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1. ALUKSI 
 

Tämä raportti pitää sisällään Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova – 
Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeen väliarvioinnin 
tulokset ja kehitysehdotukset. 
 
AboaNova-hankkeen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä 
kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, 
entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää 
digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja, samoin kuin 
maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen 
kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen kehittämistyön avulla 
edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja 
työelämään sekä yrittäjyyteen. Projektia koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala ja sen 
osatoteuttajina ovat Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, 
Turun kristillinen opisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Kansainvälisessä yhteistyössä on lisäksi 
mukana yhteistyökumppaneita Ruotsista ja Belgiasta. 
 
Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020- 
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, jonka teemoista erityisesti nuorten työllisyys, koulutus ja 
ammattitaito liittyvät hankkeeseen. Projekti on alkanut 1.3.2017 ja se päättyy 29.2.2020. 
 
Tämän väliarvioinnin on toteuttanut Siirtolaisuusinstituutti. Tutkimuksesta vastaavana 
henkilönä toimii Elli Heikkilä ja hankkeen tutkijana Mervi Matswetu. Hankkeen 2. 
tutkimusjakso sijoittui loka-joulukuun väliseen aikaan vuonna 2018, tosin aineistoa on kerätty 
koko hankkeen ajan.  
 
Raportin toinen luku esittelee väliarvioinnin tutkimusmenetelmät ja aineiston. Kolmas luku 
puolestaan raportoi väliarvioinnin tulokset. Neljäs luku tähtää antamaan tuoreen tilasto- ja 
raporttikatsauksen ohjaamina suuntaviivoja hankkeen jatkokehittämiselle. 
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2. VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 
ARVIOINNIN TAVOITTEET  

Tämän väliarvioinnin päätavoite on arvioida AboaNova-hankkeen kehittämistoimien 
toimivuutta. 

 

Toimenpiteet, jotka hankkeessa mielletään kehittämistoimiksi, ovat: 

 1. Kielikoulutusten ja digitaalisen ohjauksen ja muun tuen kehittäminen 

 2. Työelämään ja koulutukseen siirtymisen nopeuttaminen 

 3. Yrittäjyyden edistäminen 

 4. Verkostoyhteistyön ja erilaisten tukipalvelujen kehittäminen 

Lisäksi arvioinnin kohteena on hankkeen osana toteutettava kansainvälinen yhteistyö ja 
yleinen hankkeen eteneminen. Raportin tavoitteena on myös esittää ehdotuksia toiminnan 
painotusten valintaan hankkeen viimeiselle vuodelle. 
 

Yksittäisen hankkeen tai sen kehittämistoimien arviointia ympäristöstä irrallisina osina on 
vaikea arvioida, koska kehitys on monista asioista koostuva yhtälö. Kielen oppimiseen, 
sulavaan opinnoista toiseen siirtymiseen ja esimerkiksi työllistymiseen vaikuttavat 
monitasoisesti useat muuttujat, yhdessä ja erikseen. Käytettyjen opetusmenetelmien, 
ohjaustyön ja muun muassa vallitsevan työllisyystilanteen lisäksi oleellisesti toimivuuteen 
vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa vallitsevat ja muuttuvat eri osapuolten motivaatiot, 

asenteet tai verkostot. 

Hankkeen toimenpiteiden suoranaista vaikutusta kielenoppimiseen, työllistymiseen tai 
yrittäjyyteen ei voida myöskään verrata kvantitatiivisten muuttujien avulla muun muassa 
siksi, että tilastot kulkevat jälkijunassa (mm. työllisyys- ja yrittäjyystilastot) sekä lisäksi niistä 
on mahdotonta irrottaa AboaNovan toimenpiteisiin osallistuneita. Edelleen hankkeen useat 
toiminnot ovat vastikään käynnistyneet, joen niiden konkreettista vaikutusta pystytään 
arvioimaan luotettavammin vasta myöhemmin. Myöskään standardoituja 

kielentestausmekanismeja ei ole käytössä, joiden avulla pilotti- ja muiden ryhmien 
kielitaitotasoa kurssien päättyessä voitaisiin mitata yhtenevästi. Näin ollen arvioinnin 
tavoitteena on perustaa tulokset pääosin haastateltujen kokemuksiin toimivuudesta. 
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ARVIOINTITAPA JA MENETELMÄT  

Arviointi on toteutettu seuraavasti (liite 1): 
· hanketoimijoiden haastattelut (11) 
· hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden maahanmuuttajien yksilöhaastattelut (5) 
· hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden maahanmuuttajien 

ryhmähaastattelut/keskustelut (4 haastattelua, joissa osallistujina yhteensä 11 henkilöä) 
· sidosryhmähaastattelut (8) 
· toimenpiteissä mukana oleminen, havainnointi ja osallistuminen  
· hankehallinnon asiakirjat, tuoreet selvitykset ja tutkimukset 

 

Tutkimus- ja arviointiaineiston keräämisessä pääpaino oli hankkeen kohderyhmien 
haastatteluissa. Hankkeen kohderyhminä ovat vasta maahan tulleet eri ikäiset 
maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet pysyvän tai väliaikaisen turvapaikan tai oleskeluluvan 
ja maahanmuuttajatyössä mukana oleva eri organisaatioiden henkilöstö (johto, opettajat, 
ohjaushenkilöstö, muu henkilöstö). Näistä ryhmistä erityishuomiota vuonna 2018 annettiin 
opiskelijoiden näkemyksille. 
 
Sidosryhmähaastattelut koostuivat elinkeinoelämän ja maahanmuuton alalla 
työskentelevien haastatteluista. Elinkeinoelämänedustajien haastattelujen vähyyden vuoksi 
(N=3) aineistoa otettiin täydentämään koonti Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 
toteuttamasta valtakunnallisesta yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kyselystä (HENKO 
20171). EK:n aineiston lisäksi, arvioinnin vertailevassa osuudessa (kappale 3) hyödynnetään 
vuonna 2017 kerättyä AboaNovan tutkimusaineistoa2, jossa pääpaino oli henkilöstön 
näkemyksissä.  
 
Toimivuuden arviointia lähestyttiin muun muassa seuraavin pohdinnoin: 

 Miten osuvina ja onnistuneina AboaNovan toimenpiteet koetaan? 

 Millaisia vaikutuksia ja tuloksia on tähän mennessä huomattu? 

 Millaista uutuusarvoa toiminta on mahdollisesti tuottanut? 

 Mihin toimiin pitäisi jatkossa panostaa? 

                                                
1 Vuoden 2017 lopussa lähetetty yrityskysely 3 150 EK:n jäsenyritykselle yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä - 
yritysten näkemyksistä (N = 689, vastausprosentti 22%+ aineisto painotettu yrityspainokertoimella). Kysely 
koski kaikkia opiskelijoita mukaan lukien maahanmuuttajat. 
2 Keväällä 2017 toteutettu SurveyPal-kysely Turun alueen opetushenkilöstölle, N=13, vastaajien 
työkokemusvuosien keskiarvo oli 22,8 vuotta; haastattelut N=23. Katso tarkemmin AboaNovan 
1.tutkimusraportti. Saatavilla: http://www.koulutustakuu.fi/wp-
content/uploads/2017/06/AboaNova_Tutkimusraportti-1_2017.pdf Luettu 18.12.2018. 
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3. TULOKSET 

Tämä kappale tarkastelee yleistä hankkeen etenemistä, alateemaryhmien työskentelyä, 
pilotointien koettua toimivuutta ja asettaa rinnakkain opiskelijoiden, henkilöstön ja 
elinkeinoelämän kokemuksia.  Lopuksi punnitaan vielä hankehallinnollisten elementtien 
toimivuutta väliarvioinnin aikaan.  

HANKKEEN ETENEMINEN  

Oheinen kuva (Kuva 1) osoittaa värikoordinoiduin aikajanoin hankkeen etenemistä keväästä 
2017 lähtien. Kuvasta ei ilmene suoranaisesti toimenpiteisiin johtavaa suunnittelua ja 
kehittämistyötä, jota hankkeen ensimmäinen vuosi oli suurilta osin. Tämä selittää vähäisten 
toimintojen sijoittumisen visuaalisesti vuodelle 2017. Hankkeen toiminnot aktivoituivat 

yleisesti vuonna 2018, painopisteen ollessa syyslukukaudessa.  
 

Kuva 1: Hankkeen eteneminen aikajanoina 
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Hanke on edennyt pääsääntöisesti aikataulun ja hankesuunnitelman mukaisesti muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta: 
 

syksy 2017:  

-Turun ammatti-instituutissa kielituen pilotointi alkoi suunniteltua myöhemmin, vasta joulukuussa 

2017  

-Turun kristillisen opiston osaamisen tunnistamisen kokeilussa odotettiin ESR- rahoitteisen Omppu-

hankkeen tuotosten viivästynyttä valmistumista, jotta ei tehtäisi päällekkäistä työtä 

-Yrittäjyys-kokonaisuuden toiminnan täydellä teholla aloittamisen siirtäminen vuoden 2018 puolelle, 

jotta muissa hankkeissa suunniteltuja ja pilotoituja malleja voitaisiin hyödyntää 

 

kevät 2018: 

-Osaamisen tunnistamisen kokeilun viivästymisen jatkuminen Omppu-hankkeen tavoiteaikataulun 

edelleen viivästyessä 

-Turun ammatti-instituutissa ei päästy kokeilemaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun digitaalista 

ohjausta. Samoin yrittäjyyskokemusta omaavien kartoittamisessa oltiin hieman aikataulua jäljessä. 

-Siirtolaisuusinstituutin toteuttama 2. tutkimusosio siirrettiin keväästä syksyyn tutkijan työtilanteen 

vuoksi sekä perustellen, että hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnille parempi 

ajankohta olisi syksyllä 

 

syksy 2018: 

-Turun ammatti-instituutissa ei edelleenkään päästy kokeilemaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun 

digitaalista ohjausta, koska oppilaitos ei ole tehnyt päätöstä siitä, mitä etäohjausohjelmistoa 

oppilaitoksessa tullaan käyttämään. Yrittäjyyskokemusta omaavien kartoittamisessa oltiin edelleen 

aikataulua jäljessä ja sitä oltiin tehty pintapuolisesti. 

 

Suunnitelman mukaisesta aikataulusta poikkeamiset ovat pääosin hankkeen ulkopuolisista 
tekijöistä johtuvia. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi organisaatioiden päätöksentekoon tai 
resursseihin liittyvät haasteet, jotka ovat osin vaikuttaneet esimerkiksi hankkeessa 
käytettävien kehittäjäopettajien työpanoksen määrään. Lisäksi osaa toimista on siirretty, 
koska samanaikaisten hankkeiden etenemistä ja niistä saatuja tuloksia on odotettu 
hyödynnettäväksi AboaNovan työssä.  
 
Riskinä AboaNovan suunniteltujen toimenpiteiden siirtämiselle on toki se, että omat 
kehittämistoimet ja tulokset jäävät laihoiksi, jos itsestä riippumattomista syistä hankkeeseen 
suunnitellut toimenpiteet pääsevät alkuun projektiaikaan verrattuna liian myöhään. 
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TEMAATTISET TYÖRYHMÄT 

Hankkeessa perustettiin toimintakokonaisuuksien mukaisesti kolme temaattista työryhmää: 
koulutuspolkutyöryhmä, työelämäyhteistyöryhmä ja yrittäjyystyöryhmä. Näistä 
koulutuspolku- ja työelämäyhteistyöryhmä ovat olleet aktiivisia syksystä 2017 lähtien, 
yrittäjyystyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran vasta vuonna 2018 ja on lähtenyt 
liikkeelle hitaasti.   
 
Konkreettisena tuotoksena koulutuspolkutyöryhmä on työstänyt pitkäjänteisesti laajemman 
verkoston kanssa Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet Turun alueella -taulukkoa, jonka 
toivotaan toimivan työkaluna opiskelijoiden ohjaukseen ja tukemiseen. Koostekuvasta, joka 
esittelee vieraskielisten koulutusmahdollisuudet Turun alueella ja koulutusten 
kielitaitovaatimukset löytyvät interaktiivisena pdf-versiona Turun kaupungin sivuilta3.  

Koulutuspolkutyöryhmän toinen tavoite on ollut nostaa keskustelua koulutusten 
profiloinnista niin, että koulutustarpeiden ennakointi, valmius reagoida koulutustarpeiden 
muutoksiin ripeästi sekä siirtyminen koulutuksista toisiin olisi joustavaa.  
 
Työelämäyhteistyöryhmä näyttäytyy teemaryhmistä aktiivisimpana, tosin on huomattava 
työryhmien luonteiden erot. Työelämäyhteistyöryhmä on järjestänyt yritysvierailuja, 
kääntänyt työturvallisuusmateriaalia eri kielille ja osallistunut tapahtumiin osana Töissä 
täällä! -kampanjaa4. Työryhmä on työstänyt 1,5 vuotta yritysyhteistyökuviota Turun 
Osuuskaupan (TOK) kanssa, joka kulminoituu tammikuussa 2019 alkaviin työharjoitteluihin. 
Aktiivisuuden lisäksi synergioiden maksimoiminen muiden toimijoiden kanssa on työryhmän 
vahvuus: osallistuminen Töissä täällä! -kampanjaan ja Nuotta-hankkeen toteuttaessa TOK-
yhteistyössä työpaikkaohjaajien koulutuksen ovat esimerkillisiä toimintatapoja maksimoida 
eri hankkeiden yhteisvaikutusta. 

 
Yrittäjyyden edistämisen toimintakokonaisuus on pääosin käynnistynyt vasta vuoden 2018 
puolella, siten myös yrittäjyystyöryhmän aloitus. Yrittäjyyden kehittäminen hankkeen 
yhtenä kehittämistoimista on kuitenkin hitaudestaan huolimatta koskenut pääosin 
hankesuunnitelmaan kirjattuja kokonaisuuksia jossain muodoissa. Turussa on 

                                                
3 http://www.turku.fi/uutinen/2018-11-20_vieraskielisten-koulutusmahdollisuudet-yhteen-koottuna 
4 Työelämäyhteistyöryhmä on edustanut koko hanketta työnantajille suunnatun Töissä täällä! -kampanjan 
suunnittelu- ja toteutusryhmässä. Muita toimijoita ovat Nuotta-, Vertaista vailla-, Baana- ja Työllistymisen 
polku maahanmuuttajille -hankkeet. Tavoitteena on markkinoida maahanmuuttajataustaisten osaamista 
elinkeinoelämälle Turun alueella. Kampanjalla on käytössä yhteinen tiedonsiirtoalusta, jonka avulla tiedotetaan 
koulutuksista, työpaikoista ja tapahtumista. 

http://www.turku.fi/uutinen/2018-11-20_vieraskielisten-koulutusmahdollisuudet-yhteen-koottuna
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samanaikaisesti käynnissä olevia useita yrittäjyyteen liittyviä hankkeita, mikä selittää osin 
AboaNovan painotuksen muun muassa toisilta oppimisessa.  

KOKEMUKSET TOIMIVUUDESTA  

Tässä kappaleessa esitellään tiivistäen hankkeen toimivuutta kohderyhmien kokemina.  
 
Taulukossa 1 kuvataan lyhyesti yleisiä toimiviksi ja ei niin toimiviksi koettuja kokonaisuuksia, 
jonka jälkeen tiivistetään yksittäisistä pilotoinneista nousseet kokemukset. Toimivuuden 
tarkastelu jatkuu toisesta näkökulmasta kappaleessa neljä, jossa esitellään rinnakkain 
henkilöstön, opiskelijoiden sekä elinkeinoelämän näkemyksiä toimivista ja haastavista 
kokonaisuuksista. 

Yleinen toimivuus 

Opetushenkilöstön kokema hyöty ja toimenpiteiden toimivuus korostuvat 
positiivisempina verrattuna maahanmuuttajien kokemiin hyötyihin. Maahanmuuttajille 
kohdennettujen toimenpiteiden toimivuus ja vaikuttavuus oletetaan näkyvän pidemmällä 
aikavälillä; opetushenkilöstölle suunnatut toimenpiteet tuovat konkreettisia työkaluja 
arkeen ja täten toimivuudesta muodostuu selkeä kokemus. 
 

Taulukko 1: Nostot kohderyhmien kokemista toimivimmista ja toimivuutta rajoittavimmista tekijöistä 
 

Toimivaksi koettu Toimivuutta rajoittajat tekijät 

HENKILÖSTÖ  Työkalut ammatti-identiteetin 
kehittämiseen (kielitietoisuus, 
materiaalit)5 

 Ideoiden jakaminen 

 Mahdollisuus kehittää 
 
Opiskelijoista huomattua: 

 Pilotointiryhmät aktiivisia, 
harjaantuneet kansalaistaidoissa 

 Ulkopuoliset haasteet 
(päätöksenteko, resurssit) 

 Yhteistyön kehitys jakaa 
mielipiteitä: osa kokee paikallisen 
yhteistyön parantuneen, osa 
kokee kehityksen pinnalliseksi 

                                                
5 Myös selvityksessä Turun seudun kotoutoumiskoulutuksen malleista raportoidaan alueen opettajien ammatti-
identiteettiin liittyvää kehittymistä mm. työelämälähtöisemmäksi ja kielitietoisemmaksi. (Uudenmaan ELY 
(2018). Selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla -Huhtikuu 2018.) 
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OPPILAAT  Puhereitti 

 Toiminnallisuus, aktiivisuus ja 
monipuolisuus 

 Yhteisöllisyys 

 Lisääntynyt aika/huomio 
opettajalta 

 Yksitoikkoisuus 

 Monistesulkeiset 

 

Kokemukset piloteista 

Taulukossa 2 esitellään yksittäisistä pilotoinneista esiin tulleita toimivuutta kuvaavia ja 
haastavia seikkoja. Mukana ovat kaikki hankkeessa pilotoidut toimet, joista väliarvioinnin 

aikaan oli tarpeeksi kokemuksia. On huomioitava, että kokeilut olivat väliarvioinnin 
ajankohtana olleet käynnissä hyvin eriäviä aikoja (katso Kuva 1: Hankkeen eteneminen 
aikajanoina), sekä kokeilujen luonteet ovat osaltaan toisistaan poikkeavia. 

Opiskelijat ovat pääsääntöisesti pitäneet pilotoinneista ja nähneet niissä myös parannusta 
vaativia seikkoja. Henkilöstön ja opiskelijoiden kokemuksissa on luonteellisesti eroa: 
henkilöstö peilaa omien kokemuksiensa lisäksi kokeiluja hankkeen isoihin tavoitteisiin ja 
opiskelijat kiteyttävät yksilöllisiä tuntemuksiaan. Taulukossa 2 kuvataan keskeisiä 
kokemuksia pilotoinneista. 

Taulukko 2: Kokemuksia pilotoinneista 

Toimenpide Hyväksi havaittua Haasteena Muuta 

E-hopsaus opettajien työtä helpottava, 

jatkuvuus 

aikaavievä  

Aikuisten 

perusopetuksen uusi 

malli 

hankeresurssia hyödynnetty 

välttämättömään 

uudistukseen järkevästi, 

jatkuvuus 

 kehittämistyö 

jatkuu, muutoksia 

tehdään edelleen 

 

Trello opiskelija palaute pääosin 

hyvää 

tekniset haasteet, riski 

palvelun muuttumisesta 

maksulliseksi 

selkeyttä sivujen 

järjestelyllä ja 

osallistavuudella 

Mentorointi vapaa keskustelukulttuuri, 

matalankynnyksen ohjaus ja 

opetus, yhteisöllisyyden 

merkitys 

lyhyet kokeilut, jatkuvuus puhereitti korostuu 

enemmän, kuin 

vertaisuuden/esi-

merkin tärkeys 
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WordDive ohjelman käyttämä 

opetusjärjestys koettu 

hyväksi 

vaihtelevat käyttöasteet, 

ajanpuute ohjelman 

käyttöön, maksullisuus 

(jatkuvuus) 

 

Toiminnalliset 

menetelmät 

aktivoi opiskelijoita, 

vaihtelu opetuksessa 

ihmiset erilaisina 

oppijoina, vaatii 

opettajalta paljon 

resurssia 

 

Koulutukset opettajille konkreettiset työkalut 

omaan työhön 

osallistumismahdolli-

suudet opetustyön 

ohessa (aika tai innostus) 

 

Kampanjat ja 

verkostotapahtumat 

hankkeiden yhteisvaikutus 

ja verkostotoimijuuden 

kehittäminen 

  

Tandem oppilaitoksen ja 3. sektorin 

toimijoiden välisen 

yhteistyön kehittäminen 

opiskelijat tahtovat 

opiskella luokassa, 

suomalaisten Tandem-

parien löytäminen ollut 

haastavaa 

toiminta ei 

varsinaisesti vielä 

käynnistynyt 

Puhe- ja kielipajat yksilöllinen tuki/opetus, 

konkreettiset tehtyjen 

tehtävien palautukset 

(koulutuksen eteneminen) 

sopivan ajankohdan 

löytyminen 

pajoja kokeiltu 

vapaaehtoisina 

sekä pakollisina, 

parhaimman 

toteutuksen 

pohdinta vielä 

kesken  

Yrittäjyysleirit toteutusympäristö ja 

vapaamuotoisuus, 

siemenen istutus 

yrittäjyydestä yhtenä 

vaihtoehtona, 

yrittäjävalmentaja-opettaja-

työpari 

  

Teatterikerho vapaamuotoinen 

oppimisympäristö, vapaa 

keskustelu, yhteisöllisyys 

ryhmäsidonnaisuus 

(työskentelytapa on 

muokattava kullekin 

ryhmälle sopivaksi)  
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OPETUSHENKILÖSTÖN, OPISKELIJOIDEN JA ELINKEINOELÄMÄN NÄKEMYSTEN VERTAILUA  

 

Tämä kappale esittelee rinnakkain maahanmuuttajien kielikoulutuksen parissa 
työskentelevien ja maahanmuuttajaopiskelijoiden näkemyksiä ohjauksesta ja opetuksesta. 
Lisäksi verrattuina ovat opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä elinkeinoelämän näkemyksiä 
yhteistyöstä. 

 
Rinnastukseen hyödynnetään maahanmuuttajahaastattelujen ja vuoden 2018 muun kerätyn 
aineiston lisäksi vuonna 2017 kerättyä AboaNovan haastattelu- ja kyselyaineistoa. 
 
On huomioitava, että aineistot on kerätty eri kysymyspatteristoja käyttäen, vaikkakin teemat 
ovat olleet osin samat. Täten aineistoja ei ole pystytty suoraan vertaamaan keskenään, vaan 

niiden keskeisimmät sisällöt on tuotu rinnakkain.  
 

Oppilaitosten ”piilo-ohjaus” 

Ohjaus- ja opetustyötä tekevät kokevat Turun alueen toimijoiden yhteistyöperinteen ja 
kokeneet opettajat vahvuuksina onnistuneessa ohjauksessa. Opettajien omat verkostot ja 
toimivat kontaktit nähdään ohjaustyötä sujuvoittavina tekijöinä. Haasteina nähdään ontuvat 
nivelvaiheet, resurssikysymykset ja palvelukentän pirstaleisuus. AboaNova on työstänyt 
osaratkaisuja vuonna 2017 identifioituihin haasteisiin muun muassa 
koulutuspolkutyöryhmän kautta. 

Maahanmuuttajat eivät koe oppilaitoksia ja sen henkilöstöä ensisijaisina ohjaajina. 
Nuorilla korostuvat ystävien rooli ohjaavina tahoina, aikuisemmilla opiskelijoilla korostuvat 
itseohjautuvuus ja verkostot, joita usein ovat muut maahanmuuttajat. Oppilaitoksissa 

tehtävän ohjauksen tunnistamattomuus ja korostamattomuus selittyvät ohjauksen 
sulautuvuudella osaksi opetusta; oppilaitoksissa tapahtuva ohjaus koetaan osaksi 
koulunkäyntiä ja opetusta. 

Haastatelluilta maahanmuuttajaopiskelijoilta välittyi itsekriittiset näkemykset omien taitojen 
nykytasosta ja esimerkiksi opintopolut toivotun koulutuksen tai työpaikan saavuttamiseen 
olivat realistisia. Vaikkakaan opiskelijat eivät korosta oppilaitoksista saatavaa ohjausta, on 
tulkittavissa, että osana koulunkäyntiä tapahtuva oppilaitosten toteuttama ohjaus koetaan 
pääosin toimivana.  
 
Taulukko 3 esittelee opetushenkilöstön ja maahanmuuttajien näkemyksiä ohjaukseen. 
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Taulukko 3: Henkilöstön ja opiskelijoiden kokemukset ohjauksesta 

 

Ohjauksen vahvuuksia ja haasteita Turussa/ Maahanmuuttajien kielikoulutuksen parissa työskentelevät, 

K2017 

Vahvuuksia Haasteita 

Yhteistyöperinne 

Kokeneet opettajat 

Palvelukentän sirpaleisuus 

Opintoketjujen katkonaisuus 

Ohjauksen roolien epäselvyys 

Puutteelliset aikaresurssit 

 

Ohjauskokemukset/Maahanmuuttajaopiskelijat AboaNovan piloteista, 2018 

• Oppilaitoksissa tehtävää ohjausta ei korosteta, sen kenties ajatellaan olevan osa opetusta 

• Nuorilla korostuvat ”ohjaajina” ystävät, aikuisopiskelijoilla itseohjautuvuus sekä verkostot 
 

Monipuoliset opetusmenetelmät  

Maahanmuuttajien kielikoulutuksen parissa työskentelevät kokevat opetusmenetelmien ja 
opetusmateriaalin monipuolisuuden sekä opetuksessa käytettävän eriyttämisen opetuksen 
vahvuuksina. Heikkoutena nähdään opetushenkilöstössä olevan hiljaisen tiedon 
jakamattomuus, joka yhdistyy täten myös puutteellisiin resursseihin: opettajilla on usein 
käytössään omia hyviksi havaittuja menetelmiään ja valmiina opetuspaketteja, joita ei 
jaeta/ole mahdollista jakaa kollegoille, sillä sopivia yhteisiä tilaisuuksia tiedon jakamiselle on 
harvoin. Opiskelijat kokevat saaneensa AboaNovan pilotointien myötä enemmän opettajien 

aikaa ja henkilökohtaisempaa opetusta, joten sekä oppilaat että opettajat jakavat 
aikaresurssihaasteen kokemuksen. Lisänä vuoden 2017 näkemyksiin, AboaNovan toisen 
toimintavuoden aikana henkilöstöllä on noussut huoli oppilaiden tason heikentymisestä.  
Opetushenkilöstö kokee, että uutta tilannetta madaltuneesta osaamistasosta on ”opittava 
sietämään”. Lisäksi henkilöstö korostaa, että oppimisen nopeuteen voidaan kuitenkin 
vaikuttaa menetelmillä vain tiettyyn pisteeseen saakka.  

Sekä henkilöstö että opiskelijat kokevat opetuksessa käytettävät monipuoliset 
menetelmät toimivina; mikään menetelmä ei yksin ole toimiva. AboaNovan pilotointeihin 
osallistuneet kokevat vaihtelun opetuksessa olevan avainasemassa. Toiminnalliset, aktiiviset 
sekä erityisesti puhumista korostavat (puhereitti) opetusmenetelmät koetaan parhaimpina 
kielenoppimistapoina. Puhumista ja kielen kuuntelun tärkeyttä painotetaan myös koulun 
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ulkopuolella: tärkeäksi koetaan radion kuuntelu, suomenkielisten televisio-ohjelmien katselu 
tai vaikkapa Kauppatorilla suomen kielen puhuminen.  
 
Oppilaiden kokemuksissa nousee esiin yhteisöllisyyden korostus oppimisen ajurina, 
erityisesti puhumista ja yhteistyötä vaativissa oppimistilanteissa. Opetusryhmien jäsenten 
välinen koettu hyvä vuorovaikutus, ilmapiiri ja yhteistyö edesauttavat ja ohjaavat 
haastateltujen kokemuksia oppimisesta. Maunun (2018)6 mukaan sosiaalisen luottamuksen 
syntyminen ryhmäilmiöksi on mahdollista aktiivisesti ohjatussa ryhmässä. Haastatellut 
korostavatkin opettajien roolin merkityksen tärkeyttä ryhmässä sekä opettajan 
henkilökohtaisen huomion tärkeyttä: sensitiivisesti ja aktiivisesti ohjattu ryhmä ja sen 
jäsenet kokevat saavansa opetuksesta turvallisen oppimisilmapiirin myötä isomman hyödyn 
irti.   

Taulukko 4 esittelee opetushenkilöstön ja maahanmuuttajien näkemyksiä opetuksesta. 
  

                                                
6 Maunu, Antti. (2018). Yhteisöllisyys kiinnittää yhteiskuntaan, opintoihin ja työpaikkoihin. Luento. 1.11.2018. 

MAO-seminaari. Saatavilla: https://drive.google.com/file/d/1m9GupeuvEYtXnAQ0qYUd8ckcDrWnr7cF/view 

Luettu 17.12.2018 

 

https://drive.google.com/file/d/1m9GupeuvEYtXnAQ0qYUd8ckcDrWnr7cF/view
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Taulukko 4: Henkilöstön ja opiskelijoiden kokemukset opetuksesta 

Opetuksen vahvuuksia ja haasteita Turussa / Maahanmuuttajien kielikoulutuksen parissa 

työskentelevät, K2017 

Vahvuuksia Haasteita 

Opetusmenetelmien kirjo 

Opetusmateriaalin runsaus 

Eriyttäminen 

Heterogeenisyys 

Puutteelliset resurssit 

Hiljainen, jakamaton tieto 

sekä v. 2018- tason heikentymisen 

pakkohyväksyminen, sietäminen 

Opetukseen liittyviä kokemuksia/Maahanmuuttajaopiskelijat AboaNovan piloteista, 2018 

• pilotoinnit ovat tuoneet aikaa yksilöityneemmälle opetukselle/huomiolle 

• toiminnalliset/aktiiviset/puhereittiä korostavat menetelmät vaikuttavat 

pidetyiltä/hyödyllisiltä, vaikka haasteitakin on (lapsellisuus, ujous jne.) 

• monipuolisuutta opetusmenetelmien käytössä arvostetaan 

• systemaattinen ”monisteet eteen”-opetus nähdään tehottomana 

• yhteisöllisyyden korostus oppimisen ajurina 

• opiskelijat tunnistavat omat vahvuutensa oppijoina, ovat tietoisia itselle sopivimmista 

tavoista oppia kieltä 

• opettajan roolin merkitys korostunut 
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Tehostettava työelämälähtöisyys 

Opetus- ja ohjaushenkilöstö kokee työelämälähtöisyyden osana opintoja vahvuutena silloin, 

kun linkitys tapahtuu oikeassa vaiheessa opintoja suhteessa opiskelijan tieto- ja taitotasoon 

nähden. Jos työelämään ohjaus tapahtuu liian varhain, koetaan se haasteena. Toisena 

haasteena nähdään aikaresurssit uusien työelämäverkostojen luomiselle.  

Ohjaavien opettajien verkostot ja kokemus koetaan vahvuuksina. Omakohtaisten työelämän 
kanssa sovittujen toimintatapojen ja kontaktien ylläpito korostaa kuitenkin hiljaisen tiedon 
kulttuuria, mikä ei ole yksiselitteisesti ainoastaan vahvuus. Opiskelijoiden yhdenvertainen 
asema vaarantuu, jos opettajien verkostot eroavat laajasti. Esimerkiksi uuden opettajan vielä 
rakentamattomat työelämäyhteydet eroavat useita vuosia ohjaavia tehtäviä tehneen 
opettajan verkostoista. Omien verkostojen vaaliminen sekä sirpaleisuus 

työelämäyhteyksien koordinoinnissa oppilaitoksissa voidaan nähdä haasteena. Tätä 
kuvaavana esimerkkinä henkilöstön työelämäyhteyksien kontaktien saaminen 
tutkimuskäyttöön osoittautui hankalaksi ja aikaresurssiin nähden mahdottomaksi7.  
Siten opiskelijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi ja henkilöstön liiallisen 
päällekkäistyöskentelyn minimoimiseksi olisi keskitetty ja tehostettu, eksplisiittisen 
työelämäyhteyksiin liittyvän tiedon ja käytäntöjen jakaminen oppilaitoksissa (ja oppilaitosten 
kesken) tärkeää. 
 
Työelämänedustajat kokevat yhteistyön oppilaitosten kanssa pääosin toimivaksi. 

Yhteistyön merkitys ja oppilaitosten kyky reagoida työpaikan tarpeisiin korostuu lähinnä vain 

esimerkiksi työssäoppimisen ongelmatilanteissa.  

Yrityksiin kohdistuu resurssipaineita harjoittelun ohjaamisesta ja siihen liittyvistä 

kustannuksista8. Yritysten valmius tarjota oppimismahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen 

opiskelijoille tulevaisuudessa on pääosin ennallaan, mutta toteutustavoissa enemmän 

rahallista resurssia vaativan oppisopimuskoulutuksen tarjonta vähenee ja ei 

työsopimussuhteisten koulutussopimusten määrä puolestaan kasvaa9. 

Yritykset kokevat, että vastuuta on siirretty heille liikaa. Työelämän edustajat korostavat 

kuitenkin opiskelijoiden asemaa potentiaalisina uusina ja uusinta osaamista omaavina 

                                                
7 Työelämän edustajien haastattelujen saamisen haasteena oli lisäksi muun muassa kontaktoitujen vaikea 
tavoitettavuus. 
8 esimerkiksi ohjaukseen kuluva aika vähentää tuloksellisuutta. 
9 Elinkeinoelämän keskusliitto (2018). Henko-kysely 2017. 
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työntekijöinä. Keskeisinä vedenjakajina nähdään opiskelijan motivaatio ja työelämän 

perustaidot: heikoilla ammatti-, kieli- tai työelämänperustaidoilla, mutta hyvällä 

motivaatiolla varustetulla opiskelijalla on paremmat työllistymismahdollisuudet kuin 

osaavalla, mutta motivoimattomalla henkilöllä.   

Taulukko 5 esittelee opetushenkilöstön ja työelämänedustajien kokemuksia heidän 
välisestään yhteistyöstä. 
 

Taulukko 5: Henkilöstön ja työelämänedustajien kokemuksia yhteistyöstä 

Työelämälähtöisyyden vahvuuksia ja haasteita Turussa / Maahanmuuttajien kielikoulutuksen parissa 

työskentelevät, K2017 

Vahvuuksia Haasteita 

Työelämälähtöisyys osana opintoja oikeassa 

vaiheessa  

Ohjaavien opettajien kokemus ja verkostot  

Aikaresurssit uusien verkostojen luomiselle 

Opiskelijoiden työelämään ohjaus liian 

varhaisessa vaiheessa 

 

Yhteistyö oppilaitosten kanssa / Työelämänedustajat (haastattelut, EK:n aineisto), 2018 

Vahvuuksia Haasteita 

• Uutta osaamista ja osaajia 

• Motivaation ja asenteen korostaminen 

• Yritysten työnantajakuvaan vaikuttaminen 

• Opiskelijoiden motivaatio, 

ammattiosaaminen tai työelämän 

perustaidot puutteelliset 

• Kielitaito 

• Harjoittelun vaatimat kustannukset, 

yritysten resurssipula  

• Vastuuta siirretty liikaa yrityksille 
 

 

HANKEHALLINNON TARKASTELUA  

Tavoitteiden selkeys 

Hanke etenee kohti päätavoitteitaan useiden eri toimenpiteiden kautta, mutta samalla 
korostaen hankkeen roolia yhtenä toimijana moninaisella kentällä. Hankkeessa perustetut 
temaattiset työryhmät ovat selkiyttäneet hankkeen tavoitteisiin etenemistä. 
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Hanketoimijoilla on kirkas kuva asetetuista tavoitteista ja kukin työskentelee 
määrätietoisesti kohti yhteistä sekä itselle asetettua päämäärää. Hankkeessa toteutuvat 
joustavat ja käytännölliset ratkaisut: pilotoinneissa tehdään tarpeen mukaan ketteriä 
muutoksia, jotta hanke kehittämistyökaluna olisi menestyksellinen. 

AboaNova huomioi synergiat muiden toimijoiden kanssa hyvin.  Samanaikaista päällekkäistä 
työtä ollaan tietoisesti pyritty välttämään ja sen sijaan saman aihealueen hanketoimijat ovat 
panostaneet yhteisvaikutukseen esimerkiksi Töissä täällä! -kampanjan avulla.  Paikallisen 
yhteistyön parantaminen on paitsi yksi AboaNovan tavoitteista, se myös parantaa 
vaikuttavuutta ja mahdollistaa hankkeessa kehitettyjen toimintatapojen jatkuvuutta. 

Hanketoimijat ovat realistisesti ajan tasalla hankkeen etenemisestä, mukaan lukien myös 
osa-alueet, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet vähemmälle huomiolle.  

Hankesuunnitelmaan tavoitteeksi asetetut määrälliset osallistujamäärät etenevät tasaisesti, 
ja ensi vuodeksi suunniteltujen toimenpiteiden valossa näyttää, että tavoitteet tulevat 
saavutetuksi indikaattoritietojen osalta. 

Osuvuus – oikean kohderyhmän tavoittaminen ja valinta 

Hankkeessa on määritetty kaksi ensisijaista kohderyhmää: vasta maahan tulleet eri-ikäiset 
maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet pysyvän tai määräaikaisen oleskeluluvan, sekä 
maahanmuuttajatyössä mukana olevien eri organisaatioiden henkilöstö. 
 
Hankkeessa on mukana hyvin aktiivisia kehittäjäopettajia, jotka toiminnallaan edesauttavat 
ja levittävät hankkeessa kehiteltyjä toimia. Hankkeen ulkopuolisille kohdennettujen 
toimenpiteiden osalta haasteet ovat muun muassa ajankäyttöön tai innostamiseen liittyviä. 
Osa opettajista ei perustyönsä vuoksi pysty osallistumaan esimerkiksi tarjottuihin 

koulutuksiin, tai aiheita ei koeta tärkeiksi. Koulutuksissa mukana olleet (esimerkiksi 
kielitietoisuus) ovat kokeneet aiheet kuitenkin ensiarvoisen tärkeiksi ja hyödyllisiksi, joten on 
oletettavaa, että koulutusten sisällöt leviävät kaikesta huolimatta oppilaitoksissa 
laajemmallekin muun muassa kahvipöytäkeskustelujen myötä. Ajantasaisten koulutusten 
levittäminen voidaan nähdä oppilaiden eriarvoistumista ehkäisevänä toimena ja siksi 
laajemman kohderyhmän tavoittelu on tärkeää. 
 
Maahanmuuttajaopiskelijat ovat valikoituneet mukaan hankkeeseen osin opetusryhmänsä 
mukana, osin kehittäjäopettajien ehdotusten myötä. Opettajien arviointikyky on 
osuvuudessa keskeisessä roolissa: opettajien tuntiessa oppimistavat, kyvyt, motivaation ja 
kiinnostuksen kohteet, he voivat valikoida parhaimman hyödyn saavat opiskelijansa mukaan 
eri toimenpiteisiin. 
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Resurssointi  

Hankkeen taloudellinen tilanne on hyvä, vaikkakin rahaa on väliarvioinnin ajankohtana 
käytetty suunniteltua vähemmän. Selittävinä tekijöinä ovat hankkeen aloituksen hitaus sekä 
haasteet opettajien rekrytoinnissa ja mahdollisuuksissa kasvattaa hankkeelle tehtäviä 
tuntimääriä.  
 
Tilanne vaatii viimeiselle täydelle toimintavuodelle toimintojen fokusointia siten, että rahaa 

on käytössä suunniteltua enemmän. 

Hallinto, suunnitteluryhmä ja ohjausryhmätyöskentely 

Hankkeen hallinto on suoraviivaista ja sisäinen viestintä toimivaa. Yhteinen Moodle-alusta 
pidetään ajan tasalla ja antaa hanketoimijoille helppokäyttöisen pääsyn projektia koskeviin 

asiakirjoihin.  

Suunnittelu- ja ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Eheä kokoustamiskulttuuri tukee 
tavoitelähtöistä työskentelyä ja mahdollistaa jatkuvan hankkeen etenemisen seurannan.  
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4. TIETOA KEHITTÄMISTYÖN TUEKSI 
Tämä kappale kokoaa hanketoimijoiden kehittämistyön tueksi tuoretta tietoa muun muassa 
maahanmuuttajien työllisyydestä ja paikallisista kehitysnäkymistä sekä esittelee 
suuntaviivasuosituksia hankkeen viimeiselle täydelle toimintavuodelle. 

TYÖLLISYYS JA ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 

Suomi on valtakunnallisella tasolla alkanut palautua taloudellisesta taantumasta vasta 
hiljattain. Elpyvää työllisyystilannetta haastaa kuitenkin käynnissä oleva laaja 
ammattirakenteiden murros, joka koskettaa maahanmuuttajia voimakkaammin johtuen 
heidän keskimääräistä heikommasta asemasta työmarkkinoilla.10 
 

Lounaisen kasvukolmion osana Varsinais-Suomen työllisyysaste on pääsääntöisesti ollut koko 
maan astetta korkeampi. Vuoden 2018 kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus 
työvoimasta Varsinais-Suomessa oli 10,2 %. Työttömyyden hyvän kehityksen ennakoidaan 

jatkuvan lähitulevaisuudessa samalla, kun osaavan työvoiman saatavuus nähdään 
haasteena. 11  
 
Turun seudun maahanmuuttajien työttömyysaste12 on noin kolminkertainen kantaväestöön 
nähden. Helmikuussa 2018 se oli kuitenkin pienimmillään (25,2%) vuoden 2008 jälkeen. 
Työttömyysasteissa olevat erot vaihtelevat jonkin verran kuntien kesken. Turun ja Salon 
seuduilla ulkomaalaisten työttömyys on laskenut huimasti, yli 10 prosenttiyksikköä kahdessa 
vuodessa. 13   
 
Maahanmuuttajien työllisyysaste kasvaa Suomessa asutun ajan myötä maahantulon syystä 

riippumatta. Näistä pakolaisena maahan tulleiden työllisyysaste on muita ryhmiä 

                                                
10 OECD (2017). International Migration Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. Saatavilla: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/migr_outlook-2017-
en.pdf?expires=1545206957&id=id&accname=ocid195730&checksum=D722CB9B6C1B013640A694506D5162E
9 Luettu 18.12.2018. 
11 Työ- ja elinkeinoministeriö (2018). Alueelliset kehitysnäkymät. Syksy 2018. Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja 31/2018. Saatavilla: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEMrap_31_2018_Alueelliset_kehitysnaky
mat.pdf Luettu 3.12.2018. 
12 kansalaisuuden mukaan 
13 Lähde: Varsinais-Suomen ELY/Juha Pusila. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEMrap_31_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161086/TEMrap_31_2018_Alueelliset_kehitysnakymat.pdf
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alhaisemmilla tasoilla.14 Vaikeinta työllistyminen on täten pakolaistaustaisille ja etenkin 
Somaliasta ja Irakista tuleville; länsimaista muuttaneet työllistyvät yleisesti paremmin kuin 
esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueelta muuttaneet.15 Helmikuun lopussa 2018 Turun 
seudulla suurimpia työttömiä kansalaisuusryhmää olivat Irak, Viro, Venäjä, Iran ja Somalia.16  
 
Taulukko 6 kuvaa työllisyyden ja talouden edelleen jatkuvaa kasvusuuntaa Turun alueella, 
vaikkakin aiempaan nähden hidastuen. Lähitulevaisuuden näköala on edelleen positiivinen 
ja suhdannetilanne sen myötä. Turun alueen positiivisen rakennemuutoksen taustalla ja 
kasvukärkinä ovat auto- ja meriteollisuuden kasvaminen ja monen avainyrityksen tilanteen 
koheneminen. Myös alueen rakennusteollisuus on vahvistunut sekä esimerkiksi ohjelmisto-, 
sovellus- ja peliala ovat lupaavassa nousussa. Lisäksi Varsinais-Suomi pitää paikkaansa 
elintarvikeketjun osalta merkittävänä ja monipuolisen maatalouden alueena Venäjän 
rajoitteista ja vastapakotteista huolimatta. Kaikkiaan kohentuneet talousnäkymät ovat 

vaikuttaneet myös kulutuksen kasvuun ja täten myös kaupan ja kuluttajapalveluiden 
työllisyystilanne on kohentumassa. 17 

 

 

 

 
  

                                                
14 Nieminen, Tarja, Sutela, Hanna & Ulla Hannula (2014). Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 
Suomessa 2014 (UTH-tutkimus). Helsinki: Tilastokeskus. 
15 Heikkilä, Elli (toim.) (2017). Immigrants and labour markets. Experiences from Finland and abroad. Turku: 
Siirtolaisuusinstituutti. Publications 17. Saatavilla: http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/j-
17-isbn_978-952-7167-40-3-immigrant-labour-markets-migration-institute-of-finland-2017.pdf   
Luettu 20.12.2018. ja Sarvimäki, M. (2017). Labor market integration of refugees in Finland. Valtion 
taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusraportti 185/2017 Saatavilla: 
https://vatt.fi/documents/2956369/4207575/t185.pdf/466d79aa-ec0d-4982-9b5d-e45b536d6ae2  
Luettu 3.12.2018. 
16 Lähde: Varsinais-Suomen ELY/Juha Pusila. 
17 Työ- ja elinkeinoministeriö (2018). Alueelliset kehitysnäkymät. Syksy 2018. 

https://vatt.fi/documents/2956369/4207575/t185.pdf/466d79aa-ec0d-4982-9b5d-e45b536d6ae2
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Taulukko 6: Varsinais-Suomen alueellinen kehitysnäkymä 

     
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (2018). Alueelliset kehitysnäkymät. Syksy 2018. 

 

TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMINEN 

Jyrkkä käänne uusien työpaikkojen synnyssä, eli niin sanottu positiivinen rakennemuutos, 
haastaa Varsinais-Suomea nyt ja lähitulevaisuudessa.   

Opetushallituksen mukaan työllisyyden ennakoidaan kasvavan vuosien 2008–2025 välillä 
Suomessa eniten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden ja vähittäiskaupan saralla.18  
Työvoiman kysyntä on kuitenkin identifioitu Varsinais-Suomessa voimakkaaksi nyt ja 
lähivuosina rakennus-, meri- ja autoteollisuudessa19 ja logistiikka-, sosiaali- ja terveysalalla20. 
Lisäksi hotelli- ja ravintola-alan ja siivouspalvelujen kysyntä on kohonnut tuntuvasti. 

Palvelusektori ja kaupan ala ovat palautuneet niin sanotulle normaalille tasolle hieman 
supistuneesta kysynnän tasosta. 21 

Tilastokeskuksen, Terveyden hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen UTH-
tutkimuksen (2014) mukaan ulkomaalaistaustaiset työnhakijat ovat kantasuomalaisia 
aktiivisempia työnhaussa käyttäen useampia väyliä. Tärkeimpänä työn saantikeinona 

                                                
18 Hanhijoki, Ilpo, Katajisto, Jukka, Kimari, Matti ja Hannele Savioja (2011). Koulutus ja työvoiman kysyntä 2025. 
Ennakointituloksia tulevaisuuden työpaikoista ja koulutustarpeista. Opetushallituksen Raportit ja selvitykset 
2011:25. 
19 Korvausrekrytointitarve noin 40-50 henkilöä per kuukausi. 
20 Lähes rakenteellinen pula osaajista useimmissa ammattiryhmissä. 
21 Työ- ja elinkeinoministeriö (2018). Alueelliset kehitysnäkymät. Syksy 2018. Ja 
Ammattibarometri 2/2018 (syyskuu 2018). Saatavilla: 
https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=varsinaissuomi&vuosi=18ii&kieli= Luettu 19.12.2018. 

https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=varsinaissuomi&vuosi=18ii&kieli
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ulkomaalaistaustaisilla ja suomalaistaustaisilla on verkostot. Maahanmuuttajista isompi osa 
työllistyy oppilaitosten ja yksityisen työvoiman vuokraustoimistojen kautta verrattuna 
suomalaistaustaisiin. Suomalaistaustaiset puolestaan työllistyvät ulkomaalaistaustaisia 
useammin työpaikkailmoituksen ja työnantajan yhteydenoton kautta.22 

Vuoden 2016 työssäkäyntitilaston mukaan ulkomaalaistaustaisten työllisten yleisimmät 
ammattiryhmät23 Suomessa olivat toimistosiivoojat, linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat, 
ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt, rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät, tarjoilijat, 
sosiaalialan hoitajat, kokit, keittäjät ja kylmäköt, myyjät, talonrakentajat ja avustavat 
keittiötyöntekijät.24 Näille aloille työllistyneistä osa edustaa ylikoulutettua työllisten joukkoa, 
sillä UTH-tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisten ylikoulutettujen yleisempiä 
ammatteja ovat lastenhoitotyöntekijät, ravintola-ja suurtaloustyöntekijät, myyjät, toimisto-
ja laitossiivoojat ja lähihoitajat.25 

Ulkomaalaistaustaisista yhtä suuri osuus on suorittanut korkea-asteen tutkinnon kuin 
suomalaistaustaisista. Yhtenä tekijänä korkea koulutus parantaa maahanmuuttajien 
työllisyyttä, mutta korkeakoulutetut työllistyvät suomalaistaustaisia useammin koulutustaan 
vastaamattomiin töihin.26  

Ylikoulutuksesta kärsii yhteiskuntamme, mutta etenkin ylikoulutetut henkilöt itse. 
Ylikoulutetuilla kokemukset elämänlaadusta on heikompia ja he kokevat enemmän syrjintää. 
Tilastollisesti27 katsottuna ulkomaalaistaustaisista työllisistä ylikoulutettuna on 34 % 
(suomalaistaustaisilla vastaava luku 21%) ja joka neljäs, kun tarkasteltuna on subjektiivinen28 
kokemus ylikoulutuksesta.29  Ylikoulutus on yleistä erityisesti afrikkalaistaustaisilla. 
Kielitaidon taso tai muuttoon liittyvä tilapäinen vaihe eivät selitä ylikouluttautuneena 

                                                
22 Nieminen, Tarja, Sutela, Hanna & Ulla Hannula (2014). Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 
Suomessa 2014 (UTH-tutkimus). Helsinki: Tilastokeskus. 
23 Ammattiluokitus 2010 (ALM2010), 5 numerotasolla tarkasteltuna. 
24 Keva, Juho. (2018). Ulkomaalaistaustaiset ammattitilastoissa. Tilastokeskuksen koulutus ” Näkökulmia 
maahanmuuttajien työllistymiseen.” 6.11.2018. 
25 Nieminen, Tarja, Sutela, Hanna & Ulla Hannula (2014). Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi 
Suomessa 2014 (UTH-tutkimus). Helsinki: Tilastokeskus. 
26 Larja, Liisa (2018). Maahanmuuttajien ylikoulutus. Tilastokeskuksen koulutus ” Näkökulmia 
maahanmuuttajien työllistymiseen.” 6.11.2018. 
27 Tilastollinen ylikoulutus = koulutusluokitus vs. ammattiluokitus 
28 Subjektiivinen ylikoulutus = Kysytään henkilöltä itseltään: "Ylikoulutetulla tarkoitetaan, että henkilön 
koulutuksella ja taidoilla voisi työskennellä myös vaativammissa työtehtävissä. Ottaen huomioon oman 
koulutustasonne, työkokemuksenne ja taitonne, oletteko mielestänne ylikoulutettu nykyiseen työhönne?” 
29 Tilastollinen ylikoulutusaste vuonna 2014 syntyperän ja korkeimman suoritetun koulutuksen mukaan, 20-64-
vuotiaat. Lähde UTH-tutkimus, Tilastokeskus. 
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työllistymistä: ylikoulutus on yleistä, vaikka kielitaito on kunnossa. Miehillä ylikoulutus 
vähenee suomalaisen tutkinnon ja kielitaidon myötä naisia enemmän. 
 
Kaiken kaikkiaan työelämälähtöisyys ja paikallisen työkokemuksen kerryttäminen osana 
kotouttamistyön painotuksia tukee kuitenkin tärkeää kaksisuuntaista integraatioprosessia: 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilöt ja ryhmät omaksuvat toisiltaan sosiaalista pääomaa 
luonnollisissa ympäristöissä, esimerkiksi työpaikoilla.30  

SUOSITUKSIA 

Vuodelle 2019 annetut suuntaviivasuositukset esitetään pääosin hankkeen temaattisten 
työryhmien avulla. Esitettyjä suosituksia painokkaammin hankkeen tulee viimeisenä 
toimintavuotenaan jatkaa pääpiirteissään hankesuunnitelman mukaisesti ja jatkaa 
mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin reagoimista tehokkaasti. Erityishuomiota 

tulee kiinnittää jatkuvuuteen. 

Temaattisten työryhmien hankesuunnitelman mukaiset suunnitelmat eivät vaadi varsinaisia 
muutoksia. Taulukossa 7 korostetaan kuitenkin muutamia konkreettisia toimenpiteitä 
alkuperäisen vuosisuunnitelman lisäksi, joihin on noussut tarve panostaa erityisesti 
viimeisenä toimintavuotena tai mihin panostus on aikaisemmin jäänyt hieman vähemmälle.  

 

Taulukko 7: Suuntaviivoja vuodelle 2019 

Temaattinen 

työryhmä 

2019 

Koulutuspolku  koulutuspolku-taulukon levityksen jatkaminen ja käyttöönoton ja 

toimivuuden arviointi sekä mahdollinen jatkokehitys  

 koulutusta järjestävien/S2-opettajien yhteisen tapaamisen 

järjestäminen, jossa voitaisiin aloittaa: 

 erinäisten verkostojen roolien, päällekkäisyyksien ja mahdollisten 

yhdistämistarpeiden ja profiilin noston kartoitus ja toteutus 

 

 toimivaan, avoimuuteen ja käytännölliseen verkostoitumiseen 

panostus  

                                                
30Yijälä, Anu  & Tiina Luoma (2018). ”En halua istua veronmaksajan harteilla, haluan olla veronmaksaja itse.” 
Haastattelututkimus maahanmuuttajien työmarkkinapoluista ja työnteon merkityksestä heidän 
hyvinvoinnilleen. Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja –tilastot. Tutkimuksia 2018/2.  
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Työelämäyhteistyö  paikallisten kehitysnäkymien mukaisten työelämänyhteyksien edelleen 
kehitys, positiivinen rakennemuutos tulisi hyödyntää ja esimerkiksi 
markkinoida tehokkaammin työharjoittelijoita työvoimana eri 
sektoreille 

 TOK-yhteistyöhön panostus, jotta jatkuvuus yhteistyölle taataan sekä 
mallinnus 

 opiskelijoiden osallisuuden huomioiminen osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen prosesseissa 

 oppilaitosten (ja oppilaitosten välisten) työelämäyhteyksien 
koordinointi 

Yrittäjyys  henkilöstöön suunnatut kehittämistoimet (työkalut koulutukset) 

 vertaiskehittämisen maksimointi muiden hankkeiden kanssa 

 oppilaille tarjottavien leirien mahdollinen jatkokehittäminen  

 yrittäjyydestä kiinnostuneille räätälöityjä toimenpiteitä 

 

Koulutuskartan levittäminen ja käyttöönotto, sen toimivuuden selvittäminen sitä käyttäviltä 
tahoilta ja mahdollinen jatkokehittäminen toimii yhtenä väylänä taata yhtenevää ohjausta 
maahanmuuttajille ja helpottaa henkilöstön työtä. Ohjaustyötä tukevana elementtinä 
paikallisten verkostojen yhteistyön edelleen kehitys on tarpeen: saman tematiikan 
ympärillä on useita eri tasoisia ja nimisiä verkostoja, joihin osallistuu toimijoita 
sattumanvaraisesti, riippuen kenet kukin tuntee. Jokainen verkosto on epäilemättä 
perustettu tarpeeseen. Tehostamisen näkökulmasta olisi kuitenkin kartoitettava, miltä osin 
verkostot toimisivat yksiin. Yksi kaikkia verkostoja yhdistävä uudistusidea koskee jo ELY-
keskukselle ehdotettua kielentestausta: yhdenvertaisuutta edistävänä ja jouhevampien 
koulutussiirtymien mahdollistajana standardoidun kielentestausmekanismin käyttöönottoa 

kotoutumiskoulutuksen päätyttyä tulisi kartoittaa Turun alueella.  
 
Työelämäyhteyksissä on hyvä ennakoida paikallisten kehitysnäkymien mukaisia 
painotuksia sekä panostaa jo alkaneiden yhteistyömuotojen jatkuvuuteen. 
Työelämäyhteyksien koordinoinnin keskittämisellä ja tiedonjakamisella helpotettaisiin 
ohjaavien opettajien työtä sekä edesautettaisiin työelämäyhteyksien laajempaa 
hyödyntämistä ainoastaan henkilökohtaisista verkostoista riippuvuuden ja toimimisen sijaan. 
 
AboaNovan yrittäjyyden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet voisi painottua henkilöstölle 
suunnattuihin toimenpiteisiin, sillä oppilaille suunnatuissa toiminnoissa esimerkiksi leirit 
ovat osin rakennettu sisään koulutusohjelmiin31 ja siten niiden jatkuvuus on turvattu. 

                                                
31 Esimerkiksi TAI:n Valma-opinnoissa. 
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Yrittäjyyden jatkuvuus kiinteänä osana opintoja edellyttää siten myös opettajien 
mielenkiintoa aiheeseen ja opetukseen. Yritysideaa tai yrityksen perustamista vakavasti 
valmistelevien opiskelijoiden tunnistaminen, heidän jatko-ohjaus ja siten räätälöidyt 
ratkaisut voivat olla pitkällä tähtäimellä hankkeen tavoitteisiin nähden käypä vaihtoehto. 
Tiiviimmästä yhteistyöstä ja tiedonjakamisesta muiden yrittäjyyteen liittyvien hankkeiden 
kanssa voi näissä prosessissa olla synergiaetuja. 

Hankkeen kansainvälinen yhteistyö on jo osin saavuttanut hankesuunnitelman mukaiset 
tavoitteet: osaamisalusta (Knowledge Platform) on perustettu32  ja sen ylläpito ja täydennys 
jatkuu hankkeen nimissä. Sivustolla on kuitenkin riskinä hukkua vastaavanlaisten tietoa 
kokoavien sivustojen joukkoon, ja sen mainostamiseen ja massasta erottautumiseen tulisi 
edelleen panostaa. Kansainvälisen yhteistyön muotona vierailut (study visits) ovat koettu 
erityisen toimiviksi silloin, ja osallistujat ovat saaneet niiden kautta konkreettisia ideoita 

omaan työhönsä. Matkustusta vaativana toimintamuotona vierailupohjainen toimintatapa ei 
kuitenkaan ole rajattoman kestävä ottaen huomioon taloudelliset ja ympäristölliset seikat. 
Hankkeen jälkeiseen aikaan voisi pohtia muita, esimerkiksi digitaalisia tai etäyhteyden kautta 
muodostettavia yhteistyön muotoja toimivien verkostojen välille. 

  

                                                
32 https://www.s2wflagship.eu/refugees/ 
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5. LOPUKSI 
Turun seudun kehitysnäkymät jatkuvat valoisina ja luo siten ihanteellista pohjaa AboaNovan 
tavoitteiden mukaisille toimille myös vuonna 2019: avoimia työpaikkoja on tarjolla, 
työttömyys on laskussa, yrittäjyys on nousussa (erityisesti ei-työttömien start-upien 
kohdalla)33, alueella on samanaikaisesti toimivien hankkeiden synergiaa ja AboaNovassa 
tehdyt pilotoinnit koetaan myönteisinä ja niissä tunnistetaan myös hiottavia asioita.  
 
Hankkeen aikainen toimintaympäristö tarjoaa siten ihanteellisen pohjan asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiselle; hankeväsymystä ja suorittamisen makua välttääkseen on 
oleellista vähentää työpanosta nihkeästi toimivista osista ja keskittyä toimenpiteisiin, jotka 
tukevat jatkuvuutta. 

 
Maahanmuuttajat voidaan nähdä osaratkaisuna Turun seudun positiivisen 
rakennemuutoksen haasteisiin. On kuitenkin korostettava työmarkkinoiden 
segmentoitumista, maahanmuuttajanaisten asemaa työmarkkinoilla ja työllisten 
ylikoulutukseen liittyviä pitkänkin aikavälin ilmiöitä ja niiden tunnistamisen tärkeyttä. 
AboaNovan tavoitteet ovat tarpeellisten toimien keskiössä muun muassa kohtaanto-
ongelman parantamiseksi: muun muassa verkostotyöskentely, mentorointiohjelmat, 
oppilaitosten työelämälähtöisyys, ohjauksen ja opetuksen kehittäminen ja tutkinnon 
rinnastamiseen ja pätevöitymiseen auttavien toimenpiteiden kehittäminen ovat 
esimerkillisiä kehittämistoimia, joihin tulee jatkossakin panostaa. 
 
Väliarviointi keskittyi arvioimaan kokemuksia hankkeen toimenpiteistä, koska työllistymisen 
ja jatkokoulutuksiin hakeutumisen tehostumista tai esimerkiksi yrittäjyyden lisäämistä 

mittaavien tekijöiden erottaminen irrallisina osina, ainoastaan hankkeen ansioina ei ole 
realistista. AboaNovan toimenpiteet tähtäävät selvästi kuitenkin parantamaan juuri näitä 
kehityskohtia ja niiden saavuttamista tulee tarkastella osana laajempaa kokonaisuutta ja 
pidemmällä aikavälillä: 
 

”Vaikutusta on, mutta se, että onko se vaikuttavaa, se sit vasta nähdään  
projektin jälkeen.” 

 (haastateltu X) 

 

                                                
33 Kasvua Varsinais-Suomessa 8%, Lähde: Varsinais-Suomen ELY, Juha Pusila. 



 
 

 

LIITE1: aineistonkeruu, aikataulu 
PILOTOINTEIHIN OSALLISTUNEIDEN 
OPISKELIJOIDEN34 HAASTATTELUT 

1 29.5. worddive,mentori-toiminta 

2 29.5. worddive,mentori-toiminta 

3 1.11. mentori-toiminta 

4 1.11. mentori-toiminta 

5 1.11. yrittäjyys 

6 24.10. teatteri 

7 24.10. teatteri 

8 24.10. teatteri 

9 23.10. kielipaja 

10 
23.10 ja 
7.11. kielipaja 

11 13.11. tandem 

12 13.11. tandem 

13 13.11. tandem 

14 13.11. tandem 

15 12.11. yrittäjyys 

16 12.11. yrittäjyys, teatteri 

 
SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT35 

1 12.10. tapaaminen (Tampere), julkinen sektori 

2 26.10. tapaaminen (Helsinki), yksityinen sektori 

3 2.11. puhelinhaastattelu, 3. sektori 

4 8.11. sähköpostihaastattelu, 3. sektori 

5 14.11. puhelinhaastattelu, elinkeinoelämä 

6 15.11. puhelinhaastattelu, julkinen sektori 

7 20.11. puhelinhaastattelu, elinkeinoelämä 

8 21.11. sähköpostihaastattelu, elinkeinoelämä 

 

HANKETOIMIJOIDEN HAASTATTELUT 

1 9.10. tapaaminen 

2 11.10. tapaaminen 

3 11.10. tapaaminen 
                                                
34 Yhteensä viisi (5) yksilöhaastattelua, neljä (4) ryhmähaastattelua. 
35 Sidosryhmähaastatteluissa tavoitettiin vain kolme (N=3) oppilaitosten yhteistyökumppania elinkeinoelämän 
edustajista Turun alueella. Heidät on erotettu aineistosta kuvauksella ”elinkeinoelämä”, sektorista riippumatta. 



 
 

 

4 12.10. puhelinhaastattelu 

5 15.10. puhelinhaastattelu 

6 23.10. tapaaminen 

7 23.10. tapaaminen 

8 30.10. tapaaminen 

9 5.11. puhelinhaastattelu 

10 14.11. puhelinhaastattelu 

11 22.11. puhelinhaastattelu 

 

SEMINAARIT, KOULUTUKSET 

 5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteinen maahanmuutto-webinaari, ELY/ 

Kotona Suomessa -hanke (ESR) 

 17.10. Society, Diversity and Markets – multidisciplinary discussions on the role of 

ethnic minorities in society and markets -seminaari, Turku School of Economics (TSE) 

 22.10. Politics of Migration: The Governance of the International Mobility of People -

seminaari, TRANSIT, Tampereen yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti 

 31.10.-1.11. MAO-seminaari, OKM, TAI, AboaNova- ja Nuotta-hankkeet 

 6.11. Näkökulmia maahanmuuttajien työllistymiseen -koulutus, Tilastokeskus 

 19.11. Dynamics of Urban Segregation in Europe -seminaari, Ympäristöministeriö 

 23.11. How to Start a Business in Finland- englanninkielinen infotilaisuus, Tampereen 
kaupunki, Maahanmuuttajainfo Mainio 

 
HAVAINNOINTI 

11.10. Teatterikerho 

23.10. Kielipaja 

23.10. Teatterikerho 

24.10. Tehtäväpaja 

7.11.  Kielipaja 

9.11. Yrittäjämentorin tilaisuus kiinnostuneille 

12.11. Yrittäjyys-leiri 

13.11. Trello-ryhmän palautetunti 

21.11. Toiminnallisten menetelmien opetus 

29.11. Vakke Works-tapahtuma Varissuolla, Töissä täällä!-kampanja 

30.11. Yrittäjyyskoulutus opettajille Wisiossa 

5.12. AboaNovan arviointi- ja kehittämispäivä 

sekä hankkeen kokoukset 



 
 

 

 


