen ja 
sen oloihin sopeutuminen ovat minulle tuttuja kokemuksia. Osallistun innostunee-
na maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen, koska minusta monikansallises-
sa työyhteisössä toimiminen on kiinnostava. Suomen tulevaisuus on täällä asuvien ih-
misten monipuolisuuden ja luovuuden varassa, joten meidän tulisi rohkaista kaikkia 
taustasta riippumatta osallistumaan omine ainutlaatuisine taitoineen ja ajatuksineen 
tulevaisuuden rakentamiseen.”

”Olen Päivi Keränen, toinen VOIMAA-hankkeen projektisuunnittelijoista ja olen 
työskennellyt erityisesti hallinnon kehittämisen ja sosiaalisen median parissa. Aiem-
min olen osallistunut aktiivisesti koulutuspoliittiseen keskusteluun opiskelijatoimijana 
ja tehnyt medianomin (amk) opinnäytteeni ammattikorkeakouluyhteisön viestinnäs-
tä vieraskielisten opiskelijoiden näkökulmasta. Olenkin erityisen iloinen hankkeessa 
pilotoidusta ammattikorkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta sekä siitä, 
että tämän kehittelyä jatketaan Metropoliassa seuraavana lukuvuonna. Työtä riittää 
hankkeen päättymisenkin jälkeen, mutta hyvä pohja on jo luotu.”

”Olen Milla Laasonen, kulttuurituottaja (YAMK) ja VOIMAA-hankkeen tiedotta-
ja/tuottaja. Olen aiemmin toiminut työkseni muun muassa kansainvälisten vaihto-
opiskelijoiden parissa. Maahanmuuttajien mahdollisuudet korkeakouluopetukseen ja 
urakehitykseen ovat mielestäni merkittäviä yhteiskunnallisia asioita. Projektityössä 
voidaan tarttua vain pieniin fragmentteihin kokonaisuutta ajatellen, mutta ne ovat 
tärkeitä yhtä lailla. Tulevaisuudessa on tehtävä lisää töitä tasavertaisuuden edistämi-
seksi ja eriarvoistavien ilmiöiden tunnistamiseksi.”

”Olen Jussi Linkola, VOIMAA-projektisuunnittelija. Olen kiinnostunut verkkoviestin-
nästä, verkkovälitteisestä yhteistoiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. VOIMAA-
hankkeessa olen työskennellyt yritysyhteistyön, sosiaalisen median ja ammattikorkea-
kouluopintoihin valmentavan koulutuksen parissa.”

”Olen Riitta Metsänen, toimin yliopettajana HAMK ammatillisessa opettajakorkea-
koulussa. Olen opettanut opettajia melkein 15 vuotta, viime vuosina monikulttuurista 

Kirjoittajat
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opettajankoulutusryhmää. Asiantuntijuusalueeni liittyy monikulttuurisuuteen, joka 
on kiinnostavaa ja haasteellista myös pedagogisesta näkökulmasta.”

”Olen Birgitta Nenonen-Andersson, Metropolia ammattikorkeakoulun tieto- ja vies-
tintäteknologian klusterissa tuntiopettajana toimiva matemaattisten aineiden opetta-
ja (FM) sekä Voimaa-hankkeen valmentavien opintojaksojen opettajakoordinaatto-
ri. Opettajan urallani olen vuosittain tavannut maahanmuuttajataustaisia koululaisia 
ja opiskelijoita eri kouluasteilla työskennellessäni. Hankkeen puitteissa sain erilaisen, 
kokonaisvaltaisemman näkökulman ja uusia oivalluksia opetuksen selkokielistämi-
seen sekä erilaisesta kulttuuriperimästä tulevien oppijoiden kohtaamiseen.”

”Olen Vesa Parkkonen (KTM) ja toimin lehtorina HAMK ammatillisessa opettajakor-
keakoulussa. VOIMAA-hankkeessa toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa toteute-
tun AMK-opintoihin valmentavan koulutuspilotin tutoropettajana.”

”Olen Antti Pihlajaniemi ja toimin media-assistenttina Fakiirimedia Oy:ssä. VOI-
MAA-hankkeessa olen osallistunut metropolialueen työnantajien halukkuutta ja tar-
vetta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- tai 
työnjohtotehtäviin kartoittavan selvityksen toteutukseen.”

”Olen Anja Rouhuvirta (TaM) ja toiminut 35 vuotta audiovisuaalisen viestinnän alu-
eella, ensimmäiset 25 vuotta elokuvaohjaajana, käsikirjoittajana, leikkaajana, alan 
opettajana ja koulutuksen suunnittelijana. Vuodesta 1997 lähtien olen työskennellyt 
uusmedian alalla tuottaja-ohjaajana, konsulttina ja opettajana. Olen myös opiskellut 
Moskovan valtiollisessa elokuvakorkeakoulussa (VGIK) 1984 – 86 ja osallistunut kan-
sainvälisiin tuotantoihin ohjaajana ja tuottajana.”

”Olen Jenni Valmu, suomen kielen opettaja. Olen opettanut suomen kieltä ja kulttuu-
ria ulkomailla ja Suomessa kaikilla kouluasteilla. Tällä hetkellä opetan Tampereen 
ammattiopiston maahanmuuttajakoulutuksessa ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa sekä VOIMAA-hankkeen tiimoilta ammatilllisessa opet-
tajakorkeakoulussa. Monikulttuurisen ryhmän opettajana ja ohjaajana yritän pitää 
mielessäni swahilinkielisen sananlaskun: ’Vuoret eivät kohtaa toisiaan, ihmiset koh-
taavat.’” 

”Olen Elena Wernick, VOIMAA-hankkeen ammattikorkeakouluopintoihin valmenta-
van koulutuksen opettajakoordinaattori. Olen työskennellyt maahanmuuttajien opet-
tajana, koulutuksen ja työllistymisen suunnittelijana useita vuosia. Olen kiinnostunut 
ihmisten oppimisesta ja oppimisen ohjaamisesta. Maahanmuuttajana Suomessa jo yli 
20 vuotta eläneenä omat kokemukset ja ajatukset ovat luoneet hyvän pohjan työsken-
telylle näiden haasteiden parissa.”
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Ovatko suomalaisen ammattikorkeakoulun portit avoinna kaikille? Miten  
madaltaa kynnystä, joka voi olla este yhteiskuntaan juurtumiselle tai etenemiselle 
työelämässä? Löytöretki korkeakouluun -osio kertoo maahanmuuttajataustaisten 
kokemuksista ammattikorkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta niin  
koulutuksen toteuttajien kuin siihen osallistuneiden näkökulmasta.

1 | Löytöretki  
korkeakouluun
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ULKoMAALAisEt opiskelijat, jotka tarvitsevat koulutusta saksan kielessä sekä oppi-
mistaidoissa saavat HTW:n (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) ”lähetteen” 
Teknisen yliopiston järjestämään vuoden kestävään koulutukseen ennen tutkinto-opin-
toja HTW:ssa. Teknisen yliopiston vuoden kestävä ”valmentava” koulutus ulkomaalaisille 
opiskelijoille on järjestetty Jochen Hönovin mukaan jo ainakin kahdenkymmenen vuoden 
ajan. Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: liiketalouden sekä tekniikan. Kaik-
ki opiskelijat eivät pysty käymään koulutusta loppuun, mutta ne jotka pääsevät sen läpi 
menestyvät paljon paremmin varsinaisissa tutkinto-opinnoissaan.

Opettajille järjestetään ensimmäisen työskentelyvuoden aikana valmennusta, johon on 
sisällytetty moninaisuus- ja monikulttuurisuusvalmennusta. Opettajia myös muistutetaan 
siitä, kuinka ulkomaalaisten opiskelijoiden on vaikeata opiskella Saksassa ja saksan kielellä 
ja pyydetään hieman ”joustavuutta”.

Jussi Linkola, Birgitta Nenonen-Andersson, Elena Wernick,  
Berliini 29. 11. – 4. 12. 2010.

KäViN keskiviikkona kuuntelemassa kanadalaisten esitystä aboriginaalien koulutuksesta 
ja Kanadan intiaaneille järjestetystä korkeakoulutukseen valmentavasta koulutuksesta. Osa 
opiskelijoista oli ei-korkeakoulukelpoisia, joten heille opetettiin mm. perustaitoja (numerot, 
lukeminen). Korkeakoulukelpoisten opiskelut sisälsivät opiskelutaitoja, tutkimustaitoja sekä 
vuorovaikutustaitoja. Session vetäjät Adrienne Vedan ja Teresa Flanagan korostivat opinto-
jen ohjauksen merkitystä. Yksilölliset tarpeet ja henkilökohtaistaminen tulevat opinto-oh-
jauksessa mahdollisiksi. Näiden valmentavien jälkeen 20 % jatkaa yliopistossa opintojaan.

Riitta Metsänen,  
Tukholma 13. – 16. 6. 2010.

VALMENtAViEN koulutusten suunnittelua ja toteutusta varten kannattaa lukea  
ainakin pari artikkelia tarkemmin (mm. Online outsiders within: A critical cultural  
approach to digital inclusion, A Comprative study of Mobile technology adaption in  
remote Australia, Social media and academic spaces, Computer-mediated collaboration 
and the transitioning of intercultural spaces, The effect of culture on online learning, The 
Role of cultural diversity in e-based language learning).

Matti Rantala,  
Vancouver 13. – 19. 6. 2010.
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Opettaja ja opiskelija uudessa kulttuurissa

Ihminen oppii syntymästään lähtien, ja jopa ennen sitä. 
Lähes kaikki, mitä osaamme, on opittua: osaamme kävel-
lä, puhua ja oppia. Luonnollisin tapa oppia on havain-
nointi. Katselemme ja yritämme tehdä perässä. Näin lap-
si oppii puhumaan ja käyttäytymään oikein omassa yh-
teisössään. Oppiminen on synnynnäinen taito, mutta 
ympäristö tarjoaa siihen mahdollisuudet: suomalaislap-
si oppii suomea ja japanilaislapsi japania omilta hoitajil-
taan. Samalla lapsi oppii, milloin saa kiukutella, milloin 
pitää kiittää, mitä ruokaa syödään aamulla ja lukuisia mui-
ta arkielämän taitoja. Ne muodostavat mieleen toiminta-
malleja, jotka ovat aivan itsestäänselvyyksiä, kulttuurisia 
skeemoja. Lapsen kyky oppia on aivan huimaava, ja kiel-
tä opiskeleva aikuinen voi vain haikailla menetetyn tai-
don perään. Aikuisen aivot eivät enää ole yhtä vastaan-
ottavaiset ja muokkautuvaiset kuin parivuotiaalla (Kalat 
2004). Aikuinen perustaa oppimisensa sille, mitä hän jo 
osaa ja millaisia toimintamalleja hän on omaksunut.

Havainnoinnin rinnalle on opetukseen jo varhai-
sina aikoina tullut oppipoikamalli: mestari ohjaa teke-
mään samoin. Sokrates puolestaan edustaa keskustele-
vaa, tutkivaa oppimista: hän johdattaa kysymään kysy-
myksiä ja etsimään vastausta. Perinteinen kouluopetus 
on ollut näille täysin vastakohtaista: opettaja jakaa tie-
toa ja oppilaat kuuntelevat ja yrittävät muistaa sen. 
(Hakkarainen ym. 2004.) Monet maahanmuuttajat tu-
levat kouluympäristöistä, joissa painottuu ulkoaoppimi-
nen ja tiedon toistaminen. Suomalaisen ammattikor-
keakoulun monipuolinen ja monia menetelmiä käyttävä 
oppimisympäristö on heille uutta ja ehkä hämmentävää-
kin (Holvikivi 2009). Vaikka se on uutta, ulkomaalai-
set opiskelijat yleensä suhtautuvat siihen innostuneesti 
ja haluavat omaksua uuden tavan oppia, joskin he saat-
tavat tarvita siinä aluksi tukea.

Monikulttuurinen tai kansainvälinen luokkahuone, 
miten sitä halutaankaan kutsua, on uusi ja ainutkertainen 

Jaana Holvikivi
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kulttuuriympäristö kaikille osallistujille. Siitä saadaan 
luova ja innostava oppimisympäristö, jos erilaisuus ote-
taan voimavaraksi ja rohkaistaan kaikkia toimijoita 
osallistumaan oppimistapahtumaan. Silloin ryhmästä 
nousee esiin erilaisia toimintatapoja, erilaisia lähestymi-
siä oppimiseen ja monipuolista ihmisten välistä viestin-
tää. Kaikenlainen diversiteetti edistää luovuutta (Lan-
dis ym. 2004).

Metropolia Ammattikorkeakoulussa monikulttuu-
risuus syntyy monesta osatekijästä: ulkomaalaisia tut-
kinto-opiskelijoita on satoja, maahanmuuttajia on sekä 
henkilöstön että opiskelijoiden joukossa, ja lisäksi on 
vilkas opiskelija- ja opettajavaihto ja kansainväliset yh-
teistyöprojektit, joissa liikutaan yli rajojen. Kaikkiaan 
ammattikorkeakoulussa on ainakin 70 kansallisuutta, 
joihin sisältyy ihmisiä kaikista maanosista. Tarkastelu-
kulmani on tässä kirjoituksessa ensisijaisesti tekniikan 
opetuksen, jonka tunnen parhaiten ja josta olen tehnyt 
väitöskirjani (Holvikivi 2009).

Miten opettaja pystyy toimimaan luokassa, jossa on 
kerrallaan jopa 16 eri kansallisuutta? Pitääkö opettajan 
perehtyä kaikkien opiskelijoiden kulttuuritaustaan, jotta 
hän pystyy ymmärtämään heitä? On esitetty, että opetta-
jan interkulttuurinen kompetenssi sisältää mm. riittäväs-
ti tietoa jokaisen opiskelijan kotikielestä, kulttuurista ja 
ympäristöstä (Räsänen ym. 2002). Ammattikorkeakou-
lun opettajalle tehtävä on mahdoton: opiskelijaryhmät 
vaihtuvat, ja mukaan tulee aina uusia kansallisuuksia. 
Opettaja ei ole ensisijaisesti kasvattaja, vaan hän opet-
taa ammattiin ja asiantuntijuuteen johtavaa osaamista. 
Hänen tehtäväänsä kuuluukin johdattaa opiskelijat vie-
lä yhteen uuteen kulttuuriin: oman ammattialan käytän-
töihin. Tarkennuksena pitää tietysti todeta, että oman 
ammattialan käytäntöihin tutustutaan ensisijaisesti Suo-
messa kohdattavissa ympäristöissä. Tietotekniikan alalla 
ei voida enää puhua puhtaasti suomalaisesta työkulttuu-
rista, koska kaikki alan suuret työnantajat ovat kansain-
välisiä yrityksiä, joilla on omat yrityskulttuurinsa. Kult-
tuuri on siis hyvin monitahoinen kysymys nykyisessä 
globalisoituneessa koulutusympäristössä.

Pedagogiset haasteet  
monikulttuurisessa ryhmässä

Ammattikorkeakouluissa on ollut ulkomaalaisia, Suo-
meen muuttaneita opiskelijoita jo parikymmentä vuot-
ta. Erityisesti englanninkielisiin koulutusohjelmiin on 
hakeutunut opiskelijoita, joille suomi ei ole äidinkieli, 
vaikka he ovatkin asettuneet asumaan Suomeen esimer-
kiksi avioliiton seurauksena. Opiskelukieleksi osa on va-
linnut englannin, osa suomen. Vaikka vieraalla kielel-
lä opiskelu on aina vaikeaa, eivät ammattikorkeakoulut 
ole aikaisemmin tarjonneet riittävästi tukea kielen op-
pimiseen. Maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset ovat pää-
sääntöisesti joutuneet huolehtimaan kielitaidon kohen-
tamisesta omin avuin. Tekniikan alalla kielitaidon mer-
kitys on vähäisempi kuin monella muulla alalla, koska 
luonnontieteelliset, matemaattiset ja tekniset taidot ko-
rostuvat, mutta sielläkin kieltä tarvitaan tehtävien ja 
monimutkaisten selostusten ymmärtämiseen. Lisäksi 
suomalainen koulutusjärjestelmä poikkeaa melkoisesti 
siitä, mihin muualla maailmassa on totuttu. Niinpä en-
simmäinen askel muualta tulevalle onkin oppia opiske-
lemaan täällä. Kaikki ovat yksilöitä, joiden kyky oppia 
uutta riippuu siitä, mitä he jo osaavat ja miten he oppi-
vat (Sternberg 2005).

Kansainvälisten opetusryhmien suuri heterogee-
nisyys osaamisessa ja oppimisessa on opettajalle sekä 
haaste että mahdollisuus. Olen piirtänyt esimerkin 
vaihtelevista osaamisprofiileista kuvaan 1 havainnol-
listamaan, miten taitotasot vaihtelevat sekä oppimisky-
vyissä että perusosaamisessa. Miten toimitaan tällaises-
sa ryhmässä? Opetetaanko kaikkien yhteisellä perusta-
solla ja varmistetaan, että kaikki ymmärtävät kaiken? 
Vai yritetäänkö yksilöllistää opetusta tai antaa osal-
le tukiopetusta? Useimmiten yksilökohtaiset ratkaisut 
ovat taloudellisista syistä mahdottomia, eikä niihin ole 
aikaakaan. Yhtenä ratkaisuna on soveltaa Vygotskyn 
ajatusta lähikehityksen vyöhykkeestä (Vygotsky 1978; 
Hakkarainen ym. 2004). Sen mukaan asteittain syve-
nevä ongelmanratkaisu ohjaa ihmistä toimimaan oman 
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suorituskykynsä äärirajalla, dynaamisella vyöhykkeel-
lä, jossa älykkään toiminnan kehitys tapahtuu. Ryhmäs-
sä osaavammat opiskelijat ja opettaja voivat auttaa hei-
kommin osaavia saavuttamaan korkeamman osaamisen 
tason. Tarvittava rohkaisu ja ohjaus syntyvät vuorovai-
kutuksessa. Ympäristö vetää yksilöä ylöspäin, jolloin 
opiskelijan kapasiteetti tulee tehokkaasti käyttöön.

Sisäistetyt kulttuuriset skeemat ohjaavat toimin-
taamme. Olemme oppineet joukon toimintamalle-
ja kotikulttuurissamme, mutta niiden ohella olemme 
omaksuneet vaikutteita muualta, kun olemme liikku-
neet maailmalla, tavanneet muita ihmisiä ja kulutta-
neet globaaleja kulttuurituotteita television ja muiden 

medioiden välityksellä. Lopputuloksena jokaisella on 
yksilöllinen joukko toimintamalleja eli skeemoja. Eri-
tyisesti maahanmuuttajat ja ekspatriaatit vastaavat har-
voin oman lähtökulttuurinsa stereotypioita, koska he 
ovat joutuneet oppimaan ja sopeutumaan niin moneen 
(Alitolppa-Niitamo 2004). Erään tutkimuksen mu-
kaan ulkomailla oleskelleet nuoret kehittävät luovem-
pia ratkaisuja kuin kotimaassaan pysyneet (Maddux & 
Galinsky 2009). Monikulttuurisuuden etuna tulee mo-
nipuolisempi luovuus, mahdollisuus yhteistyöhön eri-
laisten ihmisten kanssa ja mahdollisuus oppia paljon 
enemmän kuin vain samanlaisen taustan omaavien 
kanssa. 

MITä OSAAMINEN ON JA MITEN SE NäYTETääN?

Kuva 1: Vaihtelevat osaamisprofiilit.
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Kuva 2: Hajautettu ja jaettu osaaminen.

Ihmiset toimivat sosiaalisissa tilanteissa ja yhteisöis-
sä. Osaaminen, kognitio on hajautettua, ja työnte-
ko edellyttää yhteistyötä muiden kanssa (Hakkarainen 
ym. 2004). Projekteissa ja ryhmätyöskentelyssä erilaiset 
vahvuudet voidaan yhdistää. Väitöskirjassani olen ku-
vannut, kuinka monikulttuurisissa ryhmissä tiimityös-
kentely on tuottanut innovatiivisempaa ja laadullises-
ti korkeatasoisempaa tulosta kuin yhden kansallisuu-
den ryhmissä. Niissä opiskelijat oppivat myös toisiltaan 
ja heidän itseluottamuksensa kohoaa, kun he tunnista-
vat omat kykynsä. Kuvassa 2 havainnollistan sitä, miten 
ryhmän jäsenet tuovat kaikki työn kohteeseen omia tie-

tojaan ja taitojaan ja vastavuoroisesti omaksuvat muilta. 
Parhaiten toimivat monikulttuuriset ryhmät koostuvat 
useista kansallisuuksista, joista mikään ei ole dominoi-
va. Yhteisöllinen oppiminen ja ryhmätyöskentely edis-
tävät opiskelijoiden sopeutumista ryhmään ja suomalai-
seen opiskelukulttuuriin.

Opetuskulttuurien erot

Maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten opettaminen eng-
lanniksi tuottaa erilaisen kulttuuriympäristön kuin suo-
meksi opetettaessa. Englanninkielisessä ympäristössä 

tiedot

taidot

tiedot taidot
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ollaan tavallaan neutraalilla maaperällä, ja odotukset 
käyttäytymisen suhteen ovat hiukan erilaiset kuin puh-
taasti suomalaisessa ympäristössä. Ulkomaalaiset ovat 
tällöin yhtä vahvoilla kuin suomalaiset. Koska opetuk-
sessa tulee aina esiin toimintamalleja ja vaatimuksia 
käyttäytymiselle, on maahanmuuttajan opettajan olta-
va myös kulttuurivälittäjä ja kielenopettaja. Useinkaan 
oppilaitoksissa ei ole selkeästi tiedostettu tätä asiaa, ja 
vaikka opetuskulttuuri on suomalainen ja säännöt ovat 
suomalaiset, niin muussa toiminnassa saattaa olla hor-
juvuutta.

Erot opetuksessa ja kommunikaatiossa eivät rajoi-
tu kieleen. Matemaattisessa notaatiossa ja välimerkkien 
käytössä on eroavaisuuksia, jotka aiheuttavat väärinkä-
sityksiä (desimaalipilkku tai -piste, jako- ja kertomerkit 
ym.), kun opettaja saattaa lukea vastauksen eri tavalla 
kuin se oli tarkoitettu. Sama koskee muitakin symbo-
leja, värikoodauksia ja muuta sanatonta viestintää, asi-
oita, joita emme edes havaitse, koska olemme niin tot-
tuneet niihin (Landis ym. 2004). Jopa liikennevaloissa 
pitää toimia eri tavoin: monissa maissa sekuntilaskuri 
näyttää, kuinka kauan vihreä vielä jatkuu, toisin kuin 
Suomessa. Australiassa jalankulkijan vihreä valo muut-
tuu melkein heti vilkkuvaksi punaiseksi, jonka aikana 
voi hyvinkin vielä ylittää kadun. Myös teknisten laittei-
den toiminnassa on monenlaisia eroja, jopa sähkövirta 
tulee eri maissa erilaisista pistokkeista ja erilaisella jän-
nitteellä. Tekstin kirjoittaminen suomalaisella näppäi-
mistöllä on vieraskieliselle hankalaa, koska monet mer-
kit sijaitsevat oudoissa paikoissa. Jos henkilö osaa sokko-
kirjoituksen, joutuu hän hidastamaan kirjoittamistaan. 
Hiiren tai muun ohjauslaitteen käyttö saattaa myös olla 
uusi motorinen haaste.

Suomalaiset käytöstavat ovat erittäin pelkistetyt 
verrattuna muihin maihin. Suomalainen viestintä ja 
käyttäytyminen saattaa tuntua suorastaan ahdistavan 
tylyltä ennen kuin siihen tottuu, koska suomalaiset ei-
vät yleensä reagoi toisen puheeseen nyökkäämällä, hy-
myilemällä tai pienillä lausahduksilla. Vierasmaalaiselle 

tulee tiedostamattaan tunne, että hän on tehnyt jotain 
väärin tai suututtanut keskustelukumppaninsa (Mesqui-
ta & Markus 2004). Suomessa saatetaan suhtautua jopa 
alentavasti kohteliaaseen käytökseen tai ”amerikkalai-
seen” hymyilyyn, koska ”se ei ole aitoa”, ja ystävällisten 
kohteliaisuuksien sanominen on suorastaan epäilyttä-
vää. Aasialaisilla on usein tapana vastaanottaa annettu 
lahja tai vaikkapa tehtävämoniste kaksin käsin ja pää-
tä hiukan kumartaen, mikä on hyvin kaunis ja kohteli-
as ele. Siihen verrattuna muiden tapa vetää paperi itsel-
leen näyttää kovin tylyltä. Erot kohteliaisuudessa ja käy-
töksessä aiheuttavat väärinymmärryksiä ja pahaa mieltä, 
mikä heijastuu negatiivisesti oppimisympäristöön ja op-
pimiseen. Onhan tunnettua, että positiivinen mieliala 
edistää oppimista, sen sijaan pelko ja jännitys häiritse-
vät sitä. (Isen 2004.)

Ulkomaalaiset opiskelijat ovat usein tottuneet sii-
hen, että opettaja on etäinen auktoriteetti. He odot-
tavat, että opettaja käyttäytyy jossain määrin muodol-
lisesti, esimerkiksi, että opettaja tervehtii heitä tulles-
saan luokkaan ja on pukeutunut huolitellusti. Toisaalta 
suomalaista opettajaa on helppo lähestyä. Opettajalta 
voi kysyä ja opettajalle voi jopa esittää eriäviä mielipi-
teitä. Rento suomalainen luokkahuoneilmapiiri voi olla 
joidenkin mielestä liiankin rento, ja opiskelijoiden tapa 
puhua keskenään tunnilla tai vastata kännykkään voi 
häiritä muita kohtuuttomasti.

Tapa antaa ohjeita on erilaista eri maissa ja koulu-
kulttuureissa. Suomessa luotetaan kirjalliseen ohjee-
seen, mutta koska suomalaiset ohjeet on yleensä kirjoi-
tettu lyhyesti ja ytimekkäästi, niistä on jätetty pois kult-
tuurispesifinen hiljainen tieto. Muualta tulevalle ohjeet 
ovat usein riittämättömät (Teräs 2007). Maahanmuut-
tajien ja ulkomaalaisten opettajat havaitsevat jatkuvas-
ti, ettei ohjeita ole ymmärretty oikein, tai niitä ei ole 
edes osattu lukea. Monissa kulttuureissa puhuttu sana on 
se, johon luotetaan, ja kirjoitettu teksti on pikemminkin 
virallista sanahelinää tai käytännöstä tyystin erotettua 
teoriaa. (Bloch 1998; Asante 2001.)
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käytännön työelämään suuntautumisen ansiosta erin-
omainen tapa Suomeen muuttaneelle nuorelle pääs-
tä sisään suomalaiseen yhteiskuntaan ja tulla sen hyö-
dylliseksi jäseneksi. Ammattikorkeakoulujen tulee tulla 
näitä nuoria vastaan tarjoamalla alkuvaiheen tukea op-
pimistaitoihin ja intensiivisiä kieliopintoja. Siitä hyötyy 
samalla koko oppilaitosyhteisö, jonka toimintakulttuuri 
rikastuu ja monipuolistuu. 

Asiantuntijuuden kehittyminen

Ammattikorkeakoulun pyrkimys yhdistää teoreettinen 
tieto käytännön osaamiseen onkin erityinen suomalai-
sen koulutuksen vahvuus, jota ulkomailta tulleet usein 
ihailevat. Kuvassa 3 esitän asiantuntijuuden kehittymi-
sen ammattikorkeakouluopinnoissa ja kulttuuritaustan 
vaikutuksen siihen. Ammattikorkeakouluopinnot ovat 

Kuva 3: Asiantuntijuuden kehittyminen ammattikorkeakouluopinnoissa.

Henkilökohtainen osaaminen

Persoonallisuus, 
ruumiillistunut kokemus, 
tietämys, taidot, tunteet

Itsesäätely- 
ja arviointikyky

Motivaatio
Käytännöt

Ihmissuhteet
Tavat

Viestintä
Uskomukset, asenteet

Oppimisen 
vuorovaikutusprosessina

Tialnnesidonnaisuus 

Oppimisen välineet, 
tilat ja 

menetelmät

Asiantuntijuus ja ammattitaito

Ammattiosaaminen:
Tieto

Taidot

Organisaatio-osaaminen:
Sosiaaliset taidot
Viestintätaidot
Johtamistaidot

Motivaatio

Asenteet

ELÄMÄ

Oppimisyhteisö 
ja opettajat

Työelämä

Koulutus

Yksilön ominaisuudet Oppimistaidot Kulttuuriset skeemat



23

Lähteet

Alitolppa-Niitamo, A. 2004. The Icebreakers. Somali-speaking youth in metropolitan Helsinki with a focus on 
the context of formal education. Helsinki: The family federation of Finland, The population research institute. 
D42/2004.

Asante, M.K. 2001. Transcultural realities and different ways of knowing. Teoksessa V.Milhouse, M.K.Asante 
& P.O.Nwosu (Eds.) Transcultural realities. Interdisciplinary perspectives on cross-cultural relations. Thousand 
Oaks: Sage, 71 – 81.

Bloch, M. E.F. 1998. How we think they think. Anthropological approaches to cognition, memory, and literacy. 
Westview Press. Boulder. Colorado.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004..Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen 
sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.

Holvikivi, J. 2009. Culture and cognition in information technology education. Helsinki University of Technology. 
SimLab Publications. Dissertation series: 5. Espoo 2009.

Kalat, J. W. 2004. Biological Psychology. 8th Ed. Thomson Wadsworth. Belmont, CA.

Isen, A. M. 2004. Some perspective on positive feelings and emotions: positive affect facilitates thinking and problem 
solving. In A. S. R. Manstead, N. Frijda, & A. Fischer (toim.) Feelings and Emotions. The Amsterdam Symposium. 
Cambrigde: Cambridge University Press, 263 – 281.

Landis, D., Bennett & J. M. & Bennett, M. J. (toim.) 2004. Handbook of Intercultural Training. Thousand 
Oaks: Sage.

Maddux, W. & Galinsky, A. 2009. Cultural Borders and Mental Barriers: The Relationship Between Living 
Abroad and Creativity, Journal of Personality andSocial Psychology, Vol. 96 (5).

Mesquita, B. & Markus, H. 2004. Culture and emotion. Teoksessa Manstead, A. S. R., Frijda, N. & Fischer, 
A. (toim.). (2004) Feelings and emotions. The Amsterdam Symposium. Cambridge: Cambrigde University Press, 
341 – 358

Räsänen, R., Jokikokko, K., Järvelä, M-L. & Lamminmäki-Kärkkäinen, T. (toim.) 2002. Interkulttuurinen 
opettajankoulutus, Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla. Oulun yliopisto.

Sternberg, R. J. 2005. The Theory of Successful Intelligence. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican 
Journal of Psychology. 39(2), 189 – 202.

Teräs, M. 2007. Intercultural learning and hybridity in the culture laboratory. Dissertation. University of Helsinki, 
Department of Education.

Vygotsky, L.S. 1978. Mind in society. The development of higher psychological processes. Cambrigde: Harvard 
University Press



24

Valmentavaan koulutukseen sovelletaan sosiaalipeda-
gogiikan viitekehystä, jossa korostetaan koulutuksen 
tavoitteena sitä, että yksilöt ja ryhmät osallistuvat yh-
teiskuntaan aktiivisina kansalaisina. Maahanmuutta-
jia tuetaan ja kannustetaan ottamaan vastuuta omasta 
elämästään ja osallistumaan yhteiskuntaan. Oppimis-

prosessissa korostetaan omaa vastuullisuutta ja dialo-
gia (Hämäläinen 1997). Kriittisen pedagogiikan (Frei-
re 2005, 85 – 89) ydinkäsitteitä ovat tiedostaminen 
ja muutos. Tilanteensa tiedostamalla yksilö voi läh-
teä myös muutoksen tielle. Yksilön tai ryhmän omas-
ta sosiokulttuurisesta ympäristöstä ja todellisuudesta 

Ammattikorkeakouluopintoihin  
valmentavan matkassa
Vesa Parkkonen, Riitta Metsänen, Elena Wernick, Jussi Linkola ja Birgitta Nenonen-Andersson
Toimittaneet Milla Laasonen ja Päivi Keränen

Maahanmuuttajia opiskelee suomalaisissa korkeakouluissa suhteellisen vähän verrat-
tuna heidän prosentuaaliseen osuuteensa väestöstä. Maahanmuuttajilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä henkilöitä, jotka pysyväisluonteisesti asuvat Suomessa. Maahan-
muuttajilla on erilaista osaamista, ammatti- ja kielitaitoa, mutta heidän osaamis-
taan ei ole systemaattisesti otettu yhteiseen käyttöön yhteiskunnassamme. Korkeasti 
koulutetutkin maahanmuuttajat ovat työttöminä tai tekevät töitä, jotka eivät vas-
taa heidän osaamistaan ja koulutustaustaansa. Tämä asia on tiedostettu laajasti, ja 
ammattikorkeakoululakiin tulikin vuoden 2010 alussa suositus siitä, että korkeakoulut 
järjestäisivät valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille.
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nousevat tarpeet ja kiinnostukset vievät myös oppimis-
prosessia eteenpäin.

Mikä valmentava?

Maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin val-
mentavan koulutuksen tavoitteena on antaa maahan-
muuttajataustaiselle opiskelijoille valmiuksia opiskella 
ammattikorkeakoulussa, sekä arvioida ja päivittää hei-
dän aikaisemmin hankkimaansa osaamista. Valmenta-
van koulutuksen avulla pyritään parantamaan maahan-
muuttajataustaisten hakijoiden mahdollisuuksia päästä 
opiskelemaan ammattikorkeakoulujen tutkintotavoit-
teisiin koulutusohjelmiin sekä lisäämään heidän mah-
dollisuuksiaan työllistyä ja tätä kautta integroitua suo-
malaiseen yhteiskuntaan aktiivisina kansalaisina.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavassa 
koulutuksessa kehitettävät valmiudet liittyvät esimer-
kiksi suomen kielen taitoon, opiskelu- ja vuorovaiku-
tustaitoihin sekä kunkin valmennusjaksolle osallistuvan 
kiinnostuksen kohteena olevan opintoalan vaatimiin 
taitoihin ja tietoihin.

VOIMAA-projektin yhtenä tavoitteena oli maahan-
muuttajien ammattikorkeakoulutuksen mahdollisuuksi-
en lisääminen. Pilottitoteutukset toteutettiin lukuvuo-
den 2010 – 2011 aikana Hämeen ammattikorkeakoulussa 
koulutusohjelmien yhteistoteutuksena ja Metropolias-
sa kahtena erillisenä alakohtaisena toteutuksena, toinen 
kulttuurin ja luovan alalla, toinen tieto- ja viestintätek-
nologia-alalla. Valmennusjaksot olivat laajuudeltaan 
25 – 30 opintopistettä ja kestivät viidestä kuukaudesta 
puoleen vuoteen. Toteutukset sisälsivät kaikille yhteisiä 
opintoja, eriytyviä ja alakohtaisia opintoja.

Opetussuunnitelman rakentaminen

Valmentavan koulutuksen suunnittelu tapahtui ammat-
tikorkeakouluissa yhteistyössä koulutusohjelmien opet-
tajien kanssa. Opetus- ja toteutussuunnitelmien kehit-
tämistyö aloitettiin noin vuosi ennen pilottijaksojen 

alkua, jolloin se sitoutti samalla opettajia alakohtaisiin 
valmentaviin koulutuksen toteutuksiin ja vastuisiin. 
Tärkeä osa orientaatiota oli henkilökohtaisten opinto-
suunnitelmien laatiminen. Käytännössä tämä tarkoitti 
valmentavan opetussuunnitelman osaamistavoitteiden 
läpikäyntiä opiskelijan omien oppimistavoitteiden nä-
kökulmasta.

Viranomaisyhteistyö ja etuudet

Valmentavan koulutuksen asema koulutusjärjestelmäs-
sä on vielä jäsentymässä. Tämänhetkisen lainsäädännön 
mukaan valmentavan koulutuksen ajalta ei ole mah-
dollista saada opintotukea. Yhteistyön työvoimaviran-
omaisten kanssa on oltava tiivistä, koska selkeä tiedot-
taminen valmennusta koskevista etuuksista on tärkeää 
opiskelijarekrytoinnissa. Puolen vuoden mittaiseen kou-
lutukseen sitoutuminen on vaikeaa ilman mielekkäitä 
tavoitteita ja opintososiaalisia etuuksia, koska työmah-
dollisuudet ja muu opiskelu menevät helposti tuettoman 
valmentavan koulutuksen edelle.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavasta kou-
lutuksesta hyötyy maahanmuuttajataustainen henki-
lö, joka on kotoutunut tai kotoutumisprosessinsa lop-
puvaiheessa. Riittävästi kotoutuneena voidaan pitää 
henkilöä, jonka elämäntilanteessa arjen ongelmat on 
pääosin ratkaistu, joka on omaksunut perustiedot uudes-
ta maasta ja yhteiskunnasta ja jonka saavuttama kielitai-
don taso mahdollistaa ammatilliset opinnot. Kotoutumi-
nen on yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat useat te-
kijät, muun muassa motivaatio, asenne, pyrkimykset ja 
maahanmuuton syy. Keskimääräinen kotoutumisaika on 
noin kolme vuotta.

Suomessa kotoutumiskoulutukseen hakeudutaan 
työvoimatoimistojen kautta. Näiden avulla on mah-
dollista löytää riittävän kielitaidon hankkineita, ko-
toutumisprosessinsa loppuvaiheessa olevia ja ammatil-
lisia opintoja suunnittelevia henkilöitä. Samoin ilman 
koulutuspaikkaa jääneet nuoret voidaan tavoittaa työ-
voimatoimistojen nuorisotiimin kautta. Työvoima- ja 
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elinkeinotoimistot ovat siis tärkeä yhteistyötaho val-
mentavan koulutuksen tiedotuksessa.

 
Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnassa tulisi painottaa motivaatiota am-
mattikorkeakoulututkinnon hankkimiseen ja asiantun-
tijaksi kehittymiseen sekä valmiuksia vieraalla kielellä 
opiskeluun. Lisäksi opiskelijoiksi valittavien tulee olla 
hakukelpoisia korkeakouluopintoihin. Pilottitoteutuk-
sissa koulutuksen suorittaneille ei kuitenkaan automaat-
tisesti tarjottu opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulus-
sa, vaan heidän on hakeuduttava ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiksi yhteyshaun kautta. Hakukelpoisuusasiat 
onkin hyvä tiedostaa valmentavan alkaessa: toisen asteen 
tai lukion todistuksella ei pääse opiskelemaan Suomessa, 
jos sillä ei pääse opiskelemaan omassa kotimaassakaan.

Helsingissä valintatilaisuus koostui suomen kielen 
kokeesta, luovuustehtävästä, haastattelusta sekä ryhmä-
tehtävästä. Eri tehtävät antoivat pyrkijöille hyvän ku-
van ammattikorkeakoulun kulttuurialan pääsykokeis-
ta. Suomen kielen tehtävän osalta voisi jatkossa siir-
tyä yleisen kielitutkinnon testien tyyppisistä tehtävistä 
enemmän itsenäistä tekstin tuottamista painottaviin 
tehtäviin.   Luovuustehtävässä tulisi antaa pyrkijöiden 
suullisesti esittää ideansa, jolloin tulee testatuksi muun 
muassa suomen kielen suullinen taito.

Hämeenlinnassa valintatilaisuus koostui hakijoiden 
suomen kielen kirjallisesta kokeesta sekä haastattelusta, 
jossa kysyttiin hakijan elämäntilanteesta, opiskelumoti-
vaatiosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Haastattelus-
sa oli mukana yhteisten aineiden opettajan lisäksi suo-
men kielen opettaja arvioimassa hakijan suomen kielen 
puheviestinnän tasoa.  

Valintaprosessi on tärkeä osa ammattikorkeakoulu-
opintoihin pyrkimisessä.  Esimerkiksi valintatilaisuuksis-
sa yleisesti käytettävien kirjallisten tehtävien lisäksi am-
mattikorkeakoulukentällä käytettävät haastattelu- ja ryh-
mätyötehtävät voivat olla erilaisista oppimiskulttuureista 
tuleville hakijoille uusi kokemus. Onkin syytä pohtia, 

kuinka valmentaviin koulutuksiin pyrkivät tulisi orien-
toida valintakoetilanteisiin, mitä heidän tulisi tietää hen-
kilökohtaisen haastattelun merkityksestä ja kuinka hei-
tä ohjataan vuorovaikutusta mittaavissa ryhmätilanteissa.

Pilottitoteutuksissa valmentavaan koulutukseen hy-
väksyttiin melkein kaikki valintatilaisuuteen osallistu-
neet, vaikka heidän suomen kielen taitonsa ei ollutkaan 
vaadittavaa B1-tasoa. Tämä johti haasteisiin suomen 
kielen opetuksessa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa 
ryhmä jouduttiin jakamaan kahtia. Suomen kielen tai-
to on edellytys opiskelumenestymiselle, joten kielitaito-
vaatimuksista tulisi pitää kiinni.

 
Ohjaus ja pedagogiset valinnat

Maahanmuuttajaopiskelijalle suomalainen yhteiskunta, 
työelämä tai koulutusmaailma omine pelisääntöineen ja 
lainalaisuuksineen voi olla vieras. Ohjauksessa pyritään 
luomaan opiskelijan lähtökohdat huomioiden mahdol-
lisimman realistinen pohja, jotta hän voi analysoida ja 
peilata omaa osaamistaan ja tulevaisuuden toiveitaan 
ympäröivässä todellisuudessa. Valmentavien opintojen 
suunnittelussa pidettiin tärkeänä perehdyttää opiskeli-
jat ammattikorkeakoulun opiskelutyyliin ja opettaa tä-
hän soveltuvia oppimistekniikoita ja työskentelytapo-
ja. Korkeakouluopiskelutaitoja kartutettiin tutustumalla 
ammattikorkeakoulun toimintakulttuuriin.

Hämeen ammattikorkeakoulussa valmentava koulu-
tus toteutettiin siten, että se muistutti mahdollisimman 
tarkasti oikeata ammattikorkeakouluopiskelua. Toteu-
tuksessa oli sekä lähi- että etäjaksoja. Lähijaksoilla opet-
taja alusti päivän teemaan ja työskentely tapahtui kes-
kustellen ryhmissä. Usein opiskelijat olivat etukäteen 
tutustuneet aiheeseen jonkin oppimistehtävän muodos-
sa. Lähijaksoilla painotettiin yhdessä oppimista harjoi-
tuksien ja keskustelujen avulla. Ajatuksena oli syventää 
suomen kielen osaamista ja samalla antaa opiskelijoille 
myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka rohkaisivat ja an-
toivat luottamusta omaan osaamiseen. Nämä asiat tuli-
vat hyvin esille kahdenkeskisissä ohjauskeskusteluissa.
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Koulutuksen sisällössä pyrittiin luomaan ja anta-
maan opiskelijalle suomalaisessa korkeakoulutuksen  
toimintaympäristössä tarvittavia työkaluja. Toteutukses-
sa korostettiin opiskelijan itseohjautuvuutta ja vastuu-
ta omasta oppimisestaan. Opettajat toimivat prosessissa 
valmentajina ja opiskelijan tukihenkilönä.

Myös Metropoliassa tavoitteena oli antaa alusta al-
kaen kokonaiskuva ammattikorkeakoulusta tutkinto-
opiskelun näkökulmasta eikä eriyttää valmentavan opis-
kelijoita irralliseen ”valmaputkeen”, joka ei vastaisi sitä 
todellisuutta, mihin opinnoilla tähdätään. Tärkeä osa 
orientaatiota oli henkilökohtaisten opintosuunnitelmi-
en laatiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmenta-
van opetussuunnitelman osaamistavoitteiden läpikäyn-
tiä opiskelijan omien oppimistavoitteiden näkökulmasta. 
Näin opiskelijalle selviää tavoittelemansa koulutuspai-
kan edellyttämä osaaminen ja hän pystyy arvioimaan 
omia puutteitaan. Valmentavan opetuksen sisältöjä voi-
daan painottaa opiskelijan tarpeiden mukaan.

Helsingin ja Espoon valmentavissa opinnoissa käy-
tettiin ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta, joka oli 
vahvasti ohjauksellista ja keskustelevaa. Käytännössä on 
vaikea erottaa toisistaan opetusta ja ohjausta. Opiskeli-
jat ovat voineet prosessoida opetettavat asiat omien ko-
kemustensa kautta, mikä ohjasi oppimista yhteisöllisek-
si tiedon rakentamiseksi. Opiskelijat myös auttoivat ja 
tukivat toisiaan opiskelun aikana. Ryhmän heterogee-
nisuus sekä vaihteleva suomen kielen osaaminen toivat 
haasteita käsiteltävien asioiden havainnollistamiselle.

Kulttuurialan pilottitoteutuksessa opiskelutaitoihin 
perehdyttiin teorioiden kautta sekä eri koulutusalojen 
esittelyistä saatujen alakohtaisten erityispiirteiden avul-
la. Oppimisen teoriaa lähestyttiin konstruktivistisen oppi-
miskäsityksen kautta painottamalla opiskelijan omaa ak-
tiivisuutta ja tiedonrakentelua. Myös reflektion, itseoh-
jautuvuuden, ajankäytön ja arvioinnin merkitystä ja roolia 
ammattikorkeakouluopiskelussa käsiteltiin painokkaasti.

Teoreettisen tarkastelun vastapainona tutustuttiin 
käytännössä eri koulutusaloihin. Opintojaksoilla harjoi-
teltiin ammattikorkeakouluopiskelun itsenäisiä työsken-

telytapoja. Valmennettavat muun muassa etsivät itsenäi-
sesti tietoa verkkosivuilta, pitivät oppimispäiväkirjaa ja ra-
portoivat omista kokemuksista suullisesti muulle ryhmälle.

Käytännössä opetusta rajoittivat opiskelijoiden taso-
erot. Ryhmät olivat suomen kielen taidoiltaan hyvin he-
terogeenisiä, mikä vaikutti myös muiden aineiden opis-
keluun. Osalla oli täydet valmiudet omaksua koko opin-
tojakson sisältö, kun osa olisi hyötynyt syventymisestä 
pieneen rajattuun työvälinemäärään. Opettajan kan-
nalta heterogeenisen ryhmän opettaminen on tasapai-
noilua, jossa opiskelumotivaation ylläpitämiseksi tulee 
jokaiselle opiskelijalle antaa sopivia haasteita. Jatkos-
sa voisi esimerkiksi tietoteknisten taitojen opintojak-
son osalta harkita tasoryhmiä, ja jo perustaidot omaavat 
opiskelijat eriyttää henkilökohtaisen ohjauksen kautta 
tutkinto-opiskelijoiden opetuksen pariin.

Ohjauksen rooli korostuu myös siksi, että opiskeli-
ja saattaa ensimmäistä kertaa haastaa itsensä suomalai-
sen ammattikorkeakoulun oppimisympäristöissä. Opis-
kelijalla on näin mahdollisuus peilata itseään oppija-
na, tiedon prosessoijana, pohtia omaa oppimistyyliään 
ja konkretisoida opiskelupolkuaan ja mahdollista am-
matinvalintaansa. Ohjaukselle tämä asettaa uusia vaa-
timuksia, joihin on jo törmätty aikaisemminkin ainakin 
perinteisissä suomalaisissa tekniikan ja liikenteen koulu-
tusohjelmissa: Miksi koulutusohjelmien läpäisyprosentti 
on suhteellisen alhainen ja miten suhtautua opintonsa 
keskeyttäviin? Osa valmennettavista suuntautuu tietoi-
sesti muualle, omia taipumuksiaan, taitojaan ja odotuk-
siaan mahdollisesti paremmin vastaavaan koulutukseen, 
mutta osa saattaa siirtyä suureen suomalaisten nuorten 
joukkoon, joilta puuttuu sekä opiskelu- että työpaikka. 
Tätä artikkelia kirjoitettaessa syrjäytymisvaarassa olevia 
nuoria arvioitiin olevan 60 000. Pitäisikö siis ammatti-
korkeakoulun ohjausta ja opiskelemaan valittujen nuor-
ten opiskelu- sekä työtulevaisuussuunnitelmia tarkastel-
la laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta?

Työelämätuntemus auttaa opiskelijaa saamaan realis-
tisen kuvan alasta, jonka opiskelupaikkaa hän tavoittelee. 
Näkemys siitä, millaista työtä opintojen jälkeen haluaisi 
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tehdä, auttaa motivoitumaan ja suunnittelemaan tavoit-
teenmukaista opintopolkua.  Työharjoittelu on perintei-
sesti ollut iso osa pakollisia opintoja ammattikorkeakou-
lussa. Valmentavien opintojen aikana voidaan tutustut-
taa työharjoittelun periaatteisiin. Arvokkaan lisän tuovat 
ammattikorkeakoulujen alumnit, jotka voivat kertoa ai-
toja työelämäkokemuksiaan valmennettaville.

Maahanmuuttajien ohjauksen kehittyminen on jo-
kaisessa pilottiin osallistuneessa toimintayksikössä saa-
nut hyvän lähtökohdan valmentavan koulutuksen edel-
leen kehittämiseen.

Suomen kielen opetus

Metropoliassa suomen kielen opetuksesta vastasi niin 
kulttuurialan kuin tieto- ja viestintäteknologian alan to-
teutuksissa yksi opettaja, joka toimi yhteistyössä opettaja-
koordinaattoreiden ja muiden opettajien kanssa. Suomen 
kielen opetus oli erityisasemassa, koska se oli jaettu koko 
koulutuksen ajalle. Tavoitteena oli integroida suomen 
kielen opetusta käynnissä oleviin muihin opintojaksoi-
hin ja harjoitella kulloinkin ajankohtaisia työvälineitä. 
Esimerkiksi korkeakouluopiskelutaidoissa tarvittavia es-
seen ja oppimispäiväkirjan kirjoittamistaitoja käsiteltiin 
myös suomen kielen opetuksessa. Samoin haastattelua 
tiedonhankintamenetelmänä käsiteltiin sekä opetuksen-
seurantajaksolla että suomen kielen opintojaksolla. Tie-
toteknisiä taitoja opetettaessa taas oli luontevaa pereh-
tyä alan sanastoon ja termeihin suomen kielen tunneilla.

Suomen kielessä edistyneiden opiskelijoiden on vai-
kea motivoitua ja hyötyä perinteisestä suomi toisena kie-
lenä -opetuksesta (S2-opetus). Valmentavan opiskelijat 
toivoivat opetuksesta intensiivisempää ja enemmän tut-
kinto-opiskelijoiden viestinnän opintoja muistuttavaa. 
S2-tyyppisestä, rakenne- ja kielioppikeskeisestä opetuk-
sesta voidaan siirtyä ammattiin suuntaavaan ja integroi-
tuun opetukseen, jolloin opiskelijan motivaatio ja kiin-
nostus ammattialan aiheisiin edistää intensiivistä oppi-
mista. Opiskelija tutustuu ammattialansa kirjallisen ja 
suullisen asiantuntijaviestinnän peruskäytäntöihin ja 

normeihin. On tärkeää opetella reflektoimaan oppimis-
taan ja jäsentämään tietojaan suomen kielellä ja osoittaa 
oppimista opiskelutilanteiden edellyttämillä teksteillä ja 
esityksillä. Tiedon hankinnan, jäsentelyn ja jakamisen 
prosessit pitää oppia hallitsemaan. Lisäksi harjoitellaan 
ja opitaan tarkoituksenmukaista viestintää ja toimimista 
erilaisissa opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelu ja oman oppimisen osoittaminen suomalai-
sessa ammattikorkeakoulussa perustuu kirjoittamiseen 
ja raportointiin, siksi valmentavan koulutuksen suomen 
kielen opintojen pitää kehittää tekstin tuottamista, mikä 
on vieraskielisille henkilöille erityisen vaikeaa. Suomen 
kielen opinnoissa käydään läpi asiakirjoittamisen teks-
timalleja ja opiskelutekstilajeja sekä kielenhuollon kes-
keisiä kysymyksiä. Ammattialan liittyvien ja sisällöllises-
ti kiinnostavien tekstien referointi, suullisten esitysten 
tekeminen, erityyppisten esseiden, tenttivastausten, tie-
dotteiden, raporttien ja oppimis- ja luentopäiväkirjojen 
kirjoittaminen motivoivat opiskelijaa sekä antavat juuri 
valintatilaisuudessa ja opiskelussa tarvittavia taitoja.

Olennaista on myös ohjata opiskelijoita itsenäi-
seen, pitkäjänteiseen kielitaidon eri alueiden harjoitta-
miseen. Verkossa on runsaasti itsenäiseen kielen opis-
keluun tarkoitettuja oppimateriaaleja, joiden käyttö on 
hyvä omaksua. Opiskelijat, joilla on hyvät oppimisval-
miudet, hyötyvät tavoitteellisesta ammatillisen kielitai-
don kehittämisen ja itseopiskelun ohjauksesta. Tällaisia 
ohjauskäytäntöjä tulisi jatkossa kehittää.

Sosiaalinen media valmentavassa koulutuksessa

Sosiaalisen median työvälineistö on tuonut lisäulottu-
vuuksia myös matemaattisten aineiden opettajan työ-
välineeksi. Pienellä harjoittelulla on aiemmin lähinnä 
”paperiseen konttoriin” pohjautunut materiaali saanut 
uusia, toivottavasti havainnollisempia muotoja.  Lisäk-
si opiskelijat ovat taso-eroistaan huolimatta olleet hy-
vin yhteistyökykyisiä ja siten on selvitty melko vaikeis-
takin aihekokonaisuuksista eteenpäin, kun ratkaisuja on 
pohdittu yhdessä.



29

Oli mielenkiintoista seurata wikin avulla kollegojen 
toteutuksia, ikään kuin luokan päiväkirjaa, jota opettajat 
vielä kymmenkunta vuotta sitten täyttivät vuorotellen 
peruskoulussa ja lukioissa ja jota saattoi lukea vain yksi 
opettaja kerrallaan. Wikisivustomme keskittyi pääasiassa 
kokonaissuunnitelman esittelemiseen, opintojakson to-
teutussuunnitelman kuvailemiseen ja vain joiltakin osin 
löytyi mainintoja ”perinteiseen päiväkirjatyyliin”. Wi-
kialustalla oli siis mahdollista pilotoida yhteistyön avoi-
muutta kollegoiden kanssa ja tutustua kollegan opetta-
maan oppi-aineeseen. Wikissä on hyvät ja tasa-arvoiset 
mahdollisuudet keskusteluihin osallistumiseen yhteisesti 
toteutettavasta opintosuunnitelmasta, sen tavoitteista ja 
sovittaa oma oppiaine osaksi kokonaisuutta.

Metropolian kulttuurialan valmentavan koulutuk-
sen wikisivuilla esiteltiin opintojaksojen sisällöt ja teh-
täväannot, linkitettiin oppimateriaalit sekä tiedotettiin 
muutoksista ja tulevista tapahtumista. Vastausten jättä-
minen wikiin, keskusteluun osallistuminen sekä yhteis-
ten suunnittelutehtävien toteutus sujuivat hyvin niillä 
opiskelijoilla, joilla oli parempi kielitaito. Osa opiskeli-
joista vierasti jonkin verran julkisesti wikissä toimimista.

Luentojen videoinnista ja Adobe Connect -sovel-
luksen tarjoamista mahdollisuuksista voisi olla hyötyä 
valmentavassa koulutuksessa. Koska wikin tekstipainot-
teisuus rajoitti kielitaidoltaan heikompien opiskelijoi-
den osallistumista, video mahdollistaisi luentoon palaa-
misen ja itsenäisen etätyöskentelyn aiheen parissa.

Opettajien perehdytys ja yhteistyö

Kielelliset haasteet saattavat joskus toimia oppimisen ja 
jopa opetuksenkin esteenä. Osa opiskelijoista turhautuu, 
koska pitää opetettua asiaa liian yksinkertaisena tai siitä 
kumpuavaa ryhmäkeskustelua pinnallisena. Toisille kes-
kustelussa mukana pysyminen oli erityisen haastavaa ja 
opiskelijoiden keskuudessa saattoi havaita myös turhau-
tumisen, jopa epätoivon hetkiä.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetta-
minen edellyttää opettajilta eritysosaamista. Ennen val-

mentavan koulutuksen alkua tulee osallistuville opet-
tajille järjestää perehdytys, jossa käydään läpi muun 
muassa kotoutumisen, monikulttuurisuuden ja moni-
muotoisuuden perusteet sekä opiskelijoiden puutteel-
lisen kielitaidon mukanaan tuomat haasteet. Opettaji-
en olisi hyvä saada valmiuksia opetuksen suunnitteluun 
maahanmuuttajataustaisen opiskelijaryhmän näkökul-
masta ja miettiä ennalta mahdollisia ratkaisumalleja eri 
tilanteisiin. Opettajien antama vuorovaikutuksellinen 
tuki ja ohjaus maahanmuuttajaopiskelijoille edistävät 
sopeutumista suomalaiseen opiskelukulttuuriin ja ennal-
ta ehkäisevät opiskelun keskeyttämistä.

Opettajien tulee suunnitella opetussuunnitelman 
mukaisia toteutuksia yhteistyössä niin, että jaksojen vä-
linen dialogisuus säilyy koko valmentavan koulutuksen 
aikana. Koordinaattorien ja opettajien säännölliset ta-
paamiset mahdollistavat opiskelijoiden tarpeiden tar-
kemman huomioimisen opetuksessa. Esimerkiksi tieto- 
ja viestintäteknologian pilottitoteutusta suunniteltiin ja 
toteutettiin säännöllisesti kokoontuvan tiimin kesken. 
Pääsääntöisesti opettajat suunnittelivat opintojaksot it-
senäisesti, tiimin rakentavalla myötävaikutuksella. Eni-
ten yhteistä kokousaikaa kului kahden opintopisteen tie-
totekniikka-alan työelämätuntemus -opintojakson suun-
nittelemiseen. Vaihtoehtoja oli runsaasti ja opintojakson 
toteutukseen lopulta soviteltiin viiden eri opettajan asi-
antuntemusta ja löydettiin rakentavia yhteistyömalleja.

Onnistunut valmentavan koulutuksen suunnittelu 
ja toteuttaminen edellyttävät opettajien välistä yhteis-
työtä, jatkuvaa yhteydenpitoa ja yhteistä koordinointia. 
Ratkaisevaa on, että ammattikorkeakoulu tukee uuden-
laisen koulutuksen kehittämistyötä myöntämällä talous- 
ja aikaresursseja niin itse valmennusjaksojen luomiseen 
kuin opetustyöhön osallistuvien henkilökohtaisen osaa-
misen kehittämiseen.

Kokemuksia

Toteutuneiden valmennusjaksojen palautteissa ja ko-
kemuksissa on yhteneväisiä piirteitä. Ne kertovat, 
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että valmennukseen osallistuneet ovat avautuneet 
ymmärtämään suomalaista ammattikorkeakoulujär-
jestelmää ja suomalaista oppimiskäsitystä, eri tutkin-
toon johtavien koulutusten opiskelutapoja ja ammat-
tikuvia. Ne kertovat myös yksilötasolla keskenään hy-
vin eritasoisen opiskelijajoukon ohjauksen ja tuen 
tarpeesta.

Opiskelu suomalaisessa ammattikorkeakoulussa edel-
lyttää opiskelijalta oma-aloitteisuutta, oppimistaito-
jen omaksumista sekä järjestelmällisyyttä ja itseohjau-
tuvuutta. Opiskelu ja oppimisen osoittaminen perustuu 
hyvin pitkälle kirjoitettuun tekstiin. Valmentavan kou-
lutuksen aikana pitää kehittää omaa suomen kielellä ta-
pahtuvaa tekstin tuottamista, ei ainoastaan puhutun kie-
len ymmärtämisen valmiuksia.

Suomalaisen kouluperinteen ulkopuolelta tulevat 
tarvitsevat perehdytyksen suomalaiseen ammattikorkea-
koulujärjestelmään ja yhteishakumenetelmään.   Val-
mennettavat tarvitsevat aikaa ohjaukseen, niin ryhmäs-
sä kuin yksilötasolla.   Ohjauksella opiskelijat sitoute-
taan koulutukseen sekä autetaan heitä hahmottamaan 
niin koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet kuin heihin 
itseensä kohdistuvat odotukset.

Valmennusjaksolla on hyvä edetä rauhassa ja kes-
kittyä osallistujien ryhmäytymisen onnistumiseen, kos-
ka ryhmän ilmapiiri vaikuttaa opiskelijoiden sitoutu-
miseen. Valmennusjaksoon sitouttaminen vaatii kou-
lutuksen alussa runsaasti yksilö- ja ryhmäohjausta. Kun 
työskentelyilmapiiri on kannustava ja ryhmässä kaikki 
toimivat tasa-arvoisina oppijoina, opiskelijat myös aut-
tavat toinen toisiaan ja käsittelevät yhdessä muun mu-
assa kielellisesti vaikeita kokonaisuuksia. Myöhemmin 
keskeiseksi nousee opiskelijoiden ohjaaminen itsenäi-
seen, pitkäjänteiseen oppimiseen ja suomalaisissa am-
mattikorkeakouluopinnoissa ja työelämässä tarvittavi-
en kieli- ja tietoteknisten taitojen harjoittamiseen. Val-
mennusjaksolla on tärkeää kirkastaa opiskelijan omat 
opiskelutavoitteet, mutta samalla myös laatia pidem-
mälle tulevaisuuteen ulottuvia opiskelutavoitteita aina 
uraohjaukseen saakka.

Opiskelijat, joilla on hyvät oppimisvalmiudet, hyö-
tyvät tavoitteellisesta ammatillisen kielitaidon kehittä-
misen ja itseopiskelun ohjauksesta. Tällaisen itsenäisen 
opiskelun ohjauskäytäntöjä tulisi jatkossa kehittää

Pilottijaksolla suomen kielen opetuksessa kävi ilmi 
tasoerojen ja opiskelijoiden erilaisten taustojen vaiku-
tus. On haastavaa toteuttaa opetus siten, että se palvelee 
kaikkia osallistujia ja kehittää eri tasoilla olevien kieli-
taitoa. Käytännössä tämä edellyttää eriyttämistä, jolloin 
lähiopetus toteutetaan eniten tukea tarvitsevien ehdoil-
la, kun taas kielitaitoisemmat etenevät itsenäisesti työs-
kentelemällä.

Opetuksen valmistelu vie runsaasti aikaa, koska opis-
kelijoiden heterogeenisuus vaati usean eri toteutusmal-
lin laatimista saman sisällön toteuttamiseksi. Menes-
tyneimpiä menetelmiä olivat pienryhmissä toteutetut 
harjoitukset ja niihin liittyvien tehtävien käsittelyt ryh-
mässä. Joskus kulttuuristen erilaisuuksien ja käsitysten 
kirjo pakotti kiteyttämään kokonaisuuksia olennaisiin ja 
keskeisiin asioihin. Täten runsasta keskustelua ei ajan-
käytön vuoksi voitu käydä. Rajaamisen lähtökohtana ja 
perusajatuksena oli käsitellä asia niin, että kokonaisuuk-
sista olisi mahdollisimman suurta hyötyä juuri ammatti-
korkeakoulussa opiskelevalle maahanmuuttajalle.

Erään opettajan mieleen jäi jo pitkään Suomessa asu-
neen ja runsaasti opintoja suorittaneen opiskelijan kom-
mentti siitä, että hän ei ollut koskaan oikein sisäistänyt 
suomalaista koulutusmaailmaa ennen kuin oli tehnyt 
koulutukseen liittyneen kokonaisvaltaisen harjoitus-
työn.

Suomalaiseen oppimiskäsitykseen kuuluva ”aktiivi-
nen oppija” omine sisällöntuottamisineen oli monel-
le opiskelijalle uusi ilmiö. Erään opiskelijan ensimmäi-
sen päivän kommentti oli, että suomalaisen opettajan 
työ on varmasti maailman helpointa. Opettaja vain il-
moittaa tehtävät, sitten opiskelijat tekevät ne, jonka 
jälkeen opettaja kuuntelee heidän tuotoksiaan. Kysei-
sen opiskelijan mielestä opettajan tulisi esitellä kaik-
ki ammatit luennoiden ja antaa opiskelijalle mahdol-
lisuus valita eri ammattien välillä. Hänen mielestään 
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opettajan osaaminen perustuu siihen, kuinka paljon 
asioita ja yksityiskohtia tämä osaa. Ajatus omaehtoi-
sesta ja jaetusta tiedon tuottamisesta oli siis varsin vie-
ras. Samoin opettajan ja opiskelijan tasavertaisuutta  
ilman selkeää hierarkiaa vierastettiin. Ajoittain vallan 
kaipuu oli läsnä.

Yksi käytännössä hyväksi havaituista menetelmis-
tä oli opetuksenseurantajakso, jonka aikana opiskelijat 
pääsivät seuraamaan itseään kiinnostavan alan opetus-
ta käytännössä. Ennen esittelyjä ja seurantajaksoa opis-
kelijat olivat epätietoisia koulutusten sisällöistä, vaik-
ka kulttuurialan rakennetta oli esitelty koulutusalojen 
esitteiden ja opetussuunnitelmien avulla. Sisällöt avau-
tuivat kuitenkin käytännön tilanteissa paremmin, ja 
moni opiskelija löysikin itseään kiinnostavimman alan 
seurantajakson kautta. Kehitysehdotuksena voisi poh-
tia myös AMK-tutkinto-ohjelmien osaamisperusteisten 
opetussuunnitelmien selkokielistämistä, jolloin ne pal-
velisivat paremmin eri kieli- ja kohderyhmiä.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Valmentava koulutus on uusi toimintatapa Suomessa. 
Tähän saakka kokeiluihin tarvittavat varat ovat tulleet 
erilaisista projektirahoituksista. Ammattikorkeakoulu-
lakiin on kirjattu suositus korkeakouluille valmenta-
vien opintojen järjestämisestä, mutta toistaiseksi eril-
lisrahoitusta näiden toteuttamiseksi ei ole saatavilla. 
Siksi onkin oleellista kysyä, onko maahanmuuttajille 
suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava 
koulutus vain korkeakoulujen oman kiinnostuksen ja 
tarpeen tunnistamisen varassa. Kuitenkin korkeakou-
lut voivat pitää tarpeettomana tai taloudellisesti riski-
alttiina järjestää perusrahoituksella maahanmuuttajille 
koulutusta, joka vaatii paljon erilaista osaamista ja re-
sursseja.

Valmentava koulutus on merkittävä väliporras ja 
siirtymävaiheen keino, jotta maahanmuuttajat pääsevät 
ammattikorkeakouluopintojen piiriin. Tällainen kou-
lutus tukee maahanmuuttajien opiskeluvalmiuksia, eri-

tyisesti kieli- ja opiskelutaitoja, ja edistää heidän sopeu-
tumistaan yhteiskunnan ja työelämän osallistuviksi jä-
seniksi. Ei ole kenenkään etu rakentaa liian korkeita 
kynnyksiä korkeakouluihin pääsemiseksi.

Hakuvaiheeseen ulottuva aiemmin hankitun osaa-
misen tunnistamisen ja tunnustamisen menetelmät 
(AHOT) saattaisivat olla ratkaisu pitkään Suomessa 
asuneiden maahanmuuttajataustaisten korkeakoulukyn-
nyksen ylittämiseen.

Puolen vuoden koulutuksen aikana voi saada pe-
rustaitoja, mutta ammattikorkeakouluopintoihin pääsy 
edellyttää paljon itsenäistä valmistautumista, laajaa yh-
teiskunnan ymmärtämistä ja ammattialan tuntemusta, 
mikä on maahanmuuttajalle, varsinkin hyvin erilaisesta 
yhteiskunnasta tulevalle ja lyhyen ajan maassa asuneel-
le suuri haaste.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat hyvin he-
terogeeninen ryhmä, jossa yksilölliset perehdytystarpeet 
vaihtelevat suuresti. Valmentavan koulutuksen opetus-
suunnitelman pitää olla joustava ja suuntaa antava ko-
konaisuus, jossa on runsaasti tilaa toteutuksen eriyt- 
tämiseen.

Valmentavan koulutuksen ei tule korvata kotoutu-
miskoulutusta eikä tarjota samoja sisältöjä. Sen pitää 
olla sisällöiltään ja opetusmenetelmiltään ammattikor-
keakouluopintojen tasoista opetusta. Maahanmuuttaja-
taustaisilla henkilöillä on usein realistista ammatinva-
lintaa varten riittämättömät tiedot eri ammattien todel-
lisista työnkuvista ja työvaatimuksista.

Ammattikorkeakoulun itsenäinen, oppijakeskeinen 
opiskelu on useimmille myös tuntematonta. Opiskelu-
taitojen opetus, ammattivalinnan ohjaus ja itsetunte-
muksen lisääminen sekä opiskelijaa kiinnostavien tut-
kintojen opiskeluun sekä työhön tutustuminen on siksi 
perusteltua sisällyttää valmentavan koulutuksen opetus-
suunnitelmaan.

Noin kahden lukukauden mittainen valmentava kou-
lutus voi koostua kahdesta osasta: ensimmäisen lukukau-
den aikana keskitytään ammattikorkeakouluopinnoissa 
tarvittavien taitojen oppimiseen sekä ammattivalinnan 
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kysymyksiin. Toisen lukukauden aikana opiskelijat suo-
rittavat jaksoja valitun tutkinnon peruskurssien tarjon-
nasta ja tekevät alan työelämään liittyviä projektityyppi-
siä tehtäviä. Suomen kielen opetus jatkuu ohjauksellise-
na myös toisen lukukauden aikana siten, että opiskelija 
saa tarvitsemaansa tukea vaativissa tehtävissä.

Valmentavaan koulutukseen voi lisätä joustavuutta 
vapaasti valittavien opintojen avulla. Opiskelija suorit-
taa 10 – 15 opintopisteen laajuiset opinnot valitun tut-
kinnon perusopintoihin kuluvasta kurssitarjonnasta tai 
tekee itsenäisiä projektitehtäviä ja näyttösuorituksia. 
Jälkimmäisen lukukauden jaksolla opiskelija varmistuu 
tutkinnon valinnasta ja saa kuvan soveltuvuudestaan 
ammattikorkeakouluopintoihin. Tutkinto-opetukseen 
osallistuminen selventää myös opiskelumotivaation riit-
tävyyttä.

Haku valmentavaan koulutukseen voisi sijoittua 
luontevasti yhteishaun yhteyteen, jolloin hakija voi sa-
malla kertaa ilmoittautua valmentavaan koulutukseen, 
jos tutkinto-opiskelupaikka ei järjesty.

Ammattikorkeakoulujen on myös tutkittava ja ke-
hitettävä yhteisesti sovittuja mekanismeja, joilla mah-

dollistetaan valmennettaviin opintoihin osallistuneiden 
pääsy varsinaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen. 
Hyödyt valmentavaan koulutukseen osallistumisesta 
jäävät osallistujille puolitiehen, mikäli valmennus ei ole 
kiinteässä yhteydessä tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen pyrkimiseen. On esimerkiksi ratkaistava, voidaan-
ko valmentavan jakson aikana suoritetut opinnot hy-
väksilukea osana varsinaista tutkintoa. Entä miten var-
mistetaan se, ettei valmennusjakso vain tuo noin puolta 
vuotta lisää opiskeluaikaa tutkintokoulutukseen.

Kun koulutus on juuri ammattikorkeakouluopintoi-
hin valmentavaa, korostuvat koulutuksen verkostojen 
ohella myös eri alojen ammatilliset verkostot. Tämän 
päivän taloudellisessa tilanteessa on varsinaisten tut-
kinto-opiskelijoidenkin joillakin aloilla erittäin haas-
teellista suorittaa opiskeluun liittyvä harjoittelujakso. 
Maahanmuuttajille suunnatun ja vasta ammattikorkea-
kouluopintoihin valmentavan koulutuksen harjoittelu-
paikkojen saaminen saattaa vaikuttaa toivottomalta. Yri-
tyksissä ja yhteisöissä ei välttämättä ymmärretä hyötyä, 
eikä sitä nähdä mahdollisuutena. Tämä tullee olemaan 
jatkossakin haaste valmentavien koulutusten osalta.
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Suomen kielen osuus alkoi syyskuun alkupuolella pide-
tyllä alkukartoituksella ja haastattelulla. Laadin alkukar-
toitusta varten kaksi tekstinymmärtämistehtävää, jotka 
perustuivat autenttisiin, ajankohtaisiin sanomalehtiar-
tikkeleihin. Tekstinymmärtämistehtävien lisäksi opiskeli-
joiden piti kirjoittaa kolme erilaista tekstiä: mielipidekir-
joitus, työpaikkahakemus sähköpostitse sekä tekstiviesti. 
Alkukartoituksen ja haastattelun avulla pyrittiin määrit-
tämään opiskelijoiden suomen kielen taso, jotta opetus 
voitaisiin suunnitella siten, että jokainen opiskelija sai-
si suomen kielen tunneista parhaan mahdollisen hyödyn.

Jo alkukartoituksen ja haastattelujen yhteydessä kävi 
selväksi, että ryhmä oli kielitaidon tasoltaan varsin he-
terogeeninen. Osa opiskelijoista oli suorittanut suomen 
kielellä peruskoulun ja ammatilliset opinnot ja kielitai-
don taso (eurooppalaisen viitekehyksen mukaan) oli vä-
hintään B2. Toinen osa puolestaan ei täyttänyt toivot-
tua B1-tasoa, vaan olivat kielitaidon tasoilla A1 – A2. 
On selvää, että tällaisen ryhmän opettaminen haastaa 
kielenopettajan.

Tiukkarajaista opetussuunnitelmaa ei ollut, vaan mi-
nulla oli melko vapaat kädet kielen opetuksen toteut-

Kielioppia ja kielen oppimista
Jenni Valmu

Suomen kielen opintojen tavoitteena on ollut valmennusjaksoille osallistuneiden kie-
litaidon tason kehittyminen B1-tasosta vähintään seuraavalle tasolle (B2). Tavoitteen 
oletus ja ideaali siis on lähtötaso B1. Suunnitelman mukaan kulttuurialan opiskelussa 
pyritään suomen kielen peruskieliopin keskeisten rakenteiden sekä opiskeluun liittyvän 
ja kulttuurialan käytännön sanaston hallintaan. Hämeen ammattikorkeakoulun suo-
men kielten opettaja jakaa kokemuksensa ammattikorkeakouluopintoihin valmenta-
van koulutuksen pilottitoteuksesta.
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tamisessa. Koska kielitaidon taso ryhmän sisällä vaihte-
li niin paljon, tein kaksi erilaista suunnitelmaa, joiden 
mukaan opetin. Jaoin opiskelijat kahteen ryhmään kieli-
taidon perusteella. Kun aihe oli sellainen, joka sopi kai-
kille ja eriyttäminen oli mahdollista, koko ryhmä työs-
kenteli yhdessä. Muutoin painotin opetusta siten, että 
aamupäivisin opetus oli suunniteltu A2-tasolle ja ilta-
päivisin tasoille B – C. Opiskelijat saivat käyttää omaa 
harkintaa siinä, osallistuivatko koko päivän opetuk-
seen vai ainoastaan omalle tasolleen suunnattuun ope-
tukseen. Tämä ratkaisu toimi hyvin myös opiskelijoiden 
mielestä ja kaikki saivat omiin tarpeisiinsa soveltuvaa 
kielenopetusta.

Suomen kielen tunneilla harjoittelimme kielitai-
don eri osa-alueita: kirjoittamista, tekstin ymmärtämis-
tä, puhumista ja kuullun ymmärtämistä. Lisäksi nostin 
opetuksessa esiin tärkeitä rakenneasioita (mm. objektin 
sijavaihtelu, menneen ajan tempukset, passiivi, lause-
tyypit, verbien rektiot, liitepartikkelit) ja sanastoa (am-
mattisanasto, työelämäsanasto, sanojen johtaminen, 
fraasit ja idiomit, synonyymit, vastakohdat ja sanojen 
nyanssit). Harjoittelimme ääntämistä, sanapainoa, ryt-
miä ja intonaatiota. Pohdimme myös mitä kieli, viestin-
tä ja kielellinen identiteetti ovat. Opiskelijat perehtyi-

vät suomalaiseen kirjallisuuteen, mediaan ja musiikkiin. 
Kirjallisen ilmaisun tueksi harjoiteltiin tekstitaitoja 
(kielenhuolto, sidosteisuus, teeman kulku, tyyli), joi-
ta sitten sovellettiin omiin kirjoituksiin. Kaikki tekstit 
työstettiin prosessikirjoittamisen menetelmää käyttäen. 
Suullista ilmaisua harjoiteltiin esitelmin, pienoisdraa-
moin ja väittelyin. Mainittuja kokonaisuuksia ja harjoi-
tuksia käytiin läpi suomen kielen tunneilla, minkä lisäk-
si opiskelijat saivat aina aiheeseen liittyviä etätehtäviä.

Suomen kielen opettajan suurimmat ilonaiheet oli-
vat korkea motivaatio, ahkeruus, ryhmän lämmin yh-
teishenki sekä opiskelijoiden kielitaito. Kielitaidoltaan 
etevimpien opiskelijoiden opetus lähenteli äidinkielen 
opetusta; oli ällistyttävää huomata, miten syvälliseksi 
ja monipuoliseksi maahanmuuttajan suomen kielen tai-
to voi kehittyä. Teimme harjoitteita, joista selviäminen 
vaatii jo jonkinasteista syvempien kulttuuristen pohja-
virtojen tuntemista. Vaikeinta työssä oli opiskelijoiden 
kielitaidon tason vaihtelu ja erilaiset oppimisvalmiudet. 
Maahanmuuttajaryhmä on aina heterogeeninen ja opet-
tajan täytyy pystyä mukautumaan nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin. Suomen kielen opettamisen näkökulmasta 
tulevaisuudessa olisi tärkeää huolehtia siitä, että opiske-
lijoiden kielitaito on suunnitellulla tasolla.



36

Lev Leipakka

Olen Lev Leipakka. Minulla on kaksoiskansalaisuus, 
olen 23-vuotias, joista 15 vuotta olen asunut Suomes-
sa. Armeijasta päästyäni olin hukassa koulutusvalinnan 
kanssa ja törmäsin Voimaa-hankkeeseen nettibannerin 
kautta. Kiinnostuin erilaisiin opintoihin tutustumisesta 
heti, sillä edelliset ammatilliset datanomiopinnot eivät 
olleet sitä, mitä koulutukselta odotin.

Ajattelin, että olisi hyvä käydä tutustumassa, mitä 
koululla on tarjottavana ennen kuin hakee sinne. Ih-
mettelin samalla, ettei vastaavanlaisia kursseja ole jär-
jestetty täysin suomenkielisille.

Valintatilaisuuteen päästyäni ymmärsin olevani 
pikkuisen eri veneessä kuin muut, ja suomen kielen 

tehtävät tuntuivat hieman hassuilta. Ajattelin kuiten-
kin, että saisin skipata ne opinnot, joita en tarvitse, ja 
saan sovittua opettajien kanssa vaativammista tehtävis-
tä, jotka voisin tehdä etänä. 

Koulutuksen muovaaminen osoittautui todella jous-
tavaksi, ja opettajat ovat olleet hyvin ymmärtäväisiä 
minua kohtaan. Tämä on erinomainen vastapaino sil-
le, ettei koulutus ole Kelan tukemaa, siihen ei saa opin-
totukea eikä opiskelija-etuuksia, mikä saattaa kuulostaa 
hieman karulta. Huomasin, että Voimaa-hankkeeseen 
jäivät ne, jotka opiskelevat samalla toisessa koulussa tai 
käyvät töissä opintojen ohella. 

Olen viihtynyt uusien koulukavereiden kanssa hy-
vin, ja se on avartanut minua ihmisenä todella paljon. 
Kulttuurien eroavaisuuksista minulla ei aikaisemmin ole 

Löysinkö tieni? Opiskelijoiden kokemuksia  
valmentavista koulutuksista

Valmentaviin koulutuksiin osallistuneet valottavat omissa artikkeleissaan, miltä val-
mennus heidän näkökulmastaan on tuntunut ja millaisia eväitä osallistuminen on 
antanut tulevien ammattikorkeakouluopintojen suunnittelulle.

Leiv Leipakka, José Makuya, Inna Alexandrova ja Egle Martinonyte



37

ollut läheskään niin paljon tietoa kuin nyt, vaikka olen-
kin ollut hyvin paljon tekemisissä ulkomaalaisten kans-
sa. Minusta kaikkien kulttuurialan opiskelijoiden pitäisi 
saada vastaavanlaista kokemusta, jotta he ymmärtäisivät 
paremmin, minkälaisia kulttuureita Suomessa on. 

On ollut myös kiinnostavaa nähdä, miten eri ihmi-
set oppivat saman tunnin aikana täysin eri asioita. Eräät 
oppivat kielellisiä asioita, toiset oppivat käyttäytymis-
malleja, joku oppii tietoteknisiä juttuja jne. Tässä koros-
tuu oman kehityksen eteenpäin vieminen, sillä jokainen 
haluaa kehittää itseään eri osa-alueilla. Kaikki ryhmäs-
sä ovat ystävällisiä ja haluavat oppia mahdollisimman 
paljon oman kiinnostuksen kohteesta, mikä vie luokas-
sa käytäviä keskusteluja uusiin ulottuvuuksiin, eikä asi-
oihin suhtauduta niin suppeakatseisesti.

Itse opin paljon kulttuurialan eri linjojen vaikutuk-
sesta asioihin, joihin ei ehkä muilla tavoilla voisi vai-
kuttaa, sekä siitä kuinka suuressa roolissa koko kulttuu-
riala on kaikentyyppisessä teollisuudessa ja erilaisissa ta-
pahtumissa.

Positiivisesti asennoituneena tämän koulutuksen 
tarjonta on yllättävän suuri. Se mitä luokkakaverit voi-
vat kertoa ja mitä siitä voi syntyä, on vain lisä sille kai-
kelle muulle esim. luennoille, joita pitävät sellaiset ih-
miset, joihin sinulla ei ehkä muuten olisi mitään yhteyt-
tä. Ihmiset jotka kertovat, mikä alalla on hyvää ja mikä 
huonoa, kannattaako hommaan ryhtyä vai jättää teke-
mättä.

Ja loppujen lopuksi: ”Onko tämä sitä mitä todella 
haluan?” Se on askarruttanut tässä koulutuksessa mo-
nia. Ja varmasti askarruttaa vieläkin. Tähän ei ole syynä 
koulutus vaan ihmisluonto. Kaikkihan sen tietävät, että 
koulutuksiin hakevat ja valitettavan usein pääsevätkin 
sellaiset ihmiset, jotka eivät ole oikeasti kiinnostuneita 
jäämään alalle, joka vuosi on yllättävän monta koulun 
kesken jättänyttä.

Tämä on se mitä tämän koulutuksen kehittämisessä 
minusta pitäisi ottaa huomioon. Kyllä VOIMAA-han-
ke on ulkomaalaisille hyvä ja helpottaa heidän integroi-
tumistaan koulutusjärjestelmään. Mutta kaikkien suo-
malaisten mielestä, joiden kanssa olen jutellut koulun 

käytävillä, tupakkapaikalla ja lähinnä ruokalassa, tämä 
ohjelma kuulostaa todella hienolta vaihtoehdolta muu-
taman vuoden kouluun jonotukselle. VOIMAA-hanke 
auttaa ihmisiä löytämään itseään ja omia kiinnostuksen 
kohteitaan. 

Itse ajattelin aluksi 3D-suunnittelijan opintoja. Käy-
tyäni tutustumassa luokassa, meni vihdoinkin perille, 
että ei minusta ole enää istumaan tietokoneen ääressä 
hiomassa yksityiskohtia täydellisyyteen, vaan olen vuo-
sien varrella muuttunut yhä sosiaalisemmaksi olennoksi. 
Oli hienoa nähdä, miten 3D-opiskelijat tekivät todella 
upeita animaatioita pienissä ryhmissä, projektiluontoi-
sesti, mutta vielä hienompaa oli todeta, että minusta ei 
löytyisi inspiraatiota siihen työhön. 

Kulttuurituottajan työ alkoi näyttää siltä, mihin ha-
luaisin jatkossa panostaa. Omat kaveripiirit, mielikuvi-
tus ja kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet sen suun-
taisiksi, että ehkä jonkinlaista sporttitapahtumaa tai elo-
kuvan tynkää voisi pukata ilmoille, jos kovasti tahtoa 
löytyy. Tähän kuitenkin tarvitaan jonkinlaisten basic-
juttujen osaamista, mitä ehkä kaverit eivät jaksa selittää. 
Niinpä haen todennäköisesti keväällä koulutukseen.

José Makuya

Minä olen José Mateus Makuya. Tulin Angolasta. Olen 
asunut Suomessa melkein 3 vuotta. Olen vaatimaton, 
sosiaalinen ja kunnioitan aina toisia. Olen käynyt lukion 
kotimaassani. Mun äidinkieli on portugali, mutta puhun 
myös kikongoa, lingalaa, kissolongoa, fiotea ja osaan vä-
hän ranskaa, englantia ja espanjaa. Olen opiskellut suo-
mea toisena kielenä ja Suomen kulttuuria melkein kak-
si ja puoli vuotta Itä-Karjalan opistossa 2008 – 2009 ja 
Hesotessa Mava-luokalla 2009 – 2010.

Löysin valmentavan koulutuksen kaverin kautta. 
Kiinnostuin, koska löysin kurssin, jonka haluan teh-
dä valmentavan jälkeen, tieto- ja viestintäteknologian. 
Hain valmentavaan koulutukseen, koska halusin olla 
hyvin valmisteltu testiä varten ensi keväänä.

Minkälaisia odotuksia minulla oli valmennukses-
ta? Odotin oppia paljon. Esimerkiksi suomen kielessä,  
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matikassa ja tekniikassa. Hakeminen tuntui vähän han-
kalalta, koska oli monta kysymystä ja kaikkiin piti vastata.

Kun sain tietää olevani valittu koulutukseen, tuntui 
hyvältä ja samalla aikaa tuntui, että olen saanut enem-
män velvollisuuksia.

Jouduin kysymään työvoimatoimistosta, jos tämä 
kurssi kävisi työvoimakoulutuksesta, vastaus oli että ei, 
koska eivät tienneet valmennuksesta. Mutta meni vain 
2 – 3 päivää, ja kun olivat saaneet tietoa valmennukses-
ta, työvoimatoimisto hyväksyi sen. 

Ensimmäisenä päivänä kaikki oli vaikeaa, ymmär-
tää opetusta, Metropoliasta tai valmennuksen ohjelmas-
ta, tai miten voisin yksin etsiä materiaalia. Esimerkiksi 
Tuubista, Wikistä jne.

Opettajat olivat kärsivällisiä, erityisesti kun en ym-
märtänyt opetusta, monta kertaa he toistivat kärsivälli-
sesti ja ystävällisesti.

Minkälaista opetus on ollut? Hyvää, koska opiskeli-
joita ymmärretään, vaikka he eivät ymmärtäneet heti, 
opettajat etsivät aina toisen tavan, jonka opiskelijat hel-
posti ymmärsivät. 

Mitä ryhmänne on oppinut? Olen viihtynyt uusien 
koulukavereiden kanssa hyvin, olivat ystävällisiä. Pyri-
tään vain opiskelemaan yhdessä rauhallisesti. He olivat 
valmiita auttamaan toisiaan, jos esimerkiksi ei ymmärtä-
nyt hyvin opetusta tai ei ollut tunnilla.

Miten ryhmä on toiminut? Hyvin, oli ystävällinen 
ryhmä ja kaikki halusivat auttaa toisiaan, harjoittelim-
me aina yhdessä kun oli mahdollista.

Olen oppinut paljon asioita, mun opintojaksoil-
la ja elämässäni. Esimerkiksi viestinnästä; miten käy-
tetään word-ohjelmaa, power pointia, exceliä, miten 
tehdään sivu tai linkki ja tekniikkaa sanoinakin. Suo-
men kielen ymmärtäminen ja paljon uusia sanoja, mi-
ten muodostetaan passiivimuoto, tekstin lukeminen ja 
ymmärtäminen. Orientoituminen opintoihin: miten 
käytän materiaalia ja mistä voimme saada ne. Esimer-
kiksi: Wiki,Tuubi, eikä vain materiaalia, mutta myös 
miten voimme saada hyväkunto. Kulttuurista olen op-
pinut Suomen kulttuuria ja tottunut siihen. Minulla 

ei aikaisemmin ole ollut läheskään yhtä paljon tietoa 
kuin nyt. Olen oppinut, miten käyttää kameraa ja mi-
ten siirtää kuvia koneessa. Matematiikassa olen oppi-
nut yhtälöt ja yhtälöparit ja miten näytän ne graafises-
ti. Tämän justiin halusin oppia, tietokone- tai tekniik-
kajuttuja.

Olenko kokenut jotain myönteistä? Kyllä. Esimer-
kiksi, ennen en ole käyttänyt usein muistikirjaa. Min-
kälaisen kokemuksen olen näistä opinnoista kokonai-
suudessaan saanut? Kokemus on että jos haluan olla in-
sinööri, pitää opiskella kovasti, ei vain koulussa mutta 
kotonakin täytyy harjoitella.

Onko valmennuksesta ollut minulle hyötyä? Kyllä, 
oli paljon. Esimerkiksi: Opin miten etsiä materiaalia ja 
miten opiskella hyvin, ei vain valmennuksesta mutta 
minun elämäni oppimisesta. 

Onko valmennus auttanut ratkaisemaan jonkin on-
gelman? Joo, oli auttanut. Esimerkki: Ymmärrän nyt suo-
men kieltä enemmän kuin aloitin. Minulla oli vaikea ään-
tää ä, ö, y, h suomeksi ja ymmärtää suomalaiset äänteet. 

Kenelle valmennus mielestäni sopii? Kuka siitä hyö-
tyy eniten? Kaikki ulkomaalaiset, jotka haluavat jäädä 
tai asua täällä ja opiskella yliopiston, ammattikorkea-
koulun tai ammattikoulun koko ohjelman suomeksi. 
Opiskelija hyötyy. 

Mitä muuttaisin valmennuksessa, jos saisin itse päät-
tää? Miksi? Minä muuttaisin aikaa siten, että se kestäisi 
pitempään, esimerkiksi 6 tai 8 kuukautta. Koska silloin 
olisi enemmän tuntiopetusta ja oppitunnit toistuisivat ja 
opiskelijat saisivatkin aikaa harjoitella ja kysyä.

Mitä aion tehdä seuraavaksi elämässäni? Haluan ha-
kea keväällä mediatekniikkaan ja valmistua insinöörik-
si, sen jälkeen pääsee töihin.

Inna Alexandrova

Nimeni on Inna Alexandrova. Olen asunut kaksi ja puo-
li vuotta Suomessa, Riihimäellä, johon muutin Venäjäl-
tä, Pietarista, kun menin naimisiin suomalaisen rakkaan 
mieheni kanssa. 
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Kun olin etsimässä sopivaa koulutusta, löysin ilmoi-
tuksen internetistä HAMK-sivustosta. Sieltä näin, että 
AMK-valma koulutus olisi hyvä minulle. Sitten tiedus-
telin TE-toimistosta, saanko minä hakea opintoihin. 
Päätin käyttää tämän mahdollisuuden hyväkseni ja ha-
kea valmennukseen. 

Aikomukseni on täydentää ja päivittää aikaisempia 
opintojani, myös parantaa suomen kielen taitojani ja 
päivittää ammattiini liittyviä tietotekniikkataitoja, ku-
ten CAD-ohjelmiston käyttöä.

Erityisesti minua kiinnostaa työskentely suunnitte-
lijana. Olen kiinnostunut kone- ja tuotantotekniikan 
alasta, koska ammatiltani olen insinööri. Haluaisin työs-
kennellä samankaltaisessa ammatissa. Olen suorittanut 
Venäjällä viiden vuoden pituisen hyötykaivannaisten 
rikastamisen insinööri -tutkinnon Pietarin Vuori-insti-
tuutissa. Opetushallituksen päätöksen mukaan suoritta-
mani korkeakoulututkinto rinnastetaan Suomessa suori-
tettavaan ylempään korkeakoulututkintoon. Yliopiston 
valmistumisen jälkeen 1980-luvun lopulla työskentelin 
kaivoksen suunnitteluinsinöörinä viisi vuotta.

Suomessa en ole kuitenkaan vielä työskennellyt. On 
vaikeaa löytää uutta työpaikkaa kaivosteollisuudesta ja var-
sinkin, koska asumme Etelä-Suomessa, jossa miehelläni on 
vakituinen työpaikka, mutta jossa ei ole kaivosteollisuutta. 

Näin olemme päättäneet vaihtaa ammattia, joka 
mahdollisesti tarjoaisi uuden alun. Tavoitteenani on 
päästä AMK-opintoihin insinöörinkoulutusohjelmaan, 
joten valmentava koulutus näytti sopivalta minulle.

Hakeminen tuntui helpolta, minä täytin hakulo-
makkeen HAMK-sivustosta, tulostin ja lähetin sen to-
distukseni kanssa HAMKiin postitse. Sen jälkeen otin 
yhteyttä Riitta Metsäseen ja kaikki asiat tuntuivat ete-
nevän mukavasti.

Suomessa olen suorittanut maahanmuuttajille aikui-
sille tarkoitetun perusopetuksen Riihimäen Aikuisluki-
ossa, jossa olen opiskellut suomea kaksi vuotta. Valinta-
koe ei tuntunut liian vaikealta minulle.

Sekä kirjallinen valintakoe että haastattelu tuntui-
vat mukavilta. Keskustelin mielelläni opettajien kans-

sa, viihdyin tässä ilmapiirissä. Pidin koko meidän opet-
tajien ryhmästä enkä myöhemmin muuttanut mieltäni.

Olin hyvin rohkaisevana alussa valmennuksessa. 
Kaikki näytti uudelta ja mielenkiintoiselta. Valmennuk-
sessa innostuin helposti uusista asioista. 

Olen kokenut paljon hyödyllisiä asioita. Opiskelu-
taidot, vuorovaikutus, HOPSin tekeminen, miten tajuta 
vahvuuteni ja heikkouteni, miten kuvailla itseäni oppi-
jana, taitojani ja kykyjäni.

Suomalaiseen kulttuuriin, historiaan ja yhteiskun-
taan tutustuminen oli innostavaa.

Teimme ryhmän kanssa yhteinen matka Helsinkiin 
luonnontieteelliseen keskimuseoon, se oli todella muka-
vaa ja hauskaa kokemus. Kiitän järjestäjiä.

Olisikin hyvä parantaa tietotekniikkataidot ajan-
kohtaisiksi ja saada mahdollisuus suorittaa ATK-kortti, 
mikä ei onnistunut. Minun mielestäni tiedonhallinto-
taitoja on tarjottu liian vähän.

Mielelläni opiskelisin enemmän suomen kieltä. Vali-
tettavasti kielenoppituntia ei ollut ohjelmoitu tarpeeksi. 
Opin helposti kaikkia oppiaineita, mutta suomen kielen 
kirjoittamistaidot ovat vielä haasteellisia. Olen kuiten-
kin ylläpitänyt ja kehittänyt kielitaitoani paljon – sekä 
suullista että kirjallista suomen kielen taitoa. Mielestä-
ni kaikki muutkin opiskelijat ryhmässämme ovat huo-
mattavasti ylläpitäneet heidän kielitaitojaan. Kiitos pal-
jon opettajillemme Riitta Metsäselle, Jenni Valmulle ja 
Vesa Parkkoselle. Myös olemme tutustuneet Suomen 
koulutusjärjestelmään. Monet opiskelijat ovat tyytyväi-
siä HAMK-alakohtaisiin opintoihin tutustumiseen, eri-
tyisesti sosiaalialaan. 

Tämä AMK-valma-koulutus oli oikeastaan merkit-
tävä minulle, se auttoi minua tutustua Suomen koulu-
tus- ja työelämään.

Egle Martinonyte

Olen viisi vuotta sitten Suomeen muuttanut liettua-
lainen. Nimeni on Egle. Suomessa olen viihtynyt to-
della hyvin ja sopeuduin aika nopeasti suomalaiseen 
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ympäristöön. Heti Suomeen tultuani pääsin suomen kie-
len kurssille. Tuntui oudolta istua luokassa, jossa oli hy-
vin paljon ulkomaalaisia ihmisiä. Ihmeellistä oli se, että 
kukaan heistä ei puhunut yhteistä äidinkieltä. Kahden 
vuoden kuluttua päätin, että täytyy jatkaa eteenpäin, ja 
hain opiskelupaikkaa Porvoon ammattiopistosta. Vuon-
na 2007 pääsin opiskelemaan painoviestintää. Samaan 
aikaan suoritin lukion.

Opiskeluvuodet menivät nopeasti ja tiesin, että kou-
lun jälkeen tarvitsen lisää opiskelua. Vuoden 2010 ke-
väällä hain Metropolia Ammattikorkeakouluun media- 
tekniikan linjalle. Olin jo aika lähellä pääsyä opiskele-
maan, mutta valitettavasti niin ei käynyt. Kesän aika-
na yritin keksiä jotain tekemistä tulevalle vuodelle. Oli 
pakko täyttää vapaa-aikaa tekemällä jotain hyödyllis-
tä. Etsiessäni lisää opiskelupaikkoja Metropolian net-
tisivuilta ihan sattumalta löysin AMK-opintoihin val-
mentavan koulutuksen maahanmuuttajille. Päätin heti, 
että sinne täytyy hakea, koska ei ollut mitään menetet-
tävää. Pääasia miksi tarvitsin tätä koulutusta, oli suomen 
kieli. Tiesin, että sitä täytyy harjoitella ja tämä olisi hyvä 
mahdollisuus. Myös opetuksen sisältö tuntui mielenkiin-
toiselta. Työnelämän tuntemus, vuorovaikutus- ja vies-
tintätaidot, orientoivat opinnot sekä muut sisällöt kas-
vattivat kiinnostusta.  

Valintakokeessa kaikki ihmiset olivat uusia, enkä 
tuntenut ketään. Mutta olin ihan rentona, koska ilma-
piiri valintakokeessa oli hyvä. Valintakokeeseen kuului 
suomen kielen ja matematiikan testi, sekä ryhmätyös-
kentely ja haastattelu. Mietin, miten ryhmätyöskente-
ly sujuu, koska emme tunne toisiamme. Mutta se sujui 
tosi hyvin, oli helppoa ja mielenkiintoista työskennel-
lä ”tuntemattomien” kanssa. Haastattelussa minua haas-
tatteli kolme opettajaa. Sekin meni hyvin, koska opetta-

jien kanssa oli helppoa puhua, tuntui siltä, että olemme 
jo tavanneet aikaisemmin.

Ensimmäisenä päivänä tutustuimme kouluun ja sen 
ympäristöön, opettajiin ja luokkatovereihin sekä luku-
järjestykseen. Opiskelijatoverit vaikuttivat kivoilta ja 
rennoilta. Meillä oli paljon yhteistä puhuttavaa. 

Minusta oli kiva ainakin kolme kertaa viikossa vaih-
taa ympäristöä, tutustua uusiin ihmisiin sekä ammatti-
korkeakouluun, johon toivottavasti myöhemmin pääsen 
opiskelemaan. 

Kurssilta sain lisää tietoa siitä, mitä Metropolia Am-
mattikorkeakoulussa opiskellaan. Sain myös mahdolli-
suuden tutustua lähemmin kiinnostavaan alaan, osal-
listua luentoihin sekä tutustua Metropolian tarjoamiin 
muihin mahdollisuuksiin, mm. kirjastoon.   

Tutustuin uusiin ja kiinnostaviin asioihin, joista en 
tiennyt aikaisemmin, esimerkiksi kansainvälistymisen 
mahdollisuuksiin, hakuun ammattikorkeakouluihin. 

Oli mielenkiinoista kuunnella ja osallistua luentoi-
hin. Vaikka paljon asioita tiesin jo aikaisemmin, mutta 
niiden kertaamisesta ei ollut haittaa. Olen tyytyväinen 
siihen, että esim. suomen kielen tunnilla, kun puhuin, 
opettaja korjasi minun tekemät virheet. Sitä kukaan ei 
ole aikaisemmin tehnyt. Nyt itse huomaan milloin teen 
virheitä ja yritän, että ne eivät toistuisi. 

Hyvä puoli on myös se, että saimme mahdollisuuden 
suorittaa kurssit, joita suorittavat myös amk-opiskelijat, 
ja myöhemmin jos pääsee opiskelemaan, ne kurssit hy-
väksiluetaan. 

Tässä koulutuksessa ymmärsin, että opiskelu ammatti-
korkeakoulussa vaatii paljon kärsivällisyyttä, aikaa ja tietys-
ti kiinnostusta. Itse opiskelu valmentavassa koulutuksessa 
olisi vielä hauskempaa ja hyödyllisempää, jos olisi enem-
män opiskelijoita. Valitettavasti siihen emme voi vaikuttaa. 
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Valman ja yritysyhteistyön jäsennykseksi laadittu kuva, jonka ajatuksena on hahmottaa eri 
koulutusten ja perehdytysten yhteisiä osia ja toisaalta erityispiirteitä ja –tarpeita.

Kotoutumiskoulutus AMK-valmentava

Työelämäperehdytys
asiantuntija- ja 

esimiestehtäviin

Arjen taidot

AMK-
opiskelutaidot, 

alakohtaiset 
opiskeluvalmiudet

Suomen kieli,
kulttuurituntemus,

työelämtaidot

Vuorovaiku-
tustaidot

Esimiestaidot, 
tavoitteellinen vuorovaikutus, 

palautteen antaminen

Työyhteisö,
työntekijän 

rooli, säännöt

Opiskelutaidot, 
yhteiskuntatietous
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Miksei maahanmuuttaja työllisty Suomessa? Työnantajat perustelevat 
useimmiten tilannetta kielitaidon tai sopivan tutkinnon puutteella, monesti 
syytetään myös taloussuhdanteita. Kyse voi olla myös asenteista. Joissakin 
työyhteisöissä monikulttuurisuus on tunnistettu voimavaraksi. Edelläkävijät 
tarvitsevat työvoimaa, riippumatta työntekijöiden syntyperästä. Erilaisia toi-
mintamalleja työyhteisöjen monikulttuurisuuden lisäämiseksi on kehitteillä.

Tutkimusmatka 
 työyhteisössä2 | 
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KEsKUstELtAEssA maahanmuuttajakysymyksistä hollantilaisilla kokemus on runsas ja 
pidempiaikainen. Marion ja Hans-Peter puhuvat luottamuksesta: milloin ja miten syntyy 
luottamus vieraisiin, joka on tärkeä sekä työyhteisöissä että muussa arkielämässä. Entä 
kuinka ihmiset olettavat, että heitä kohdellaan? Kulttuuri on vain yksi osa isoa palapeliä, 
vaikka juuri työyhteisöissä tulee esiin tilanteita, joissa kulttuuriset tavat tehtävänasette-
lussa ja ratkaisutavoissa ovat hyvinkin erilaiset. Toimialoittain tarkasteltaessa esimerkiksi 
rakennus- ja LVI-aloille on vaikeaa löytää hollantilaisia tekijöitä. Maahanmuuttajataustaiset 
henkilöt perustavat näille aloille myös itse yrityksiä, ja heitä autetaan tässä työssä.

Päivi Keränen & Anja Rouhuvirta 
Matkaraportti: Tapaaminen kansainvälisen nuorkauppakamarin JCIAI:n kanssa  
Amsterdamissa 16. 2. 2010
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Matka kauas

Tiedän, ettei Herra tarkoituksetta ole meitä näin kauas 
lähettänyt. Kerran, jos se hänen tahtonsa on, pääsem-
me kyllä lähemmäs omaisia. Jollei se ole hänen tahtonsa, 
tyydymme olemaan tämän vieraan kansan keskuudessa. 
Mahdottomalta tuntuu tutustua heihin.

Miltä ihmisestä tuntuu, kun hänen on jätettävä tuttu 
ympäristönsä, sen tavat ja ihmiset, ja hänet riuhtaistaan 
keskelle uutta ja outoa? Kuka on tässä lainattu henki-
lö? Kuinka hänen käy? Mikä on hänen jumalansa nimi? 
Mikä on tämä vieras kansa? Sopeutuuko hän tuon vie-
raan kansan keskuuteen? Ja minne hän itse asiassa joutui 
– ja miksi? Saiko hän töitä? Etenikö uralla? Miten ihmi-
set hänen ympärillään suhtautuivat häneen?

Ote on pastori Kaarlo Haavion vaimon Annan kir-
jeestä kotiväelleen Messukylään, nykyiselle Tampe-
reelle, 1800-luvun lopulla. Miten kauas nuori rouva 
oli oikein joutunut? Olivatko puolisot matkanneet lä-

hetystyöhön? Kiinaan tai johonkin Afrikan kolkkaan?  
Eivät. Kaarlo oli saanut ensimmäisen papinpaikan 
Temmeksestä Pohjois-Pohjanmaalta. Sieltä Anna nyt 
kirjoitti.

Nykyteitä matkaten väli Messukylästä Temmekseen 
on Liikenneviraston mukaan tasan 444 kilometriä. An-
nan kirje löytyy Jaakko Haavion teoksesta Mennyttä ai-
kaa muistelen.

On lohdullista tietää, että aikojen kuluessa maatalon 
tytär Anna tutustui sekä pohjoispohjalaisiin että muu-
tamaan muuhunkin ”kansaan” Suomen rajojen sisäl-
lä. Elämänsä aikana hän eteni papin rouvan uralla var-
sin hyvin, sopeutui ja kotoutui erilaisiin tapoihin, mur-
teisiin ja ihmistyyppeihin, niin mahdottomalta kuin se 
aluksi olikin tuntunut.

Aina liikkeessä

Paljon on muuttunut muutaman sukupolven aikana, rei-
lussa sadassa vuodessa. Nykypäivän Anna saa olla valmis 

Matkalla mahdolliseen
Anja Rouhuvirta
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sopeutumaan uusiin tai monikulttuurisiin ympäristöihin 
omalla tavallaan. Suomalaiset yritykset kansainvälisty-
vät. Moni alun perin suomalainen yritys tai aikaisem-
min kokonaan suomalaisten hallussa ollut toimiala on 
joko siirtynyt ulkomaiseen omistukseen tai osaksi mo-
nikansallista yritysrypästä. Samalla ulkomailta muuttaa 
Suomeen ihmisiä, joiden tavoite myös on löytää oma 
paikkansa maailmassa. Jotkut heistä ovat hyvin koulu-
tettuja ja hyvän työhistorian omaavia, toiset eivät osaa 
lukea. Jotkut heistä ovat nykypäivän nuoria koulutettuja 
nomadeja, jotka kulkevat maasta ja työstä toiseen kutsu-
en itseään maailmankansalaisiksi.

Monikansalliset työyhteisöt ovat arkipäivää yhä laa-
jemmin myös Suomessa. Suomalaisten on laajennet-
tava kielitaitoaan ja opittava sopeutumaan ja toimi-
maan erilaisissa työkulttuureissa. Sellainen näkökulma 
ja lähtökohta, jossa tarkastellaan ainoastaan sitä, mi-
ten Suomeen muuttavan ihmisen on muokattava itsen-
sä paremmin peliin sopivaksi palikaksi, on nykypäivä-
nä riittämätön. Meidän kaikkien on muututtava, koska 
kansainvälinen talous muuttaa meitä kaikkia. Yritykset 
ja työntekijät ovat globaalissa liikkeessä. Monikulttuuri-
suuden Anna kohtaa yhä useammin joko asiakkaissaan, 
yrityksensä työkulttuurissa, työtovereissaan tai yhteis-
työkumppaneissaan.

Business-luokan matkustajilla  
on vastuullinen paikka

Vuosien 2010 – 2011 vaihteessa sekä Englannin että Sak-
san päämiehet toivat julki tyytymättömyytensä omien 
maidensa monikulttuurisuuteen tähtäävien toimien on-
nistumiseen. (ks. esim. BBC news Europe 2010 ja Num-
ber10.gov.uk 2011). Molemmat halusivat aktiivisempia 
toimia kummaltakin osapuolelta: sekä maahanmuuttajil-
ta että kanta-asukkailta. Paljon painoa kiertyy työn ja 
työyhteisöjen ympärille, kun puhutaan sopeutumisesta, 
kotoutumisesta, sitoutumisesta, toiseen maahan asettau-
tumisesta ja juurtumisesta tai toisaalta vetäytymisestä, 
eristäytymisestä tai suvaitsemattomuudesta. 

ESR-ohjelman ohjelma-asiakirjaa lainaten:

Kulttuuristen konfliktien kärjistymisen ehkäisemiseksi ja 
maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta on keskeistä 
osallistuminen yhteiskuntaelämään, sijoittuminen työelä-
mään ja syrjimättömyys työssä ja koulutuksessa. (EU:n 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite 2008.)

Työllistyminen, arvostus, ihmissuhteet ja hyväksyntä 
työyhteisössä sekä mahdollisuus edetä uralla ovat useim-
mille ihmisille tärkeä osa sopeutumista ja juurtumista. 
Tästä näkökulmasta katsottuna nimenomaan työnan-
tajilla ja heidän toimillaan on suuri merkitys maahan-
muuttajien kotoutumisessa.

Organisaatiot palkkaavat tai ovat palkkaamatta, or-
ganisaatioissa kehitetään tasa-arvoisia työyhteisöjä tai 
ollaan kehittämättä, niissä tuetaan urakehitystä tai ol-
laan tukematta. Asian tärkeyteen nähden on merkil-
listä, miten vähän on tutkittu esimerkiksi työnantaji-
en valmiuksia arvioida maahanmuuttajien koulutuksen 
tai työhistorian hyödyllisyyttä taikka heidän valmiuksi-
aan tukea maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden-
sä uraa. Koska työpaikka on keskeinen kanssakäymisen 
foorumi, on tärkeää miten kohtaaminen ja tilanteiden 
hallinta työelämässä on järjestetty ja ohjattu.

Tilanteessa, jossa kunnat ja valtio supistavat työvoi-
maansa tehostamisen nimissä, näyttää yksityisille yrityk-
sille siirtyvän yhä suurempi vastuu maahanmuuttajien 
kotoutumisesta työelämän kautta.

Kysymyksiä matkustajille

Yhtenä tehtävänä Voimaa-projektissa oli selvittää met-
ropolialueen organisaatioiden halukkuutta ja tarvet-
ta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään 
asiantuntija-, esimies- tai työnjohtotehtäviin. Asian sel-
vittämiseksi projektissa toteutettiin työnantajille suun-
nattu Internet-kysely (Rouhuvirta 2011).

Kysely sijoittui vuosiin 2009 ja 2010, joista ensim-
mäistä luonnehti taantuma ja toista kiristyvä ilmapii-
ri maahanmuuttajia kohtaan. Maahanmuuttajataustais-
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ten työntekijöiden tilannetta koskevaa haastatteluase-
telmaa hankaloitti osaltaan myös keskustelu harmaasta 
taloudesta, jossa työnantajien lainvastainen toiminta on 
arvioiden mukaan laajinta aloilla, joilla on myös enem-
män maahanmuuttajataustaista työvoimaa: siivous ja 
kunnossapito, ravintola-ala, rakentaminen ja logistiik-
ka. (Hirvonen, Lith & Walden 2010.)

Nämä olivat aloja, joihin myös kysely kohdennet-
tiin. Muita aloja olivat henkilöstövälitys, kaupanala, 
opetus ja koulutus, järjestöt ja organisaatiot, konsul-
tointi sekä teollisuus ja automaatio. Tilastojen mukaan 
myös näillä toimialoilla on ensiksi mainittujen lisäk-
si runsaammin maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä  
(Tilastokeskus 2008).

Kun jollakin alalla on työvoimapulaa, on maahan-
muuttajankin 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, maataloudes-
sa kausityöläiset ja terveyden hoidon alueelta varsinkin 
lääkärit ja sairaanhoitajat. Suomalaiset yritykset ja työn-
antajat eivät välttämättä ole olleet erityisen hyvin val-
mistautuneita asian vaatimiin toimiin (Työvoiman maa-
hanmuuton edistämisen yhteistyömuodot lähtömaiden 
kanssa – hankkeen loppuraportti 2008). Aktiivisimmin 
on toimittu juuri terveydenhoidon alueella, joka ei kuu-
lu Voimaa-projektin piiriin (Lehtonen 2009).

Reilut sata toimitusjohtajaa tai henkilöhallinnon 
päättäjää vastasi projektin koulutushalukkuutta ja -tar-
vetta koskevaan kyselyyn. Lisäksi haastateltiin henkilö-
kohtaisesti seitsemää työnantajaa, kahdeksaa asiantun-
tijaa ja verrokkiryhmänä kahtatoista työntekijää, jot-
ka työskentelivät kotimaansa ulkopuolella Suomessa tai 
muualla Euroopassa.

Kyselyyn vastanneet työnantajat edustivat kaiken 
kokoisia organisaatioita monipuolisesti. Eniten, yli puo-
let vastaajista edusti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Vas-
taajien aktiivisuus kertoo siitä, että asia on myös pienten 
ja keskisuurten yritysten mielestä kommentoinnin arvoi-
nen, vaikka maahanmuuttajataustaisen työvoiman sisäl-

tämien resurssien haltuunoton pitkän tähtäyksen suun-
nitelmat ja toimenpideohjelmat tehdäänkin enemmän 
suurissa yrityksissä taikka kuntien ja kaupunkien tai op-
pilaitosten ja etujärjestöjen piirissä.

Tutkimusten mukaan suomalaiset työnantajat kou-
luttavat työntekijöitään eniten Euroopassa ja suoma-
lainen työnantaja myös useimmiten maksaa työnteki-
jöidensä lisäkoulutuksen (Eurofound 2007).

Koulutusta kustannetaan tasapuolisesti kaikille työ-
voiman tasoille suorittavasta portaasta johtohenkilöihin 
asti ja kaikkia koulutustapoja käytetään hyväksi vain 
painotusten vaihdellessa jonkin verran. Henkilöstökou-
lutus voi olla sekä yksilökoulutusta että työyhteisön ke-
hittämiskoulutusta. Henkilöstön kehittämisen yleisinä 
tavoitteina ovat työntekijän suorituskyvyn ja toimin-
tavalmiuden ylläpitäminen niin, että hän pystyy työs-
kentelemään täysipainoisesti huomioiden sekä nykyis-
ten että tulevien työtehtäviensä vaatimukset. (Ågren 
2009.)

Internet-kyselyn vastaajista suurimmalle osalle kou-
lutuksen suuntaaminen erityisesti maahanmuuttaja-
taustaisiin työntekijöihin oli melko vieras ajatus. Ylei-
sesti vastaajat korostivat kohtelun tasapuolisuutta ja 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua koulu-
tukseen.

Noin joka viidennessä yrityksessä oli käyty keskus-
teluja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kou-
luttamisesta esimiestehtäviin. Toteutuksen tai suunnit-
telun tasolle urakehitystä tukeva koulutus oli noussut 
joka kuudennessa yrityksessä. Joka neljäs vastaajayritys 
tai organisaatio oli kiinnostunut maahanmuuttajataus-
taisen henkilöstönsä lisäkoulutukseen liittyvästä koulu-
tusyhteistyöstä, ja runsas neljäsosa oli halukas osallistu-
maan koulutukseen, joka tukee maahanmuuttajataustai-
sen henkilöstön urakehitystä. Kysyttäessä vastaushetken 
tilannetta suurin osa, yli 70 % vastaajista, kuitenkin il-
moitti, ettei heidän yrityksellään tai organisaatiollaan 
ole vastaushetkellä tarvetta tällaiseen koulutukseen.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä olivat heidän yrityk-
sensä tai organisaationsa esteet tukea maahanmuuttaja- 
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taustaisen henkilöstön urakehitystä. Useimmin urakehi-
tyksen esteeksi mainittiin sopivien työtehtävien puute. 
Sopivien henkilöiden puuttuminen oli lähes yhtä mer-
kittävä syy kuin resurssien puutekin, mikä osoittaa re-
surssiongelmien lisäksi kohtaantumisongelman.

Kyselyyn vastanneiden yritysten osalta niiden ha-
lukkuus ja mahdollisuus jatkokouluttaa omia maahan-
muuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esi-
mies- tai työnjohtotehtäviin riippuu ennen kaikkea 
työllisyystilanteesta. Kustannustehokkainta on löytää 
mahdollisimman valmiita työntekijöitä. Kyselyssä esiin 
tullut koulutustarve, joka ei välttämättä ole vielä rea-
lisoitunut, on kuitenkin varmasti todellinen. Vastauk-
sista ilmenee, että tilanteissa, joissa työnantaja palkkaa 
esimerkiksi työvoimapulan, asiakastehtävien hoidon 
tai muun erityissyyn vuoksi suorittavan tason tehtäviin 
maahanmuuttajia, voi olla järkevää ja tarpeellista kou-
luttaa joku heistä esimieheksi. Toisaalta yhtä hyvin sa-
masta syystä voi nousta tarve kouluttaa suomalaisperäi-
siä työnjohtajia monikulttuurisuuteen tai lisätä heidän 
kielitaitoaan.

Erityisesti maahanmuuttajille yritysten suuntaama 
koulutus on useimmiten osa rekrytointia, esim. kaupan 
tai palvelujen osalta – tai tavoitteena on henkilön sen-
hetkisen työtehtävän osaamisen päivittäminen. Sellai-
nen näkökulma, että lisäkoulutuksen avulla voitaisiin 
ottaa yrityksen hyödyksi esimerkiksi työntekijän aikai-
sempi koulutus tai osaaminen ja siirtää hänet uusiin teh-
täviin sitä kautta, ei tullut esiin.

Vastaajilta kysyttiin myös halukkuutta osallistua sel-
laiseen koulutukseen, joka auttaisi yritystä arvioimaan 
työntekijöiden aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta. 
Taustalla on kysymys siitä, kuinka yritykset voisivat hyö-
dyntää sitä osaamispotentiaalia ja tietotaitoa, joka kät-

keytyy heidän maahanmuuttajataustaiseen työvoimaan-
sa. Suhteellisin pienin panoksin yrityksellä olisi mahdol-
lisuus kartoittaa osaaminen ja täydentää tai ajantasaistaa 
se työpaikan tarpeisiin istuvaksi. Maahanmuuttaja saat-
taa olla juuri se kokonaisuuden osa, jota tarvitaan.

Osaamisen arviointiin valmentava koulutus puuttui 
yli 90 % vastaajayritysten ja – organisaatioiden henkilös-
töhallinnolta. Runsas viidesosa vastaajista ilmoitti yh-
tiönsä tai organisaationsa olevan halukas osallistumaan 
koulutukseen, joka liittyy maahanmuuttajataustaisten 
työntekijöiden osaamisen arviointiin.*

Yhdessä vai erikseen?

Eivätkö yritykset ole kiinnostuneita selvittämään, mitä 
aineettomia pääomia käyttämättömien resurssien muo-
dossa kätkeytyy niiden henkilöstöön? Eikö osaamisen ar-
viointi kiinnosta? Suomeen on muuttanut ihmisiä, joille 
joku toinen maa on kustantanut ehkä kalliinkin koulu-
tuksen, jota emme ehkä hyödynnä. Entä aikaisempi työ-
kokemus, eikö sillä voisi olla arvoa? Yrityksillä voi olla 
osaamisresursseja, jotka jäävät sekä kartoittamatta että 
hyödyntämättä.

Mikä selittää sen, että kaikki nämä tohtorit, maiste-
rit, insinöörit tai opettajat eivät löydä koulutustaan vas-
taavaa työtä? Onko kyse puutteellisesta kielitaidosta tai 
ehkä työnantajan asenteista johtuvasta heikentyneestä 
lähinäöstä? Vai pelottavatko erilaisten yrityskulttuurien 
tai työtapojen muodostamat esteet?

European Association for People Management -jär-
jestön kysyessä eurooppalaisilta toimijoilta muun muas-
sa nykyistä osaamista erilaisuuden hallinnassa (mana-
ging diversity) ja globalisaation hoidossa (managing glo-
balisation) sekä niiden tärkeyttä tulevaisuudessa, niin 

* Tarkemmin ks. Rouhuvirta, Anja: ”Samalle viivalle; Selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta 
 kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- tai työnjohtotehtäviin.” (Voimaa – voima 
 varoja maahanmuuttajista -projekti 2011)
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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 tule-
vaisuudessa niiden katsottiin olevan vähemmän tärkei-
tä. Koko Euroopan tasolla tulokset olivat samansuuntai-
set. (The Boston Consulting Group 2009.)

Vaikka asenteilla voidaan selittää paljon, se on kui-
tenkin vastauksena aivan liian yksioikoinen. Suomi on 
kielellisesti ja kulttuurillisesti monoliittinen yhteiskun-
ta. Monikulttuurinen toimintaympäristö vaatii uuden-
laista lähestymistä koko työyhteisöltä. Kirjassaan In-
ternational Dimensions of organizational behavior Nancy 
Adler ja Allison Gundersen kuvaavat käytännön ti-
lanteiden kautta, miten ihmisten kulttuurillinen taus-
ta määrittelee vaikkapa sitä, miten erilaisia tilanteita 
työprosesseissa tulkitaan, miten ne otetaan käsittelyyn 
ja miten niiden suhteen menetellään. Esimerkiksi siel-
lä missä länsimainen ihminen näkee joukon ongelmia, 
jotka on ratkaistava, aasialainen on taipuvaisempi näke-
mään sarjan tilanteita, jotka on hyväksyttävä.

Samassa tutkimuksessa vertailtaessa mono- ja mo-
nikulttuurisia työryhmiä ja niiden tahokkuutta, näytti 
keskimääräinen tehokkuus keskittyvän Gaussin käyrällä 
monokulttuurisille ryhmille, kun taas monikulttuuriset 
ryhmät saavuttivat sekä erityisen tehokkaita ja toisaal-
ta tehottomia tuloksia. Tutkimuksen mukaan monikult-
tuurisuus voi lisätä ryhmän luovuutta mm. pakottamalla 
keskittymään toisten ymmärtämiseen ideoiden, peruste-
lujen ja merkitysten ymmärtämiseksi. Lisääntynyt luo-
vuus voi puolestaan johtaa parempiin ongelmankäsitte-
lyihin ja useampiin vaihtoehtoisiin ratkaisutapoihin.

Toisaalta monikulttuurisuus voi aiheuttaa sen, että 
ryhmästä tulee vähemmän tehokas ja huonosti toimi-
va. Monikulttuurisuus voi vähentää ryhmän yhteenkuu-

luvuutta, lisätä epäluottamusta ja aiheuttaa klikkiyty-
mistä. Ryhmässä viesti ei mene perille, koska puhe on  
hitaampaa ja epätäsmällistä, ja jännitteet lisäävät stres-
siä. Stressi puolestaan aiheuttaa enemmän kielteisesti 
vaikuttavaa käyttäytymistä. Stressi ja vähäinen yhteen-
kuuluvuus taas aiheuttavat kyvyttömyyttä arvioida ih-
misiä ja ideoita, saavuttaa yhteisymmärrystä päätöksis-
tä ja toimia yhteistoimin. (Adler & Gundersen 2008.)

Monikulttuurisen työelämän haasteiksi ovat erityi-
sesti osoittautuneet mm. omakulttuurikeskeisyys, non-
verbaalinen viestintä, korkean ja matalan kontekstin 
viestintätyylit, aikakäsitys ja arvot, esimerkiksi valtae-
täisyyteen tai yksilöllisyyteen vs. yhteisöllisyyteen liitty-
vät. (Salo-Lee, 2005.)

Business-luokka tarvitsee sparrausvaunun

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden urakehityksen 
tukemisen taustalla on ajatus siitä, että jokaisella työn-
tekijällä organisaatiossa on tasavertainen mahdollisuus 
edetä urallaan omien kykyjensä ja taitojensa pohjalta. 
Tasavertaisuuden tukemisessa maahanmuuttajille suun-
natulla koulutuksella katsotaan olevan tärkeä merkitys.

Katse kannattaa kuitenkin suunnata myös pöydän 
toiselle puolelle. Pitää kiinnittää huomiota siihen, että 
myös työnantajat, yritysten henkilöstöhallinto ja työn-
johtokin tarvitsevat koulutusta ja sparrausta – esimer-
kiksi käytännön tietoa ja ohjausta monikulttuurisen 
työyhteisön johtamisesta ja hallinnasta tai koulutusta 
aineettoman pääoman johtamisesta – toiminnasta, jol-
la pyritään ohjaamaan ja kehittämään organisaation ai-
neettomia resursseja ja niiden hyödyntämistä.

Jos monikulttuurisuus halutaan tuoda aidosti esiin or-
ganisaatioiden voimavarana, kannattaa tukea niitä, jot-
ka organisaatioita rakentavat, ylläpitävät ja kehittävät.
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Harrastavatko työnantajat syrjintää maahanmuutta-
jia kohtaan vai onko kyse vain riskien minimoimisesta? 
Missä menee se ohuen ohut veteen piirretty viiva? Mikä 
on Suomen kansan näkemys maahanmuuttajiin kohdis-
tuvista asenteista? Tarkastelin asiaa sosiaalisen median 
kautta.

Ei työnantaja yleensä jätä palkkaamatta työntekijää, 
jonka arvioi selvästi tuottavimmaksi, mutta on eri asia, 
osaako hän tunnistaa sellaisen. Rekrytointi tehdään aina 
enemmän tai vähemmän epätäydellisen tiedon ja mieliku-
vien varassa. Kyse on usein luottamuksen asteesta, jota 
jotkut vähäpätöisiltäkin vaikuttavat seikat lisäävät tai vä-
hentävät. Usein rekrytoidessa ei välttämättä edes etsi-
tä parasta, vaan valitaan tarpeeksi hyvistä se, johon liit-
tyy vähiten epävarmuustekijöitä. (Nimimerkki ”Roope”, 
Hommafoorumi.)

Väärä nimi

Ennakkoluuloja voi syntyä jo pelkästään henkilön ni-
mestä. Moni työnantaja jättää työnhakuprosessissa au-
tomaattisesti henkilön pois, jonka nimi on jollain ta-
paa ”väärä”, eli toisin sanoen liian ulkomaalainen. Moni 
väittää tätä ennakkoluuloksi, moni tietoiseksi riskien 
minimoimiseksi. Täysin samalla CV:llä hakeneista työn-
tekijöistä ulkomaalaisen nimen omaava henkilö jää eit-
tämättä toiseksi. Suomalainen on turvallisempi vaihto-
ehto.

Kyse ei ole syrjinnästä, vaan rationaalisesta päätöksente-
osta vajaiden tietojen vallitessa. On selvää, että jos koko 
elinikänsä johonkin yhteiskuntamalliin akkulturoitunut 
ja taannoin maahan saapunut henkilö ovat rekrytoinnis-
sa vastakkain vastaavalla CV:llä, jälkimmäisellä täytyy 

Asenteet puhuttavat
Antti Pihlajaniemi
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olla jotain aivan erityistä tarjottavaa tullakseen valituksi 
(esim. olennaisesti matalampi palkkatoive). Työhönot-
taja pyrkii minimoimaan rekrytointiriskiä ja huomattava 
kulttuuriero on huomattava riski. Tämä vaikuttaa ole-
van aivan mahdoton asia käsitettäväksi henkilöille, jotka 
eivät ole koskaan rekrytoineet ihmisiä erityisesti omalla 
taloudellisella riskillä. Rekrytointi ei ole mitään ”sosiaa-
lisen oikeudenmukaisuuden” toteuttamista, vaan yritys-
ten (strategista) toimintaa. Julkisen puolen suojatyöpai-
kat ovat luonnollisesti asia erikseen. (Nimimerkki ”gloa-
mig”, Hommafoorumi.)

Riskien minimointi. Sitähän se on, mutta millä perus-
teilla tämä ihanteellinen tulos lasketaan? Ennakkoluu-
loilla. Kun tiedot työnhakijasta ovat hatarat, siihen on 
pakko nojautua. Oman lehmän ollessa ojassa, turvallisin 
vaihtoehto on aina se mikä valitaan.

Nyt ei tavallisesta poiketen yritetäkään kieltää että ul-
komaalaisten olisi vaikeampaa saada töitä työnantajan 
ennakkoluuloista johtuen, nyt nämä ennakkoluulot on 
käännetty hyveeksi. Esitätte että työnantajalle on kan-
nattavaa 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. (Nimimerkki ”kmruuska”, Hommafoorumi.)

Nimeen viittaavasta syrjinnästä ei ole tehty tutki-
muksia Suomessa, mutta muun muassa Ranskassa ja 
Englannissa tehdyt tutkimukset vahvistavat tämän. Pe-
rinteisellä brittiläisellä nimellä joutui lähettämään lähes 
puolet vähemmän hakemuksia päästäkseen haastatte-
luun kuin aasialaisella tai afrikkalaisella nimellä, vaikka 
koulutus ja työkokemus olivat kaikilla identtiset.

Britannian työministeriö selvitti työnhaussa piilevää ra-
sismia näiden kolmen tekaistun hakijan voimin vii-
me marraskuussa ja toukokuussa. Tutkijat eivät pysty-
neet selittämään kandidaattien erilaista kohtelua millään 
muulla kuin sillä, että Mahmood on selvästi aasialainen 
ja Namakembe afrikkalainen nimi.

Britanniassa on siis edelleen runsaasti työnantajia, 
jotka palkkaavat mieluummin valkoisen kuin tumman 
tai mustan työntekijän. Maan keskuskauppakamari yritti 
silti tyrmätä tutkimuksen sanomalla, ettei se ollut tilastol-
lisesti edustava. Ei se ehkä kaikkia väitöskirjalta vaativia 
mittoja täyttänytkään, mutta tulos on sen verran räikeä, 
että lisäselvitykset tuskin sitä miksikään muuttaisivat.

Ja kaikkein räikein tilanne on juuri niissä kauppa-
kamarin edustamissa pienissä ja keskisuurissa yrityksis-
sä. Julkisella sektorilla hakijoiden kohtelu oli lähes yhden-
mukaista ja suurissa yrityksissä selvästi tasavertaisempaa 
kuin pienissä. (Taloussanomat.)

Väärä uskonto

Maahanmuuttajia ei kohdella yksilöinä, vaan suomalai-
siin verrattuna täysin erilaisista kulttuureista tulevat lai-
tetaan kaikki samaan pakettiin. Toisaalta on myös yri-
tyksiä, jotka yrittävät globalisoida imagoaan ja näin ol-
len puolestaan syrjivät suomalaisia hakijoita. Mutta 
henkilöt joita halutaan ovatkin maista, joita Suomes-
sa ihaillaan ja joissa kulttuuri on paljon Suomea vastaa-
va. John Smith kuulostaa hienommalta, kuin Abdullah, 
vaikka lähtökohdat heillä olisivat samat.

Tai se että John Smith on kristitty. Eri uskontoihin 
liittyy myös paljon luuloja: osa rukoilee suurimman osan 
työajasta, osa ei kunnioita naisia jne. On totta että tällais-
takin harjoitetaan, mutta tietty uskontoryhmä ei ole vain 
yksi suuri lauma täysin samalla lailla käyttäytyviä ihmisiä. 
Onhan kristitytkin kaikki yksilöitä: osa pitää uskontoaan 
täysin yhdentekevänä ja kiihkouskovaisia löytyy aina.

Kieli-ihmisenä tulen juttuun mm. muslismien kans-
sa. Sen rauhallisempia ihmisiä en tunne. Äärimuslis-
mit ovat oma luokkansa. On suuri virhe puhua muslis-
meista yleensä, koska heissä on niin erilaisia suuria ryh-
miä. Monet muslimia tunnustavat ovat täällä meidän 
läntisessä maailmassamme huippulääkäreitä, tiedemie-
hiä, bisnesihmisiä jne. Sorry nyt vaan mutta heidän sil-
missään me suomalaiset saatamme muistuttaa tietämät-
tömältä, tollota metsäläiskansalta. Niin meistä muu-
ten ajattelevat monet ulkomaalaiset jotka ammattinsa 
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tai tutkimuksensa vuoksi ovat ajautuneet Suomeen ti-
lapäisesti. Tunnen monia joiden mielestä on yllättä-
vää että teknologian alalla menestyneen Suomen kan-
san valtaosa tuntuu olevan aivan jotain jälkeenjäänyt-
tä poppoota. Suomalaiset kyllä ajattelevat että heillä on 
oikeus mennä minne tahansa ja asettua sinne asumaan 
mutta ovat todella huonoja ottamaan muita vastaan.  
(Nimimerkki ”Suomalainen nainen”, Helsingin Sano-
mat.)

Lisäksi voisi nostaa esiin jähmeän lainsäädännön ja ir-
tisanomissuojan, joiden ansiosta yrityksille koituu koh-
tuuttomia haittoja uusien ihmisten palkkaamisesta ja 
”kokeilemisesta”. Asiakasyrityksellä oli töissä Euroopas-
sa yliopistokoulutettu muslimi, joka ilmoitti jonkin ajan 
kuluttua työsuhteen alkamisesta, että hänen uskonton-
sa kieltää naisten kanssa työskentelemisen. Kaikki muut 
kyseisen yksikön biologit olivat naisia. Firmalle ei jää-
nyt muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa miehen työsuhde. 
Firman onneksi koitui koeaika, joka ei ollut ehtinyt vie-
lä päättyä.

Episodin jälkeen yritys tuskin palkkaa enää kovin in-
nokkaasti ja ennakkoluulottomasti muslimeja, mikä taas 
heijastuu niihin, jotka eivät ota uskontoaan yhtä kirjai-
mellisesti. Yrityksillä pitäisikin olla oikeus pystyä hank-
kiutumaan vaivattomasti eroon huonoista työntekijöis-
tä kansallisuuteen ja uskontoon katsomatta. Sen jälkeen 
kun jokaisen on tehtävä töitä palkkansa eteen ja elettä-
vä ihmisiksi ja yrityksille on annettu oikeus paikata mah-
dolliset virheet, myös kynnys kokeilla uusia tulokkaita 
on paljon pienempi. Ei kukaan halua palkata ”riskiryh-
mää”, jos vaarana on se ettei heistä pääse koskaan eroon 
ilman rasittavia oikeusjuttuja ja korvauksia. (Nimimerk-
ki ”sideshowmob”, Uusi Suomi)

Este työllistymiseen?

Maahanmuuttajien työttömyysprosentti on täysin eri lu-
kemissa suomalaisiin verrattuna. Tähän vaikuttaa moni 
tekijä, eikä siihen mitään mustavalkoista vastausta ole. 
Syitä on yhtä monta kuin työtöntäkin. Jokainen tapa-

us on yksilöllinen, joskus se on itse työnhakijasta kiinni, 
mutta joskus myös häneen kohdistuva asenne on ollut es-
teenä.

Kantaväestöä suuremman työttömyyden syynä ovat pal-
jolti asenteet ja ennakkoluulot, muun muassa ulkomaa-
laista koulutusta sekä osaamista kohtaan. Työhön liitty-
vän syrjinnän kokemuksia on tutkittu työnhakuun, työssä 
etenemiseen, työstä irtisanomiseen, työpaikalla loukkaa-
miseen ja kiusaamiseen liittyen. Suuri osa maahanmuut-
tajista on kokenut, että työnantaja tai työtoverit ovat koh-
delleet heitä eriarvoisesti.

Onnettominta on, että Suomessa asuvat maahan-
muuttajat ovat lähes täysin hukattu osaamisresurssi. 
Minne häviää maahanmuuttajan ammattitaito ja osaa-
minen, kun hän ylittää valtakunnan rajan? Osaamisen 
tunnistaminen on yksi työllistymisen kompastuskivistä, 
eikä tähän ongelmaan ole tartuttu kunnolla. (Leila Kur-
ki, Maahanmuutto-blogi.)

Piilorasismista aletaan puhua siinä vaiheessa, kun eräi-
siin maahanmuuttajaryhmiin kuuluville on tuotu eteen 
kaikki mahdollinen valmiiksi ja pitäisi itse olla aktiivinen. 
Viimeisen epäonnistuessa ei mietitä olisiko kyseessä jo-
kin maahanmuuttajaan itseensä liittyvä tekijä, jolle pitäi-
si tehdä jotain, vaan ryhdytään tötteröhatut päässä pohti-
maan ”rasistisia” piirteitä, jotka ovat ”piilorakenteissa”. 
Olisi mielenkiintoista myös tietää mitä ehdotat ratkaisuk-
si romanien syrjäytymiseen (25 % jää vaille peruskoulun 
päättötodistusta), rikollisuuteen rakentuvaan elämänta-
paan ja vallitsevaan työttömyyteen. Eräillä hyvin tiede-
tyillä ja harvoin mainituilla ryhmillä näyttää olevan in-
tegraation tulevaisuus samoilla linjoilla, kun kumarrel-
laan kunniakäsityksiä, myönnytään erityisvaatimuksiin 
mukisematta ja annetaan heidän ”säilyttää oma kulttuu-
rinsa”. Tällaiset ryhmät tulisi ajaa tilanteeseen, jossa hei-
dän tulisi toden teolla pohtia mitkä piirteet kulttuurista 
ovat nyt uudessa tilanteessa säilyttämisen arvoisia. Kaik-
ki kulttuurit eivät ole tasa-arvoisia, eivätkä johda val-
tavirtaistuessaan yhtä hienoihin lopputuloksiin. (Nimi-
merkki ”Ilkka Partanen”, Uusi Suomi.)
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Media ruokkii

Uutiset herättävät aina eniten keskustelua. Iänikuisten 
”maahanmuuttajataustainen henkilö teki rikoksen” -ot-
sikoiden lisäksi poliitikkojen lausunnot keräävät kom-
menttiryöppyjä, viimeisimpänä Cameronin, Merkelin 
ja Sarcozyn yhteiskuoro maidensa multikulttuurisuuden 
epäonnistumisesta.

Voisiko joku kertoa minulle, miten monikulttuurisuus on 
epäonnistunut Suomessa? Minä kun en sitä omassa ar-
kipäivässäni huomaa, en vaikka samalla asuinalueella ja 
naapuritaloissa asuu huomattavasti maahanmuuttajia. 
En koe että he uhkaisivat minua tai asuinympäristöäni 
mitenkään.

Ne kerrat kun olen lähikaupasta nähnyt myyjän 
juoksevan myymälävarkaan perässä ulos, tai pidätelleen 
kaupan sisällä poliisia odotellessa, niin ainakin ulkoisesti 
havainnoiden on ollut kotimaisesta tarjonnasta kyse. En 
muista koskaan nähneeni maahanmuuttajia riehumassa 
kauppakeskuksen pihalla, alkuperäisväestöä kyllä. Ne 
molemmat kerrat kun teini-ikäistä tytärtäni on ahdistel-
tu, kyseessä ovat olleet kotimaiset voimat.

Voisivatko siis nämä ”monikulttuurisuuden” vastus-
tajat kertoa mistä oikein on kyse? Kukaan ongelmista kir-
joittava ei näytä perustelevan kantaansa, heille ne ovat 
kuin sakramentteja. Toki tiedostan että joissain kulttuu-
reissa alistamisen ja sorron mekanismit ovat näkyväm-
piä ja jyrkempiä kuin toisissa. Tiedostan senkin, että pään 
pensaaseen laittaminen tai rajojen sulkeminen eivät tuo 
todellisia ratkaisuja, ainoastaan henkisen ja taloudellisen 
umpion.

En kaipaa tänne sen enempää uskonnollisia, kuin po-
liittisiakaan fundamentalisteja kertomaan minulle, miten 
pitää elää ja olla. Sen sijaan kaipaan normaalia kohteli-
asta ystävällisyyttä, riippumatta siitä kenen kanssa olen 
tekemisissä. (Nimetön, Helsingin Sanomat.)

Media on suuri työkalu ennakkoluulojen luomisessa 
kansalaisille. Jokainen negatiivinen uutinen islaminus-
koisista tai tummaihoisista syöpyy suomalaisen takarai-
voon ja pään sisällä oleva möykky suurenee suurenemis-

taan niin, että lopulta jokainen etniseen vähemmistöön 
kuuluva henkilö yhdistetään automaattisesti uutisista 
kuultuun kuvaukseen. Positiivisia uutisia saa etsiä lähin-
nä loppukevennyksistä.

Viestiä vie eteenpäin sosiaalinen media, josta nuo-
ret saavat paljon vaikutteita. Nuorille suuri osa uutisista 
tulee MTV3:n Kymmenen uutisten sijaan kaveripiiris-
tä (Facebook) ja muiden seurattavien henkilöiden kir-
joitusten kautta (blogit ja Twitter). Yhdysvalloissa teh-
ty tutkimus vahvistaa tämän: esimerkiksi katastrofien 
uutisoinnissa perinteisten uutistoimistojen sijaan Twit-
ter on ollut uutisvälityksen kärjessä. Lisäksi keskustelu-
foorumeilla voi anonyyminä kirjoitella vapaasti, ilman 
mitään seuraamuksia. Kiivaita negatiivisia mielipitei-
tä kirjoitetaan aina enemmän kuin puolustelevia kom-
mentteja. Sisältö voi hyvinkin ruokkia kasvuiässä olevi-
en ennakkoluuloja.

Keskustelu jatkuu kiivaana

Keskustelu maahanmuutosta on parin vuoden sisällä li-
sääntynyt huomattavasti, ja aihe olikin yksi puhutuim-
mista kevään 2011 eduskuntavaalien alla. Tutkiessani 
keskustelua sosiaalisessa mediassa, huomasin kuinka kriit-
tisiä suomalaiset ovat maahanmuuttoa kohtaan. Maahan-
muuton puolesta puhujat ovat selkeä vähemmistö. Onko 
tämä suomalaisten suurimman osan kanta? Voi myös olla, 
että nämä suurimmat kriitikot ovat myös ne innokkaim-
mat kirjoittajat keskusteluissa, joten suoraa johtopäätöstä 
Suomen kansalaisten asenteista ei voi tehdä.

Haasteena on kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitii-
kan linjaaminen, joka samanaikaisesti ottaa huomioon 
niin työperusteisen maahanmuuton tavoitteet kuin pako-
lais- ja turvapaikkapolitiikkaa määrittävät humanitääri-
set lähtökohdat. Lisäksi tulisi aktiivisesti panostaa yleisen 
asenneilmaston muokkaamiseen maahanmuuttajiin ja 
Suomessa asuviin ulkomaalaisiin suhtautumisessa. Täl-
lä on suuri merkitys Suomen houkuttelevuuden lisäämi-
sessä ja sitä kautta ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille. 
(Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 – 2013.)
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Polkuja urakehitykseen, toimintamalleja 
työelämäyhteistyöhön
Jussi Linkola

Koulutettujen maahanmuuttajien on usein vaikea löy-
tää osaamistaan vastaavaa työtä. Työntekijä ajautuu hel-
posti suorittavan työn pariin ilman urakehitysmahdolli-
suuksia. Artikkelissa esitellään neljä erilaista tapaa ra-
kentaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tukevia 
toimintamalleja työyhteisöissä.

Ammattikorkeakoulun ja työelämän välisessä yh-
teistyössä kehitetyt toimintamallit on räätälöity kun-
kin työyhteisön tarpeisiin ja erityispiirteet huomioi-
den, mikä on perusedellytys kehitystyön onnistumisel-
le. Myös käytettävissä olevat resurssit määrittävät, mitä 
menetelmää kulloinkin kannattaa käyttää.

Uuden perehdytysmallin yhteiskehittely 

Itella työllistää runsaasti maahanmuuttajataustaisia hen-
kilöitä eri toiminnoissaan. Henkilöstöhallinnossa on pit-

kä kokemus työyhteisön monikulttuurisuudesta ja yri-
tyksessä on muun muassa laadittu monikulttuurinen toi-
mintamalli, johon on kirjattu yrityksen tapa suhtautua 
monikulttuurisuuteen. Yhteistyön sisällöllisenä tavoit-
teena oli esimiestyön tukeminen monikulttuurisessa työ-
ympäristössä siten, että maahanmuuttajataustaisilla työn-
tekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet edetä urallaan 
esimies- tai perehdyttäjätehtäviin. Hankkeen kehittä-
mistoimenpiteet tehtiin oppilaitosten ja Itellan yhteis-
kehittelyn avulla. Itella toimi asiantuntijana työyhteisön 
toiminnan ja organisaation toiminnan osalta. Hämeen 
ammattikorkeakoulu tarjosi kulttuuriosaamista ja esi-
miestyön vuorovaikutustaitoja. Metropolia Ammattikor-
keakoulusta mukana oli esimiestyön osaamista sekä sosi-
aalisen verkon ja audiovisuaalisen tuottamisen osaamista.

Avuksi monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämi-
seen rakennettiin videoluentoon perustuva itseopiskelu- 
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paketti. Verkkoympäristö mahdollisti wikimäisen työs-
kentelytavan, jossa oppilaitosten tuottamat sisällöt voi-
tiin siirtää yhteiseen työskentely-ympäristöön kom-
mentoitaviksi ja yhdessä eteenpäin kehitettäviksi. Am-
mattikorkeakoulujen tuottama videoluento jaettiin 
seitsemään eri aiheita käsittelevään kokonaisuuteen, 
joihin liittyvää tukimateriaalia työstettiin yhdessä. Näin 
yleisluontoisen materiaalin tueksi saatiin yrityksen ta-
voitteista ja työyhteisön arjesta nousevia käytännön esi-
merkkejä ja kokemuksia. 

Videon tekninen toteutus oli helppoa. Metropolian 
Mediatekniikan koulutusohjelmassa oli olemassa valmis 
tuotantomalli luentojen tallentamista varten, ja luen-
noitsija oli perehtynyt aiheeseensa. Uutta oli videoma-
teriaalin jaksottaminen pieniksi sisältökokonaisuuksik-
si ja sitominen työntekijöiden arkeen. Tämänkaltainen 
yhteiskehittely syventää ammattikorkeakoulun suhdet-
ta kumppaniyritykseen. Vastaavaan yrityksen tarpeiden 
ymmärtämiseen ei olisi mahdollista päästä esimerkiksi 
perinteisten asiantuntijaluentojen avulla.

Kehitystarpeita kartoittava workshop

Millaista tukea maahanmuuttajataustainen työntekijä 
tarvitsee voidakseen siirtyä esimiestehtäviin? Vastausta 
haettiin työpajassa, johon osallistuivat kaksi Itellan HR-
yksikön työntekijää ja kaksi maahanmuuttajataustaista 
työntekijää, yksi esimies, Hämeen ammattikorkeakou-
lun AOKK:n monikulttuurisuusasiantuntija ja Metro-
polia Ammattikorkeakoulun esimiestyön lehtori.

Mentorointi työelämäkytköksen vahvistajana

HOK-Elannon työpaikkaohjaajakoulutusta haluttiin 
kehittää maahanmuuttajataustaisille työntekijöille so-
veltuvammaksi selkeyttämällä koulutuksen rakennetta 
ja selkokielistämällä sisältöjä. Samalla kehitettiin mo-
duuli, jonka avulla yleiseen työpaikkaohjaajakoulutuk-
seen lisättiin monikulttuurisuusnäkökulmaa.

Kehitystyö toteutettiin mentoroinnin avulla. Työ-
paikkaohjaajakoulutuksesta vastaava kouluttaja alkoi 

 • | Tarvekartoitus esimiesvalmennukselle

tavoite: Perehtyä yrityksen monikulttuurisiin lin- 
jauksiin, monikulttuurisen työympäristön ja esimies-
työn periaatteisiin ja muodostaa pohja ja sisällölliset 
painotukset varsinaisen valmennuksen suunnittelulle.

Yrityksen monikulttuurisen toimintamallin 
asettamat raamit

Yrityksen monikulttuurinen toimintamalli antaa pohjan 
esimiestyön erityispiirteitä arvioitaessa. Toimintamal-
lissa on julkilausuttuna yrityksen linjaukset monikult-
tuurisuuteen liittyen. Esimerkiksi Itellan monikulttuu-
risen toimintamallin tavoitteet:
•  Monikulttuurisen työyhteisön johtamisen 
    kehittäminen
•  Työnantajakuvan parantaminen, rekrytointiprosessin
  kehittäminen sekä maahanmuuttajataustaisten  

        urakehitys
•  Maahanmuuttajataustaisten osaamisen kehittäminen

Esimiestyön työkalupakki
Esimiestyön työkalupakki rakentuu esimiehen ammat-
titaidon osa-alueista, jotka ovat opeteltavissa ja joita 
voi harjoitella. Esimiestyön kokonaisuudesta on löy-
dettävä ne osa-alueet, jotka korostuvat työyhteisössä 
ja joihin varsinaisessa valmennuksessa tulee keskittyä.
•  Johtamisjärjestelmän muodostaminen (management
    – organisaatiorakenne, kokoukset, toimintasuun-
   nittelu)
•  Ihmisten johtaminen (leadership – vuorovaikutus,
    motivointi, muutosjohtaminen)
•  Työn suuntaaminen (strategy – tahtotila, 
    kilpailustrategia, kasvustrategia)

Monikulttuurisuuden haasteet
Monikulttuurisuuden ymmärtäminen on edellytys esi-
miehenä toimimiselle. Perustiedot kulttuurin rakentu-
misesta, erilaisista yhteiskunnista ja kulttuurisista ulot-
tuvuuksista auttavat ymmärtämään eri kulttuureista 
tulevia työntekijöitä. >
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systemaattisesti kehittää koulutustaan ammattikorkea-
koulun asiantuntijan kanssa. Mentorointi sisälsi tapaa-
misia, joiden aikana pohdittiin pedagogisia ratkaisuja 
ja kehitettiin olemassa olevaa koulutusmateriaalia sekä 
etätyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä. Työpaik-
kaohjaajakoulutusta kehittyi mentoroinnin tuloksena, 
ja samalla saatiin kokemusta henkilökohtaisesta men-
toroinnista oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyömallina.

Henkilökohtainen mentorointisuhde tuottaa onnis-
tuessaan monenlaisia hyötyjä. Yritys saa asiantuntevan 
pedagogin avulla mahdollisuuden päivittää tietojaan 
tuoreen tutkimustiedon ja pedagogisen osaamisen avul-
la. Opettaja pääsee kosketukseen käytännön työelämän 
kehittämistarpeiden kanssa ja voi soveltaa ja kehittää 
osaamistaan käytännössä. Mentoroinnin tuloksena syn-
tyneen toimintamallin hyödyt leviävät laajasti yrityksen 
käyttöön, kun kehitystyö on kohdennettu esimerkiksi 
henkilöstön perehdytystoimintaan. 

Yritys tulee ammattikorkeakouluun 

Verkon käytön ja yhteisöllisten verkkopalvelujen lisään-
tyessä kasvaa myös työelämän tarve ammattilaisille, jot-
ka ymmärtävät yhteisöjen toimintaa ja osaavat toteuttaa 
markkinointi- ja promootiotoimintaa yhteisöissä. Mux-
lim on verkkoyhteisö, jonka visiona on yhdistää maailman 
muslimiyhteisöt toisiinsa ja muuhun maailmaan. Yhteisö 
mahdollistaa myös kohdennettujen markkinointitoimen-
piteiden toteuttamisen ja tulosten mittaamisen. Verk-
koyhteisön toimintaa ohjaavat ja kampanjoita toteut-
tavat niin sanotut yhteisömanagerit (engl. Community 
Manager). He seuraavat verkkoyhteisön keskusteluja ja 
huolehtivat sisällöllisten ohjeiden noudattamisesta sekä 
suunnittelevat markkinointia sekä keräävät ja analy-
soivat käyttäjien reagoinnista syntyvää dataa. Tällais-
ta osaamista synnyttävää koulutusta ei kuitenkaan vie-
lä järjestetä. Yhteistyön tavoitteena olikin rakentaa pe-
rehdytysmalli, jonka avulla työntekijä tai opiskelija voi 
omaksua yhteisömanagerin taidot.

Tässä tapauksessa yritys määritteli ammattitehtävän 
osaamistarpeet, joiden pohjalta rakennettiin yhteistyössä 

Kulttuurierot käytännössä työpaikalla, esimerkiksi
•  Työntekijä ei tiedä, eikä tunne työpaikan käytäntöjä,
    systeemejä, toimintamalleja eikä pelisääntöjä
•  Työntekijän rooli ja esimiehen rooliodotukset saatta-
    vat olla erilaisia
•  Työntekijä ei tunne eikä tiedä neuvottelukulttuurin 
    rajoja
•  Työntekijällä ei kokemuksia, tietoa eikä taitoja itseoh-
    jautuvuuteen

Esimiehen kulttuurinen kompetenssi
•  Esimiehen kulttuuriset tiedot (kulttuurieroista, kult-
    tuurin vaikutuksesta yksilöön, hieman tietoa eri us-
     konnoista, ajankohtaista tietoa maailmalta (politiikka)
•  Esimiehen kulttuuriset taidot (taito toimia erilaisten
     ihmisten kanssa, konfliktien ratkaisutaidot, viestintä-
     ja vuorovaikutustaidot, taito olla arvottamatta asioi-
    ta/ilmiöitä ja olla tekemättä vastakkainasettelua, kieli-
   taito, konfliktien ratkaisutaidot)
•  Esimiehen kulttuuriset ominaisuudet (kyky sietää 
    epävarmoja ja ennakoimattomia tilanteita, kyky sie-
     tää ristiriitoja, kyky herättää luottamusta, huumorin-
     taju (suhteellisuudentaju) myöntyväisyys, kyky oppia 
    omista kokemuksistaan)

Ryhmätyöskentely
Keskustellaan ja kirjataan ylös seuraavia asioita:
•  Mitkä ovat maahanmuuttajataustaisen henkilön po-
    tentiaaliset vahvuudet ja kehittämisalueet esimiehenä?
•  Mitkä ovat kantaväestötaustaisen henkilön potenti-
   aaliset vahvuudet ja kehittämisalueet esimiehenä?

Näkökulmia
Esimiestyö
•  management – johtamisjärjestelmä
•  leadership – ihmisten johtaminen
•  strategy – työn suuntaaminen
Esimiehen kulttuurinen kompetenssi
•  tiedot
•  taidot
•  ominaisuudet
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perehdytysohjelman sisällöllinen runko. Tuloksena on 
Muxlimin näkökulmasta ”ihanteellisen yhteisömanage-
rin” profiili eli osaaminen, jonka turvin työntekijä voi 
osallistua kansainvälisten kampanjoiden suunnitteluun, 
toteutukseen, tulosten analysointiin ja raportointiin. 
Maahanmuuttonäkökulmasta yhteisömanagerin työnku-
va on kiintoisa, koska se ei ole riippuvainen asuinpaikas-
ta. Kehitysmallia pilotoitiin keväällä 2010 Metropolian, 
Muxlimin ja vierailevien asiantuntijoiden yhteistyö-
nä järjestämällä opintojaksototeutuksella, jossa pyrittiin 
kattamaan osaamiskentän sisällöt. Opintojaksolle osal-
listui yrityksen työntekijöitä sekä ammattikorkeakoulun 
omia opiskelijoita, joille kurssi oli vapaavalintainen.

Osaamiskartta on laaja ja kunnianhimoinen. Aihe-
piirien kattaminen viiden opintopisteen vapaasti valit-
tavan opintojakson muodossa ei ollut realistista, ja pi-
lottijaksolla yksityiskohtia karsittiin. Ilahduttavaa oli, 
että pilottijaksolle osallistui ulkomaalaisia liiketoimin-

nan opiskelijoita. Jatkoa ajatellen vastaava perehdytys 
kannattaisi sitoa vahvemmin käytäntöön. Opiskelijan 
tai työntekijän olisi hyvä jo valmiiksi työskennellä to-
dellisen yhteisön parissa, ja käytännön oppimista voisi 
täydentää osaamiskartan mukaisilla luennoilla tai men-
torin kanssa käytyjen keskustelujen kautta. Opintojak-
so toteutettiinkin seuraavana lukuvuonna käytäntöpai-
notteisempana.

Opiskelijat työyhteisön kehittämistehtävissä 

Helsingin Vuosaaressa toimiva päivähoitoyksikkö 
Merirasti-Siima sijaitsee alueella, jolla asuu paljon maa-
hanmuuttajataustaisia perheitä. Erityisesti eri kulttuuri-
taustaisten lasten ja perheiden parissa työskenneltäessä 
ulkomaalaistaustainen henkilökunta voi rikastaa työyh-
teisön toimintaa. Kehityskohteeksi valittiin uuden työn-
tekijän tai työharjoittelijan perehdytysprosessi, jonka 

Monikulttuurinen 
toimintamalli

Esimiestyön 
perusoivallukset

Kulttuuriosaaminen
– tiedot, taidot & 

ominaisuudet
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Community Manager – yhteisömanagerin osaamiskartta

Markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin perusteiden 
ymmärtäminen

•  Markkinoinnin perusteet tai perusteiden kertaus
•  Perinteiset markkinoinnin menetelmät
•  Digitaalisen markkinoinnin perusteet
•  Kaupallistaminen, vuorovaikutteinen markkinointi

Yhteisöjen tuntemus

•  Sosiaalisen median teknologiat – miten ne toimivat, 
    tapausesimerkkejä, viraalin psykologia
•  Yhteisön rakentaminen web 2.0 -ympäristössä
•  Yhteisöidean kehittäminen – markkinointipotentiaalin 
    havaitseminen, mitkä tekijät houkuttelevat käyttäjiä 
    liittymään verkkoyhteisöihin?
•  Community managerin rooli

Yhteisön mahdollisuuksien tutkiminen

•  Benchmarkkaaminen, kilpailijavertailu
•  Yhteisön tarpeen havaitseminen
•  Onnistuneiden yhteisöjen piirteiden tutkiminen

Yhteisön kehittäminen, brändin 
rakentaminen ja ylläpitäminen

•  Brändin rakentamisen perusteet, brändääminen internetissä
•  Brändin kehittäminen, visio, missio ja arvot
•  Brändiohjeiston kehittäminen

Tietoisuuden lisääminen

•  Markkinointi, miten saadaan sana kiertämään? Käytössä 
    olevat työkalut ja niiden käyttöönotto
•  Kaupallistaminen, vuorovaikutteinen markkinointi
•  SEO-hakukoneoptimointi / SEM-hakukonemarkkinointi

Rekisteröitymisen rohkaiseminen

•  Tietoisuudesta uskollisuuteen
•  Promootio

Yhteisön managerointi

•  Persoonallisuustyypit ja käyttäytyminen
•  Sisältösuunnittelu ja ylläpito (tekijänoikeudet ym.)
•  Kulttuurierot
•  Häiriköiden kanssa toimiminen
•  Yhteisökampanjoiden toteuttaminen
•  Yhteisön tarpeiden ja kaupallisten vaatimusten 
    tasapainottaminen
•  Yhteisön jäsenenä toimiminen
•  Brändin ja läsnäolon hallinta
•  Asiakasvuorovaikutuksen synnyttäminen

Tulosten analysointi, tiedon kerääminen ja raportointi

•  Yhteisön tai kampanjan menestyksen määritteleminen
•  Analyysidatan ymmärtäminen ja arvioiminen
•  Dataan perustuvan tulosraportin valmistelu
•  Tulosten esittely, raportin kirjoittaminen
•  Suurten brändien kampanjaraportteihin ja niiden 
     rakentamiseen tutustuminen – mihin raporteilla pyritään?
•  Esittely ja esiintymistaidot
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avulla työntekijä perehdytetään toimimaan työyh-
teisössä suomalaisen päivähoitokulttuurin puitteissa 
oman kulttuuritaustan vahvuuksia hyödyntäen.

Merirasti-Siiman yhteistyötapa oli hankkeistet-
tu opinnäytetyö, jossa sosionomiopiskelijat raken-
tavat olemassa olevan materiaalin ja henkilökun-
nan haastattelujen perusteella perehdytysmateriaalia 
maahanmuuttajataustaisen työntekijän ja perehdyt-
täjän tarpeisiin. Kuten työelämälähtöiset opinnäyte-
työt yleensä, tarjoaa tällainen yhteistyö opiskelijoille 
mahdollisuuden kehittää oman alansa työelämäkäy-
täntöjä ja syventää osaamistaan.

Helsingin seudun liikenne puolestaan kaipa-
si apua asiakaspalvelukoulutuksen kehittämiseksi. 
Maahanmuuttajataustaisten linja-autonkuljettajien 
osuuden lisäännyttyä, perinteinen tapa käsitellä asia-
kaspalautteita koulutuksissa ei toiminut toivotulla 
tavalla suomen kielen tasoerojen vuoksi. Tarve mah-
dollisti monipuolisen oppimisprojektin, jossa opiske-
lijat pääsivät kehittämään yhteistyössä yrityksen pe-
rehdytystoimintaa.

Opiskelijatyönä toteutetut tilaustyöt ovat kouluis-
sa arkipäivää, mutta HSL:n videoprojektissa maahan-
muuttajataustaisten kuljettajien perehdytyksen ke-
hittämistarve toi projektiin pedagogista syvyyttä. Ti-
laajalla oli selkeä ongelma: aitoja asiakaspalautteita, 
joiden esittäminen kirjallisessa muodossa koulutus-
päivänä ei toimi. Suunnittelun myötä päädyttiin te-
kemään tarina työmatkasta, jonka varrella tapahtui 
asiakaspalautteiden mukaisia tilanteita. Ilman ääni- 
tai tekstiselitteitä toimiva tarina edellytti opiskeli-

joilta paneutumista tilanteiden tavoitteenmukaiseen 
toteuttamiseen. Lisäksi kuvaustilanteet, joissa piti lii-
kutella linja-autoa muun liikenteen seassa, vaativat am-
mattimaista työskentelyä.

Valmis video toimii kuljettajien koulutuksessa asia-
kaspalvelutilanteiden havainnollistamisen apuna. Tari-
nan tilanteet herättävät keskustelua kuljettajien omis-
ta kokemuksista ja auttavat tarkoituksenmukaisten toi-
mintatapojen esilletuontia.

Merirasti-Siiman ja Helsingin seudun liikenteen kal-
taiset opiskelijaprojektit ovat mahdollisuuksia ammatti-
korkeakoulun työelämäkytköksen vahvistamiseen. Ne 
tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden toimia työelämäläh-
töisessä, aitoon tarpeseen vastaavassa projektissa. Ohja-
uksessa on otettava huomioon, missä opintojen vaihees-
sa opiskelijat ovat ja kuinka paljon tukea kukin tarvitsee. 
Opintojen alkuvaiheessa oppimisprojekteilla on hyvä olla 
tiivis ohjaus, kun opinnäytetyövaiheessa olevien opiske-
lijoiden tulisi jo kyetä varsin itsenäiseen työskentelyyn.

Opinnäytetyöskentelyssä olisi myös mahdollisuuk-
sia tiivistää yhteistyötä yritysten kanssa. Opinnäyte-
työseminaarin ja ohjaavan opettajan työn sisältöön ja 
muotoon liittyvän ohjauksen lisäksi olisi opettajan ja 
yrityksen välinen vuoropuhelu hyödyllistä. Tämä voisi 
tarkoittaa esimerkiksi tapaamista opinnäytteen aihetta 
rajattaessa ja palautekeskustelua valmiiseen työhön liit-
tyen. Pienimuotoisestikin, vähintään puhelinpalaveri-
na, toteutettu tarvetta ja toteutusta arvioiva keskuste-
lu antaisi opinnäytetöitä ohjaaville opettajille mahdol-
lisuuden verkostoitua ja pitää yllä tuntumaa oman alan 
käytännön työhön.
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Itella – väistämättä monikulttuuriseksi
Milla Laasonen

Itella tarjoaa päivittäiset postipalvelut kaikkialle Suo-
meen. Konserni on myös Suomen suurimpia työn-
antajia. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat yrityk-
sen toimintaan niin lasku- kuin nousukausina. Edelli-
sen talouskasvun jaksolla vuodesta 2006 eteenpäin oli 
rekrytoitava uusia työntekijöitä nopeasti, ja maahan-
muuttajaväestöstä heitä löytyi suorittavan tason töihin. 
Työnteon lomassa havaittiin, ettei perinteinen suoma-
lainen työkulttuuri ollut välttämättä kaikille uusille tu-
lijoille tuttua. Näin nousi esiin henkilöstönkehittämi-
sen tarpeita. Samoin kiinnittyi huomio johtamiseen ja 
esimiestyöhön. Näihin haasteisiin Itella lähti ennakko-
luulottomasti kehittämään ratkaisuja, paitsi oman orga-
nisaation sisällä, myös yhteistyössä erilaisten projektien 

ja hankkeiden kanssa. Yksi näistä yhteistyöhankkeista 
on tapahtunut VOIMAA – voimavaroja maahanmuut-
tajista -projektissa.

Henkilöstöpäällikkö Pirjo Yltävä, henkilöstökon-
sultti Wilberforce Essandor ja suunnittelija Tove Wal-
donen keskustelivat VOIMAA-hankkeen tiedottajan 
kanssa näkemyksistään yritystoiminnan ja henkilöstön 
monikulttuuristumisen tilasta VOIMAA-projektin ol-
lessa loppusuoralla kevättalvella 2011.

Aidosti monikulttuurinen työyhteisö?

Yrityksissä ensisijainen ja vallitseva kulttuuri on oma or-
ganisaatiokulttuuri. Työntekijät ja johto paitsi elävät talon 



63

kulttuurissa, myös kehittävät sitä yhdessä eteenpäin. 
Kuinka aidosti monikulttuurisuus lävistää organisaation?

Kun maahanmuuttaja tulee töihin tänne, hän saa orien-
taation ja perehdytyksen Itellan malliin, ei Suomen malliin. 
Tuotannollisissa tehtävissä suurin haaste, ei siis ongelma, 
on asenne. Aina on asennevammaisia, se ei varmaan 
poistu. Tämä on koko Itellaa kriittisesti tarkasteltuna: 
asiantuntijan voi rekrytoida vaikkei hän osaa suomea. 
Tuotannossa tilanne on erilainen, kun työskentely-ympä-
ristö on erilainen. Tästä syystä koulutuksen tarve kentäl-
lä on erilainen kuin hallinnossa. (Wilberforce Essandor)

Puhutaanko siis monikulttuurisesta  
vai kansainvälisestä työyhteisöstä?

Aika paljon on muuttunut sen 21 vuoden aikana, jonka 
olen ollut Suomessa. Suomi on kansainvälistynyt. Asian 
tietäminen ja ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa. Postis-
sa olen ollut melkein koko elämän, jonka olen viettänyt 
Suomessa. Positiiviseen suuntaan on mielestäni kehityt-
ty. Kaksikymmentä vuotta sitten ei ollut Suomessa paljon 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, mutta ei ollut arki-
puheessakaan maahanmuuttoa tai monikulttuurisuutta. 
Nyt on, joka paikassa! (Wilberforce Essandor) 

Termistöt, joilla monikulttuurisuudesta puhutaan, on 
hyvä avata Itellan sisällä, että puhutaan oikeista asioista. 
Nuori sukupolvi, joka on tulossa työelämään, ei heillä ole 
mitään rajoja. Kansainvälisyys ja monikultturisuus ovat 
heidän näkökulmastaan luontevia. (Pirjo Yltävä)

Työpaikka on aidosti kansainvälinen ja monikulttuurinen 
työyhteisö, kun siitä ei tarvitse enää edes puhua. Kun sii-
tä tulee itsestäänselvyys. (Tove Waldonen)

Silloin ymmärrämme toisiamme! Ei riitä, että täällä työs-
kentelee maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Pitää pu-
hua oikeista haasteista. Nyt puhutaan vasta urakehi-
tyksestä. ”Voin tehdä töitä hänen kanssa” -taso ei riitä. 
(Wilberforce Essandor)

Minkälaisia esteitä maahanmuuttajien  
urakehityksessä on yrityksen sisällä?
Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden urakehityk-
sen mahdollisuudet ovat hyvät monikulttuurisessa ja 
kansainväliseksi kasvavassa yrityksessä, mutta mikä on 
totuus maahanmuuttajien urakehityksestä Itellan sisäl-
lä? Itellassa on esimiehiä, työnopastajia ja työpaikka-
kouluttajia tällä hetkellä noin 10, mikä on hyvin pieni 
prosentti maahanmuuttajataustaisten kokonaismäärästä 
tällä hetkellä.

Ensin haasteena oli uskallus. Nyt kukaan esimies ei pel-
kää, vaikka nimetään työpaikkakouluttajaksi maahan-
muuttaja. Siitä on tullut aivan normaalia, ja se on iso as-
kel. Jos vain on hyvä työntekijä, joka osaa hoitaa tehtä-
vän. (Wilberforce Essandor)

Keskustelun lomassa nousee esiin selkeästi, että poh-
jimmiltaan mikä tahansa liikevoittoa tavoitteleva 
yritys rekrytoi ihmisiä tekemään töitä, jotta liiketoi-
minta olisi kannattavaa. Yrityksille on tärkeää erot-
taa yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnan vastuut toisis-
taan. Yhteiskunnan vastuulla on selkeästi muun muas-
sa peruskoulutus, johon sisältyy esimerkiksi kielitaito. 
Yritys puolestaan voi toimia yhteiskuntavastuullises-
ti rekrytoimalla ihmisiä tasavertaisesti heidän taustas-
taan riippumatta. Esimerkiksi Itellan toimialoilla on 
tehtäviä, joihin rekrytoidaan muitakin kuin kantasuo-
malaisia.
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Jos perustaitoja puuttuu, ei voi hakeutua tai ei myöskään 
uskaltauduta hakemaan vaativampia tehtäviä. Ajattelut-
taa, että haluaako tarpeeksi urakehitystä vai haluaako ol-
lakin vain siinä tehtävässä missä on. (Pirjo Yltävä)

Voidaan miettiä sitäkin, kun työnantaja havaitsee, että 
tietotaitoa puuttuu, miten esimerkiksi esimiehet sii-
hen reagoivat, haluavatko päälliköt todella auttaa niin, 
että kyseinen ongelma korjaantuu ja miten se tehdään.  
Kantaväestön esimiehen ei tarvitse oppia samalla lailla 
alusta asti, supisuomalaisen on huomattavasti helpompi 
oppia yrityksen käytäntöjä kuin maahanmuuttajan, heille 
ei ole niin tavallista, että esimerkiksi koko ajan ajatuksia 
pitää tuottaa paperille. (Wilberforce Essandor)

Kun Itellaan hakeudutaan, hakeutuuko sentyyppiset 
henkilöt, joilla ei ole niin korkealla tavoite, että he ajat-
telisivat että nyt menen luomaan uraa, vaan he halua-
vat olla perustehtävissä. Ei kaikki henkilöt halua esimie-
hiksi koskaan. Mietin, että onko hakijan ajatuksena tai 
onko meistä yrityksenä käsitys, että Itellassa voi tehdä 
töitä omaan tahtiin. (Pirjo Yltävä)

Työnantaja ei ole ensisijaisesti ajatellut, että otan tä-
män henkilön ja kasvatan hänestä korkeaan asemaan te-
kijän – kaikki tiedämme, että postityö on sisääntuloam-
matti monelle. Vasta kun olet päässyt sisään, huomaat 
että on mahdollisuuksia edetä. Ensimmäinen tavoite on 
yksinkertaisesti työnsaanti. Kun olet saanut, havaitset 
että on mahdollista mennä eteenpäin. Sitten vaaditaan 
oma-aloitteisuutta ja sitä, että työnantaja on valmis tu-
kemaan. Tuolloin työnantaja huomaa, että tämä henkilö 
haluaa edetä. Silloin on oltava työkaluja, joilla autetaan 
eteenpäin. (Wilberforce Essandor)

 Kielikysymykset ovat kuitenkin suurin haaste maahan-
muuttajille, kun kyseessä on täysin ’postinkielinen’ or-
ganisaatio. Tekeekin mieli kysyä, voisiko meidän organi-
saatio ja työkulttuuri olla useampikielinen, jolloin se hel-
pottaisi tilannetta. (Tove Waldonen)

Itella yrityksenä suuntaa toimintaansa kohti kansainvä-
lisyyttä. Kun Itellan virallinen toinen kieli on englanti, 
ei varmaankaan tule olemaan ongelmia palkata englan-
tia puhuvia henkilöitä esim. asiantuntijatehtäviin. Tule-
vaisuudessa meille voitaisiin rekrytoida jo suoraan moni-
kulttuurisia henkilöitä enemmän esimies-, johto- ja asi-
antuntijatehtäviin. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikkien 
on osattava puhua englantia, mutta roolinsa mukaises-
ti, tietyt tehtävät vaativat enemmän kuin toiset. (Pirjo 
Yltävä)

Miten hankkeet ovat hyödyttäneet  
toiminnan kehittämistä?
Itella on osallistunut erilaisiin kehittämishankkeisiin, 
joissa on etsitty ratkaisuja muun muassa henkilöstönke-
hittämisen tarpeisiin. Voimaa-hankkeen toimet Itellan 
kanssa ovat olleet muun muassa monikulttuurisuuteen 
liittyvät esimiesvalmennukset.

Itellassa toteutettavat henkilöstönkehittämisen kou-
lutukset ja esimiesvalmennukset on suunnattu yhtä lail-
la maahanmuuttajille kuin syntyperäisille suomalaisille. 
Työtehtävien pohjalta eri koulutukset suunnitellaan ja 
järjestetään eri tehtävien vaatimien henkilöstönkehittä-
mistoimien tueksi. Mikä hyöty yritykselle on ollut hank-
keisiin osallistumisesta?

Hankkeista saadaan hyviä työkaluja, mutta yrityksillä 
usein ote herpaantuu, kun aikaa kuluu. Eli pitäisi olla 
selkeitä tavoitteita ja tiiviimpiä toteutuksia. Hankkei-
den tavoitteet ja toivotut lopputulokset tulisi olla kirjat-
tuina myös Itellan omissa suunnitelmissa. Eli millä ta-
voin hankkeet tukevat yrityksen strategiaa? Hankkeisiin 
pitäisi saada enemmän sitoutettua yrityksen osallistujia. 
Itella on ollut nyt kolmisen vuotta mukana useissa hank-
keissa. Hankkeista on saatu paljon hyviä työkaluja, joita 
pystytään soveltamaan Itellan tarpeisiin. (Pirjo Yltävä) 

Organisaatio kehittyy vaiheittain, mielenkiinnolla on 
odoteltu mitä hankkeissa syntyy, esimerkiksi uusia tuulia 
johdon kouluttamiseen. (Tove Waldonen)
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Johdon kouluttaminen monikulttuurisuuteen ja johdon se-
minaarit on järjestetty ja tulossa on koulutuksia työnjoh-
dolle, kaikkia saamiamme työkaluja käytämme. Kulttuu-
rivalmennusvideot esimerkiksi tulevat jäämään käyttöön. 
Esimies- ja muiden vastaavien koulutukset on tehty, ku-
ten esimiestaidot verkossa, samoin käytännön monikult-
tuurisuusasioita on edistetty ja niin edelleen. Nyt käytän-
töjen pitää levitä koko Itellan henkilökunnalle. Ongelma 
hankkeiden kanssa on pituus. Aina tuloksia tulee loppu-
vaiheessa. Se on hidasta. (Wilberforce Essandor)

Etenkin, jos on monta yritystä tekemässä yhdessä hank-
keessa töitä. (Pirjo Yltävä)

Itella haastaa muutkin suomalaiset yritykset pohtimaan 
erilaisia kehittymismahdollisuuksia. Käytännön tarpeista 
lähtee usein liikkeelle isokin muutosprosessi. ”Pikkuisen 
täytyy asettaa itseänsä liemeen, jos haluaa organisaati-
ossa tapahtuvan jotain. Kun otetaan haasteita vastaan, 
syntyy paineita, ja siten organisaatio kehittyy. (Tove 
Waldonen)
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Siirtolaisuus on globaali ilmiö. Siihen liittyvää sosiologista tutkimusta on tehty 
eurooppalaisessa kontekstissa jo vuosikymmeniä, ensimmäisten siirtotyöläisten 
rantauduttua Keski-Euroopan maihin. Makupalat maailmalta ovat poimintoja 
tutkijaseminaareista, konferensseista ja korkeakoulukohtaamisista.

3 | Makupaloja maailmalta
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KoNfERENssiN aikana tuli selväksi, että Euroopassa on meneillään aivan uudenlai-
set kansainvaellukset, joissa ihmiset asuvat useassa maassa samanaikaisesti, muuttavat 
muutaman vuoden välein maata ja työpaikkaa jne. Uudenlainen tilanne haastaa vanhat 
asettamukset maahanmuuttopolitiikassa. Englanninkieliset maat ovat tietenkin monessa 
suhteessa helpommassa asemassa kuin Suomi, kun puhutaan toivotusta maahanmuutos-
ta, mutta toisaalta maat kuten Ruotsi ja Hollanti ovat hyviä yhteistyökumppaneita ilmiön 
tutkimisessa ja selvittämisessä. Varsinkin Hollanti tuntuu olevan aktiivinen.

Anja Rouhuvirta, 
Dublin 29. 6. – 6. 7. 2010.

MAAHANMUUttoA ja siirtolaisuutta tutkitaan liikaa kansallisesta näkökulmasta, vaikka 
kyseessä on rajat ylittävä ilmiö. Tämä johtuu siitä, että tilasto- ja seurantatietoa keräävät 
laitokset ovat useimmiten kansallisia, eivätkä eri maiden keräämät tiedot ole välttämättä 
vertailukelpoisia keskenään. Kansainvälinen yhteistyö maahanmuuttoasioissa tähtää usein 
maahanmuuton rajoittamiseen. Näin ainakin tällä hetkellä EU:ssa, jossa on kaksi eri politiik-
kaa: vapaa liikkuvuus EU:n sisällä ja tiukka maahanmuuttopolitiikka ulkopuolelta tuleville.

Päivi Keränen, 
Telc 23. – 26. 6. 2010.

MUissA pohjoismaissa maahanmuutto on aina sidottu myös tutkimuksellisesti esimer-
kiksi urbanisoitumiseen, hyvinvointiin, etnisiin kysymyksiin, uskonnollisiin kysymyksiin jne. 
Se ei ole koskaan tarkastelussa esillä ilman muuta yhteiskunnallista kontekstia.

Maahanmuuttovastaisuus on kasvanut nopeasti erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa, mut-
ta myös Norjassa ja Islannissa. Konferenssissa oli esillä useita papereita poliittisesta ulottu-
vuudesta ja puoluekartalla tapahtuvista muutoksista, siis sama tendenssi kuin Suomessa. 
Kriittisesti maahanmuuttokritiikkiä tarkastelevat paperit olisivat ihan hyvä argumentaa-
tiopohja suomalaiseen poliittisen keskusteluun. Maahanmuutto ja uskonto -keskustelua 
hallitsevat islam ja muslimimaailma. Se on ymmärrettävää, mutta samalla kovin suppeaa. 
Maahanmuuttajat ovat todella monenlaisten uskontokuntien jäseniä tai kannattajia eikä 
uskontokeskustelussa ole kyse vain islamista.

Milla Laasonen & Matti Rantala, 
Malmö 24. – 27. 8. 2010.
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Alan tutkijoiden konferenssipuheenvuorojen perusteel-
la kansallinen paradigma ohjaa edelleen maahanmuut-
toon liittyvää tutkimusta. Vanhojen käsitteiden kautta 
sorrutaan helposti metodologiseen nationalismiin, joka 
pohjautuu ajatteluun sulkeutuneista kansallisista yhteis-
kunnista. Tilanne on kuitenkin globaalin liikkuvuuden 
ja siirtolaisuuden myötä muuttunut, mikä on osin tiedos-
tettu myös tutkimuksessa, ja muuttuneita lähestymiskul-
mia maahanmuuttoon yritetään ilmaista uusin termein. 
Artikkelissa avataan muutamia VOIMAA-matkoilla tu-
tuksi tulleita käsitteitä sekä peilataan niiden vaikutusta 

käytännön tasolla – miltä tuttu asia näyttää uudesta nä-
kökulmasta katsottuna tai miten tuttujen sanojen takaa 
löytyy yllättäviä ajatusrakenteita.

 
Monikulttuurisuusko myytti?  
Entä mitä sitten tapahtui?

Monikulttuurisuuden ympärillä kihisee ja kuhisee tä-
män hetkisessä julkisessa keskustelussa. Myös termi it-
sessään on kiistelty. Filosofi Jukka Hankamäen mukaan 
käsite sisältää jo etymologialtaan ”anglo-amerikkalaista 

Maailma rivien välissä  
– poimintoja käsitteistä uuteen ajattelutapaan
Päivi Keränen

Käsitteet, termit ja sanat vaikuttavat huomaamattomasti ihmisten tapaan hahmottaa 
maailmaa. Käsitteet ohjaavat myös välillisesti, minkälaista tutkimusta tehdään ja miten 
tuloksia tulkitaan. Sanat sisältävät jo itsessään narratiiveja ja ennakko-oletuksia, jotka vii-
toittavat ajattelua. Ei siis ole yhdentekevää, millä termeillä ja käsitteillä asioista puhutaan.
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kieli-imperialismia”. Hänen mukaansa kyseenalaista on 
sekin, mihin monikulttuurisuuden käsitettä tarvitaan. 
Kulttuurin käsitteeseen pitäisi jo yksinään sisältyä ajatus 
moniarvoisuudesta.

Tutkija Gavan Titley on osin samoilla linjoilla Han-
kamäen kanssa. Hänen mukaansa monikulttuurisuus ja 
etenkin monikulttuurisuuspolitiikka ovat keinotekoisia 
käsitteitä, joita ei koskaan käytännössä ole toteutettu. 
Hän näkee monikulttuurisen yhteiskunnan epäonnistu-
misen myyttinä, jolla oikeutetaan integraatiopolitiikan 
toteuttaminen. Monikulttuurisuuden epäonnistumista 
käytetään syntipukkina yhteiskunnallisiin ongelmiin, 
joihin liittyy kulttuurien välistä kohtaamista. (Titley.) 

Monikulttuurisuuden muututtua latautuneeksi ter-
miksi on alettu etsiä uusia kuvaavampia termejä. Käsit-
teitä käytetään huolettomasti ja ne sekoittuvat keske-
nään, esimerkiksi kulttuurienvälinen (intercultural) ja 
transkulttuurinen (transcultural) menevät helposti se-
kaisin. Käsitteillä on kuitenkin ero. Kulttuurienväliseen 
vuorovaikutukseen liittyy ajatus toiminnasta erilaisten 
ja toisistaan erillisten entiteettien välillä. Transkulttuu-
risuus puolestaan viittaa läpi kulkemiseen ja sekoittumi-
seen – kulttuurit eivät ole pysyviä, selkeästi rajattavia tai 
toisistaan erillisiä, vaan ovat päällekkäisiä, muuttuvia ja 
saavat jatkuvasti vaikutteita toisiltaan. Globaalissa maa-
ilmassa yhteenkuuluvuus ja osallisuus moneen kulttuu-
riseen yhteisöön ovat enemmän sääntö kuin poikke-
us. Transkulttuurisuudella on toisaalta tarkoitettu myös 
kaikkia ihmisten kulttuureja läpäiseviä yhteisiä tekijöi-
tä. Transkulttuurisuus ei siis itse asiassa ole tarkka käsi-
te. Sen kautta voidaan kuitenkin löytää uusi näkökulma 
kulttuuripolitiikkaan, jonka kautta asiat näyttäytyvät 
ehkä hieman toisin kuin totuttuja termejä käyttämällä.

Tutkija Kevin Robins näkee myös, että Eurooppa 
muuttuu siirtolaisuuden myötä. Globaalisiirtolaisuus on 
suhteellisen uusi asia, joka vaikuttaa väistämättä yhteis-
kuntaamme. Jotta pystyisimme ymmärtämään tapah-
tuvat muutokset, meidän on opittava ajattelemaan uu-
della tavalla ja huomioimaan uudenlaisia näkökohtia. 
Tapa ajatella kansallisuutta normina rajoittaa ajatte-

lua muuttuvassa maailmassa. Ihmiset eivät näe mitä oi-
keasti tapahtuu, vaan tekevät tulkintansa tapahtumaan 
oman näkökulmansa kautta. Nationalismi asuu syvällä: 
ei ole kyse siitä mitä sanotaan, vaan siitä, miten maa-
ilma hahmotetaan. Toisaalta kulttuurien kohtaamisessa 
ja sekoittumisessa ei ole mitään uutta, kaikki yhteisöt ja 
yhteiskunnat ovat olleet transkulttuurisia – muilta kult-
tuureilta oppiminen, lainaaminen ja varastaminen ovat 
elintärkeitä jokaiselle kulttuurille. (Robins.)

Muuttovirta vai kansanvaellus 
 – tarinoita rivien välissä

Vanhojen käsitteiden kautta sorrutaan helposti meto-
dologiseen nationalismiin. Esimerkkinä tällaisesta ter-
mistä ja sen synnyttämästä ajatusyhteydestä voidaan 
käyttää käsitettä diasporayhteisö (diasporic communi-
ty). Termiin sisältyy ajatus, että yhteisöt pyrkisivät yl-
läpitämään kansallista identiteettiä maantieteellisten 
etäisyyksien ylitse. Toisaalta kyseessä voidaan kuitenkin 
nähdä myös identiteetin uudelleen ajattelun ja rakenta-
misen prosessi.

Diaspora-sana sisältää narratiivin: tarinan joukos-
ta ihmisiä kaukana kotimaastaan, jonne he nostalgises-
ti kaipaavat ja haluavat palata. Käytännössä näin ei kui-
tenkaan yksilötasolla läheskään aina ole. Yleistykset ja 
lokerointi tekevät maailmasta helpommin hahmotetta-
van, mutta samalla harhauttavat meitä näkemästä mo-
nimuotoista todellisuutta. Toisaalta myös termi identi-
teetti on Robinsin mukaan ongelmallinen, sillä se pitää 
sisällään ajatuksen, että identiteetti on jotakin, minkä 
yksilö haluaa säilyttää ja suojella. Robins näkee kollek-
tiivisen identiteetin leimana, jonka avulla valtaapitävät 
pyrkivät hallitsemaan ja seuraamaan alamaisiaan. Tämä 
on vaikeaa, jos identiteetit vaihtuvat jatkuvat.

 
Muuttuvien merkitysten pyörteissä

Sanojen merkitykset eivät ole kiveen hakattuja, vaan 
kuten kulttuuri, ne muuttuvat ja elävät yhteisöissä.  
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Professori Ronald Stade on kiinnittänyt huomiota ter-
min integraatio kehitykseen ajan saatossa. Hän vastus-
taa tapaa, jolla siirtolaisuustutkimus ja integraatio lii-
tetään kyseenalaistamatta toisiinsa. Integraatio tulee 
sanasta tango (latina) eli koskettaa ja sitä seuraten in-
tegraatio tarkoittaa koskemattomuutta. Nykyään integ-
raatio tarkoittaa kuitenkin liittymistä mukaan, kytkey-
tymistä. Toisaalta englannista johdettuna se olisi integ-
rity (moraalinen, ei korruptoitunut, eheys, viattomuus). 
Sanan historiaa tutkittaessa huomataan, että 1900-lu-
vulla alettiin puhua yhteiskunnallisessa keskustelussa 
integraatiosta. Tällä tarkoitettiin aluksi siirtoa paikasta 
toiseen ja rodun muuttumista tuon siirron jälkimainin-
geissa ja tätä kautta päädyttiin kosmopoliitteihin ja kos-
mopoliittisuuteen.

Integraatio ei ole tutkijoille olennaista vaan disintegraa-
tio. Hyviä huomioita ns. maahanmuuttokriittiseen kes-
kusteluun ja poliittiseen toimintaan viime aikoina sekä 
siihen kuuluvaan unconditional hospitality / conditional 
hospitality -käsitepariin ja siihen ketkä ovat vihamiehiä 
ja ketkä ystäviä tai vieraita. Mielenkiintoinen tarkastelu 
sekä lingvistiseltä että filosofiselta ajattelultaan. Esimer-
kiksi hospitality / hostility -sanoilla on sama kantasana. 
Ja mitä on hostin ja mitkä guestin oletettava käytös. Kes-
kustelussa esitettiin anekdootti Dickensin ja Anderssenin 
suhteesta. Dickens kutsui Anderssenin kylään. Anders-
sen jäi vieraaksi kolmeksi vuodeksi. (Matti Rantala, mat-
karaportti)

Liikkuvuus vai siirtolaisuus

Rajanveto siirtolaisuuden (migration) ja liikkuvuuden 
(motion) välillä on liukuva ja siksi myös mielenkiintoi-
nen. Milloin liikkumisesta tulee siirtolaisuutta ja milloin 
se muuttuu maahanmuutoksi? Liikkuvuus mielletään 
usein kouluttautumiseen ja työhön liittyvänä siirtymise-
nä maasta tai alueelta toiselle, usein väliaikaisesti. Myös 
Euroopan unionin sisällä tapahtuvasta muutosta puhu-
taan useimmiten liikkuvuutena, ulkopuolelta tulevasta 
muutosta siirtolaisuutena tai maahanmuuttona. Sosiaali- 

antropologi Jens Røyrvik puhuu tutkimuksessaan sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti liikkeessä olevista ih-
misistä, mutta ei käytä termiä siirtolaiset. Hän tutkii 
suurten laivojen ja niiden miehistöjen liikkeitä. Heil-
le rajat muodostuvat öljyteollisuudesta, jonka sisällä he 
liikkuvat. Kansalliset rajat tai etniset taustat tai monet 
muut tekijät ovat heille merkityksettömiä.

Globalisaation myötä liikkuvuus ja siirtolaisuus ovat 
lisääntyneet ja saaneet uusia muotoja. Brittiläisen De-
mos-ajatushautomon tutkijat Natalie Day ja Jack Stil-
goe puhuvat tietonomadeista (knowledge nomads), kor-
keasti koulutetuista ja huippuosaavista siirtolaisista ja 
heidän merkityksestään tieteen kehitykselle. He saapu-
vat maahan usein työn perässä ja oman alansa pitkäl-
le erikoistuneiden verkostojensa suositusten perusteel-
la. Syyt pidempiaikaiseen jäämiseen ovat moninaisia 
mukavasta työstä tai hyvästä palkasta henkilökohtaisen 
elämän siteisiin tai mukavaa elinympäristöön. Tällaiset 
nomadit voivat olla hyvinkin merkittäviä uuden yhteis-
kuntansa taloudelle. Heidän viihtymiseensä vaikuttaa 
kuitenkin yhteiskunnassa vallitseva yleinen ilmapiiri 
maahanmuuttoa ja siirtolaisuutta kohtaan. Väliaikai-
nen liikkuvuus, kiertomuutto, tuo siis uusia piirteitä jo 
ennestään monimuotoiseen siirtolaisuuden ja maahan-
muuton käsitteeseen.

Lähestymiskulman muutos, uusi puhetapa 
– erityisopetuksesta menestyskasvatukseen

Sanoihin sisältyvien narratiivien tiedostamisella ja nii-
hin sisältyviä arvomaailmoja kyseenalaistamalla asi-
at voivat näyttäytyä hyvin erilailla. Ennakko-oletuksis-
ta irtipääseminen ja oman suhtautumisen muuttaminen 
voi saada aikaan käytännössä yllättävänkin suuria seu-
rannaisvaikutuksia. Esimerkki tästä löytyy Alankomais-
ta, jossa on pitkät perinteet eri kulttuurien kohtaamisel-
le ja yhteiselolle. Monimuotoisuuskäytäntöjä koulutuk-
sessa, julkisella sektorilla sekä yksityisyritysten kesken 
kehittävässä, kansallisessa ECHO-keskuksessa oltiin in-
nostuneita UCLAssa kehitetystä Pedagogy of Excellency 
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-ajattelusta. Tämän perustana on, että kaikilla opiskeli-
joilla on oikeus koulutukseen, kyky oppia ja potentiaalia 
menestyä taustasta riippumatta. Opiskelijoita ei haluta 
nähdä riskitapauksina, vaan keskitytään heidän mah-
dollisuuksiinsa.

ECHOn toiminta lähtee havainnosta, että eri kou-
lutusasteiden kautta maahanmuuttajataustaisia (tai köy-
hästä kodista tulevia) ohjataan järjestelmän sisällä usein 
alisuorittamiseen, esimerkiksi alentamalla vaatimuksia 
ja katsomalla osaamisessa esiintyviä puutteita läpi sormi-
en. Tällainen pelkkään läpäisyyn tähtäävä ohjaus ei kui-
tenkaan palvele opiskelijaa tai koulua. Eriomaisuuden 
pedagogiikalla halutaan viestiä uskoa jokaiseen opiske-
lijaan ja tämän kykyihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että kaikkia opiskelijoita rohkaistaan pyrkimään hen-
kilökohtaiseen ja akateemiseen menestykseen, asetta-
maan itselleen korkeita tavoitteita sekä ottamaan vaa-
tivimpia kursseja. Opiskelijoita ei siis päästetä helpom-
malla tai ohjata menemään siitä, mistä aita on matalin, 
vaikka tämä koulutuksen järjestäjän kannalta ehkä olisi 
helpompaa. Tällaisen pedagogiikan omaksuminen vaa-
tii kuitenkin koulutuksen järjestäjän omien ennakko-
asenteiden kohtaamista ja ajattelumallin muutosta.

ECHO näkee, että korkeakouluyhteisön tulisikin 
odottaa ja vaatia jokaiselta opiskelijalta paljon. Samal-
la on kuitenkin muistettava tarjota jokaiselle opiskelijal-
le riittävästi tukea, jotta nämä pystyvät kehittymään tiu-
kan arvioinnin vaatimalle tasolle. Toisaalta pedagoginen 
malli vaatii myös oppilaitoskulttuurin sisältä löytyvien 
esteiden tunnistamista ja ratkomista. Tämä vaatii luon-
nollisesti resursseja, mutta myös menestyksen tukemista 
sekä sanoin että teoin. Erinomaisuuden tukeminen vaa-
tii myös yhteistyötä vanhempien, työelämän ja uskon-
nollisten yhteisöjen sekä eri koulutusasteiden välillä.

Kokemukset uudesta ajattelutavasta ovat olleet 
Alankomaissa hyvät ja parhaiten kunnostautuneille 
opiskelijoille jaetaan vuosittain ECHO-palkinnot. He 
kokevat, että koulutuksen varsinaisena tavoitteena on 

avata ovia, toimia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ka-
navana ja paremman yhteiskunnan rakentajana sekä 
kasvattaa tulevia päättäjiä, jotka jatkavat työtä yhteis-
kunnan kehittämiseksi.

Auttavatko sanat ymmärtämään?

Sanojen ja käsitteiden haasteita voi lähestyä monesta 
eri kulmasta, tieteellisesti tai vain terävien havainto-
jen kautta. Vieraalla kielellä toimittaessa kielen nyans-
sit kuitenkin katoavat, eikä sanoma ehkä välity tarkoi-
tetulla tavalla. Kommunikaation rajoittumisen lisäksi 
tämä vaikuttaa yksilön kykyyn ilmaista itseään ja sii-
hen, minkälaisen kuvan hänestä saa. Kirjailija (ja stand-
up-koomikko) Paul Westlake käyttää ilmiöstä nimitys-
tä Reduced Personality Syndrome (vapaasti suomennettu-
na supistuneen persoonallisuuden syndrooma), jolla hän 
tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö ei vierasta kieltä pu-
huessaan pysty sanavalinnoillaan ja äänenpainoillaan 
välittämään keskustelukumppanille oikeaa tietoa per-
soonallisuudestaan. Vieraalla kielellä toimittaessa huu-
mori kieli- ja kulttuurisidonnaisuudessaan katoaa hel-
posti ensimmäisenä. Samoin varsinkin suomalaisille tyy-
pillinen tapa pitää kasvot puhuttaessa peruslukemilla ja 
kuunnella hiljaa, voi hämmentää erilaiseen keskustelu-
kulttuuriin tottunutta.

Rivien väleissä on paljon merkityksiä ja niitä kan-
nattaa aina silloin tällöin pysähtyä pohtimaan. On kui-
tenkin tilanteita, jolloin rivien väliin ei tässä mielessä 
kannata kurottaa. Sanojen piilomerkitykset tai -merki-
tyksettömyydet voivat aueta, kun miettii, kuka sanoja 
käyttää ja mistä hän tulee. Itsellemme itsestään selvien 
asioiden, hahmottamisemme perustusten, kyseenalais-
taminen on avartavaa. Ihmisten välinen keskustelu on 
tärkeää, sillä vain näin voidaan huomata, mikäli ilmiö 
ei sovikaan kategorioihin ja että ajattelutapoja on muu-
tettava. Ennakkoasenteet hälvenevät vain tutustumalla 
tarkemmin.
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Suomalainen lienee luonnostaan enemmän tarkkailija 
kuin kiihkeä osallistuja, varsinkin ulkomailla ja vierai-
den joukossa. Vaikeneminen on kultaa, jos ei ilmaannu 
pakottavia syitä siirtyä hopean eli puhumisen puolelle.

Minulla oli mahdollisuus osallistua Voimaa-projektin 
puitteissa kahteen maahanmuuttoa käsittelevään konfe-
renssiin. Ensimmäinen oli keväällä 2010 Maastrichtin 
Migration: A World in Motion ja toinen saman vuoden 
kesällä Irlannissa pidetty, Trinity College Dublinin isän-
nöimä New Migrations, New Challenges.

Maastrichin konferenssin ilmoittautumisjonossa sei-
soessani yritin arvailla, ketkä aulan väkijoukosta olivat 
suomalaisia – ja minkä alan ihmisiä he olisivat. Tutki-
joita, viranomaisia, järjestöihmisiä? Lieneekö maahan-
muuttajien koulutuksen kentältä ketään; tuskinpa suo-
malaisia yrityspuolelta tällaisessa tapaamisessa? Yllätys 
oli suuri, kun meidän kahden Voimaa-projektilaisen li-
säksi muita suomalaisia ei ollutkaan paikalla.

Sama tilanne toistui muutamaa kuukautta myöhem-
min Dublinissa. Kirjoitin wikiin seuraavaa:

Huomiota kiinnittää samoin kuin edellisessä Hollan-
nin konferenssissa, että vaikka tapahtumassa esitellään 
merkittävä määrä uusia erilaisia maahanmuuttoon liit-
tyviä (empiirisiä) tutkimuksia, suomalaiset loistavat 
poissaolollaan. Ohjelmasta ilmenee monia kiinnosta-
via tutkimusryhmiä, mutta suomalaisia ei ole niissä 
mukana. Onkohan osanottajissa täällä muita suoma-
laisia meidän lisäksi?

Osanottajaluettelossa tosin oli yksi suomalainen 
nimi. Sanna Markkanen osoittautui Englannissa Cam-
bridgen yliopistossa väitelleeksi ja siellä tutkijana toi-
mivaksi nuoreksi henkilöksi, joka tavatessamme lähes 
paheksui sitä, että suomalaiset hänen mukaansa eivät 
koskaan osallistu alan eurooppalaisiin konferensseihin, 
ainoastaan korkeintaan pohjoismaisiin.

Tarkkaileva vapaamatkustaja debattien keskellä
Anja Rouhuvirta
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Konferenssien sisältö oli kuitenkin kummallakin 
kerralla mitä kiinnostavin: tutkimustuloksia, tutkimus-
asetelmia, tutkimussuunnitelmia ja keskusteluja muun 
muassa korkeasti ammattitaitoisen työvoiman muutto-
virtojen dynamiikasta ja esteistä työmarkkinoilla, maa-
hanmuuton vaikutuksista muuttomaan maan työlli-
syystilanteeseen ja palkkoihin, kulttuuriin ja kieleen 
liittyvistä vaikeuksista ja erityskysymyksistä, maahan-
muuttajiin kohdistuvasta diskriminoinnista, normeista 
ja niiden muutoksista, tutkimustuloksia siitä, millainen 
maa hyötyy eniten nykyisestä suuntauksesta, jossa integ-
raatiopolitiikka on tullut yhä valikoivammaksi. Konfe-
renssit selvensivät myös sitä, miten erilaiset maahan- ja 
maastamuuttoon liittyvät myytit ja stereotypiat hitsau-
tuvat yleiseen ajatteluun median ja julkisen keskustelun 
kautta – ja miten niitä ”kierrätetään” maasta ja vuosi-
kymmenestä toiseen. Kuulimme, mikä on isäntämaahan 
suuntautuneen orientaation vaikutus maahanmuuttaji-
en sosioekonomiseen integraatioon tai miten maahan-
muutto nostaa kansantuotetta. Tutustuimme myös esi-
merkiksi hyvin koulutettujen puolalaisten ”menestys-
tarinoihin” nousuajan Irlannissa. Paljon oli näkemystä 
siitä, että tietoa tarvitaan lisää. Entä millaista tilastotie-
toa eri maissa on, onko sitä tarpeeksi ja onko se adek-
vaattia?

Oli mielenkiintoista kuulla, miten tieto ja menetel-
mät kulkevat eri tutkimusalueiden välillä, esimerkiksi 
sosiologien ja taloustieteilijöiden tai matemaatikkojen 
yhteistyössä. Nykyteoriat pyrkivät selittämään ja ym-
märtämään muuttovirtojen prosesseja ja rakenteita sekä 
muuttovirtojen synnyttämiä yhteiskunnallisia muutok-
sia sekä lähtömaassa että vastaanottavassa maassa. Kun 
eri alojen tutkijat puhuvat eri kieltä, pidetään tieteen-
alojen välistä tutkijayhteistyötä erityisen tärkeänä ja 
hedelmällisenä. Laajojen tutkimusprojektien lisäksi oli 
mahdollista tutustua kiinnostaviin suppeampiin projek-
teihin ja kuulla alan tutkimussuunnitelmien esittelyjä. 
Kaikki muut pohjoismaat olivat konferensseissa edustet-
tuna: ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset esittelivät 
omia projektejaan ja tutkimustuloksiaan.

Tulipa mieleen, että suomalaisia tutkijoita, viran-
omaisia tai järjestöihmisiä eivät tällaiset konferenssit 
ilmeisesti kiinnosta, vaikka erilaisia maahanmuuttoon 
liittyviä EU-tuettuja projekteja on meillä sangen mo-
nia ja niiden selvitykset, loppuraportit ja muut julkai-
sut sisältävät runsaasti kiinnostavaa materiaalia. Aivan 
varmasti aineistossa olisi esiteltävää tällaisissa tapahtu-
missa. Ehdotankin, että ryhdistäydymme aktiivisemmik-
si kansainvälisten konferenssien suhteen.

Sekaan vaan, tarkkailijoista osallistujiksi!
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Lopuksi jaamme ajatuksia ja tietoa projektin varrella kerätyistä kokemuk-
sista. Artikkeleissa pohditaan niin valmentavan koulutuksen järjestämistä, 
sosiaalisen median käyttöä, yhteisön oppimisvalmiuksia kuin tietoteknisiä 
ja hallinnollisia ratkaisuja.

4 | Yhteisöllisen median  
aarteita ja ansoja
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sUKUPoLViERot sosiaalisen median näkyvät käyttämisessä. Toisaalta nettinatiivi voi 
olla myös viisikymppinen, joka on hyvin perillä teknologian ja ideologian kehityksestä. Su-
kupolvierot pitäisikin ymmärtää muutoin kuin ikäkysymyksenä: kyse on käyttäjäsukupol-
vista, käyttökokemuksen määrästä ja kyvystä pysyä teknologisen kehityksen huipulla  
– harvalla parikymppisellä on varaa ostaa kalleimpia laitteita ja nopeimpia yhteyksiä.

Milla Laasonen, 
Dublin Geneve 4. – 8.5.2010.

UsEissA puheenvuoroissa korostettiin sitä, että teknologialähtöiset hallinnon demo-
kratisointipyrkimykset lähes aina [jäävät] vaikutuksiltaan vaatimattomiksi osallistumisen 
näkökulmasta. Sen sijaan ne kuitenkin tuottavat ”osallistumispuhetta”, jonka seurauksena 
sähköisen osallistumisen katsotaan toimivan, vaikka tämä itse asiassa jää puheen tasolle. Esi-
merkiksi Axel Bruns esitteli g4c2c mallia (government for citizen to citizen) eli sitä, että halli-
tus on ”käsivarren mitan päässä” tukemassa kansalaisten c2c (citizen to citizen) hankkeita.

Robert Arpo, 
Krems an der Donau 5. – 8.5.2010.
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Sosiaalisen median sovelluksien käytön yleistyminen 
vapaa-ajalla on aiheuttanut tarvetta sääntöjen määrit-
telemiseen myös työpaikoilla. Tulevaisuudessa tilanne 
kuitenkin muuttuu teknologian kehityksen myötä siten, 
että 

myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa perinteisten 
valtakunnallisten ja muiden maantieteellisten rajojen ja 
toiminnallisten tasojen (toiminta-areenoiden) merkitys 
heikkenee (Mannermaa 2008, 147).

Tämä voi johtaa tulevaisuudessa entisestään madal-
tuviin hierarkioihin ja monimuotoistuviin työorgani-
saatioihin. Jossain määrin organisaatioiden on jo nyt ja 
erityisesti tulevaisuudessa huomioitava sosiaalisen me- 

dian mukanaan tuomia uusia toimintatapoja myös 
omassa työskentelykulttuurissaan.

Tiedon jakaminen on työyhteisön toiminnan keskei-
nen osa. Sosiaalisen median välineet helpottavat tiedon 
vaihtoa niin omassa työyhteisössä kuin yli organisaatio-
rajojen. Samalla asiantuntijuuden painopiste siirtyy yk-
silökeskeisyydestä yhteisöihin – jakamalla tietonsa oppii 
itsekin, kun toiset tuovat aiheeseen omat panoksensa, 
ja ongelmatilanteissa voi turvautua myös muiden osaa-
miseen.

Siirtyminen sosiaalisen median työvälineisiin työ-
paikoilla ei ole aina helppoa tai yksinkertaista. Työnte-
kijä ei ehkä oivalla kaikkia välineen teknisiä ominai-
suuksia tai verkon välityksellä tapahtuvan viestinnän 

Kohti uutta työskentelytapaa
Päivi Keränen & Milla Laasonen

Työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtyminen, yksilön virtuaali- ja reaalielämän identi-
teettien määritteleminen, verkkoidentiteetin jakautuminen työ- ja vapaa-ajan roolei-
hin ovat kysymyksiä, jotka yksilö kohtaa verkossa toimiessaan. Mitä tapahtuu, kun 
työvälineiksi otetaan sosiaalisen median sovelluksia?
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vaatimuksia ilman perehdytystä, koulutusta ja ohjaus-
ta. Verkkoon sirottuneista tiedonpalasista voi hakuko-
neiden avulla muodostaa kuvan yksilöstä. Digitaalinen 
jalanjälki on varsin pysyvä, eikä ihminen välttämättä 
enää pysty yksin hallinnoimaan julkista minäkuvaansa 
tai henkilökohtaista brändiään.

Toiminta avoimessa verkossa tuottaa pakotettuakin 
avoimuutta. Samalla katoavat myös perinteisesti miel-
letty yksityisyys ja tavoittamattomuus. Toisaalta uuden-
lainen julkisuus tuottaa myönteisiäkin seurauksia. Avoi-
muus voi muuttaa vallankäyttöä hyvään suuntaan, kun 
yhteiskunnan ja siinä toimivien ihmisten taloudelliset, 
poliittiset ja sosiaaliset kytkennät tulevat läpinäkyviksi.

Työelämässä opetellaan sosiaalisen median hyödyn-
tämistä pienin askelin. Sosiaalinen media haastaa miet-
timään luottamuksen, luottamuksellisuuden, yksityisyy-
den, ajankäytön, asiakkuuksien, yritysvastuun ja työhön 
sitoutuneisuuden käsitteitä uudessa valossa. Ymmär-
tääkseen paremmin sosiaalisen median välineiden tuo-
maa hyötyä, on työpaikoilla syytä perehtyä web 2.0 -ym-
päristössä vallitsevaan ajatukseen yhteisöllisestä tavasta 
jalostaa tietoa.

Juholin (2008) kertoo, kuinka 2000-luvun tietoin-
tensiivissä organisaatioissa vanha tiedon ylhäältä alas 
valuttamisen malli kohtaa suuria ongelmia. Vanhat mal-
lit näyttävät tulleen tiensä päähän. Törmäystilanteita 
syntyy, kun vanha ja uusi maailma kohtaavat. Verkottu-
misen myötä ollaan siirtymässä yksisuuntaisen staattisen 
julkaisemisen ja tiedon siirron vaiheesta seuraavaan vai-
heeseen, jolle ovat ominaisia osallistuminen ja julkinen 
keskustelu, jossa käyttäjä paitsi lukee myös luo ja muok-
kaa sisältöjä.

Toimiessaan työroolissaan sosiaalisessa mediassa 
työntekijä luo paitsi omaa, myös työnantajansa digitaa-
lista jalanjälkeä, mikä lisää koettua vastuuta. Wiki, blogi 
ja Facebookin kaltaiset yhteisöpalvelut ovat osoittautu-
neet vakavasti otettaviksi verkkoilmiöiksi. Niinpä entis-
tä useammin nousee esiin kysymys, miten verkon uudet 
välineet ja menetelmät voidaan parhaiten valjastaa hyö-
tykäyttöön.

Moni työntekijä kaipaa myös pelisääntöjä siihen, 
millä tavoin työpaikan asioista voi keskustella interne-
tissä.  Niin kauan kuin selkeitä pelisääntöjä työyhteisös-
sä ei ole luotu, on riskinä epäselvät tulkinnat siitä, mitä 
esimerkiksi työntekijän lojaalisuusvaatimukseen kuuluu. 
Missä määrin on kyse työnantajalle kuuluva asia, jos ky-
seessä on työntekijän vapaa-ajalla käyttämä henkilökoh-
tainen sosiaalisen median sovellus? Tuomioistuimet jou-
tunevat ratkaisemaan lähitulevaisuudessa ennakkotapa-
uksia, joiden myötä kehittyy vähitellen yleinen käsitys 
näiden tilanteiden tulkittavuudesta ja rangaistavuudesta.

Pelisääntöjä rakennettaessa on myös huomioitava, 
tarkoitetaanko henkilökohtaista vai työyhteisön käyt-
tämää sovellusta, ja mitä tämä jaottelu käytännössä tar-
koittaa. Henkilökohtaisen sosiaalisen median käytön 
osalta voitaneen enimmillään vaitiolosopimuksen no-
jalla määrittää, mistä asioista ei saa puhua ja mistä asi-
oista kannustetaan kertomaan. Työyhteisön käyttämän 
sovelluksen osalta voidaan tarkemmin määritellä käyt-
tötarkoitukset ja muut toimintatavat. Pelisääntöjen oli-
si kuitenkin hyvä olla sosiaalisen median hengessä myös 
yhteisesti eteenpäin työstettävissä, kun toimintatapa al-
kaa vakiintua.

 
Henkilökohtainen muutosprosessi?

Uusien toimintamallien opettelu vaatii työtä ja ponnis-
telua. Motivaatio uuden välineen käyttöönottoon syn-
tyy, kun työntekijä itse oivaltaa, miksi wikin käyttö on 
juuri itselle hyödyllistä. Koulutuksella voidaan tasoit-
taa tietä tälle oivallukselle ja huolehtia, että mm. tekni-
set taidot eivät muodostu esteeksi.  Myös viestinnällinen 
osaaminen, kuten verkkokeskustelutaidot ovat merkittä-
vässä roolissa hyvän ja innostavan työskentelyilmapiirin 
luomiseksi verkkoympäristössä.

VOIMAA-hankkeessa testattiin wikityöskentelyä 
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa noin kolmen vuoden 
ajan. Hankkeen wikityöskentelyssä korostui lisäksi kyn-
nys tuottaa ja julkaista keskeneräistä tekstiä. Tämä hei-
jastelee avoimen ympäristön luomia paineita ammatil-
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liselle ja asiantuntijaidentiteetille ja sen ylläpitämiselle. 
Lisäksi yksityisyyden ja tietosuojan huolehtiminen näh-
tiin tärkeäksi. (Laasonen 2010.)

Työskentelytilan käytettävyys ja tarvittavan tiedon 
helppo löytyminen ovat keskeisiä työskentelymotivaa-
tioon vaikuttavia tekijöitä. VOIMAA-hankkeessa huo-
mattiin pian, että wikitilaan kertyvän informaation mää-
rä on valtava ja lisääntyy nopeasti. Tämä asetti haasteita 
sisällön järjestämiselle ja työtilan rakenteelle. Osa pro-
jektitoimijoista kokikin, että tiedon etsimiseen kului lii-
kaa aikaa ja että wikin muuttuva rakenne vaikeutti toi-
mintaa. Toisaalta wikiä ei ehkä ymmärretty ”meidän 
wikiksi”, yhteiseksi työskentelyalustaksi, vaan ylläpide-
tyksi tietovarastoksi. Useita erialojen asiantuntijoita yh-
teen kokoavan työtilan ylläpitäminen ja rakenteellinen 
muokkaaminen on yhdelle tai kahdelle henkilölle haas-
tava ellei mahdoton tehtävä. On vaikea päätellä, mitkä 
asiat ovat kenenkin työskentelyn kannalta tärkeitä esille 
nostettavia ja mitkä eivät.

VOIMAA-hankkeessa motivaatiota heikentäväk-
si tekijäksi koettiin myös perinteisen hierarkkisen pro-
jektiorganisaatiomallin ja wikitoiminnan yhteensovitta-
misen hankaluudet sekä se, että projektin johto ei wikiä 
juuri käyttänyt, eikä näin vahvistanut omalla esimerkil-
lään työskentelytapaa.

Kuinka päästä alkuun wikityöskentelyssä?

Wikistä kehittyy sellainen, millaiseksi käyttäjät sen 
muokkaavat. Wikityöskentelyä aloitettaessa kannattaa 
kuitenkin miettiä, millaista työskentely-ympäristöä ta-
voitellaan, keitä sen käyttäjiksi halutaan ja mihin tarpee-
seen wiki perustetaan. Näin voidaan hieman ennakoida, 
mitä tällainen tila vaatii ja miten sen toteutumista voi-
daan tukea. Yhteiskehittely vaatii luottamuksellisen ja 
kannustavan ilmapiirin luomista myös sähköisessä ympä-
ristössä.

Perehdytys ja koulutus varmistavat, että osallistujat 
ovat riittävällä tasolla paitsi tietoteknisessä myös verk-
kokeskustelutaidoissa. Avoin ajatusten jakaminen vaatii 

 • | Voimaa-wiki

VOIMAA-hankkeessa käytettiin pääasiallisena työ-
välineenä wikiä. Työtila perustettiin Metropoliassa 
käytössä olevalle Confluence wiki -alustalle, joten 
tekninen ylläpito oli tietohallinnon vastuulla. Tämä 
helpotti teknisten käyttökatkosten ratkomista, mutta 
rajoitti työtilan muokkausta käyttöoikeuksien takia.
  Työtila perustettiin heti projektin käynnisty-
essä vuoden 2008 joulukuussa. Työtila oli valtaosin 
avoin kaikkien internetin käyttäjien tutustuttavaksi ja 
kommentoitavaksi. Lisäksi kaikkien käyttäjätunnus-
ten haltijoiden oli mahdollista muokata wikisivujen 
sisältöjä. Tunnukset jaettiin kaikille projektin toimi-
joille, mutta myös kaikilla Metropolia työntekijöil-
lä ja opiskelijoilla oli käytössään käyttäjätunnukset.
  Wikiympäristössä identifioidutaan omalla ni-
mellä. Tehdessään muokkauksia wikiin kirjautuneen 
henkilön nimi tulee näkyviin kaikille. Kommentte-
ja sivuille voi kuitenkin jättää myös nimettömänä. 
Hanke oli useimmille hankkeessa toimiville henki-
löille ensimmäinen kerta, kun lähes kaikki työhön 
liittyvät toimenpiteet pyrittiin suorittamaan wikissä. 
Wiki oli haasteellinen ympäristö käyttäjilleen sekä 
teknisen osaamisen ja toimintaperiaatteen oivalta-
misen että ennen kaikkea uudenlaisen työskente-
lykulttuurin omaksumisen vuoksi..

 • | Tekijänoikeudet verkossa

Yhteisöllisesti verkossa teksti-, kuva- ja videomate-
riaalia luotaessakin on oltava tarkkana, ettei teki-
jänoikeuslainsäädäntöä rikota. Opettajan tekijän-
oikeudet verkossa -oppaassa Tarmo Toikkanen ja 
Ville Oksanen kertovat, miten kimuranteista asioista 
voi olla kyse. Lähtökohtaisesti kaikki julkaisut, jotka 
ylittävät teoskynnyksen, ovat tekijänoikeuden alai-
sia, ellei kyseessä ole avoimella lisenssillä julkaistuis-
ta teoksista. Tällöin käyttö onnistuu lisenssiehtojen 
mukaisesti. Toisin sanoen, tarkasta ensin, saatko lai-
nata verkkoyhteisösi jäsenen tuottamaa materiaa-
lia, nappaa vasta sitten omaan käyttöön muokat-
tavaksesi ja jatkokehitettäväksi..
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valmiutta antaa tilaa muutoksille ja ymmärtämystä, että 
ajatukset eivät koskaan ole lopullisesti valmiita. Teksti-
pohjainen viestintä vaikuttaa helposti jyrkemmältä kuin 
kasvokkaisviestintä ja tulkintavirheitä saattaa ilmetä. 
Myös erilaisten aineistojen tekijänoikeuslainsäädäntö 
on hyvä ottaa perehdytyksessä huomioon.

Työskentelytapaa opeteltaessa asteittainen lähesty-
minen saattaa olla paras vaihtoehto, jotta tekniset es-
teet ja osaamattomuuden tunne eivät lisäisi ennakko-
luuloja ja negatiivista asennetta koko toimintaa koh-
taan. Tähän voi vaikuttaa myös kaikkien lisäysten ja 
kommenttien kannustava sävy varsinkin työskentelyn 
alkuvaiheessa. Samalla luodaan pohja pidempikestoi-
selle positiiviselle työskentelyilmapiirille, jossa tuetaan 
ja kannustetaan toisia osallistumaan ja oppimaan. Uut-
ta työtapaa voi myös ujuttaa osaksi rutiineja. Mikäli esi-
merkiksi projektiryhmän kokoukset pidetään wikissä, on 
kaikkien projektiryhmän jäsenten käytännössä opetel-
tava  käyttämään wikin perustoimintoja, jolloin työka-
lu itsessäänkin tulee tutuksi. Myös sähköpostien lähet-
telyn voi ainakin osin korvata yhteisellä keskustelupals-
talla. Myös yhteiset tavoitteet auttavat hahmottamaan, 
miksi ja miten uutta välinettä voi käyttää.

Alussa on hyvä myös todeta keille kaikille tuotettu 
sisältö näkyy ja onko näkyvyyttä mahdollista rajata. Mi-
käli on päädytty täysin avoimeen työtapaan, on varmis-
tettava, että yhteistyökumppanitkin ovat valmiita tä-
hän. Erityistä huolellisuutta on noudatettava henkilöitä 
tai yhteistyökumppanien tietoja mainittaessa.

Työyhteisössä on myös tarvittaessa päätettävä, onko 
wikityöskentelyyn osallistuminen henkilökohtainen pää-
tös. Perehdytyksistä huolimatta työyhteisössä voi olla hen-
kilöitä, jotka kokevat työskentelytavan ajankäyttönsä tuh-
laukseksi tai eivät halua tuoda keskeneräisiä töitään julki-
sesti muiden nähtäville. Tämä ei vähennä heidän muuta 
ammattitaitoaan. Passiivinen tai täysin yhteisestä toimin-
tatavasta kieltäytyvä henkilö kuitenkin usein aiheuttaa 
häiriöitä muun ryhmän työskentelylle ja verkkoyhteisölli-
syyden syntymiselle. Nämä tilanteet ovat työyhteisöille ja 
esimiehille haasteellisia ja tällöin kannattaakin selvittää 
osallistumishaluttomuuden taustalla olevia tekijöitä.

Avoimen toimintamallin välttelemisessä voi olla 
kyse työnsä tekijänoikeuksiin ja niiden menettämiseen 
liittyvästä huolesta. Yksilö saattaa kokea menettävän-
sä oikeuden tuottamaansa materiaaliin, jos vie sen avoi-
meen ympäristöön muidenkin muokattavaksi. Taustal-
la saattaa olla myös pelko negatiivisesta palautteesta ja 
oman ammattitaidon kyseenalaistamisesta. Työskente-
lyilmapiirin tulisikin olla mahdollisimman kannustava 
sekä motivoiva. Toisaalta käytännön järjestelyt, kuten 
työajan resursointi voi haitata wikin käyttöönottoa työ-
välineenä. Myös teknisiin ominaisuuksiin ja käyttäjäys-
tävällisyyteen on ehdottomasti panostettava.

Parhaimmillaan wiki voi muodostua yhteisen teke-
misen foorumiksi, jonka toimintakulttuuria leimaavat 
myönteinen ja kannustava asenne. Osallistujilla itsel-
lään on suuri vastuu wikissä tapahtuvan työskentelyil-
mapiirin kehittymisessä. Heillä on siis oltava valmiu-
det toteuttaa ja ilmaista omia ajatuksiaan sekä toisaalta 
nähdä yhteisen tekemisen tavoitteet yhteisvastuullise-
na. Tyrmääminen tai vaikeneminen tukahduttavat her-
kästi alkuinnostuksen tai johtavat väärinkäsityksiin. Jot-
ta työskentely olisi motivoivaa, myönteisen palautteen 
antaminen on oleellista: jokaisen on saatava tuntea ole-
vansa arvostettu. Toisaalta myös kritiikkiä ja erilaisia 
näkökulmia on siedettävä, sillä omasta mielestä valmiit 
ajatukset voivat saada ennalta-arvaamattomia suuntia 
yhdessä työstämällä.

Onnistumisen eväitä

•  Wikissä on luotava rakentava työskentelyilmapiiri.
•  Työyhteisössä on synnytettävä luottamus.
•  Käyttäjiä on koulutettava ja perehdytettävä väli-
 neeseen ja ohjattava heitä.
•  Osallistumismahdollisuus on varmistettava peli-
 sääntöjä luotaessa.
•  On sovittava yhdessä, onko kyseessä oma valinta 
 vai työyhteisön toimintamalli.
•  On yhteisesti tiedostettava, että avoimessa ympä-
 ristössä työskennellessään työntekijä luo sekä 

 omaa että työnantajansa digitaalista jalanjälkeä ja 
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 • | Wikityöskentelyn nelikenttä

 
Toisaalta wikityöskentelyyn liittyvät haasteet ovat pitkälti samoja, mitä yhteiskehittelytyötavassa yleisemminkin. 
Nämä ovat haasteita, jotka on joka tapauksessa ratkottava, mikäli mielimme menestyä työn murroksessa kohti yh-
teistoiminnallisempaa työpaikkaa.

Taulukko 1: Wikityöskentelyn nelikenttä

VAHVUUDET

• Wiki on joustava avoimeen 
verkkoympäristöön perustuva 
työväline, joka soveltuu erilaisille 
työyhteisöille

HEIKKOUDET

• Välineen käyttöön ottaminen 
vaikuttaa pinnallisesti helpolta

• Toimiakseen prosessi vaatii aikaa 
tutustua välineeseen ja oppia 
käyttämään sitä, systemaattista 
perehdyttämistä, selkeitä 
pelisääntöjä, suunnitelmallisuutta 
ja runsasta osallistumista

• Välineen käytön aloitttaminen voi 
aiheuttaa muutosvastarintaa, 
jolloin ei osata, haluta oppia tai 
uskalleta käyttää

MAHDOLLISUUDET

• Wiki on työyhteisössä 
toimintakulttuurin muutoksia 
mahdollistava, jopa työyhteisön 
demokratiaa ja hierarkian 
madaltumista edistävä työkalu 

UHAT

• Työyhteisössä ei välttämättä 
oivalleta wikin käytöstä saatavia 
hyötyjä ja pelätään työvälineen 
käytön mukanaan tuomaa 
avoimuutta tai sen mahdollistamaa 
muutosta
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 • | Vuorovaikutteisuus

Työyhteisö on olemassa jonkin tehtävän suoritta-
mista varten. Yhteisön jäsenet ovat omissa työroo-
leissaan vuorovaikutuksessa keskenään, toteuttaak-
seen työyhteisön tehtävää. Työyhteisön jäsenen 
henkilökohtainen tapa olla vuorovaikutuksessa ja 
hänen viestintätyylinsä vaikuttavat työyhteisöön. 
Kulttuuriset erotkin vaikuttavat.
  Hyvin toimivassa, avoimessa ja vuorovaikut-
teisessa yhteisössä opitaan toisilta ja palautetta an-
netaan rakentavasti. Tämä lisää yhteisön jäsenten 
sitoutumista hyvään suoritukseen, auttaa ratkaise-
maan yhdessä asioita tai auttaa löytämään uusia 
näkökulmia. Jokainen yhteisön jäsen on vastuussa 
vuorovaikutuksen kehittymisestä.
  Yhteistyön onnistumista tukevat selkeät yh-
teiset tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi sovitut 
pelisäännöt ja toimintatavat. Yhteisöllisyyttä vah-
vistavat toisten tehtävien tunteminen, halu tehdä 
oikeasti töitä yhdessä, yhteinen vastuu, voimakas 
tehtäväsuuntautuneisuus, toimiva vuorovaikutus 
ja vapautunut ilmapiiri.
  Pelisäännöt parantavat vuorovaikutus-
ta, yhteistyötä,   ”me”-henkeä ja opettavat ar-
vostamaan toisia. Luottamus yhteisön jäsen-
ten välillä lisää avoimuutta ja palautetta.  
Kommunikaatio, jota yksilö toteuttaa, ohjaa hä-
nen ajatteluaan. On tunnistettava, miten kom-
munikoi itse ja ymmärrettävä, miten se vaikuttaa 
yhteisöön. Avoimuus on onnistuneen yhteistyön 
edellytys. (Tienhaara.)

Lähteet

Tienhaara, Anna 2011. Viestintä ja vuorovaikutus 
työyhteisössä. Luento 3.2.2011. Helsinki: Metropolia 
Ammattikorkeakoulu.

  
         huomioitava tämä pelisääntöjä luotaessa.

•  On selvitettävä tiedolliset ja taidolliset, muun
   muassa tekijänoikeuksiin ja verkkodialogiin liitty-
      vät vaatimukset ja tarjottava tätä tukevaa koulutusta. 

Johtopäätökset – Onko wikillä tulevaisuutta?

Uuden työvälineen tuominen työyhteisön käyttöön 
ei tapahdu kitkatta. Ilmapiirin luominen, luottamuk-
sen synnyttäminen ja työntekijän motivointi vaatii esi-
mieheltä paljon. Työyhteisön ohjaaminen kohti tiettyä 
työskentelytapaa vaatii osaamista.

Työntekijät ovat epäyhtenäinen joukko erilaisine 
valmiuksineen ja tarvitsevat perehdytystä. Heillä tulisi 
syntyä henkilökohtainen halu kehittää omaa osaamis-
taan ja tahto oppia uutta yhdessä muun tiimin kanssa. 
Mikäli joukossa on paljon passiivisia jäseniä, ei osallistu-
vaa yhteisöä kehity.
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Professori Axel Brunsin kehittämä termi ”produsage” 
kuvaa nykyhetkeä, jossa painopiste on käyttäjälähtöises-
sä yhteisöllisessä sisällöntuotannossa, jolla puolestaan 
on kasvavassa määrin vaikutusta niin mediaan, talou-
teen, lainsäädäntöön, sosiaalisiin käytäntöihin kuin de-
mokratiaankin.  

Produsage on lähestymistapa aikakauteen, jossa pe-
rinteiset teollisuusajan tuotantomallit jäävät uuden ai-
kakauden mukanaan tuomien vaatimusten jalkoihin. 
Käyttäjälähtöinen sisällöntuotanto rakentuu toistuvi-
en kehitysmallien varaan, joissa usein jäsenmäärältään 
hyvin isot yhteisöt tekevät lukuisia, tyypillisesti hyvin 
pieniä lisämuutoksia perustettuun tietovarastoon, mikä 

mahdollistaa asteittaisen laadun parantumisen. Par-
haissa mahdollisissa olosuhteissa tämä toimintatapa ki-
rii tuotekehittelyssä ohi perinteisen teollisen mallin. 
(Bruns 2008.)

Käyttäjätuotanto perustuu ajatukseen kollektiivises-
ta älykkyydestä, joka on suuren yhteisön jäsenten yh-
dessä muodostama tietämysvarasto. Yksittäinen tiedon-
muru on lähes merkityksetön, mutta kun riittävän suuri 
määrä mieliä toimii yhdessä ja yhdistää tiedonmurut, tu-
lokset voivat olla merkittäviä. Käyttäjätuotanto on sitä 
tehokkaampaa, mitä suurempi siihen osallistuvien aktii-
visten käyttäjätuottajien lukumäärä on. Käyttäjätuotta-
jan on koettava saavansa henkilökohtaista hyötyä osal-

Käyttäjätuotannon haasteet työyhteisössä
Päivi Keränen & Milla Laasonen

Wiki on yksi työväline muiden sisällöntuotantovälineiden joukossa. Minkälaisia val-
miuksia yhteisölliseen sisällöntuotantoon osallistuvalla yksilöllä on oltava? Milloin ja 
minkälaisissa työyhteisöissä siirrytään yhteisölliseen käyttäjätuotantoon?
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lisuudestaan ja tunnettava käyttämänsä alustan toimin-
tatavat. Käyttäjätuotannon menetelmiä voidaan käyttää 
yhtenä työvälineenä ja -tapana perinteisissä organisaati-
oissa tavanomaisten tietoperustaisten toimintaprosessi-
en tehostajana. Viestintä ja tiedonvaihto ovat välitöntä 
ja nopeaa toimintaa, ja kaikki ovat yhteisössä tasavertai-
sia. (Wikipedia.)

Käyttäjätuotannon suurin ongelma on internetkäyt-
täjien jääminen passiivisiksi. On esitetty tilastoja, että 
käyttäjätuotantoympäristöissä toimivista yksi prosentti 
jalostaa sisältöä, yhdeksän prosenttia kommentoi sisäl-
töä ja 90 prosenttia on sisällön kuluttajia (Nielsen). Lä-
hes yhtä suuri ongelma käyttäjätuotannon kannalta on 
tekijänoikeuksien tiukka soveltaminen. Myös asiantun-
tijoiden osallistumattomuutta pidetään käyttäjätuotan-
non ongelmana.

Käyttäjätuotanto termi on lähes synonyymi termil-
le yleisöosallisuus (engl. crowdsourcing), joka tarkoittaa 
yrityksen tehtävien ulkoistamista asiakkaiden suoritetta-
vaksi niin, että molemmat saavat lisäarvoa (Wikipedia). 

Toimintakulttuuri muuttuu

Milloin ja miten käyttäjätuotanto leviää laajemmin työ-
elämään, Axel Bruns arveli Facebookin välityksellä seu-
raavasti (24.2.2011):

Hi Milla,

thanks for getting in touch. Interesting question! I’m not 
sure it’s necessarily a question of travelling into the fu-

ture, though – more of travelling to the right industries, 
I think. A number of software companies are already al-
lowing their employees to contribute to open source proj-
ects as part of their work (because those projects are also 
beneficial to the company itself), and as I understand 
it Google is allocating a certain percentage of each em-
ployee’s workload to ’individual projects’ – which could 
well be collaborative produsage projects – in the hope that 
some of them will generate valuable new ideas that will 
also benefit Google itself.

Those are still exceptions rather than the rule, per-
haps, but they also point to the fact that it’s a matter of 
attitude rather than of generational change – such things 
are possible now, if companies only show the will to make 
them happen (and if employees are prepared to partici-
pate in them). That said: the more incoming employees 
and managers have some experience in participating in 
produsage projects, the more common such experiences 
will become – so genertional change can also make a dif-
ference, of course.

 
Hope that helps!

Axel 

Kuten Bruns toteaa, jos yritykset haluavat hyödyntää 
uutta toimintatapaa, niiden on oltava asenteeltaan val-
miita toimintakulttuurin muutoksiin.

Lähteet
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Ilman uutta oppivien yksilöiden joukkoa ei voi muo-
dostua oppivaa työyhteisöä. Yksilön motivaatiosta op-
pia uutta käynnistyy prosessi, joka johtaa parhaimmil-
laan osaavaan, oppivaan ja jatkuvasti kehittyvään yhtei-
söön.  Yksittäisen työntekijän osaamisen kehittämiseen 
kannustavat työyhteisön jäsenten ja esimiesten myön-
teinen asenne sekä johdon sitoutuminen jatkuvaan ke-
hittymiseen ja hankitun osaamisen ylläpitämiseen.  
Uusien työskentelytapojen omaksuminen on prosessi, 

jossa merkittävä tekijä on yksilön motivaatio eli halu 
oppia. Lisäksi koko työyhteisön motivaatiotekijät ja op-
pimisvalmiudet ovat tärkeässä asemassa, kun organisaa-
tion tavoitteena on kehittää osaamistaan.

Oppimista tutkitaan käyttäytymistieteiden paris-
sa. Tutkimukset, joita on tehty Helsingin yliopistossa, 
ovat keskittyneet lähinnä organisoituneisiin työyhtei-
söihin. Monet muissa maissa tehdyt tutkimukset ovat 
ottaneet perinteisemmän lähestymistavan, jossa ne  

Innostuksesta osaamiseen  
– Organisaation oppimisprosessi
Milla Laasonen

Kun tavoitellaan verkkovälitteistä, jaetun sisällöntuotannon yhteisöllistä työskentely-
tapaa ja aktiivista osallistumista, yksilön motivaatio omaksua uusia työvälineitä tai 
työskentelymuotoja on onnistumisen avaintekijä. Wiki on verkkopohjainen yhteisöl-
lisen työskentelyn väline, jonka ominaisuudet hyötyineen ja rajoituksineen on kunkin 
yhteisön jäsenen ymmärrettävä henkilökohtaisesti, ennen kuin siitä saadaan irti kaikki 
mahdollinen potentiaali. Miten työyhteisö voi oppia uuden työvälineen myötä synty-
vän uudenlaisen työskentelytavan?
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tutkivat laajentumista yksilön subjektiivisesta näkökul-
masta ja usein muodollisessa oppimisympäristössä. On 
muodostunut käsite laajeneva oppiminen (expansive 
learning) (Engeström & Sannino 2010, 16). 

Laajeneva oppiminen muodostuu kolmesta tekijäs-
tä: laajentumisen toimintamallista, vastaavasta teoreet-
tisesta konseptista ja uudentyyppisestä toiminnasta. Kun 
mennään abstraktista kohti konkretiaa, saavutetaan tiet-
tyjä oppimistoimintoja. Yhdessä nämä toiminnot muo-
dostavat laajenevan kehän tai spiraalin.

Laajenevan oppimisen kehämalli voidaan kuvata 
seuraavasti (Engeström & Sannino 2010,7):

1. Ensimmäinen vaihe on jonkin yleisesti hyväksytyn 
käytännön tai olemassa olevan tiedon kyseenalaista-
minen, kritisoiminen tai torjuminen.

2. Toinen vaihe on tilanteen analysoiminen. Analyy-
siin kuuluvat henkiset, diskursiiviset tai käytännöl-
liset muutokset tilanteeseen, jotta löydetään syi-
tä tai selityksiä mekanismeihin. Analyysi herättää 
”miksi”-kysymyksiä ja selitysmalleja, jotka joko et-
sivät ratkaisua tilanteen alkuperää ja kehitystä selit-
tämällä tai selvittämällä tilannetta sisäisistä riippu-
vuussuhteista käsin.

3. Kolmas vaihe on uudelleen löydetyn selitysmallin 
suhtautuminen johonkin julkisesti tarkkailtavissa ja 
mitattavissa olevaan. Käytännössä luodaan yksin-
kertaistettu malli uudesta ideasta, joka selittää ja tar-
joaa ratkaisun ongelmalliseen tilanteeseen.

4. Neljäs vaihe on mallin tutkiminen ja kokeileminen sen 
dynamiikan, potentiaalin ja rajoitusten todentamiseksi.

5. Viides vaihe on mallin vieminen käytäntöön.
6. Kuudes ja seitsemäs vaihe reflektoivat ja arvioivat 

prosessia ja vakiinnuttavan sen tuloksia uudeksi käy-
tännöksi.

Käytännössä esimerkiksi wikin käyttämisen laajene-
van oppimisen kehä lähtee liikkeelle yksilön motivoi-
tumisesta uuden työvälineen käyttöön. Teoreettisessa 
ihannetilanteessa ei ilmene toiminnan kehittymiseen tai 
oppimiseen vaikuttavia häiriötekijöitä.

Vaihe 1. Syntyy yksilön oivallus tiedon jakamisesta  
                   wikissä.

Vaihe 2. Toimintatapa herättää kiinnostusta 
      kollegoissa.
Vaihe 3. Kollegat kokeilevat wikiä.
Vaihe 4. Wiki vakiintuu kollegoiden toiminnassa.
Vaihe 5. Organisaatio kiinnostuu, laajeneva oppimi-
      sen sykli käynnistyy.

Vaiheessa yksi yksilö kokee tarvetta työtapojen muu-
tokseen. Yksilön muutoshalukkuus johtaa olemassa ole-
van toimintamallin kyseenalaistamiseen tai torjumi-
seen. Yksilö on voinut oivaltaa wikin kokeilemisen ar-
voiseksi työvälineeksi. Yksilö voi kokeilla eri tapoja 
käyttää wikiä ja kokea wikin käyttämisen työssään joil-
tain osin mielekkääksi. Yksilön kokeilema, uusi toimin-
tatapa voi herättää kiinnostusta kollegoissa nopeastikin, 
jos yksilö esimerkiksi jakaa avoimesti käyttökokemuksi-
aan. Jos kollegat torjuvat yksilön esittämän toimintata-
van, oppiminen ei lähde (ainakaan nopeasti) laajene-
maan työyhteisöön.

Vaiheessa kaksi ja kolme yksilön toimintatapa herät-
tää kollegoissa uteliaisuutta siinä määrin, että hekin roh-
kenevat kokeilla uutta työvälinettä. Kollegat analysoi-
vat hyötyjä ja haittoja. He vertailevat kokemuksiaan ja 
tekevät päätöksiä neuvottelemalla muidenkin työyhtei-
sön jäsenten kanssa ja kertovat löydöksistään esimerkik-
si esimiehilleen.

Vaiheessa neljä uusi työväline vakiintuu kollegoiden 
väliseen toimintaan ja eri puolilta organisaatiota kiin-
nostuneita yksilöitä ilmaantuu myös tutkimaan mahdol-
lisuuksia. Tieto wikin käyttämisestä leviää ruohonjuuri-
tasolta ylöspäin. Edelläkävijän rooliin asettunut yksilö on 
saavuttanut jo niin paljon käyttäjäkokemusta, että hänen 
puoleensa saatetaan kääntyä perehdytystarpeiden kanssa. 

Myönteiset kokemukset johtavat uuden työvälineen 
käytön toiminnan vakiintumiseen työyhteisössä. Vai-
heessa neljä wikin käyttämiseen liittyvistä tekijöistä saa-
daan myös paljon käyttäjälähtöistä tietoa, jonka ansios-
ta esimerkiksi uusien käyttäjien ongelmia voidaan rat-
kaista nopeammin, tehokkaammin, tai ongelmia ei ehkä 
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enää ilmene samalla tavoin kuin ensimmäisillä kokeili-
joilla. Muodostuu osaamisyhteisö, jossa käyttäjät ratkai-
sevat uutta työvälinettä koskevia ongelmia yhdessä tois-
tensa kanssa ja kehittävät uuden välineen vähitellen va-
kiintuvia käyttömuotoja.

Vaiheessa viisi esimiehet ja johto ovat havainneet 
yksilöiden joukosta lähteneen toimintatapojen muutok-
sen. He tarvitsevat lisää tietoa ymmärtääkseen ilmiötä 
ja arvioidakseen sen vaikuttavuutta laajemmin. Vähitel-
len koko organisaation johto kiinnostuu uudesta työväli-
neestä ja sen käytön mahdollisuuksista.

Koko organisaatiota koskeva oppiminen on aina yk-
sittäisiä yksilöitä hitaampaa ja vaatii perusteellisempaa 
tietoa, tutkimusta ja kokeiluja. Jos organisaatio onnistuu 
kulkemaan koko oppimisprosessin syklin lävitse, myön-
teisen kehityskulun ansiosta oppiminen laajenee par-
haimmillaan myös organisaation ulkopuolelle, verkos-
toihin ja rihmastoihin.

Uuden työvälineen käytön juurruttaminen koko orga-
nisaatioon vaatii monenlaisia henkilöstön kehittämisen 
tukitoimia. Tekninen osaaminen on toinen puoli koko-
naisuutta, huomio on kiinnitettävä myös yksilön valmiuk-
siin uudistaa ajatteluaan ja sitä kautta koko työskentely-
prosessiaan. Esimerkiksi tietotyön tekijöissä on sellaisia, 
jotka mieluiten työskentelevät yksin ja tuovat sitten vasta 
työnsä hedelmät muiden nähtäväksi. Yhteisöllinen sisäl-
löntuotanto voi vaatia heiltä rankkoja ponnisteluja.

Esimieheltä vaaditaan herkkyyttä ymmärtää, milloin alai-
nen haluaa tehdä itsekseen, milloin vaatii sparrausta ja mil-
loin haluaa tulla esiin. Yksin ja yhdessä tekeminen eivät ole 
toisiaan poissulkevia, vaan useimmilla ne vuorottelevat. 
Oivalluksia tuotetaan lukemalla ja tutkimalla sekä muotoi-
lemalla löydökset muille esitettävään muotoon. Arvioiden 
ja kommenttien pohjalta tuloksia jalostetaan edelleen. Jos 

siinä onnistutaan, löydökset tulevat laajaan tietoisuuteen 
ja niitä aletaan soveltaa.” (Juholin 2008, 177.)

Tekninen työvälineen hallinta ei tee kenestäkään 
vielä verkkovälitteisen vuorovaikutuksen mestaria. Vies-
tinnällinen osaaminen on merkityksellistä työyhteisöis-
sä paitsi ajantasaisen tiedon tuottamiseksi, myös aidon 
yhteisöllisyyden ja yhdessä oppimisen kehittymiseksi. 
2010-luvun työyhteisöissä viestintään liittyvät haasteet 
lähtevät paitsi työntekijöiden osaamisen, myös yksilöi-
den uudistumisvalmiuksien välisistä eroista. Työyhteisön 
kehittyminen vaatii, että yhteisön jäsen itse oivaltaa ole-
vansa paitsi viestinnän kohde, myös vastuullinen sisällön-
tuottaja sekä omasta osaamisestaan viestijä. Tämä koskee 
kaikkia yhteisön jäseniä, riippumatta roolista tai asemas-
ta yhteisössä. Hedelmällisiä ja rakentavia vuorovaikutus-
tilanteita ei työyhteisöissä voida siirtää kokonaan verkko-
välitteiseksi, mutta tulevaisuudessa löydetään uudenlaisia 
teknologisia ratkaisuja työyhteisöjen toimintaan ja sitä 
kautta omaksutaan uusia vuorovaikutustapoja.

Wikissä tapahtuvan työskentelyn kehittämiseen löy-
tyy näkökulmia yhtä monia kuin käyttäjiäkin. Perin-
teiset hierarkiakäsitykset ovat yhä vallalla uudessa toi-
mintaympäristössä. Wikiin liittyviä näkökulmia ovat 
työorganisaatioiden osalta esimerkiksi johtajuus, valta, 
vuorovaikutussuhteet ja organisaatioiden kehittäminen. 
Yksilöiden näkökulmia ovat esimerkiksi identiteetti- ja 
motivaatiokysymykset sekä elinikäinen oppiminen.

Sosiaalisen median hyödyntäminen yhteiskunnas-
samme on vasta aluillaan. Sosiaalisen median käytön 
valtavirtaistuminen aiheuttaa alkuvaiheessa monenlai-
sia käytännön ja periaatetason kysymyksiä. Ristiriitati-
lanteita ilmenee, kun yksilöt pohtivat esimerkiksi hen-
kilökohtaisuutta ja työidentiteettiään ja niiden näky-
mistä verkkoympäristössä.

Lähteet

Anttila, Pirkko 2005. Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi Oy.

Engeström, Yrjö & Sannino, Annalisa 2010. Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges.
Educational Research Review.

Juholin, Elisa 2009. Viestinnän vallankumous: löydä uusi työyhteisöviestintä. Helsinki: WSOYpro.

Mannermaa, Mika 2008. Jokuveli-elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Helsinki: WSOYpro.

Nieminen-Sundell, Riitta (toim.) 2008. Internet ja vuorovaikutuksen uudet muodot. Helsinki: Sitra.



90

Kannettavien tietokoneiden ja mobiililaitteiden yleis-
tyminen, langattomat lähiverkot ja joustavat sosiaali-
sen median verkkopalvelut tarjoavat monipuolisen taus-
takanavan seminaareille ja muille tapahtumille. Ver-
kon avulla on mahdollista kommentoida, keskustella 
ja tallentaa tapahtumia ja samalla markkinoida ja li-
sätä tapahtuman näkyvyyttä ja etäosallistumisen mah-
dollisuuksia. Olen havainnut, että lähes kaikissa semi-
naareissa, joihin muutaman viime vuoden aikana olen 
osallistunut, on käytetty verkkoa taustakeskustelun ja 
kommentoinnin välineenä riippumatta järjestäjien pa-
nostuksesta asiaa kohtaan. Koska tausta-aktiivisuutta 
joka tapauksessa syntyy, on järjestäjien suunnitelmalli-
nen taustakanavatoteutus hyödyllistä aktiivisuuden oh-
jaamiseksi, seuraamisen helpottamiseksi ja keskustelu-
jen ja muiden digitaalisten jälkien tallentamiseksi.

VOIMAA-hanke oli mukana ammattikorkeakoulujen 
viestintäpäivillä 2010 rakentamassa sosiaalisen median 
välineillä toteutettua taustakanavoittamista. Tilaisuu-
teen rakennettua mallia voi soveltaa muidenkin tapah-
tumien yhteydessä.

Taustakanavan rakentajan muistilista

1. Järjestä langaton lähiverkko – varmista, että tapah-
tuma-alueella on toimiva, mieluiten avoin, langaton 
lähiverkko.

2. Päätä tapahtumatunniste – mieti valmiiksi lyhyt 
tunniste eli tagi, jonka avulla tapahtumaan liittyvät 
sisällöt merkitään.

3. tiedota – ilmoita kohdat 1 ja 2 kävijöille esimerkik-
si seminaarisalin videotykillä.

Tapahtuman taustakanava  
sosiaalisen median avulla
Jussi Linkola
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4. Valitse kanavat – päätä sopiva joukko suositeltavia 
kanavia, ainakin
•  twitter http://twitter.com/ – kommentteja ja kes- 
 kustelua varten
•  Qaiku http://www.qaiku.com/ – kattavampaa live-
 raportointia varten
•  flickr http://www.flickr.com/ – valokuvia varten
•  delicious http://delicous.com/ – kirjamerkkien tal-
 lentamista ja jakamista varten.

5. ohjeista – laadi koosteverkkosivu, jolla on valmiit 
linkit käytettäväksi suunniteltaviin palveluihin.

6. Julkaise – esitä taustakanava tapahtuma-alueella esi-
merkiksi sitä varten varattua videotykkiä käyttäen

7. Arkistoi – tallenna tapahtumaan liittyvä taustaka-
nava-aktiivisuus myöhempää tarkastelua varten. 

Ammattikorkeakoulujen viestintäpäivien tapahtu-
matunnisteeksi valittiin AMK2010 ja taustakanavaoh-
jeistus laadittiin Metropolian wikiin. Ohjeistuksessa ku-
vattiin langattoman lähiverkon liittymisohjeet, Twitterin 
perusohjeistus, mikrobloggauspalvelu Qaikun käyttövin-
kit sekä Flickr-kuvapalvelun ja delicious.com -kirjan-
merkkipalvelun hyödyntämisvinkit. Tapahtuman alkaes-
sa seminaarisalin valkokankaalle heijastettiin tiedot lan-
gattomasta lähiverkosta, tapahtumatunnisteesta ja linkki  

wikissä oleviin lisäohjeisiin. Taustakanava asetettiin esille 
seminaaritilan lämpiöön, missä oli taukojen aikana mah-
dollista nähdä verkossa käytyjä keskusteluja. Joissain se-
minaareissa taustakanava on heijastettu reaaliajassa semi-
naarisalin valkokankaalle, mutta tätä ei viestintäpäivil-
lä haluttu tehdä ylimääräisten ärsykkeiden karsimiseksi.

Twitterissä syntyi kolmen seminaaripäivän aikana 
keskustelua seminaaripuheenvuorojen ja tapahtumien 
teemoista. Keskusteluun osallistui myös henkilöitä, jot-
ka eivät olleet seminaarissa paikalla. Flickr-kuvapalve-
luun tallentui päivien aikana valokuvia ja linkkejä jaet-
tiin delicious.com -palveluun jonkin verran. Qaikussa 
syntyi muistiinpanoja ja keskustelua esityksistä.

Tarkemmat esimerkit tapahtuman taustakanavien 
suunnittelusta ja toteutuksesta löytyvät seuraavien link-
kien kautta:

•  http://bit.ly/AMK2010 – taustakanavaohjeistus  
 Metropolian wikissä
•  http://users.metropolia.fi/~a3454/ 
 TwitterAMK2010/ 
 – tapahtuman Twitter-viestien arkisto
•  http://www.qaiku.com/channels/show/seminaari/ 
 kannu/ – Qaikun seminaarikannu, eli kanava  
 tapahtumien reaaliaikaiseen raportoimiseen
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Sosiaalinen media toimii suurelta osin ulkopuolisten 
palvelujen varassa. Yhteisöllisen verkon mahdollisuuk-
sia voi hyödyntää itse ylläpidettyjen ohjelmistojen avul-
la, mutta verkon käyttäjämassa liikkuu siellä, missä kiin-
nostavat sisällöt ja ”kuhina” on. VOIMAA-hankkees-
sakin projektin toiminnan kotipesänä toimi Metropolia 
Ammattikorkeakoulun omalla wikialustalla ylläpidetty 
työtila. Yritysyhteistyöhön liittyvissä toimenpiteissä ko-
keiltiin myös ulkopuolisia yhteistoimintaympäristöjä, ja 
kahden palvelun osalta ilmeni riskejä, jotka on hyvä ot-
taa huomioon, kun harkitaan ulkopuolisten palvelujen 
käyttämistä projektityössä.

Community Managerit ja Google Wave

Community Manager -pilottitoteutuksessa yksi opiske-
lijaryhmä otti tehtäväkseen Suomen Punaisen Ristin 
D2C-verkkopalvelun kehittämisen. Ryhmän yhteistoi-

minnan välineenä haluttiin kokeilla Googlen uutta Wa-
ve-palvelua, joka oli suuren kohun myötä julkaistu re-
aaliaikaiseen yhteiskirjoittamiseen, dokumenttien jaka-
miseen ja viestintään tarkoitettu palvelu. Wave avautui 
julkiseksi 18. 5. 2010 (Hannon 2010).

Wave oli mielenkiintoinen väline, jossa useat käyt-
täjät saattoivat yhtä aikaa muokata sisältöä siten, että 
kaikkien tekemät muutokset näkyivät reaaliajassa muil-
le käyttäjille. Toimintamallia voisi kuvata chatin ja wi-
kin yhdistelmäksi, joka kuitenkin oli massojen välineek-
si liian vaikea tai tarpeeton. Kun Google ei ollut tyy-
tyväinen palvelun saamiin käyttäjämääriin, se ilmoitti 
jo muutaman kuukauden kuluttua lopettavansa palve-
lun kehittämisen (Hölzle 2010). Vaikka Wave jäi vielä 
toimintaan ja palvelu on olemassa vielä tänäänkin, he-
rättää palvelun ylläpitäjän hylkäämisilmoitus kysymyk-
siä alustan luotettavuudesta ja soveltuvuudesta tavoit-
teellisen työskentelyn välineeksi.

Kun palvelu katoaa alta
Jussi Linkola
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Työpaikkaohjaajat ja Ning-kokeilu

HOK-Elannon ja Jollas Instituutin kanssa tehty työpaik-
kaohjaajakoulutuksen uudelleenmuotoilu haluttiin to-
teuttaa osin verkkovälitteisesti. Jollas Instituutin oman 
verkko-oppimisympräistön sijaan päätettiin ottaa ko-
keiltavaksi verkkoyhteisöpalvelu Ning, joka mahdollis-
ti personoidun yhteisöpalvelun rakentamisen maksutta. 
Palvelussa oli hyviä esimerkkejä toimivista verkkoyhtei-
söistä ja oppimisympäristöistä, joten se vaikutti hyvältä 
ratkaisulta tarpeeseen.

Palveluun ehdittiin rakentaa jonkin verran tekstisi-
sältöjä, kokeilla keskustelupalstojen toimintaa mahdol-
lisena etäjakson aikaisena kommunikointivälineenä ja 
testata videomateriaalin ja kuvien upottamista materiaa-
lin joukkoon. Ning kuitenkin ilmoitti 4. 5. 2010 lopetta-
vansa maksuttomien yhteisöjen ylläpidon ja muuttuvan-
sa kokonaan maksulliseksi palveluksi (Rosenthal 2010). 
Koska työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalin työstö 
oli vielä kokeiluasteella, päätettiin Ning-yhteisön jat-
kosta luopua. Verkkosisältöjen osalta päätettiin käyttää 
Jollas Instituutin olemassa olevaa oppimisympäristöä, jo-
hon oli odotettavissa päivityksiä ja uusia ominaisuuksia.

Huomioitavaa

Keskeisimmän yhteistoiminnan välineet kannattaa kes-
kittää omassa ylläpidossa oleviin palveluihin tai luotet-
taviin ulkopuolisiin palveluihin. Voi olla järkevää käyt-
tää esimerkiksi maksullista, taattua projektinhallinta-
palvelua sopimusturvan ja jatkuvuuden takaamiseksi. 
On hyvä myös varautua tilanteeseen, jossa yhteistoi-
minnan välinettä joudutaan vaihtamaan kesken projek-
tin. Vaihtoprosessia helpottaa huomattavasti, jos käytös-
sä olevan palvelun data on helposti tallennettavissa ja 
siirrettävissä toiseen ympäristöön.

Ulkopuolisia palveluja kannattaa hyödyntää ver-
kostoitumiseen ja ketterään yhteistoimintaan. Tällöin 
ei kannata sitoutua liiaksi itse välineeseen vaan muihin 
käyttäjiin ja verkostoihin, jotka ovat palvelussa läsnä. 
Jos käyttäjä ja keskustelut siirtyvät uudelle alustalle, pi-
tää olla valmis siirtymään perässä. Tällainen välineiden 
kirjo ja huojunta tuovat haasteita toiminnan suunnitte-
luun ja dokumentoimiseen, mikä voi olla ongelmallista 
tarkkaa viestinnän dokumentaatiota vaativissa projek-
teissa.
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Maailman sähköistyessä vanhan ajan paperi korvataan 
jo monella tapaa. Sanomalehden tai kirjan voi lukea di-
gitaalisesti kääntämällä pikselimassaa sormen heilautuk-
sella. Tulevaisuuteen sijoittuvien elokuvien maailman-
kuva, jossa sanomalehdessä pyörii liikkuvaa kuvaa ja 
kosketusnäytöllinen käyttöjärjestelmä on kolmiulottei-
sena katsojan edessä, alkaa olla jo nykypäivää.

Organisaatioissa arkistointi voidaan hoitaa digitaa-
lisesti verkossa: projektin suunnitelmat, raportoinnit 
ja työvaiheet näkyvät vain henkilöille, jotka ovat siinä 
osallisina. Kaikki on kommentoitavissa ja muokattavis-
sa, eikä paperisyöppötulostin käy koko aikaa kuumana 
toimistossa. Kuulostaa kätevältä ja ekologiselta, mutta 
vielä suuri osa ei ole hahmottanut näitä mahdollisuuk-
sia, vaan on juuttunut vanhaan järjestelmään ja täyttää 
viimeisenkin hyllyn pölyttymään paperimapeilla.

Tullessani mukaan Voimaa-hankkeeseen kesken pro-
jektin, kaikki siihen liittyvä materiaali oli minulle heti 
tarjolla wikissä, jota projektissa on käytetty yhtenä työ-
kaluna. Näin pääsin perille asioista todella kätevästi. 
Työvaiheita ei tarvinnut käydä läpi paperinivaskasta, 
vaan kaikki oli tarjolla avoimessa työtilassa. Jos projek-
tissa on mukana pitkienkin välimatkojen päässä sijaitse-
via eri tahoja, wiki toimii hyvin tiedonjakeluverkostona.

Helppo päivitettävyys on wikin hyviä puolia. Pro-
jektin jäsenet voivat muokata tai kommentoida kaikkea 
avoimessa työtilassa. Näin projektinhallinnasta tulee en-
tistä vuorovaikutteisempaa ja työskentelytapa luo yhtei-
söllisyyttä. Wikityötilan suunnitteluun tulee käyttää ai-
kaa, jotta asiat ovat selkeästi löydettävissä. Koska jär-
jestely on avoin ja muokattavissa, käyttöliittymä menee 
helposti sekavaksi, kun materiaalia kertyy koko ajan lisää. 

Sähköinen arkistointi projektissa
Antti Pihlajaniemi
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Tämänkin hankkeen loppumetreillä asioiden löytäminen 
on välillä ollut hankalaa kaiken seasta. Uusien asioiden 
ja päivitysten näkyminen pitäisi olla tärkein prioriteet-
ti. Voimaa-hankkeen wikisivustolla kätevin tapa onkin 
ollut mennä suoraan ”Tuoreet muutokset”-osioon. Ilman 
sitä uuden tiedon löytäminen olisi ollut mahdotonta.

Projektissa pääteemana on ollut sosiaalinen media ja 
wikin käyttö hankkeessa, mutta ironista kyllä jokainen 
pienen pienikin hankkeeseen liittyvä asia täytyy kirjata 
paperille ja jokainen sähköpostikeskustelu tulostetaan. 
Kaikki materiaali täytyy arkistomääräysten mukaan säi-
lyttää vuoteen 2020 asti ja tämä vie siis kymmenisen 
vuotta arkistotilaa toimistolla aivan turhaan. Miksi ei 
riitä, että kaikki olisi vain digitaalisessa säilössä pääto-

teuttajan hallussa? Tavallaan hieno alkuperäinen idea 
ikään kuin heitetään suoraan roskiin.

Ihmiset mieltävät sähköiseen maailmaan vielä liikaa 
epävarmuustekijöitä, onhan asia täysin uusi. Tietoturva-
riskit ikävä kyllä ovat suuria sähköisessä verkossa ja ti-
lanteeseen ei ole vielä löydetty ratkaisua. Palvelin pa-
mahtaa ja päästää gigatavut pihalle, tiedostot korrup-
toituvat, virusmadot syövät kaiken tai hakkeri päättää 
käydä kylässä. Tarjolla on kyllä on kaikenlaisia backup-
ratkaisuja, uusimpana IT-maailman villityksenä verkos-
sa toimiva tietojentallennuspalvelu Cloud Computing 
eli pilvipalvelut. Mutta reaalimaailmassa ne ovat täysin 
yhdentekeviä: vasta kun tärkeä paperinkappale on ma-
terialisoituneena kädessä, ihminen saa mielenrauhan.
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Miksi tohtorin tutkinnon kotimaassaan suorittanut maahanmuuttaja joutuu osoittamaan  
suomalaiselle siivousalan yrittäjälle suomen kielen taitonsa saadakseen työtä?

Mitä opiskelumahdollisuuksia ammattikorkeakoulut voivat tarjota maahanmuuttajille, joilta 
puuttuu suomalainen korkeakoulututkinto? Mikä vastuu työnantajilla on monikulttuurisen  
yhteiskunnan kehittämisessä?

Näihin kysymyksiin vastaa osaltaan Puurtajasta uranuurtajaksi -artikkelikokoelma,  
jonka kirjoittajat tulevat seuraavista organisaatioista:

isBN 978-952-5797-30-5
PUURtAJAstA UURtAJAKsi


