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MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT –
VIELÄKIN HAASTEITA VAI JO ARKIPÄIVÄÄ? 

• Millaisia 
kokemuksia sinulla 
on?

• Mikä toimii, mihin 
kaipaisit vielä 
ohjeita, vinkkejä ja 
toimivia ratkaisu-
vaihtoehtoja?
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Jokainen kulttuuri on luonnostaan itsekeskeinen ja 
asettaa itsensä keskelle maailmankarttaa 
piirrettäessä.
Jokainen kulttuuri pitää itseään myös ylivertaisena 
muihin kulttuureihin nähden.

Kulttuuriherkkyyden kehitys (Milton Bennet)



Kulttuurinen moninaisuus koulutuksessa ja työelämässä

Mistä on kyse?
1. Onko ohjaus- ja koulutuspolku selkeä, läpinäkyvä prosessi, jossa 
toimijat tietävät roolinsa ja vastuunsa ohjatessaan toisesta kulttuurista 
tulleita opiskelijoita ja toimiessaan yhteyshenkilönä työelämään?
2. Onko ohjaus- ja opetushenkilöstöllä riittävästi ammattitaitoa (=tietoja, 
taitoja ja kompetenssia) toimiessaan näiden opiskelijoiden 
ohjaajina/opettajina?
3. Onko käytössä menetelmiä/työkaluja laadukkaaseen 
kulttuuritietoiseen ohjaukseen ja opetukseen? 
4. Ovatko opettajat ja ohjaajat tietoisia muuttuvasta/muuttuneesta 
roolistaan? (MUUTTUVA OPETTAJUUS)
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Pitkä tie vai tuettu lyhyempi polku 
työelämään? 

• PITKÄ TIE
• Kotoutumiskoulutus (B1.1. vain 35 %), tyhjä välivaihe, lisäopinnot suomen 

kielessä, tyhjä välivaihe, kulttuurintuntemuksen kehittäminen, tyhjä 
välivaihe, ammatilliset opinnot, tyhjä välivaihe, työllistyminen

• LYHYEMPI POLKU 
• Kotoutumiskoulutus, siirtyminen ammatillisiin opintoihin, samanaikaisesti 

opitaan ammattikieltä, työkulttuuria ja ammattitaitoa, siirtyminen 
työelämään 

• OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN UUDENLAISET ROOLIT SEKÄ OPPILAITOKSISSA 
ETTÄ TYÖELÄMÄSSÄ



”NE KAIKKI ON…”VAI ”KUKIN ON ERILAINEN YKSILÖ”?
Mikä toisesta maasta 
muuttaneita yhdistää?

• Kulttuurinen sopeutuminen vie aikaa: uutta 
maata arvioidaan ”oman kulttuurin 
silmälasit päässä”

• Opiskelussa ja työpaikalla tarvittavan 
suomen kielen taidon hankkiminen

• Roolimuutokset, sosiaalisen statuksen lasku 
(vrt asiantuntijana muuttaneet)

• Identiteettikriisi - ammatillinen kriisi
• Tiedon puute useilla elämänalueilla
• Kontaktien vähäisyys
• Usein myös avuttomuuden, 

voimattomuuden kokemukset, itsetunnon 
alentuminen vrt. ennen vuotta -15 
muuttaneet ja sen jälkeen muuttaneet 
(stigma)

Mikä heitä erottaa?

• Synnyinmaa, lähtömaa 
• Yhteiskunnallisen asema lähtömaassa
• Maahantulosyy
• Ennen vai jälkeen vuoden -15 muuttoaallon 

maahan tulleet
• Arvot, normit, uskomukset, tavat 
• Äidinkieli, kielitaito (suomi)
• Koulutus ja ammatillinen tausta
• Ikä: nuori/aikuinen, 1. tai 2. sukupolven 

siirtolainen…/vaihtoon tullut
• Elämänkokemukset, henkilöhistoria
• Yksilölliset piirteet, luonne, persoonallisuus…
• Perhesuhteet, perhetilanne,  2-kulttuuriset 

perheet…
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ENTÄ OPISKELIJA JA HÄNEN TARINANSA?



Mitkä asiat vaikuttavat  väärinkäsitysten 
syntymiseen?

• Tietämättömyys siitä, mitä odotetaan
• Käytettävä kieli, jota toinen osapuoli hallitsee huonommin
• Erilaiset odotukset ja käsitykset esim. siitä, mikä on toivottavaa käyttäytymistä
• Omassa kulttuurissa opitut arvot, asenteet ja normit
• Kulttuurierot viestinnässä
• Kirjoittamattomat säännöt ja toimintatavat
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Hahmottaminen, tulkinta, arvottaminen



”Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus, vaan 
oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa ajattelussa ja 
käyttäytymisessä ”(Nancy Adler)

Miksi?
• Se mitä kuullaan ja nähdään ja miten se tulkitaan, on kulttuurisidonnaista
• Nähdään asiat, jotka ovat itselle merkityksellisiä, havainnointi on valikoivaa ja epätarkkaa
• Vierasta tilannetta tulkitaan omasta kulttuurista tuttujen sääntöjen ja odotusten mukaan
• Tulkinnat tehdään vanhojen kokemusten perusteella
• Pidetään omaa ja tuttua normaalina

• Jokainen kulttuuri on luonnostaan itsekeskeinen ja asettaa itsensä keskelle maailmankarttaa.
• Oletus samanlaisuudesta - oma kulttuuri on normaalin mitta
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Oppiminen on 
muistamista ja 

mieleen 
palauttamista

Oppija passiivinen

Oppiminen on 
dynaamista

Oppija aktiivinen

Riippuvaisia

Kiinnostuneita

Sitoutuneita

Itseohjautuvia

Autoritaarinen

Rohkaisija, 
kannustaja

Valmentaja, 
konsultti

Delegoija

Oppimiskäsitysten kohtaaminen ?



MAAHANMUUTTAJAN 

OSAAMISVARANTO:

-KOULUTUS

-TYÖKOKEMUS

-KIELITAITO

-LÄHTÖMAAN KULTTUURI-

OSAAMINEN
SUOMALAISEN KOULUTUS- JA 

TYÖELÄMÄN AMMATTITAITO- JA 

OSAAMISVAATIMUKSET

- TOIMINTAKULTTUURIN    

HALLINTA

-AMMATILLINEN KIELI

Maahanmuuttajan osaamisen 
yhteensovittaminen



Ohjaajan roolit, tehtävät, 
ammattitaito, 
erityisosaaminen

Ohjattavan erilaiset 
kulttuuriset lähtökohdat, 
valmiudet, osaaminen

Tavoite

Kulttuuri-
tietoinen 
ohjaus-
prosessi

KOHTAAMINEN > VUOROVAIKUTUS
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(Kulttuuritietoisen) Ohjaustyön 
perusteet, teoriat ja etiikka

Kulttuuritietoinen ohjausprosessi



Monikulttuurisessa ohjauksessa huomioitavaa

• Ohjattavan ammatillisen taustan vaikutus, esim.
a) alan ammattilainen kotimaassa
b) toiminut lähiammatissa kotimaassa
c) ammatinvaihtaja, ei alan työkokemusta
d) työskennellyt/ ei työskennellyt/opiskellut aikaisemmin Suomessa 

• Kulttuuritaustan vaikutus > erilaiset odotukset ja käsitykset vaikuttavat 
ymmärtämiseen

• Maassaoloaika > sopeutuminen
• Suomen kielen taito
• Erilaiset aikakäsitykset 
• Ajankäyttö ohjauksessa
5.9.2019 14



Mitä tietoja tulisi välittää työpaikalle ja mistä 
asioista pitäisi keskustella yhdessä? 
• Tavoitteet (->eri osapuolilla yhteinen käsitys)
• Osaaminen – lähtötaso (kielelllinen, kulttuurinen, ammatillinen)
• Erityisosaaminen 
• Muut erityiset asiat, joita työpaikalla on välttämätöntä tietää (esim. 

terveydentila, erityisolosuhteet)
• Omakieliset klikit  - yksinäinen yrittäjä (kun on käsketty olemaan oma-

aloitteinen)
• Miten perehdyttää: asioiden avaaminen, kertaaminen, näyttäminen, 

havainnollistaminen…..   Jne. 



VIESTI TYÖPAIKALLE: TYÖPAIKKAOHJAAJAN ROOLI, TEHTÄVÄT JA 
OSAAMINEN

• Rooli ja tehtävät

• viestinvälittäjä ja kulttuuritulkki suomalaisen työyhteisön jäsenten ja 
ohjattavan välillä

• opastaja, perehdyttäjä, auttaja työpaikalla
• auttaa opiskelijaa oman ammatillisen identiteetin muodostamiseen 

kulttuurisesti vieraassa ympäristössä
• tukee pääsyä työyhteisön jäseneksi
• arvioi ammatillisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita
• ohjaa työssä tapahtuvaa oppimista
• auttaa käsittelemään ja arvioimaan opiskelijan työelämässä saamia 

kokemuksia ja tulkitsemaan niitä uudella tavalla
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VOIMAVARALÄHTÖINEN OHJAUS

Vahvistamme ja autamme löytämään opiskelijan kykyjä ja vahvuuksia.

Annamme rakentavaa palautetta, jolla tuemme ammatillista kasvua.
Edistämme oppimista pohtimalla opiskeluun ja työhön liittyviä haastavia 
tilanteita.

Luomme yhteyksiä työelämään järjestämällä vertaistukea jo työllistyneiltä 
maahanmuuttajilta.

Etsimme neuvottelemalla ratkaisuja tilanteisiin, joissa odotukset eivät 
kohtaa.



Vanha kunnon Vygotsky ja maahanmuuttajat?



Opiskelijoiden motivaatio

• Mistä motivaatio syntyy? Voiko motivaatiota synnyttää?  Tai 
pahimmillaan jopa hävittää?

• Sisäinen motivaatio syntyy erityisesti onnistumisen elämyksistä. Onko 
maahanmuuttajilla mahdollisuuksia onnistumisen elämyksiin 
koulutusjärjestelmässämme?  
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Maahanmuuttajaopiskelijan ja opettajan yhteispeli
• Opiskelijoiden motivaatio > ONNISTUMISEN ELÄMYKSET, MIELEKKYYS, 

MERKITYKSELLISYYS
• Opettajien työhyvinvointi > TYÖN IMU, LÄSNÄOLO, MYÖTÄTUNTO JA EMPATIA
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HAASTEISTA MAHDOLLISUUKSIIN

• Opettajan ja ohjaajan työ on tunnetyötä, mm. 
monikulttuurisuuksien, muukalaisuuden ja konfliktien keskellä oloa, 
mutta tunteille ja niiden käsittelylle ei opettajankoulutuksessa tai 
kouluyhteisössä välttämättä ole sijaa. 

• Tunteita torjuttaessa hukataan kasvun, oppimisen ja oivaltamisen 
mahdollisuudet (Kujala 2008).
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POHDITTAVAA

• 1. Mitä taitoja toisesta maasta tulleen opiskelijan/työntekijän kanssa 
toimivilla opettajilla ja ohjaajilla tulisi olla ja miten näitä taitoja 
voitaisiin oppilaitostasolla kehittää?

• 2. Miten ohjaus- ja neuvontapalveluita tulisi kehittää, että ne entistä 
paremmin palvelisivat kv-opiskelijoita/maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita ja työntekijöitä?

• 3. Millaisilla hallinnollisilla toimilla voitaisiin luoda ed. ryhmine 
ohjaus- ja neuvontapalveluille entistä paremmat 
toimintaedellytykset? 



Työterveyslaitos, verkkolehti Työpiste: 
Työelämätietoa Suomesta 13 kielellä

• Maahanmuuttajille suunnattua kattavaa ja tietoa Töissä Suomessa –
tietoa maahanmuuttajille -oppaaseen onkin koottu kattava 
tietopaketti maahanmuuttajien tueksi.

• Tiivis ja selkokielinen opas on saatavilla 13 kielellä: suomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, somaliksi, arabiaksi, saksaksi, 
ranskaksi, kurdiksi, kiinaksi, vietnamiksi ja thain kielellä. Opas on 
avuksi myös työnantajille vieraskielisen työntekijän 
perehdyttämisessä.

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/


KULTTUURI

AMMATTIALAN KULTTUURI

TOIMINTATAVAT

TYÖPAIKAN/OPPILAITOKSEN 
TOIMINTAKULTTUURI

ASUINMAAN JA ALUEEN

Kulttuuriosaamisen ulottuvuudet



LÄHTEITÄ JA LINKKEJÄ 

• https://osaamisenpaikka.fi/
• https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/
• http://www.yhdenvertaisuus.fi/@Bin/114924/Julkaisu_tyonantajille.p

df
• https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-

suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/
• https://www.aka.fi/globalassets/33stn/materiaaleja/politiikkasuositu

kset/19_03_maahanmuuttajat_tyohon_ja_osalliseksi.pdf
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