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Kuviot

1: Uudet kotoutumiskoulutuksen mallit. 

2: Suomen maahanmuuton kokonaiskuva 2016. 

3: Koulutusrakenne maahantulon syyn mukaan (ulkomaalaistaustainen 
25–54-vuotias väestö, 2014) 

4: Päätökset ensimmäisiin oleskelulupahakemuksiin perhesiteen perusteella 
2016. 

5: Päätökset ensimmäisiin oleskelulupahakemuksiin työnteon perusteella 
2016. 

6: Arvio v.2015 Suomeen saapuneiden (turvapaikanhakijat) oleskeluluvan 
saaneiden (N=9750) eteneminen kotoutumiskoulutukseen, koulutukseen ja 
työelämään. 

7: Ulkomaalaistaustainen väestö 2014, ei tutkintoon johtavassa koulutuksessa. 

Taulukot

1: Vieraskielisten osuudet Turussa vuosina 2000, 2010 ja 2015. 

2: Turun vieraskielinen väestö ikäryhmittäin vuonna 2015.

3: Turun vieraskieliset naiset ja miehet ikäryhmittäin vuonna 2016. 

4: ISCO-08:n pääluokat ja kunkin pääluokan ammattien edellyttämä taitotaso.
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1. ABOANOVA  

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutu-

misen edistäminen Turun seudulla -hankkeen (1.3.2017–29.02.2020) tavoitteena on 

nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin 

ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisem-

piä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi tavoitteena on kehittää digitaalisen 

ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja samoin kuin maahan-

muuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja. Hank-

keen kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen 

kehittämistyön avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa 

siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen. Hankkeessa synty-

vät hyvät käytännöt ja toimintamallit mallinnetaan, tuotteistetaan ja levitetään 

alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Projektin toimenpiteet voidaan jaotella seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin:

1. Kielikoulutuksen ja digitaalisen ohjauksen ja muun tuen kehittäminen

2. Työelämään ja koulutukseen siirtymisen nopeuttaminen

3. Yrittäjyyden edistäminen

4. Verkostoyhteistyön ja erilaisten tukipalvelujen kehittäminen

5. Tutkimus ja arviointi

6. Levittäminen ja tuotteistaminen

Projektia koordinoi Turun kaupungin sivistystoimiala partnereinaan Turun kau-

pungin kaupunkikehitysryhmä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kristillinen 

opisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat mukana 

Norden Association in Sweden, SALAR – The Swedish Association of Local 

Authorities and Regions ja The Skåne Association of Local Authorities (SALA) 

Ruotsista sekä Thomas More University College Belgiasta.
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TOIMINTATUTKIMUS

Siirtolaisuusinstituutin tehtävänä on toteuttaa hankkeen tutkimus- ja arvioin-

tiosiot. Keväällä 2017 tehtävänä on ollut tuottaa tietoa, jonka avulla hankkeen 

eri toimenpiteet pystytään suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaiksi. 

Toisena tehtävänä oli kerätä tietoa siitä, mikä on lähtötilanne ennen projektin 

toimenpiteitä, joiden myötä projektin toimivuutta ja vaikuttavuutta pystytään 

seuraamaan ja mittaamaan hankkeen edetessä, keväällä 2018 ja syksyllä 2019.

Tämä raportti keskittyy ensimmäisen tutkimusosion raportointiin. Selvi-

tystyö keskittyi asiakokonaisuuksiin, joita kumppaniorganisaatiot kuvasivat 

tärkeiksi aiheiksi projektin alkaessa ja joista saatava lisätieto tehostaisi hankkeen 

toimintoja. Näiden lisäksi selvityksen sisältöä muokkasivat haastatteluissa ja 

muussa tiedonkeruussa esiinnousseet sisällöt ja puutteet. Raportin toivotaan 

toimivan paitsi suunnittelua helpottavana, myös tiivistelmänä, jonka avulla on 

helpompi hahmottaa projektin toimintakentän kokonaiskuva.

Raportin ensimmäisessä luvussa on kuvattu AboaNova-projekti sekä hank-

keen aikana toteutettava tutkimus pähkinänkuoressa. Toinen ja kolmas luku 

käsittelee kotouttamiskenttään vaikuttavia muutoksia ja Suomeen tulevaa 

moninaista maahanmuuttoa sekä heterogeenisen ryhmän tarpeita kielikou-

lutuksessa. Neljäs luku puolestaan keskittyy Turkua koskevaan maahanmuut-

toon uusien tilastojen ja selvitysten valossa. Viidennessä luvussa on pyritty 

vastaamaan hanketoimijoiden toiveeseen saada tietoa muun muassa hyviksi 

ja huonoiksi tunnistetuista käytännöistä tiettyjä opetusmenetelmiä, ohjausta, 

työelämälähtöisyyttä ja yrittäjyyttä koskien. Luvussa esitellään myös touko-

kuussa 2017 tehdyn kyselyn tuloksia sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia. 

Tutkimusaineistoa kerättiin 23 haastattelulla (liite 1), kyselyllä maahanmuut-

tajien kielikoulutuksen parissa työskenteleville (liite 2), osallistumalla kentän 

eri tilaisuuksiin (liite 3) sekä laajalla hanke- ja kirjallisuuskatsauksella. Kysely 

opetushenkilöstölle toteutettiin SurveyPal-kyselyllä. Vastaajia oli 13, ja heidän 

työkokemuksensa pituuden keskiarvo oli 22,8 vuotta.1 

1 Osa vastaajista eriytti työkokemusvuosiin maahanmuuttajien kanssa tehdyn työ-

vuosien määrän. 22,8 vuotta keskiarvona kuvastaa kattavammin kokonaistyökoke-

musvuosia opetuksesta, maahanmuuttajaopetuksen keskiarvo oletetaan täten ma-

talammaksi.
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2. KOTOUTTAMISKENTTÄÄN 
VAIKUTTAVAT MUUTOKSET

Suomessa on valtakunnallisesti tekeillä useita samanaikaisia muutoksia, jotka 

voidaan kotouttamisen näkökulmasta nähdä joko uhkana tai mahdollisuutena.

AboaNova-hankkeen kannalta keskiössä ovat muun muassa aikuisten 

perusopetuksen uudistus, ammattiopetusreformi, maakuntauudistus kunta-

kokeiluineen2, sote-uudistus, kotouttamislain uudistus sekä muutokset kotou-

tumiskoulutukseen liittyen. Osa uudistuksista on valmisteluvaiheessa, osa on 

jo astunut voimaan ja osa etenee AboaNovan aikana. Kaikki nämä muutokset 

vaikuttavat maahanmuuttajille tarjottaviin palveluihin, ja muutosten kokonai-

suus olisi tärkeää hahmottaa palveluiden takaamiseksi katkotta.

PERUSOPETUKSEN MUUTOKSET

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2016 hallituksen esityksen laeiksi perusope-

tuslain 1 ja 46 §:n ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 

muuttamisesta.3 Lailla uudistetaan aikuisten perusopetuksen tuntijakoa, ope-

tussuunnitelman perusteita ja rahoitusta. Luku- ja kirjoitustaidon opetus kyt-

ketään osaksi aikuisten perusopetusta. Aikuisten perusopetukseen sisällytetään 

tutustumisjaksoja työelämään ja valinnaisena ammatillisia opintoja. 

Muutokset ovat linjassa hallituksen toukokuussa 2016 päätetyn kotout-

tamisen toimintasuunnitelman kanssa. Suunnitelmassa todetaan, että osalla 

oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleista on hyvin vajavainen kou-

lutustausta, ja siksi olisi odotettavissa, että perusopetuksen suorittaminen jäisi 

2 Turun seudun elinkeino- ja työllisyyskokeilu, jossa Turun seudun kunnille siirtyy TE-toimistolta vas-
tuu alle 25- vuotiaista ja 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleista (yht. yli 10 000 henkeä). 
Kokeilu kattaa täten kohderyhmän osalta myös mm. kotoutumissuunnitelmien teon. Valtiovarain-
ministeriö tekee kokeiluista arviointitutkimuksen ja Turun yliopisto tutkii kokeilun kohderyhmää ja 
kokeilua kaupunkikehitysohjelman kautta.

3 HE 178/2016 vp; EV 258/2016 vp
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kesken oppivelvollisuuden päättyessä. Perusopetuksen täydentämistarpeessa 

olevia arvioitiin vuonna 2016 olleen 2 600.4 

Laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018. AboaNova ottaa muutok-

seen varaslähdön, kun Turun kristillinen opisto pilotoi syksyllä 2017 uuden 

perusopetuksen ja omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen toteuttamismallin.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

Reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään 

uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi, kun nuorten ja 

aikuisten koulutuksen raja-aidat poistetaan. Lisäksi uudistetaan koulutuksen 

rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä jär-

jestäjäverkko. Uudistuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua 

jatkuvalla haulla ympäri vuoden. Uudistus johtaa myös siihen, että ammatti-

koulutuksen opintoja ja arviointia siirtyy yhä enemmän työpaikoille. Lisäksi 

työpaikoilla tapahtuva opiskelu monimuotoistuu, kun oppisopimusmallin rin-

nalle tulee koulutussopimusmalli.5 Uudistusten on määrä tulla voimaan vuoden 

2018 alusta, tosin huhtikuussa 2017 on keskusteltu aloituksen viivästymisestä. 

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSET

Sote- ja maakuntauudistukset ovat suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uu-

distuksia, mitä Suomessa on tehty.  Muutokset koskettavat satojen tuhansien 

4  HE 178/2016

5 Opetushallitus 2017: Ammatillisen koulutuksen reformi. Verkkosivu. URL< http://

www.oph.fi/kehittamishankkeet/ammatillisen_koulutuksen_reformi> haettu 

4.5.2017; Yle Radio Suomi 2017: Ammattikoulutus remonttiin. Radio-ohjelma, Ajan-

tasa 26.4.2017. Ohjelmassa keskustelemassa reformista ylijohtaja Mika Tammilehto 

opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä varapuheenjohtaja Pinja Perholehto SAKKI 

ry:stä. 2017.
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ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja, mukaan lukien maahanmuut-

tajien kotouttamiseen liittyvät palvelut. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja 

terveydenhuollon rahoitusta, toimintatapoja, toimijoiden roolia, ohjausta ja ve-

rotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita 

alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta. Varsinais-Suomen 

alueellinen valmistelu on toistaiseksi toteutettu siten, että sote-tehtäviä ja muita 

tehtäviä on valmisteltu erikseen. Tarkoitus on, että eriytetty valmistelu yhdiste-

tään myöhemmin yhteen valmisteluorganisaatioon. Vuonna 2018 on tarkoitus 

järjestää ensimmäiset maakuntavaalit.

Maakuntauudistuksen tavoitteena on synnyttää Suomeen 18 itsehallin-

nollista maakuntaa, jonka myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-

keskusten tehtävistä sekä TE-palvelujen tehtävät siirtyvät vuoden 2019 alusta 

uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Maakunnat tulevat muodostamaan 

jatkossa Suomessa täysin uuden hallinnon tason. Samassa yhteydessä toteute-

taan laaja kasvupalvelu-uudistus, kun nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään 

kasvupalveluksi ja tuotantoa avataan kilpailulle. Maakuntalaki6 pitää nykyisessä 

valmisteluvaiheessa sisällään myös kotoutumisen edistämisen.7

Turun kaupunki on sote-uudistuksen suhteen myönteinen, mutta vastustaa 

maakuntauudistusta nyt esitetyssä muodossa. Turun kaupungin tahtotilana on 

hoitaa kotoutumiseen liittyvät palvelut.8 Turun kaupungin antamassa lausun-

nossa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sote-järjes-

tämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi9 todetaan muun muassa, että 

uudistuksen valmistelussa on sivuutettu kokonaisuudessaan suurten kaupun-

kien ja kaupunkiseutujen asema ja merkitys, että sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistusta ei tulisi vaarantaa muihin toimialoihin liittyvillä työnjaollisilla ja 

rakenteellisilla muutoksilla samanaikaisesti ja että kasvu-, elinvoima- ja inno-

vaatiokokonaisuuksissa yksiselitteinen toimivalta ja järjestämisvastuu tulee 

6 §6 momentti 9

7 TEM 2017: Maakuntauudistus. Verkkosivu. URL <http://tem.fi/maakuntauudistus> 

haettu 3.5.2017; Hallituksen esitys maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistuksesta, HE 15/2017 vp; Sosiaali- ja terveysministeriö & Valtiovarain-

minietseriö 2017: Maakuntauudistus. Verkkosivu. URL <www.alueuudistus.fi> haet-

tu 3.5.2017

8 Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistuk-

seksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liit-

tyviksi laeiksi, Turun kaupunginhallitus 7.11.2016 § 428. URL<http://ah.turku.fi/

kh/2016/1107025x/3459385.htm> haettu 3.5.2017 

9 Kh 7.11.2016 § 428
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olla suurilla kaupungeilla.10 Hallituksen esitysluonnos maakuntauudistuksen 

täytäntöönpanosta on lausuntokierroksella 19.6.2017 asti.

UUDISTUKSET LAKIIN KOTOUTUMISEN 

EDISTÄMISESTÄ

Nykyisellään on voimassa vuonna 2010 asetettu laki kotoutumisen edistä-

misestä (1386/2010), jonka uudistus on paraikaa työn alla. Lain valmistelu on 

työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttaminen -ryhmän vastuulla.11 Uudistuvassa 

kotolaissa on vahvasti esillä maakuntauudistus, sote sekä työllisyys ja yrittäjyys 

läpileikkaavina teemoina, AboaNovan kannalta mielenkiintoisesti. 

Uuden kotoutumislain sanotaan vastaavan maakunta-, sote- ja kasvupal-

velu-uudistukseen, tarkoituksenaan edistää kotoutumista jatkossa osana maa-

kunnan kasvu- ja sote-palveluita sekä kunnan palveluina.12 Lakimuutoksen 

myötä maakunnasta muodostuu uusi toimija, jolle säädetään yhteensovitus-

vastuu. Muutosten myötä kotouttamisohjelmasta tulee kunnille valinnainen, 

mutta kotouttaminen voidaan silti säilyttää näkyvästi tärkeänä painopisteenä 

esimerkiksi kaupungin strategian osana. Lain valmistelu on vielä vaiheessa, 

jossa avoimena on edelleen muun muassa täsmälliset vastuunjaot ja kotoutta-

missuunnitelmien tekeminen konkreettisella tasolla.13 Tällä hetkellä tiedetään 

kuitenkin, että kunnat tulevat edelleen toteuttamaan kotouttamista, mutta ai-

empaa kapeammalla sektorilla.

10 Turun kaupungin lausunto hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja 

kasvupalveluista, Turun kaupunginhallitus 24.4.2017 § 165. URL< http://ah.turku.fi/

kh/2017/0424010x/3537521.htm>haettu 3.5.2017

11 Kotouttaminen-ryhmää kutsutaan usein nimityksellä ’Koto-ryhmä’. Osana ryhmää 

toimii Kotouttamisen osaamiskeskus.

12 Kotouttamisen osaamiskeskus 2017: Uusi kotoutumislaki vastaa maakunta-, sote- ja 

kasvupalvelu-uudistukseen. Verkkouutinen. URL< http://kotouttaminen.fi/artikke-

li/-/asset_publisher/uusi-kotoutumislaki-vastaa-maakunta-sote-ja-kasvupalvelu-

uudistukseen>haettu 5.5.2017

13 Tarvitseeko suunnitelman tehdä virassa oleva, kilpailutetaanko myös suunnitelmi-

en teko jne.
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Laki on käynyt läpi jo yhden lausuntokierroksen; uusi versio lakiuudistuk-

sesta tuli lausunnoille 5.5.2017. Turun antamaa lausuntoa varten on perustettu 

työryhmä, ja näkökulmia saa lähettää myös työryhmän ulkopuoliset.14

Päätöksistä tullaan tiedottamaan valtakunnallisesti ministeriön kotouttami-

nen.fi-verkkosivuston kautta, aluehallinnon kautta sekä erilaisissa koulutuksissa. 

Valmisteluvaiheessa prosessin etenemisestä ovat aluetasolla parhaiten selvillä 

ELY-keskuksien maahanmuuttopäälliköt, jotka kokoustavat TEM:n kotoryhmän 

kanssa kuukausittain.

KIELIKOULUTUKSEN POLKU 

Kotoutumiskoulutuksessa on ollut käytössä moninaisia toteutusmalleja, joissa 

opiskelijat ovat ohjautuneet lähtötasoarvioinnin kautta eri etenemisnopeuksille, 

luku- ja kirjoitustaidon koulutuksiin, valmentaviin koulutuksiin ja niiden kautta 

perusopetukseen, ammatilliseen koulutuksen tai lukioon, ammatilliseen kotou-

tumiskoulutukseen tai suoraan työelämään.

TEM on yhdessä Opetushallituksen kanssa linjannut kotoutumiskoulu-

tuksia koskevia muutoksia, joiden tavoitteena on – kuten AboaNovassakin – 

nopeuttaa koulutukseen pääsyä sekä polkua työelämään ja jatko-opintoihin, 

tukea aiemmin hankitun osaamisen täydentämistä, lisätä vaikuttavuutta sekä 

monipuolistaa ja tehostaa koulutuksen toteutustapoja. 

Uudet koulutusmallit koskevat sekä työvoimakoulutuksena että omaeh-

toisena koulutuksena järjestettäviä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumis-

koulutuksia, joissa noudatetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen 

opetussuunnitelman perusteita.15

Käytännössä uusi malli korostaa työelämäpainotusta, joustavuutta ja parem-

paa mahdollisuutta opiskelijan tarpeiden henkilökohtaiseen huomioimiseen. 

Opinnot jakautuvat neljään moduuliin, joista ensimmäiset kaksi (n. 6 kk) luo-

vat peruskielitaitoa, minkä jälkeen kieliopinnot suuntautuvat niin sanottujen 

14 Maarit Luukkaalle (kehittämispäällikkö) ja/ Sari Kanervolle (maahanmuuttajakoor-

dinaattori)

15 Opetushallitus 1/011/2012
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”ammattikorien”16 ja erilaisten vaihtoehtoisten polkujen mukaisesti, kuten 

aikaisempaa osaamista täydentävät ammatilliset opinnot, yrittäjyysopinnot, 

verkko-opinnot tai muut omaehtoiset opinnot. Moduulissa yksi opiskelijat ja-

kautuvat edelleen etenemisnopeuden mukaan. 

Uudessa mallissa moduuleja edeltää orientaatiojakso, josta on ensimmäis-

ten kokeilujen myötä saatu rohkaisevaa palautetta Uudeltamaalta: omakielinen 

ohjaus ja neuvonta tukevat kotoutumisen alkua ja mahdollistavat työllistymi-

sen esteiden tunnistamisen henkilökohtaisella tasolla. 17 Ryhmät ovat alkaneet 

arabian- ja venäjänkielisillä orientaatiojaksoilla sekä englanninkielisellä nopean 

työllistymisen jaksolla, jonka tammikuussa päättyneestä ryhmästä 20 prosenttia 

on löytänyt ansiotyötä. Palaute 140 ulkomaalaistaustaiselta orientaatiojakson 

aloittaneelta on ollut positiivista.

 Kokonaisuutena uusi moduulijako luo sekä mahdollisuuksia että paineita 

koulutuksen tarjonnan monipuolistamiselle.

16 Mallia on kritisoitu mm. korien määrän pienuudella: opiskelijat ajautuvat tahtomat-

taankin rajatuille aloille. Kanavointi tukee muun muassa työmarkkinoiden lohkou-

tumista etnisyyden mukaisesti. Pidemmät maahanmuuton perinteet ja isommat 

maahanmuuton volyymit omaavissa maissa, kuten Saksassa ja Ruotsissa nämä 

ilmiöt ovat jo selkeämmin nähtävissä. (mm. Forsander, A. 2007: ” Kotoutuminen 

sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien työmarkkina-asema yli 

vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen” teoksessa Maahanmuuttajanaiset: ko-

touttaminen, perhe ja työ, toim. Martikainen ja Tiilikainen). 

17 Työhallinnon Töihin Suomeen -hanke on kehittänyt ja kilpailuttanut kotoutumis-

koulutuksen alkuvaiheeseen sijoittuvan uuden palvelukokonaisuuden, orientaatio-

jakson.
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Kuvio 1: Uudet kotoutumiskoulutuksen mallit. Lähde: Opetushallitus.

Koulutuksen tarjonnan monipuolistaminen tuo uusia haasteita ja tarpeita myös 

koulutuksen tarjoajien ohjauksen ja seurannan tehostamiselle. Uudet mallit 

mahdollistavat moduulien sisällä monipuolisesti muuta toimintaa, kuten työ-

paikalla tapahtuvaa oppimista, kolmannen sektorin toimintaan osallistumista, 

tutustumisjaksoja, palkka- ja työkokeiluja, mutta opiskelijoiden ohjautumisen 

näihin vaatii aktiivista ja henkilökohtaista ohjaamista. 

Kotona Suomessa -hanke (ESR) tekee syksyllä 2017 selvityksen uusien ko-

tomallien vaikuttavuudesta Turussa.
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3. MONENLAISTA 
MAAHANMUUTTOA 

Tämä kappale esittelee Suomeen tulevaa maahanmuuttoa työ-, opiskelu-, per-

he- ja kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella sekä niiden suhdetta järjes-

tettävän kielikoulutuksen tarpeisiin. 

KOKONAISKUVA

Tilastokeskuksen tammikuun 2017 väkilukutilaston mukaan Suomen väestön-

kasvua ylläpitää muuttovoitto ulkomailta eli nettomaahanmuutto.18 Reilu enem-

mistö Suomesta pois muuttavista on suomalaisia, kun taas Suomeen muuttavista 

enemmistö on ulkomaalaisia.19 Samanaikaisesti väestön kuolleisuus ylittää syn-

tyvyyden, joten ilman maahanmuuttoa Suomen väestömäärä kääntyisi laskuun.

Vapaan liikkuvuuden perusteella Suomeen saapuneet EU-kansalaiset ja 

heidän perheenjäsenensä muodostivat noin 25 % osuuden kaikista Suomeen 

vuonna 2016 asettuneista ulkomaan kansalaisista. Enemmistö eli noin 75 %, 

Suomeen muuttajista on Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolelta. Maahanmuuton 

syyt ovat perinteisesti olleet pääasiassa työ, opiskelu ja perhesiteet. Näillä perus-

teilla haettavien oleskelulupien määrä kasvoi vuonna 2016 edellisistä vuosista, 

samoin perhesiteen ja kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella haettavien 

oleskelulupien määrät. Kuvio 2 kuvaa Suomeen tullutta maahanmuuttoa myön-

nettyjen rekisteröinti- ja oleskelulupatyypin mukaisesti jaoteltuna. 

 

18 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017: Väestön ennakkotilasto. Verkkojulkai-

su. Helsinki: Tilastokeskus. URL < http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/01/va-

muu_2017_01_2017-02-23_tie_001_fi.html > haettu 23.3.2017.

19 Maasta muuttoja yhteensä 1283, joista 921 Suomen kansalaisia; maahanmuuttoja 

yhteensä 2484, joista 646 Suomen kansalaisia.
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Maahantulon syitä ja koulutusrakennetta vertaillen on mahdollista päätellä joi-

takin kielikoulutuksen tarpeita. 25–45-vuotiaan ulkomaalaisväestön koulutusra-

kenteesta on huomattavissa, että toisen asteen tutkinto on yleisin koulutustaso 

kaikissa ryhmissä, paitsi opiskelun vuoksi maahan tulleilla, joista enemmistöllä 

on korkea-asteen tutkinto (kuvio 3). Heikoin koulutustausta on pakolaistaus-

taisilla, joilla korkeintaan ylemmän perusasteen koulutus on muita ryhmiä 

yleisempää.

Kuvio 2: Suomen maahanmuuton kokonaiskuva 2016. Kuvassa ensimmäiset myönnetyt 
oleskeluluvat sekä EU-rekisteröinnit. Muokattu EMN:n (2017) Maahanmuuton tunnusluvut 
2016-julkaisusta. Lähde: Maahanmuuttovirasto ja poliisi.



– 15 –

 

Kuvio 3: Koulutusrakenne maahantulon syyn mukaan (ulkomaalaistaustainen 25–54-vuotias 
väestö, 2014)20

AboaNovan kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien parissa työskentelevien 

lisäksi Suomeen vasta tulleet maahanmuuttajat, joita koskee mahdollisesti 

kotouttamiskoulutus tai mikä tahansa muu koulutus. Kotoutumiskoulutus 

on keskeisin osa maahanmuuttajien koulutuspakettia, vaihtoehtona 

toimii omaehtoinen kotoutumiskoulutus. Automaattista oikeutta 

kotoutumiskoulutukseen ei ole lähtökohtaisesti millään ryhmällä, vaan 

alkukartoituksen perusteella arvioidaan tarve kotoutumissuunnitelmaan 

ja samalla arvioidaan sopivin palvelu.21 Seuraavissa luvuissa esitellään 

maahanmuuttoa lyhyesti oleskelulupaperusteiden kautta sekä niiden suhdetta 

kielikoulutukseen.

PERHESITEET

Perhesiteen perusteella lupia myönnettiin vuonna 2016 edellisvuoteen verra-

ten 5% enemmän, yhteensä 6354 henkilölle. Kaikista hakijoista Suomen kansa-

20 Muokattu esityksestä: Larja, L. 2017. ”Vähän koulutetut ulkomaalaistaustaiset: kou-

lutus, työmarkkinat ja yrittäjyys”. MONET-seminaari, THL 11.5.2017.

21 Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 §2.
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laisen perheenjäseneksi katsottavia hakijoita oli 1017, kansainvälisen suojelua 

saaneen perheenjäsenille myönnettiin kaikkiaan 1179 oleskelulupaa ja muun 

ulkomaalaisen perheenjäsenille kaikkiaan 4158 oleskelulupaa (kuvio 4). Eniten 

lupia myönnettiin venäläisille, irakilaisille ja  intialaisille.22 Perhesiteen perusteel-

la oleskeluluvan saaneiden irakilaisten määrä kasvoi 239 henkilöllä verrattuna 

vuoteen 2015. Myönteisen päätöksen saaneista 56 prosenttia oli naisia.23  

Kuvio 4: Päätökset ensimmäisiin oleskelulupahakemuksiin perhesiteen perusteella 2016. 
Lähde: EMN 2017.

22 Seuraavaksi eniten lupia myönnettiin perhesiteen perusteella seuraavien maiden 

kansalaisille: Somalia, Kiina, Kosovo, Turkki, Vietnam, Afganistan ja Nepal.

23 EMN 2017: Maahanmuuton tunnusluvut 2016. Helsinki: EMN, Maahanmuuttoviras-

to. URL< http://emn.fi/files/1528/Tilastokatsaus_2016_FI_netti.pdf> haettu 9.4.2017.
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Perhesiteellä perustellun oleskeluvan saamisen reunaehdot muuttuvat 1.7.2017 

alkaen siten, että kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenen toimeentulon 

on pääsääntöisesti oltava turvattu. Turvapaikan tai pakolaiskiintiöpaikan saanei-

den osalta tätä velvoitetta ei kuitenkaan ole, mikäli perheenyhdistämistä haetaan 

3 kuukauden sisällä siitä, kun perheenkokoaja sai päätöksen, ja jos perhe oli jo 

muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa tai hyväksymistä pakolais-

kiintiöön.24 Muutoksen oletetaan vaikuttavan vuodesta 2017 lähtien perhesiteen 

perustella myönnettäviin lupiin niiden lukumäärää vähentäen. 

OPISKELU

Opiskelu yliopistoissa ja korkeakouluissa on tavallinen syy muuttaa Suomeen 

ja EU:n ulkopuolelta tuleville saada oleskelulupa. Viime vuosina Suomessa on 

ollut noin 20 000 kansainvälistä opiskelijaa vuosittain,25 Turussa vuonna 2016 

maisteriopintotasoisia opiskelijoita oli noin 1600.26

Vuoden 2017 aikana otetaan käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ul-

kopuolelta tuleville tutkinto-opiskelijoille. Lukukausimaksujen käyttöönotto on 

aito mittari Suomen koulutuksen maineelle sekä hinta-laatusuhteelle, sekä sille, 

miten Suomi onnistuu muutoksesta huolimatta kasvattamaan korkeakoulujen-

sa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää sekä heidän työllistymistään 

tutkinnon jälkeen Suomessa. Viimeinen mahdollisuus aloittaa opinnot ilman 

lukukausimaksuja vaikutti todennäköisesti opiskelijoiden hakemusten kasvuun 

vuonna 2016.27 

Ulkomaalaisten korkeakoulutettujen taloudellisia hyötyjä pidetään ilmeisi-

nä heidän konkreettisten työpanostensa edistäessä maan taloutta sekä heidän 

24 Muutos 505/2016 ulkomaalaislakiin.

25 Laine (Tulossa). International Degree Students and Graduates: A follow-up study 

on employment and social integration into Turku. Siirtolaisuusinstituutti.

26 Polku-hanke 2017: International talents studying in Turku. Verkkosivu. URL<https://

blogs2.abo.fi/polku/project/international-talents/> haettu 10.5.2017

27 Sisäministeriö 2017: Maahanmuuton tilannekatsaus 1/2017. Sarjajulkaisu 

4/2017:Maahanmuutto. URL< https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand-

le/10024/79281/Maahanmuuton%20tilannekatsaus%202017.pdf?sequence=3> 

haettu 9.4.2017
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vahvistaessaan Suomen kansainvälisiä verkostoja.28 Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön alaisen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n 

vuoden 2016 selvityksen mukaan lähes puolet ulkomaalaisista on Suomessa 

töissä 5 vuotta valmistumisensa jälkeen.29 Toinen puolikas koulutetuista jää siis 

suomalaisen elinkeinoelämän ulkopuolelle. Osaselitys ilmiöön on työelämän 

kielitaitovaatimukset ja ulkomaisten opiskelijoiden puutteellinen suomen tai 

ruotsin kielen taito.30

Turun kansainvälisiä opiskelijoita koskevan tutkimuksen (2017) mukaan 

valmistuneista kansainvälisistä opiskelijoista 44 % ja Turkuun valmistumisen 

jälkeen jääneistä 90 % oli työssä. 31 Oman kielitaidon arvioon perustuvan ky-

selyn perusteella vastaajien suomen kielen taidot vaihtelivat sujuvasta (4  %) 

olemattomaan (8 %); pääosalla vastaajista oli perus- tai keskitason suomen kie-

len taito.32 Vastaajista iso osa oli tutkijoita tai jatko-opiskelijoita, joten yleisesti 

ottaen heidän työllistymisensä vaatii sujuvaa englannin kielen taitoa suomen 

sijaan. Työllistymisen esteiksi koetaan kuitenkin puutteellisen suomen kielen 

lisäksi paikallisen verkoston puute, jota harjoittelujaksot lieventävät osittain.33 

28 Salminen, K. 2012: Turun maahanmuuton kuva. Turun kaupungin Kaupunkitutki-

mus- ja tietoyksikön tutkimuskatsauksia 5/2012. URL<https://www.turku.fi/sites/

default/files/atoms/files//tutkimuskatsauksia_2012-5.pdf> haettu 10.4.2017

29 Opetushallitus (CIMO) 2016: Suomessa, töissä, muualla? Korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden ulkomaalaisten tilanne 5 vuoden kuluttua valmistumisesta. Faktaa 

Express 1A/2016. URL< http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkai-

su/cimo/embeds/cimowwwstructure/89972_FaktaaExpress1A_2016.pdf> haettu 

11.4.2017

30 Laine, T. 2016: International Degree Students: A survey of experiences of study, 

work and life in Turku. Migration Studies C28. Turku: Institute of Migration.

31 Laine (tulossa). International Degree Students and Graduates: A follow-up study on 

employment and social integration into Turku. Siirtolaisuusinstituutti. 

32  utkimuksen alkuvaiheessa syyskuussa 2015 N=303, tutkimuksen toisessa vaiheessa 

N=48. Kyselyt lähetettiin neljän oppilaitoksen kansainvälisille opiskelijoille. Oppi-

laitokset olivat Åbo Akademi, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia 

ammattikorkeakoulu (Turun kampus).

33 Laine, T. 2016: International Degree Students: A survey of experiences of study, 

work and life in Turku. Migration Studies C28. Turku: Institute of Migration; Laine 

(tulossa). International Degree Students and Graduates: A follow-up study on emp-

loyment and social integration into Turku. Siirtolaisuusinstituutti.
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Tutkinto-opiskelijat pääsevät harvoin TE-toimistossa kotoutumispalveluiden 

piiriin, koska

ensimmäinen kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään 

kolmen34 vuoden kuluttua ensimmäisen oleskeluluvan tai oleske-

lukortin myöntämisestä taikka oleskeluoikeuden rekisteröimisestä” 

ja koska ”maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, 

jos hän on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 

tarkoitettu työtön työnhakija tai jos hän saa muuten kuin tilapäisesti 

toimeentulotuesta annetun lain mukaista toimeentulotukea.35 

Kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen opinnot ovat pääsääntöisesti 

yliopiston vapaaehtoisia kielikursseja tai muiden suomen opetusta tarjoavien 

tahojen kurssien varassa, joissa käytännössä ei tavoiteta kielitasoa 3.36 Työllisty-

misen näkökulmasta usein juuri korkeasti koulutetuilta vaaditaan kielitasollisesti 

korkeampaa taitotasoa työllistyäkseen.37 

TYÖ

Hallitusneuvotteluissa 2015 hallitus linjasi työperusteisen maahanmuuton 

myönteiseksi, julkistaloutta vahvistavaksi sekä talouden kansainvälistymistä 

edistäväksi.38 Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2016 aikana Suomi käsitteli ja 

hyväksyi sekä kansallisesti että EU:n tasolla useita maahanmuuttoon liittyviä lain-

säädäntöuudistuksia, joissa keskiössä oli juuri työperusteinen maahanmuutto ja 

sen helpottaminen.39 Työperusteinen maahanmuutto nähdään osa-ratkaisuna 

väestön ikääntymisen tuomille julkistalouden alijäämähaasteille.

34 Pääsääntöisesti maksimissaan kolme vuotta, tietyin ehdoin (esim. raskaus, sairaus 

tms.) pidennettynä viisi vuotta.

35 Laki kotouttamisen edistämisestä 12 §

36 Kurssitarjontaa löytää esim. sivustolta Finnishcourses.fi

37 Mikäli työskentelykieli alalla ei ole esim. englanti.

38 Hallitusneuvottelut, työryhmälinjaus 13.5.2015

39 Mm. EU:n komission esittämän Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmää koske-

van CEAS- lainsäädäntöpaketin kehittämisessä.
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Työperusteinen maahanmuutto edusti 1990–2000-luvuilla vain 5–10 pro-

senttia kaikesta maahanmuutosta;40 työperusteinen maahanmuutto on lisään-

tynyt Suomessa huomattavasti 2010-luvulle tultaessa, josta lähtien sen osuus 

oleskelulupaperusteista on pääsääntöisesti pysytellyt 30 %:n paikkeilla.41

Työntekijän oleskelupaa haetaan, kun tarkoitus on alkaa työskennellä Suo-

messa. Se oikeuttaa henkilön työskentelyn luvassa mainitulla alalla tai tietyn 

työnantajan palveluksessa. Työntekijän oleskeluluvan harkinta on kaksivai-

heinen: aluksi TE-toimisto tekee työvoimapoliittisen harkinnan ja osapäätök-

sen, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen työntekijän 

oleskeluluvan, ellei esteitä luvan antamiselle ole. Vuonna 2016 myönnetyistä 

luvista 55 prosenttia oli juuri TE-toimiston harkintaa ja osapäätöstä vaativia 

lupia (osaratkaisua edellyttävät luvat).42

Työntekijän oleskeluluvan lisäksi ulkomaalaisen on mahdollista työskennel-

lä muulla työnteon perusteella annettavalla luvalla, esimerkiksi harjoittelijana 

tai tutkijana. Oleskelulupahakemuksen ratkaisee tällöin Maahanmuuttovirasto 

ilman TE-toimiston osapäätöstä ja työvoimapoliittista harkintaa.43

40 Jaakkola, M. 2009: Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuu-

tokset 1987–2007. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia 2009/1. URL< 

https://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/1ffdb5a057c5151ca3d6fa0e22e181

ff/1496648603/application/pdf/118976/HKTJaakkola.pdf> haettu 5.4.2017

41 EMN 2017: Maahanmuuton tunnusluvut 2016. Helsinki: EMN, Maahanmuuttoviras-

to. URL< http://emn.fi/files/1528/Tilastokatsaus_2016_FI_netti.pdf> haettu 9.4.2017.

42 Ibid.

43 Ibid.
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Kuvio 5: Päätökset ensimmäisiin oleskelulupahakemuksiin työnteon perusteella 2016. Lähde: 
EMN 2017.

Työntekoperusteinen maahanmuutto on osittain tilapäistä. EU:n myötä 

oleskelu- ja matkustusrajoitteiden poistuttua niin kutsuttujen siirtotyöläis-

ten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä.44 On arvioitu, että Suomessa 

tilapäisesti työskentelevien EU-kansalaisten määrä olisi vuositasolla 50 000 

henkilöä,45 ja he eivät näy oleskeluluvan saaneissa tilastoissa.

Työntekijän oleskeluluvalla oleva henkilö voidaan ottaa TE-toimiston os-

tamaan kotoutumiskoulutukseen, jos hän jää työttömäksi.46 Kotoutumiskou-

lutukseen voi päästä myös, vaikka olisi rajoitettu työnteko-oikeus. Tällöin on 

kuitenkin mietittävä mihin kannattaa suunnata, jotta työllistyminen on mahdol-

44 Kostiainen, E. & Laakso, S. 2014: Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden 

asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso. Kaupunkitutkimus TA Oy. Raportti. URL< 

http://www.kaupunkitutkimusta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Maahanmuutta-

jien_sijoittuminen_RAPORTTI_2014_10_FINAL.pdf> haettu 5.4.2017

45 Eronen, A., Härmälä, V., Jauhiainen, S. Karikallio, H., Karinen, R., Kosunen A., Laa-

manen, J-P., & M. Lahtinen 2014: Maahanmuuttajien työllistyminen – Taustateki-

jät, työn- haku ja työvoimapalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 6/2014. 

URL< https://tem.fi/documents/1410877/2859687/Maahanmuuttajien+ty%C3%B6lli

styminen+10022014.pdf> haettu 5.4.2017

46 Työnteon perusteella myönnetty oleskelulupa tulee vaihtaa toiseen perusteeseen, ja 

paluu/pääsy koulutukseen on, kun oleskelulupa jälleen voimassa.
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lista luvan mahdollistamalle alalle. Työssä oleville ei tarjota työvoimapoliittista 

kotoutumiskoulutusta.47 Työnantaja voi toki tarjota työntekijöilleen omaehtoisia 

kursseja itsenäisesti tai esimerkiksi työpaikkasuomen koulutusta Työvoiman 

liikkuvuus Euroopassa- hankkeen kautta.48

KANSAINVÄLINEN SUOJELU

Kansainvälisen suojelun saaminen tarkoittaa turvapaikan eli pakolaisaseman tai 

toissijaisen suojelun saamista. Pakolaisaseman saavat henkilöt, joille Maahan-

muuttovirasto myöntää turvapaikan tai jotka tulevat Suomeen pakolaiskiintiössä. 

Toissijaista suojelua voidaan myöntää puolestaan silloin, kun turvapaikan saa-

misen edellytykset eivät täyty, mutta henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä 

asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen 

tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus.49 Henkilö, jolle on myönnetty 

oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, ei siis saa pakolaisasemaa.

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista oleskeluluvan saamista humanitää-

risin perustein. Ennen ulkomaalaislain muutoksia toukokuussa 2015 Suomi 

saattoi myöntää turvapaikanhakijalle humanitaarista suojelua, jos turvapaikan 

tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät täyttyneet.  

Turvapaikanhakijamäärät ovat vaihdelleet Suomessa 2000-luvulla 1500 ja 

6000 hakijan välillä ja Suomen osuus Euroopan unionin alueen turvapaikan-

hakijoista on ollut noin prosentin luokkaa.50 Vuoden 2015 aikana Eurooppaan 

ja sitä kautta Suomeen kohdentui ennätyssuuri turvapaikanhakijoiden määrä. 

Vaikka vuonna 2016 turvapaikanhakijoiden määrä tippui noin kuudennekseen 

47 Laki kotouttamisen edistämisestä §12.

48 Työnantajalle jää 30–50% koulutuskustannuksista, jäljelle jäävän osuuden mak-

saa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa –hanke. Lisätietoa: URL<http://www.ely-

keskus.fi/documents/8851910/22749307/TE__Tyopaikkasuomi_A4+%283%29.pdf/

b28c41a4-10f8-49b7-974e-69e16a0c3412> haettu 11.5.2017

49  lkomaalaislaki 88 §

50 Pakolaisapu 2017: 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. Verkko-

sivu. URL< http://www.pakolaisneuvonta.fi/index_html?lid=90> haettu 10.4.2017
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edellisvuodesta,51 tulevat vuoden 2015 tapahtumat ja maahanmuuton volyymi 

vaikuttamaan maahanmuuton hallinnonalalla vielä useita vuosia oleskelulu-

pien määrissä, perheenyhdistämishakemuksissa, palautuksissa, kansalaisuus-

hakemuksissa ja – mikä oleellisinta AboaNovan kannalta – kotouttamisajan 

toimenpiteiden puitteissa. 

Euroopan Muuttoliikeverkoston (EMN) tuoreimman tilaston mukaan mer-

kittävin muutos vuonna 2016 koskee juuri kansainvälisen suojelun perusteella 

oleskeluluvan saaneita, joiden määrä nelinkertaistui vuoteen 2015 verrattuna. 

Muutos näyttäytyi myös yleisimpien lähtömaiden listauksissa: kaksi turvapai-

kanhakijamaata, Afganistan ja Irak, nousi lähtömaiden joukossa kolmannelle 

ja ensimmäiselle sijalle.52 Maahanmuuttoviraston mukaan aikavälillä 2/2016–

1/2017 oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella sai yhteensä 7806 

henkilöä, joiden yleisimmät lähtömaat olivat Irak, Afganistan, Somalia, Syyria 

ja Iran. 

Vuonna 2016 tulijoiden määrä tippui alle viidennekseen edellisvuodesta lä-

helle aikaisempien vuosien määrää.53 Muutos turvapaikkaa hakevien määrässä 

ei kuitenkaan suoraan verrannollisesti kerro muuttotarpeen vähentymisestä 

tai siitä, että tilanteen voitaisiin sanoa laantuneen. Sodat ja konfliktit eivät ole 

loppuneet, vaan ihmisten liikkeisiin vaikuttavat monet seikat. Tilanteeseen 

Suomessa vaikuttavat kansainvälisen tason tapahtumat, kuten käänteet EU:n 

ja Turkin välisessä pakolaissopimuksessa, EU:n sisärajojen käytännöt ja Poh-

joismaiden toiminta.

THL:n tutkimuksen mukaan maahanmuuton syy vaikuttaa maahanmuut-

tajien terveyteen ja hyvinvointiin: esimerkiksi psyykkinen kuormitus on ylivoi-

maisesti yleisintä Lähi-idästä tulleilla ja pohjois-afrikkalaistaustaisilla henkilöillä, 

joista suuri osa on tullut Suomeen pakolaisina. Joka toiselle kurditaustaisella 

naisella on mielenterveydellisiä ongelmia, huomionarvoista on kuitenkin myös, 

että merkittävällä määrällä venäläisistä naisista on mielenterveysongelmia.54 

Heikko terveys ja hyvinvointi näkyvät kielikoulutuksessa muun muassa kasva-

neilla poissaolojen määrällä, heikkona motivaationa tai vaikeutena omaksua ja 

51 EMN 2017: Maahanmuuton tunnusluvut 2016. Helsinki: EMN, Maahanmuuttoviras-

to. Raportti. URL< http://emn.fi/files/1528/Tilastokatsaus_2016_FI_netti.pdf> haettu 

9.4.2017.

52 1. Irak (1 247), 2. Afganistan (757), 3. Syyria (602). Ibid.

53 EMN 2017: Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti, Suomi 2016. Ra-

portti. URL< http://emn.fi/files/1522/Politiikkaraportti_FI_EN_final.pdf> haettu 

9.4.2017

54 Skogberg, N. 2017:”Erilaisia ryhmiä, erilaista hyvinvointia” THL, MONET-seminaari 

11.5.2017. Puheenvuoro MAAMU-Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutki-

muksesta (2014). 
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oppia. Tapauksissa, joissa on ilmeistä, ettei henkilö kykene osallistumaan ko-

kopäiväiseen koulutukseen esimerkiksi perhe- tai terveyssyistä, voidaan katsoa 

osa-aikainen koulutus tai jopa kotoutumissuunnitelman teon lykkääminen 

tarpeelliseksi. Tuleva uudistus kotovanhempien osapäiväiseen kotouttamis-

valmennukseen (n. 20 h/vko) voi toimia osaratkaisuna tällaisissa tapauksissa.

Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden voidaan sanoa 

pääsääntöisesti kuitenkin ohjautuvan kotoutumiskoulutukseen. He saapuvat 

maahan usein heikoin tai puutteellisin asiakirjoin eivätkä siten kykene toden-

tamaan aikaisempaa koulutustasoaan tai taitojaan. Lisäksi he ovat kerryttäneet 

pätevyytensä ja työkokemuksensa hyvin erilaisilla työmarkkinoilla, mikä han-

kaloittaa aikaisemman osaamisen todentamisessa.55

Opetushallitus on pyrkinyt ennakoimaan vuonna 2015 tulleiden turvapai-

kanhakijoiden etenemistä koulutusjärjestelmässä (kuvio 6).56 Ennakoitava jouk-

ko (N=9750) on arvioitu siten, että 30 prosenttia hakijoista saa oleskeluluvan; 

arviossa ei ole otettu huomioon vuoden 2015 jälkeen tulleita. 

55 OECD 2016: Making Integration Work. Refugees and Others in Need of Protection. 

OECD Publishing. URL<http://www.oecd.org/fr/migrations/making-integration-

workhumanitarian-migrants-9789264251236-en.htm.> haettu 12.5.2017

56 Opetushallitus 2017: Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja 

toimenpide-esitykset II. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017: URL<http://

minedu.fi/documents/1410845/4240776/okm5.pdf/c8ba5aef-5038-4be0-80fd-

80d75a00f8e7> haettu 8.5.2017
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Kuvio 6: Arvio v.2015 Suomeen saapuneiden (turvapaikanhakijat) oleskeluluvan saaneiden 
(N=9750) eteneminen kotoutumiskoulutukseen, koulutukseen ja työelämään. Lähde: 
Opetushallitus.57

4. MAAHANMUUTTAJAT 
TURUSSA

Luvussa tarkastellaan Turkua koskevan maahanmuuton määrää, rakennetta ja 

taustoja tilastojen ja selvitysten perusteella. Koulutuksen tarpeen hahmottami-

seksi tarkastellaan myös tuoreinta poimintaa Turun TE-toimiston Kotouttamis-

palveluiden asiakkaista.58  

57 Opetushallitus 2017: Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupis-

teet ja toimenpide-esitykset II. Opetus-  ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017, 

s.7.URL<http://minedu.fi/documents/1410845/4240776/okm5.pdf/c8ba5aef-

5038-4be0-80fd-80d75a00f8e7> haettu 8.5.2017

58 Kotouttamispalvelut tunnettiin aikaisemmin kv-palveluina.
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Tilastollinen tarkastelu ja koonti ovat haasteellisia tietoturvasyistä johtuen; 

tietoa etnisestä taustasta ei saa kerätä EU:n tietosuojadirektiivin (1995) perus-

teella. Maahanmuuttajia tarkastellaan tilastollisesti kuitenkin monella tapaa: 

väestötilastoja julkaistaan syntymämaan, kielen, kansalaisuuden ja syntype-

räluokituksen mukaan.  

Ulkomaalaistaustaisten59 osuus Suomen väestöstä on kasvanut 0,8 prosen-

tista 6,2 prosenttiin vuosien 1990–2015 aikana; Turussa osuus on kasvanut 1,3 

prosentista 10,4 prosenttiin samalla aikavälillä.60  

VIERASKIELISET JA VIERASKIELISTEN 

VÄESTÖNRAKENNE

1990-luvulta alkaen Turun vieraskielisen väestön osuus on ollut tasaisesti kas-

vava. Tilastollisesti tarkasteltuna vieraskielisten määrä on kasvanut, mutta ul-

komaan kansalaisten määrän kasvu on hidastunut. Tätä toisistaan eriytynyttä 

trendiä selittää vuonna 2003 voimaantullut kaksoiskansalaisuuden mahdolli-

suus, jonka seurauksena entistä suurempi osa vieraskielisistä hakee Suomen 

kansalaisuutta eikä sen saatuaan enää tilastoidu ulkomaan kansalaiseksi. On 

kuitenkin arvioitu vieraskielisten melko tasaiseen kasvuun pohjautuen, että 

heidän määränsä Turussa olisi vuonna 2020 lähes 20 000 asukasta.61 Oheinen 

taulukko (taulukko 1) kuvaa vieraskielisten määrän kasvua Turussa:62  

59 Ulkomaalaistaustainen on henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa 

oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. 

60  Tilastokeskus 2017. PX-Web-tietokannat.

61 Salminen, K. 2012: Turun maahanmuuton kuva. Turun kaupungin Kaupunkitutki-

mus- ja tietoyksikön tutkimuskatsauksia 5/2012. URL<https://www.turku.fi/sites/

default/files/atoms/files//tutkimuskatsauksia_2012-5.pdf> haettu 10.4.2017

62  Vieraskielisillä tarkoitetaan muita kuin suomen-, saamen- tai ruotsinkielisiä.
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2000 2010 2015

Vieras-
kielisiä

Vieras-
kielisten 
osuus,%

Vieras-
kielisiä

Vieras-
kielisten 
osuus, %

Vieras-
kielisiä

Vieras-
kielisten 
osuus, %

Turku 7 088 4,1 13 444 7,6 18 781 10,1

Taulukko 1: Vieraskielisten osuudet Turussa vuosina 2000, 2010 ja 2015. 
Lähde Tilastokeskus.

Vuonna 2015 Turun vieraskielinen väestö jakautui kielen ja iän mukaan taulu-

kon 2 mukaisesti. Taulukossa esitellään 10 puhutuinta kieltä; kaikkiaan Turussa 

puhuttiin vuoden 2015 lopussa noin 100 kieltä.

Vieraskielisten ikärakennetta tarkasteltaessa huomataan maahanmuuttajien 

olevan kantaväestöön nähden nuoria. Kieliryhmien välillä on suuriakin eroja 

ikärakenteessa, jotka selittyvät sillä, milloin ja minkälaisilla perusteilla tulijat 

ovat Suomeen ja Turkuun tulleet.63 

Punaisella on korostettu kussakin kieliryhmässä isointa ikäryhmää. Selkeästi 

isoimman joukon kieliryhmittäin muodostavat nuoret työikäiset. Somalinkieli-

sen väestön painotus tasaisemmin myös lapsiin ja nuoriin kertoo kieliryhmän 

muita isommista perhekoista. 

63 Salminen, K. 2012: Turun maahanmuuton kuva. Turun kaupungin Kaupunkitutki-

mus- ja tietoyksikön tutkimuskatsauksia 5/2012. URL<https://www.turku.fi/sites/

default/files/atoms/files//tutkimuskatsauksia_2012-5.pdf> haettu 10.4.2017
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Taulukko 2: Turun vieraskielinen väestö ikäryhmittäin vuonna 2015. 
Lähde Tilastokeskus.

Tuoreimman tilastokeskuksen tiedon mukaan arabian kieli nousi 3. suurimmaksi 

kieliryhmäksi Suomessa.64 Turussa arabian kieli on ollut isoimpien kieliryhmien 

joukossa jo pidempään. Maan sisäisten muuttovirtojen suhteen Turulle on ol-

lut ominaista, että tuleva muuttoliike koostuu ennen kaikkea samoista etnisistä 

ryhmistä, jotka ovat jo ennestään asettuneet alueelle. Siten olemassa olevat (kieli)

ryhmät ovat vahvistuneet entisestään.65 Tämä kehityssuunta ei kuitenkaan ole 

johtanut yksittäisten etnisten ryhmien alueellisiin keskittymiin, vaan maahan-

muuttajat ovat ennemminkin muodostaneet monikulttuurisia lähiöitä.66 

64 Suomen virallinen tilasto (SVT) 2017: Väestörakenne. Verkkojulkaisu. Helsinki: Ti-

lastokeskus. URL< http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_

tie_001_fi.html> haettu 5.6.2017

65 Salminen, K. 2012: Turun maahanmuuton kuva. Turun kaupungin Kaupunkitutki-

mus- ja tietoyksikön tutkimuskatsauksia 5/2012. URL<https://www.turku.fi/sites/

default/files/atoms/files//tutkimuskatsauksia_2012-5.pdf> haettu 10.4.2017

66 Rasinkangas, J. 2014: Maahanmuuttajien asumisen keskittyminen Turussa. Tu-

run kaupungin Kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön tutkimuskatsauksia 3/2014. 

URL<https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimuskatsauk-

sia_2014-3.pdf> haettu 17.5.2017

Turun isoimmat kieliryhmät 
2015

Yhteensä 0–14 15–24 25–44 45–64 65–

Muut kielet yht. 18 781 3716 2776 7928 3658 703

1. venäjä 2973 390 329 1071 906 277

2. arabia 1966 602 301 634 376 53

3. kurdi 1662 383 327 674 258 20

4. eesti, viro 1588 271 202 656 405 54

5. somali 1299 495 347 331 113 13

6. albania 1286 383 231 465 182 25

7. englanti 747 100 84 374 150 39

8. persia 692 113 125 311 126 17

9. vietnam 627 109 133 256 111 18

10. puola 465 79 42 245 77 22
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SUKUPUOLIRAKENNE

Tilastokeskuksen tuoreimman katsauksen mukaan Suomen ulkomaalaistaustais-

ten sukupuolijakauma ei kokonaisuudessaan eroa suuresti suomalaistaustaisista. 

Yleisenä mielikuvana voidaan sanoa olevan, että maahanmuuttajina tulee selvä 

enemmistö miehiä. Mielikuvaa ovat entisestään vahvistaneet vuonna 2015 saa-

puneet yli 32 000 turvapaikanhakijaa, joista Maahanmuuttoviraston 81 prosenttia 

oli miehiä. Heistä 30–40% arvioitiin saavan positiivisen oleskelulupapäätöksen,67 

mikä yksinkertaistetulla arviointitavalla nostaisi miesten osuutta ulkomaalais-

taustaisessa väestössä yhden prosenttiyksikön. Koko väestön keskuudessa muu-

tos olisi 0,1 prosenttiyksikköä.68 

Turkua koskevat vuoden 2016 tilastotiedot osoittavat, että vieraskielisten 

miesten osuus on hieman naisia suurempi kaikissa ikäryhmissä 54-vuotiaisiin 

asti. Tilaston mukaan 55–64- ja yli 65-vuotiaissa puolestaan naisia on lievä 

enemmistö miehiin verrattuna. 

Taulukko 3: Turun vieraskieliset naiset ja miehet ikäryhmittäin 
vuonna 2016.69 Lähde: Tilastokeskus 2017.

Ikäryhmät Vieraskieliset naiset % Vieraskieliset miehet%

    –14 48,7 51,3

15–24 47,6 52,4

25–34 44,7 55,3

35–44 44,2 55,8

45–54 46,8 53,2

55–64 50,3 49,7

65– 54,5 45,5

Yhteensä 46,9 53,1

67 Sisäministeriö 2016: Sisäministeriön arvio perustuu faktoihin. Verkkouutinen 

11.2.2016. URL< http://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sisaministerion-ar-

vio-perustuu-faktoihin>haettu 17.5.2017

68 Helminen, M-L. 2016: Maahanmuuttajat muistuttavat sukupuolijakaumaltaan 
suomalaistaustaisia. Tieto & trendit 2/2016 URL<://tietotrendit.stat.fi/mag/
article/170/>haettu 17.5.2017

69 Huomioitavaa: luku ei sisällä oleskelulupapäätöstä odottavia.
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VIIMEAIKOINA MAAHANTULLEIDEN 

PROFIILIA

Volyymit

Turun TE-toimiston Kotouttamispalvelut kattaa koko Varsinais-Suomen alueen, 

jossa on yhteensä noin 2300 asiakasta. Näistä noin 2000 asioi Turun toimipai-

kassa, noin 300 muissa toimipaikoissa (Salo, Loimaa, Uusikaupunki). Turun 

toimipaikan asiakkaista noin 1300 on koulutuksessa. Työvoimakoulutuksessa 

heitä on noin 2/3 ja kotoutumiskoulutukseen rinnastettavassa omaehtoisessa 

koulutuksessa noin 1/3. Turun seudulla työvoimakoulutukseen on tällä hetkellä 

jonossa noin 100 henkilöä.

Asiakkaista naisia ja miehiä on keskimäärin yhtä paljon, ikäjakauma puo-

lestaan painottuu nuoriin. Kaikista asiakkaista 16–29-vuotiaita on tällä hetkellä 

noin 46 %.

Turun TE-toimiston oleskelulupaperusteisiin ja äidinkieleen pohjautuvan 

arvion mukaan pakolaisia tai heidän perheenjäseniään olisi asiakkaista tällä 

hetkellä noin 800 (40 %). Perhesyyt ovat silti yleisin oleskelulupaperuste, seu-

raavina kansainvälinen suojelu, sitten työ ja opiskelu. 

Ammattitaustat, koulutustaso ja työkokemus

Tällä hetkellä Turun TE-toimiston Kotoutumispalveluiden asiakkaista noin 40 % 

on ilman varsinaista ammattia. Ammattitaustalla olevista on ISCO-ammatti-

luokituksen mukaan noin 20 % pääluokissa 1–3, 15 % luokissa 4–5 ja loput 25 % 

luokissa 6–9.70

70 Kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatima ja YK:n vahvistama ammattiuokitus ”In-

ternational Standard Classification of Occupations” jonka perusteella ammatit luo-

kitellaan samoin perustein viidelle eri tasolle. Tämä mahdollistaa vertailukelpoisten 

tilastojen tuottamisen ammattirakenteesta eri aikoina ja eri alueilla.
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Taulukko 4. ISCO-08:n pääluokat ja kunkin pääluokan ammattien 
edellyttämä taitotaso.71 Lähde: Tilastokeskus 2011.72

ISCO-08:n pääluokat   Taitotaso

1 Johtajat 3+4
2 Erityisasiantuntijat 4
3 Asiantuntijat 5
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 2
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2
9 Muut työntekijät 1
0 Sotilaat 1, 2 + 4

Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Testipiste toteutti 

alkuvaiheen osaamisen tunnistamiskartoituksen Uudenmaan vastaanotto-

keskuksissa vuonna 2016.73 Tutkimuksen otannasta enemmistöllä (69 %) oli 

peruskouluopintoja 7–9 vuotta, noin puolella lukio-opintoja ja 14 prosentilla 

ammatillisia opintoja. Ammatillisten opintojen suhteellisen vähäistä määrää 

voi selittää lähtömaiden tapa oppia käsillä tehtäviä töitä tekemällä. Eniten am-

mattiopintoja selvitykseen osallistuvilla oli rakennusalalta sekä teollisuusalalta. 

Korkeakouluopintoja oli 27 prosentilla, joista 16 prosenttia ilmoitti suorittaneensa 

tutkinnon, yleisimmin kandidaatin tutkinnon. Seitsemällä prosentilla ei ollut 

koulutustaustaa lainkaan. Suurimmalla osalla on luku- ja kirjoitustaito äidin-

kielellään tai koulukielellä, mutta heistä suurin osa (73 %) tarvitsee harjoitusta 

latinalaiseen kirjaimistoon, mihin arvioidaan lyhyen luku- ja kirjoitustaitoa tu-

kevan koulutuksen riittävän.74

71 Taitotaso on määritelty ammattiin kuuluvien velvollisuuksien monimutkaisuuden 

ja määrän sekä tehtävien perusteella. 

72  Ammattiluokitus 2010, Tilastokeskus, 2011, Käsikirjoja 14, s. 8.

73 Sandberg, T. & Stordell, E. 2016: Vastaanottokeskuksissa toteutettu alkuvai-

heen osaamisen tunnistaminen. Testipiste. Raportti. URL< http://minedu.fi/

documents/1410845/4240776/VOK-raportti_2016/86ea0123-d929-4aa6-b453-

95eaa1ec2dd7>haettu 17.3.2017. Tutkimus toteutettiin 14.12.2015–15.3.2016 välillä, 

otanta oli 1004 turvapaikanhakijaa 32 maasta. Yksilöhaastatteluilla toteutetussa tut-

kimuksessa selvitettiin tulijoiden työhistoriaa, luku- ja kirjoitustaitoa ja koulutus-

taustaa, jotta tulevia koulutustarpeita voitaisiin ennakoida.

74  Selvitykseen osallistuvien lähtömaat olivat Irak (66 %), Afganistan (16 %), Syyria (3 %).



– 32 –

Turun seudulla kotouttamiskoulutukseen tällä hetkellä jonottavista noin 

puolet on luku- ja kirjoitustaidottomia tai hitaan polun tarvitsijoita eli heidän 

koulutustaustansa vähäinen tai olematon. Puolet odottaa nopeaa tai peruskou-

lutusta, joten heissä on koulutetumpaa väkeä.

Työhistoria ja -kokemus kirjataan asiakkaan kartoitukseen, ja siksi niistä 

ei ole mahdollista hakea varsinaisia tilastonostoja. Suuntaa-antavaa tietoutta 

saa Testipisteen tutkimuksesta, jonka mukaan 90 prosentilla turvapaikanhaki-

joista on aiempaa työkokemusta. Eniten työkokemusta on rakennus75- ja kul-

jetusaloilta76, lisäksi muita suuria ammattialoja on kaupallinen77 ala, ravintola-, 

hotelli- ja ruoanvalmistusala78, kulttuuri-, viestintä-, taide- ja käsityöala79 sekä 

turvallisuusala. Otannasta esiin nousseita muita ryhmiä ovat muun muassa 

hitsaajat, sähköasentajat, maanviljelijät, parturit ja jalkapalloilijat ja valmentajat. 

Harvinaisina nimikkeinä esiin nousee muun muassa satelliittiasentaja, kalligrafi, 

keramiikkalaatoittaja ja paimen.

Turun tilastotietojen mukaan eniten työllistäviä aloja Turussa ovat teolli-

suus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.80 Raja-alue-

työssäkäynti on lisääntynyt, ja alueen telakkateollisuus on työllistänyt runsaasti 

ulkomaalaista keikkatyövoimaa ja työntekijöitä.81 

AboaNovan toimenpiteitä ajatellen on hyvä huomioida, että yrittäjyys on 

TE-toimiston noston mukaan kirjattuna haku- tai tavoiteammatiksi vain noin 

kymmenelle henkilölle, eli 0,5 prosentille. Monet kuitenkin harkitsevat yrittäjäksi 

ryhtymistä ja tutkivat sitä mahdollisuutta. Kirjatuksi yrittäjän tavoite/hakukoo-

dille tulee pääsääntöisesti vasta silloin, kun yrittäjyyssuunnitelma on jo varsin 

pitkällä ja esimerkiksi hakeutuminen yrittäjyyskoulutukseen tai yrittäjyyspal-

veluihin on ajankohtaista. Koulutuspisteen tutkimuksen mukaan yrittäjinä on 

toiminut 19 %, ja 4 % vastaajista suunnittelee yrityksen perustamista. 

75 Rakennusmiehinä, maalareina, rakennusapumiehinä ja rakennusinsinööreinä.

76 Taksinkuljettajia, bussinkuljettajia, kuorma-autonkuljettajia ja muita autonkuljetta-

jia, sekä mekaanikkoja ja automaalareita.

77 Myyjiä, vaatemyyjiä, rahanvaihtotyöntekijöitä ja kauppiaita.

78 Kokkeja, tarjoilijoita, leipureita ja keittiöapulaisia.

79 Ompelijoita, puuseppiä, toimittajia ja taidealojen edustajia

80 Turun kaupunki 2016: Tilastotietoja Turusta 2016. Verkkosivu. URL<https://www.

turku.fi/turku-tieto/tilastot/tilastotietoja-turusta-2016> haettu 5.4.2017

81 Salminen, K. 2012: Turun maahanmuuton kuva. Turun kaupungin Kaupunkitutki-

mus- ja tietoyksikön tutkimuskatsauksia 5/2012. URL<https://www.turku.fi/sites/

default/files/atoms/files//tutkimuskatsauksia_2012-5.pdf> haettu 10.4.2017
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TE-toimiston arvio tulevan koulutuksen tarpeesta 

Syksyllä 2017 on tarvetta kaikille ryhmille. TE-toimiston toiveena olisi saada 

ryhmiä alkamaan joka kuukausi, jos mahdollista. Painotuksen olisi kuitenkin 

oltava hitaan ja peruspolun kursseissa.  Myös TE-toimiston järjestämälle luku- ja 

kirjoitustaidon koulutukselle on vielä tarvetta, ennen kuin luku- ja kirjoitustai-

dottomien opetus siirtyy perusopetuksen osaksi vuoden 2018 alusta. 

Tärkeää on kuitenkin huomioida ennakoinnissa, että kesän ja syksyn aikana 

maahan tulevat saattavat vielä muuttaa koulutuksen tarvetta syksyä ajatellen. 

Lopullinen koulutuksen tarve vahvistetaan kouluttajien kanssa myöhemmin. 

5. HYVÄT JA HAASTAVAT 
KÄYTÄNNÖT

Tämä luku käsittelee ohjaukseen ja yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä, maahan-

muuttajien yrittäjyyttä ja vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kotoutumiskoulutusta. 

Se tarjoaa tiiviistettyä tietoa siitä, miten kotoutumista on tehty Suomessa ja 

maailmalla.

Koonti perustuu desk research -kartoituksen lisäksi Siirtolaisuusinstituutin 

tekemiin kyselyyn ja haastatteluihin. Kyselyssä esiin tulleita hyviä ja huonoja 

puolia halutaan korostaa, jotta hanke pystyy toisaalta pitämään yllä jo hyviksi 

tavoiksi soveltuvia työtapoja, toisaalta saamaan tietoutta ja tarttumaan esiin 

tulleisiin ongelmakohtiin. 

Lukujen lopussa esitellään toimenpide-ehdotukset. Viimeisessä luvussa 

listataan hankkeita, joiden kanssa AboaNova-hanke voisi löytää synergiaa.
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YLEISET SUUNTAUKSET

Vertailtaessa Euroopan ja Itämeren alueen maiden kotouttamisen ympärillä 

käytyä keskustelua, hankkeita ja ohjelmia voidaan huomata, että haasteet ko-

touttamisen tehostamisessa ovat hyvin samankaltaisia.  Edellisen ja käynnissä 

olevan ESR-rakennerahastokauden tarkastelu osoittaa, että innovaatiopoliittisia 

mahdollisuuksia painotetaan entistä enemmän, kun maahanmuutto halutaan 

nähdä vastaanottavaa maata hyödyttävänä tekijänä. 

Maahanmuuttajat nähdään siis entistä enemmän voimavarana, jonka 

avulla voitaisiin innovaatiotalouden välineitä hyväksikäyttäen tuottaa nykyistä 

enemmän arvonlisäystä.82 Keinoina hyvään kotoutumiseen nähdään selkeästi 

henkilökohtainen ja riittävä ohjaus sekä valtaväestön ja maahanmuuttajien 

yhteen saattaminen. Samalla tiedostetaan kuitenkin heikommassa asemassa 

olevat ryhmät, kuten kotiäidit ja luku- ja kirjoitustaidottomat, joihin halutaan 

panostaa kotoutumisprosesseja tehostamalla.

Joutuisan etenemisen työelämään katsotaan olevan hyvä käytäntö kaikkia 

ryhmiä koskien. Maahanmuuttajille tehdyn kyselyn mukaan työ ja kieli koetaan 

tärkeimmiksi kotoutumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi.83 

Vaikka kielitaito on työelämässä eittämättä tärkeä84 ja kielitaidon parantumi-

sen voidaan katsoa parantavan työllistymistä joltain osin, ei kielenopetusta tule 

korostaa liikaa, saati pitää sitä ainoana tekijänä työllistymisen edistämisessä. 

Ruotsalaistutkimuksen mukaan työllistymisessä tärkeämmäksi nousi kielen 

oppimiseen käytettyjen tuntimäärien sijaan maassa kerrytetty työkokemus.85 

Vuonna 2014 julkaistu Turun Kaupunkitutkimus puoltaa tätä havaintoa: sen 

mukaan työnhakuun vaikuttavista ominaisuuksista merkittävin oli Suomessa 

82 Raunio, M. 2015: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen 

muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka. Työ- ja elinkeinoministe-

riön julkaisuja  33/2015. URL< http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand-

le/10024/74991/TEMjul_33_2015_web_12052015.pdf?sequence=1 > haettu 6.4.2017

83 Työ- ja elinkeino ministeriö 2013: Maahanmuuttajabarometri 2012. TEM raportteja 

11/2013.

84 Esim. työturvallisuusnäkökulma, työtehtävien ymmärtäminen, sosiaalisten suhtei-

den luomisen tärkeys jne.

85 Lematre, G. 2007: The Integration of Immigrants into the labour market: the case of 

Sweden. OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 
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hankittu työkokemus.86 Yli kolmen vuoden suomalainen työkokemus myös 

nosti tulotasoa yli 40 %. Tutkimuksessa kartoitettiin Turun TE-toimiston kan-

sainvälisten asiakkaiden sijoittumista ja asemaa Turun työmarkkinoilla.87

Heinäkuussa 2017 julkistetaan Tampereen yliopiston Työelämän tutki-

muslaitoksen Kotouttamisen Osaamiskeskukselle tekemä tutkimus maahan-

muuttajien osallistumisesta työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Kotoutumis-

koulutus yhtenä keskeisimmistä toimenpiteistä ei yksin riitä, vaan tarvitaan 

muitakin toimenpiteitä. Erikoistutkija Aho seurasi viiden vuoden ajan laajalla 

rekisteriaineistolla toimenpiteiden vaikuttavuutta eri aikoina muuttaneiden 

maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan. Maahanmuuttajien työllisyys pa-

rantui seuranta-aikana. Hyödyllisimmiksi työllistymisen kannalta osoittautuivat 

työmarkkinoita lähinnä olevat toimenpiteet, esimerkkeinä palkkatuki ja työvoi-

mapoliittisena koulutuksena annettava ammatillinen koulutus. Ongelmana on 

se, että näitä toimenpiteitä on kohdistettu maahanmuuttajiin vähemmän kuin 

muihin työttömiin.

Yleisen katsauksen perusteella systeemin sudenkuopiksi voidaan laskea 

muun muassa järjestelmien byrokraattisuus, odotusajat, maahanmuuttaja-

ryhmien heterogeenisyys, työmaailman tarpeiden ja työvoiman tarjonnan 

kohtaamattomuus, rahalliset haasteet sekä resurssipula.88 

Lisäksi huomiota kiinnittää se, että uusiksi ja innovatiivisiksi kutsutut me-

netelmät, käytännöt ja hankkeet ovatkin usein ”retroja”: monet uusina pidetyt 

toimintatavat ovat jo olleet käytössä aikaisemmin ja jääneet pois käytöstä eri 

syistä johtuen. Esimerkiksi TE-palvelut ovat yhä enenevissä määrin siirtyneet 

verkkopalveluihin ja asiakkaiden omatoimisuuden korostamiseen, koska hen-

kilökunnan määrää ja määrärahoja on vähennetty. Muuttunutta toimintatapaa 

korvaamaan on syntynyt erilaisia hankkeita, joissa painotetaan henkilökohtaista 

ohjausta ja jalkautumista. Projektien päätyttyä toiminnot loppuvat, mikäli ne 

eivät ole tulleet osaksi pysyviä palvelumuotoja. 

86 Kostiainen, E. & Laakso, S. 2014: Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden 

asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso. Kaupunkitutkimus TA Oy. Raportti. URL< 

http://www.kaupunkitutkimusta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Maahanmuutta-

jien_sijoittuminen_RAPORTTI_2014_10_FINAL.pdf> haettu 5.4.2017

87 TE-toimiston kansainvälisten palveluiden uudet asiakkaat vuosina 2007–2011, n. 

2400 henkilöä otantana.

88 Myös Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden raportti 2017 (Busk, Ho-

takainen, Koski, Lastunen, Nurmi ja Vainio 2017: BAANA –hanke, Itämeren alue) 

raportoi samoin.
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OHJAUS JA YHTEISTYÖ

Henkilökohtaisen ohjauksen on yksinkertaisuudessaan katsottu vahvasti ole-

van toimiva käytäntö, joka on keskiössä niin alkukartoituksessa, opintojen ol-

lessa käynnissä, polutuksessa89 ja osin työllistymisessäkin. Useat tutkimukset 

ja hankkeiden kokemukset osoittavat, että heikossa asemassa olevat hyötyvät 

henkilökohtaistamisesta ja palveluiden yhteensovittamisesta.90 Heikko ohjaus 

missä tahansa vaiheessa voi puolestaan pitkittää kotoutumisprosessia. 

Laadukas ohjaus vaatii toimivaa yhteistyöverkostoa, jossa toimijat tuntevat 

toistensa palveluiden tarjonnan ja kykenevät toimimaan saumattomasti yhdes-

sä. Tällä hetkellä yhteistyön toimivuuden haasteena on se, että osa toimijoista 

on hyvin valveutunut erilaisten polutusvaihtoehtojen suhteen, osa toimii sa-

moja polkuja toistaen tuttujen ja turvallisten mallien mukaisesti ja osalla on 

korostuneen sirpaleinen kuva palveluntarjonnasta. 

Kotoutumiskoulutuksen kilpailutus luo toimijoiden välille tietyn varau-

tuneisuuden ja ehkäisee yhteistyötä, jonka pitäisi olla toiminnan peruspilari.

Kyselyyn vastanneet kuvaavat Turun tilannetta seuraavasti: 

”Maahanmuuttajien kielikoulutus on aivan liian pirstaleista, jotta se 

[polutus] voisi toimia kokonaisvaltaisesti ” 

”Toimijakartta, koulutusten profiloinnit, polutus ja opiskelijavalinta 

tulisi kehittää selkeämmäksi alueella.”

89 Polutus on henkilökohtaista, yksilöllistä neuvontaa, elämäntilanteen kartoitusta ja 

ohjausta sopiviin palvelumuotoihin. Wilhelmsson (2010, 59) kuvaa: “Polutuksen ta-

voitteena on rakentaa siltoja opiskelijan kehittymisen kannalta kriittisten vaiheiden 

yli. Polutus edesauttaa hänen pääsyään ammatilliseen koulutukseen tai täydentä-

mään kotimaassa jo suoritettua koulutusta sekä edesauttaa hänen työllistymistään. 

Se tarkoittaa käytännössä, että yhteistyössä maahanmuuttajan kanssa tavoitteelli-

sesti yhdistetään monenlaisista pienistä palasista koostuvia toimenpiteitä toisiinsa 

niin sanottujen nivelvaiheiden yli.”(Wilhelmsson, N. 2010: ”Maahanmuuttajan polu-

tus” teoksessa Imre Bartis (toim.) Maahanmuuttajataustaisen ohjaus koulutuksessa 

ja työelämässä. s. 59–61)

90 Mm. TEM 2016: Vantaan kotouttamisen Tsemppari-hankearviointi; SIN-työllisyys-

projekti henkilökohtaisen ohjauksen ja yhteensovittamisen avulla 2000-luvulla 

Ruotsissa (Åslund, O. & D-O Rooth 2007: Do when and where matter? Initial labour 

market conditions and immigrant earnings. The Economic Journal, Volume 117, 

422-448, March 2007.)
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Laadukas ohjaus on myös aikaisemman osaamisen tunnistamista.91 Tällä 

hetkellä ei ole kattavia, systemaattista kuvauksia tai yhteisiä toimintaperiaat-

teita aikaisempaa koulutustaustaa omaavien maahanmuuttajien urareiteille 

siirtymiseen. Tunnistaminen on liikaa yksilöiden tiedon, taidon ja käytettävissä 

olevien resurssien varassa.

Tulevien ja käynnissä olevien muutosten vuoksi ohjauksen ja ohjaajien tarve 

sekä yhteistyön merkitys tulee korostumaan entisestään, kun siirtymät moduu-

leista toisiin on saatava sujuviksi. Alueen toimijoiden yhteistyö ja tiedonkulku 

pitää saada kaikkien osalta toimivaksi, jotta laadukasta ohjausta pystytään tar-

joamaan yhdenvertaisesti kaikille ohjattaville. 

Siirtolaisuusinstituutin tekemän kyselyn mukaan ohjaukseen liittyviä haas-

teita Turussa ovat:

 – Palvelukentän sirpaleisuus, joka synnyttää väliinputoajia. Palveluja tuot-

tavia tahoja on paljon, ja lisäksi projektiluontoisuus aiheuttaa sen, ettei 

kenttä pysy ajan tasalla siitä, mitä on tarjolla ja millä reunaehdoilla. 

 – Opintoketjujen katkonaisuus, jonka kuvataan johtuvan siitä, ettei sopivaa 

jatkopolkua ole (esimerkiksi tarpeeksi hidasta tai nopeaa ryhmää), ohjaus 

osuvaan paikkaan ei onnistu (esimerkiksi koska ohjaaja ei ole tietoinen 

vaihtoehdoista) tai valittu koulutus on lähtökohtaisesti ollut väärä (johtuen 

ongelmista alkukartoituksessa).

 – Ohjauksen roolien epäselvyys. Opettajille, opinto-ohjaajille ja muille oh-

jaaville tahoille kuuluvat tehtävät ja niiden rajat ovat häilyviä. Vaarana on 

toisaalta, että kaikki ohjaavat, toisaalta, että kukaan ei ohjaa alusta loppuun.

 – Puutteelliset aikaresurssit, esimerkiksi ohjaukseen liittyen.

Kyselyn mukaan Turun seudun vahvuuksia ohjauksessa on puolestaan

 – Kentän toimijoiden pitkä yhteistyöperinne. Kielikoulutuksen kentän tie-

dostetaan muuttuneen uudistusten ja kotoutumiskoulutuksen kilpailutta-

misen myötä, mutta tahtotila koulutuspolkujen selkiyttämiseen on vahva. 

Esimerkiksi VaSkooli-hankkeen aikana tehtyä koulutuskarttaa kuvattiin 

erityisen toimivaksi työkaluksi ja kenttä onkin aktivoitunut kehittämään 

työkalua uudelleen ajanmukaiseksi.

 – Kokeneet opettajat katsotaan tärkeäksi vahvuudeksi (kokemus, tietotaito, 

vahvat verkostot esimerkiksi työelämään). 

91 Tunnistaminen= ohjaava taho tunnistaa asiakkaan aikaisemman tiedon ja taidon, ja 

maahanmuuttaja tunnistaa itse taitonsa; tunnustaminen= aikaisempien opintojen 

tunnustaminen ja rinnastaminen.
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Yhdistäessä vastaajien näkemykset heikkouksista ja vahvuuksista on huomion-

arvoista, että samalla kun henkilökohtainen ohjaus nousee tärkeäksi elementiksi, 

vaikeutena on, ettei aikaa henkilökohtaiselle ohjaukselle arjessa riitä toivotusti. 

Osaratkaisuksi ohjaamisen, aikaresurssien ja yhteistyön haasteisiin voidaan 

esittää ohjauksen rajaamista ja jo olemassa olevien palveluiden tehokkaampaa 

hyödyntämistä. 

Vastaajien kuvaama opetushenkilöstön kokemus ja henkilökohtaiset ver-

kostot voidaan toisaalta nähdä myös heikkoutena: henkilöityneet käytännöt ja 

vanhojen yhteistyölinkkien varaan rakennetut verkostot tekevät ohjauksesta 

hauraan, sillä ne surkastuvat henkilövaihdosten myötä. 

Ohjaamistyön tueksi kentällä nähdään tarpeelliseksi Turun seutua koske-

va palvelukartta,92 jotta eri paikoissa ja sektoreilla tapahtuva ohjaus olisi tasa-

puolisempaa. Tähän tarpeeseen vastaamiseen on aktivoiduttu Turun seudulla 

laajalti. Maahanmuuttajien tarpeisiin ja kotouttamisen tehostamiseen liittyviä 

hankkeita on tällä hetkellä Turun seudulla valtavasti. Kaupunki on mukana yli 

20 hankkeessa ja käynnissä on myös yhdistysten ynnä muiden tahojen kaut-

ta parikymmentä muuta aihealueeseen kytkeytyvää hanketta. Moneen näis-

tä hankkeista on tavoitteeksi kirjoitettu palvelukartan luominen, ja yhteistyö 

hankkeiden välillä kartan tekemiselle on aloitettu keväällä 2017. Ajatuksena on 

sovittaa yhteen maahanmuuttajataustaisten koulutuspalvelut kotoutumisen 

alkuvaiheen koulutuksesta toisen asteen opintoihin samaan tapaan kuin Maa-

hanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeessa luotiin toimiva yhteistyö nuorten 

maahanmuuttajataustaisten koulutusverkostossa. Yhtenä konkreettisena al-

kuvaiheen toimenpiteenä on nuorten koulutuspolkukaavion93 päivittäminen 

vastaamaan sekä nuorten että aikuisten palveluja.

Toimenpide-ehdotuksia

1) Palvelukarttatyöskentelyä koskien: 

• Palvelukartalle pysyvä vastuutaho, joka ylläpitää ja päivittää palvelua 

hankkeiden päätyttyä. 

• Palvelukarttatyöskentely moniportaiseksi ja laajaksi: mukaan työs-

kentelyyn pitäisi saada yhtäältä kaikki Turun kielikoulutuksen tarjoajat 

ja oleelliset kolmannen sektorin toimijat, toisaalta koulutuspäälliköi-

den lisäksi opinto-ohjaajat ja opettajien edustajia. Käytännössä toteu-

tus on realistisempaa pienissä työryhmissä ja eri polkuja yhdistellen.

92 Palvelukartta, joka kattaa koulutusmahdollisuudet, 3. sektorin toimijat jne.

93 http://www.koulutustakuu.fi/tuotetori/vieraskielisten-nuorten-koulutusmahdolli-

suudet-turun-alueella-taulukko/
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• Levitys: Ohjaustyötä tehdään laajasti eri sektoreilla, kartan levitys 

kaikkien käytettäväksi työkaluksi.

2) Koulutusta tarjoavien tahojen ohjaamisen rajojen kirkastaminen: 

     Oppilaitoksissa tehtävään ohjauksen kuuluu pääsääntöisesti 

      1)    opintoihin liittyvä ohjaus (opinto-ohjaajat, osittain opettajat)  

      2)    elämänhallintaan liittyvä ohjaus (kuraattorit, ohjaaj/vat, ja opettajat) 

Koulun ulkopuoliseen ohjaukseen, kuten asunnon etsintään, bussikortin han-

kintaan yms. voisi ratkaisu löytyä vierailulla jo olemassa oleviin palveluihin, 

kuten omakielisessä neuvonnassa Infotorilla tai kolmannen sektorin toimijoissa.  

OPETUS

Kotoutumiskoulutuksen uudistus on selkeästi työelämälähtöisyyteen tähtää-

vää. Myös ammatillisen opetuksen vahvistamiseksi on vaadittu oppimista ja 

opettamista työpaikoilla sekä koulutustarpeiden ennakointia alueellisesti ja 

valtakunnallisesti.94 Molemmat uudistukset ovat samansuuntaisia: opetus alkaa 

enenevissä määrin nivoutua osaksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa 

(TKI), kun opetukselle tulee löytää uusia joustavia malleja ja toteutustapoja. 

Siirtolaisuusinstituutin kyselyn mukaan vahvuuksia Turun alueella koetaan 

opetuksessa olevan:

 – Eriyttäminen ryhmän sisällä vastaamaan eritasoisten opiskelijoiden 

opetuksen tarpeisiin 

 – Opettajan työtapojen joustavuus, jota eräs vastaajista kuvaa seuraavasti:

”Erityisen hyvä on, että mitään yksittäistä menetelmää, oppikirjaa, 

käytännössä edes oppimistavoitetta ei ajeta kuin käärmettä pyssyyn, 

vaan opettaja voi käyttää kaikkea sitä kapasiteettia ja kaikkea sitä osaa-

mista, mitä oppilaitoksesta ja omasta toiminnasta on löydettävissä.”

 – Opetusmenetelmien kirjo 

94 Opetushallitus 2016: Ammatillinen koulutus ja innovaatio- ja tuotekehitystoiminta. 

Tilannekatsaus syyskuu 2016. URL< http://www.oph.fi/download/178306_amma-

tillinen_koulutus_ja_innovaatio_ja_tuotekehitystoiminta_tiivistelma.pdf> haettu 

19.5.2017.
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 – Opetusmateriaalin runsaus

Vaikka opetusmateriaalia on vastaajien mukaan runsaasti, niiden käyttöä vai-

keuttaa opetusryhmien heterogeenisyys; eri aihealueisiin on materiaalia kat-

tavasti, mutta ei aina riittävästi eritasoisille oppijoille. Opetuksen haasteina 

vastaajat kokevatkin:

 – Ryhmien heterogeenisyyden, joka asettaa rajoitteita sopivien menetel-

mien ja materiaalien käytölle. 

 – Puutteelliset resurssit, jotka rajoittavat eriyttämistä: ryhmät ovat isoja eikä 

opettajalla aina ole apukäsiä tunneilla. Eriyttäminen toimisi osaratkaisuna 

ryhmien eritasoisten opiskelijoiden haasteelle.

 – Tutkimuksessa tuli esiin myös, että opetushenkilöstöllä on paljon ns. 

hiljaista, jakamatonta tietoa, joka jaettuna hyödyttäisi opetushenkilös-

töä laajasti. Yksittäisten mainioiden käytäntöjen jakamiselle tarvittaisiin 

oma aika ja paikka. Esimerkkeinä tällaisista mainitaan muun muassa 

S2-opettajan mukana oleminen ainetunneilla, aihekohtaisten tukimo-

nisteiden käyttö selko- tai omakielisin tukisanoin sekä kielitietoisuuden 

lisääminen opetushenkilöstölle.95 

Heterogeenisyys sekä ihmisten kyky oppia erilaisin menetelmin onkin keski-

össä myös AboaNovan toimenpiteitä kehittäessä: on huomioitava, ettei mikään 

yksittäinen tapa toimia palvele kaikkia oppijoita.

Digitaaliset menetelmät

Tässä kappaleessa esitellään muutamia selvityksiä digitaalisten menetelmien 

käytöstä ja soveltuvuudesta maahanmuuttajille.

Euroopan komissio on julkaissut kattavan raportin Euroopassa ja Euroo-

pan lähialueilla käytetyistä digitaalisen oppimisen alustoista maahanmuut-

tajille (Free Digital Learning, FDL) ja verkko-opinnoista (Massive Open Online 

Courses MOOC), jotka kattavat kaikkien koulutusasteiden menetelmät, ja jotka 

95 Tarve kohdentuu erityisesti aineopettajille, ja sitä tukee myös Kansallisen koulu-

tuksen arviointikeskuksen tekemä selvitys, johon osallistui satoja eritasoisen kou-

lutuksen järjestäjää ympäri Suomea ( Karvi 2015: Maahanmuuttajataustaiset oppijat 

suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.  Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun 

aikaisen tuen arviointi. Julkaisut 17/2015. Toim. Tuula Pirinen)
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ovat oppijoille ilmaisia.96 Menetelmät ovat vielä suhteellisen uusia ja todisteet 

menetelmien vaikuttavuudesta niukkoja. Niinpä varsinaisia hyvien käytän-

töjen lanseerauksia tulisi vielä välttää, vaikka esiin voidaankin nostaa joitakin 

potentiaalisia hyviä malleja. Uusien menetelmien haasteena on kuitenkin se, 

että keskeneräisinä pilotoidut opetustavat asettavat oppijat haastavaan asemaan.

Digitaalisten menetelmien käyttö oppimistarkoituksiin on maahanmuutta-

jilla suhteellisen vähäistä, vaikka monet käyttävätkin sosiaalista mediaa ja sana-

kirjapalveluja puhelimillaan aktiivisesti. Digitaalisille menetelmille avoimempia 

ovat sukupuoleen katsomatta nuoret, korkeakoulua käyneet henkilöt ja ne, joilla 

on tietoteknisiä taitoja. Haasteellista menetelmien käyttö on vanhemmille ja 

matalammin koulutetuille maahanmuuttajille, joilla on vähemmän kokemusta 

digitaalisista alustoista. 

Siirtolaisuusinstituutin kyselyyn vastaaja kuvaa: 

Digitaaliseen ohjaukseen kykeneviä opiskelijoita on etenkin kotoutu-

miskoulutuksessa niin vähän, että sitä ei voi pitää edes vaihtoehtona 

kasvokkaiselle ohjaukselle. Digitaalisten menetelmien kehittäminen 

sinänsä on hyvä asia, mutta kaikessa pitää edetä opiskelija edellä, koko 

ajan tiedostaen ne haasteet, joita kirjallisten materiaalien ymmärtämi-

nen maahanmuuttajille aiheuttaa. Google ei osaa kääntää suomeksi.

Niinpä menetelmien valinnassa keskiössä on oppijan oppimistarpeiden, taitojen 

ja oppimisympäristön huomioiminen.

Opetuskulttuurit vaihtelevat lähtömaittain; monessa kulttuurissa opetuksen 

koetaan olevan laadukasta luokkahuoneympäristössä ja perinteisen luento-

mallin mukaisesti. Digitaalisuus eri muodoissa voidaan kuitenkin nähdä lähi-

opetusta täydentävänä oppimistapana. Perinteiset verkkokurssit eivät nousseet 

Euroopan komission tutkimuksessa hyvien käytäntöjen tasolle, vaan sen mu-

kaan kohdennetut, erilaisia lähestymistapoja, kuten lähiopetusta ja digitaalista 

opetusta yhdistävät menetelmät ovat tehokkain tapa opetukseen. Euroopan 

Komissiolla on Erasmus+-ohjelman kautta myös suomenkielinen virtuaalisen 

96 Joint Research Centre (JRC) 2017. (Colucci, E., Smidt, H., Devaux, A., Vrasidas, C., 

Safarjalani, M. & J. Castaño Muñoz 2017: Free Digital Learning Opportunities for 

Migrants and Refugees. An Analysis of Current Initiatives and Recommendations 

for their Further Use. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Ra-

portti. URL< http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106146/

jrc106146.pdf > haettu 5.5.2017
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kielivalmennuksen työkalu, jossa yhdistetään verkkokurssi, mentorointi ja in-

teraktiiviset opiskelijafoorumit.97

ESR-rahoitteisen Alueellisen maahanmuuton (Alma) kehittämishankkeen 

(2009–2015) osatavoitteena oli maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen 

suomen kielen kurssitarjontaa kehittämällä. Hanke testasi etäopetusmallia tu-

loksenaan muun muassa se, että koulutukseen sitoutumista vahvistaa perus-

teellisen alkukartoituksen teko opetusryhmälle. Siinä tulisi ottaa selville kunkin 

osallistujan ict-osaaminen, opiskelumotivaatio ja oppimisvalmiudet. Uusien 

teknisten sovellusten opetteluun ja käyttöön on hyvä varata aikaa ennen kurs-

sia. Kokonaisuutena etäopetus verkossa voidaan nähdä joustavana tapana yh-

distää perhe- ja työelämä ja kielikoulutukseen, joko live- tai tallenneopetuksen 

muodossa.98 

Erilaisista pelitekniikoista ja niiden toimivuudesta osana kielenopetusta on 

myös tutkittua tietoa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki -instituutti 

ovat kehittäneet GraphoGame-pelin, josta on muunneltu versioita eri käyttäjä-

ryhmille, kuten maahanmuuttajalapsille. Peli ei menetelmänä kuitenkaan kor-

vaa perinteisiä opettamisen alustoja, vaan toimii parhaiten lisävälineenä muun 

opetuksen ohella99. Turussa on vastikään aloittanut STEA-rahoitteinen Gui-

derGame-hanke (2017–2019), joka kehittää maahanmuuttajanuorten arjenhal-

lintaa ja tulevaisuuden suunnittelua tukevaa mobiilipeliä ja ohjausympäristöä.

Lisäksi QR-koodien käyttö on yleistymässä, ja se on havaittu toimivaksi me-

netelmäksi kieli- ja ammattiopinnoissa. Koodit ovat kaksiulotteisia viivakoodeja, 

joita voidaan lukea älypuhelimilla tai tabletilla. Skannattavan koodin voi linkit-

tää esimerkiksi videoon, tekstiin tai verkkosivustoon osaksi opetettavan aiheen 

kertausta tai syventämistä. Koodi voi toimia apuvälineenä myös opetusryhmien 

eriyttämisessä, kun eri koodeja voi kohdentaa eri tarpeisiin. Koodien tekemiseksi 

ja lukemiseksi on ilmaisia ladattavia sovelluksia. Joillakin generaattoreilla on 

myös mahdollista seurata kuinka monta kertaa koodi on luettu.

97 OLS for Refugees (URL<http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/>) Tarjolla on myös 

muita verkko-oppimisalustoja, esim. kotisuomessa.fi-sivusto (URL<https://koti-

suomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page>)

98 Rasilainen, L. 2015: ALMA—hankkeen suomen kielen verkkokoulutukset 2014. Kurs-

simallinnus.

99 Ronimus, M., Kujala, J., Tolvanen, A. & H. Lyytinen 2014. ”Children’s engagement du-

ring digital game-based learning of reading: The effects of time, rewards, and chal-

lenge.” Computers & Education, 71, s. 237–246. URL< https://pdfs.semanticscholar.

org/7178/64113767e0c1ca5d0ecfadcd2b661a4e492d.pdf> haettu 26.5.2017
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Puhereitti

Niin kutsutun puhereitin vahvistaminen voidaan katsoa funktionaaliseksi ta-

vaksi tarkastella kielen opetusta. Tällöin painotetaan täydellistä kirjoitusasua 

tai kielioppia enemmän oppijan oppimistarpeita ja kielen käyttöä. Puhereittiin 

painottuvassa oppimisessa korostetaan täten suullista kielitaitoa.100 

Suggestopedia kielen oppimisen välineenä perustuu uuden kielen puhu-

miseen ensimmäisestä oppitunnista alkaen. Menetelmä perustuu tiedosta-

mattoman ja tiedostetun väliseen työskentelyyn erilaisin luovin, toiminnallisin 

menetelmin ja vapautuneeseen aktiiviseen työskentelyyn oppijan omien edel-

lytysten mukaisesti. Oppimisessa harhautetaan mieltä pois oppimisprosessista 

muun muassa elekielen, pelien ja erilaisin draaman keinoin, jolloin oppiminen 

tapahtuu huomaamatta.101 

Miikkulainen on tutkinut draaman käyttöä suggestopedisessa kielen ope-

tuksessa.102 Tutkimuksen mukaan uuden kielen sisäistämisvaiheessa eniten 

käytettyjä ovat roolileikit, lukudraama ja puhetta säestävä mimiikka. Aktivoin-

tivaiheessa, jossa sisäistetyt opit aktivoidaan passiivisesta muistista, käytetään 

eniten roolileikkejä, simulaatiota ja pantomiimia. Sanaston opettamiseen so-

veltuvinta on pantomiimi ja simulaatio, kun taas kieliopin opettamiseen sovel-

tuvat parhaiten roolileikki- ja simulaatioharjoitukset. Metodin eri osa-alueita 

yhdistää muun muassa tukiviittomien käyttö. Blomin tutkimuksen mukaan 

liike- ja elekieli soveltuvat hyvin myös kieliopin opettamiseen.103

Suggestopedinen opetus on harkittu monivaiheinen prosessi, jossa pai-

notetaan ajan merkitystä oppimisessa. Yhtenä menetelmän tarkoituksena on 

antaa alitajunnalle aikaa käsitellä opittua ja siksi sitä käytettäessä on huomi-

100 Aalto, E., Mustonen, S. & K. Tukia 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuk-

sen lähtökohtana]. Virittäjä, n. 3, syys. 2009. URL: <https://journal.fi/virittaja/article/

view/4204>. Haettu 24.5.2017.

101 Renau Renau 2016. “A Review of the Traditional and Current Language Teach-

ing Methods” in International Journal of Innovation and Research in Educational 

Sciences Volume 3, Issue 2. URL< https://www.ijires.org/administrator/compo-

nents/com_jresearch/files/publications/IJIRES_560_Final.pdf> haettu 28.4.2017; 

102 Miikkulainen, T. 2006: Hauskat asiat ovat helpommin oppia kuin tylsiä asioita. 

Draaman keinot suggestopedisessa S2-opetuksessa. Pro gradu-tutkielma, Tampe-

reen yliopisto.

103  Blom, R. 2008: Eleet kieliopin opettamisen ja oppimisen apuna suggestopedises-

sa S2-aikuisopetuksessa. Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto. URL<http://

tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79126/gradu02647.pdf?sequence=1> haettu 

23.5.2017
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oitava opetuksen jaksotus tarpeeksi lyhyiksi harjoituksiksi, ryhmän koko sekä, 

että opettajan tiedot, taidot ja koulutus ovat soveliaita menetelmän käyttöön.104

Suggestopediaa on kritisoitu muun muassa sen didaktisesta luonteesta, 

jossa opetus keskittyy isoihin aihekokonaisuuksiin, eikä lähtökohtaisesti korjaa 

esimerkiksi oppijan kielioppi- tai lausuntavirheitä oppimistilanteessa. Toinen 

haaste ovat oppilaiden vaihtelevat näkemykset siitä, millaista oppimisen pitäisi 

olla: osa kokee perinteisen auktoriteettiin perustuvan luokkahuoneopetuksen 

oikeana ja vieroksuu lapsenmielisyyttä.

Suggestopedisin menetelmin opettamisesta on kuitenkin vaikuttavaa tietoa: 

Opetushallitus on arvioinut maahanmuuttajakoulutuksia aikuisten maahan-

muuttajien suomen kielen taitotasoa tarkastellen. 105 Tutkimuksessa arvioitiin 

noin vuodessa saavutettua suomen kielitaitotasoa. Verrattaessa Opetushallituk-

sen tutkimuksen taitotasoja suggestopedista kielikoulutusta kahdeksan kuu-

kautta käyneiden testituloksiin käy ilmi, että sekä puhutun kielen että kielitaidon 

yleistasoa mittaavalla testillä saavutetaan keskimäärin korkeampia testituloksia 

suggestopediaa käyttäen.106 

Toimenpide-ehdotuksia

1. Erilaisten opetusmenetelmien käyttö rinnakkain. Mikään menetelmä ei 

sellaisenaan palvele kaikkia oppijoita yhteisesti. Menetelmien yhdistely 

opetuksessa takaa heterogeenisen ryhmän jäsenille paremman lähtö-

kohdan oppimiselle.

2. Asianmukainen panostus valmistelutyöhön. Opetuksen laadun takaami-

seksi opettajan on hallittava opetusmenetelmä ennen sen käyttöönottoa.

3. Opetushenkilöstön tiedonjaon mahdollistaminen ja tehostaminen. Aboa-

Novan virtuaalinen Osaamisalusta tulee keräämään hyviä käytäntöjä Itä-

meren alueen toimijoilta. Tämän lisäksi Turun alueen opetushenkilöstön 

yhteen saattaminen tiedon jakamiseksi kasvokkain olisi ihanteellista, jotta 

henkilöstön hiljainen tieto, hyvät arkikäytänteet ja erilaiset menetelmät 

menisivät jakoon eri oppilaitosten opetushenkilöstöjen kesken.

104 Opetuksen suunnittelu esim. siten, että yksi aktiviteetti kestää maksimissaan 20 

minuuttia.

105 Pälli, P. & S. Latomaa 1997: Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito: 

maahanmuuttajakoulutuksen arviointia. Helsinki: Opetushallitus.

106 Onnenkieli 2017: Tutkittua tietoa Onnekieli Oy:stä. Verkkosivu. URL <http://www.

onnenkieli.fi/fi/Suggestopedinen+menetelm%C3%A4/Tutkittua+tietoa+Onnenkiel

est%C3%A4.html> haettu 28.4.2017
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YHTEISTYÖ ELINKEINOELÄMÄN KANSSA 

Eläketurvakeskus on tutkinut eri vuosina Suomeen muuttaneiden ulkomaan 

kansalaisten työurien ja ansioiden kehitystä maassa oleskelun aikana.107 Tut-

kimuksen mukaan pysyvän vaikutuksen maahanmuuttajan työuriin aiheuttaa 

yhteiskunnan taloudellinen tila maahanmuuttovuonna. Euroopan parlamentin 

selvitys tukee tätä tietoa ja korostaa lisäksi pakolaistaustaisten maahanmuuttajien 

haasteellisinta asemaa työmarkkinoilla. Toisaalta on kuitenkin tärkeää huomata, 

että myös pakolaistaustaiset työllistyvät huomattavasti nopeammin vastaanot-

tavan maan ja alueen taloudellisen tilanteen ollessa saapumisen aikaan hyvä.108

Helmikuussa 2017 Turun työttömyysaste oli 15,3 %, maaliskuussa 14,7 %.109 

Luvut kertovat yleisestä työllisyystilanteen kohenemisesta Turussa.110 Turun 

seudun hyvä työllistymistilanne luo edellytyksiä lupaavaan kotoutumisen al-

kuun alueelle saapuneille ja saapuville henkilöille taustasta riippumatta. Kau-

punkitutkimuksen selvityksen mukaan maahanmuuttajien tulotasoon vaikutti 

eniten loppuun suoritettu ammatillinen koulutus.111 Työllistymiseen puolestaan 

vaikutti eniten koulutusala. Parhaiten työllistyivät palvelualalle sekä rakennus- ja 

kaivosalalle ja jossain määrin myös teollisuuteen koulutetut. Vuonna 2017 

Varsinais-Suomessa on meneillään suhdannemuutos, jonka myötä auto- ja 

107 Busk, H., Jauhiainen, S., Kekäläinen, A., Nivalainen, A. & T- Tähtinen 2016: Maa-

hanmuuttajat työmarkkinoilla: tutkimus eri vuosina Suomeen muuttaneiden työ-

urista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2016. URL< http://www.etk.fi/wp-con-

tent/uploads/Maahanmuuttajat_tyomarkkinoilla.pdf> haettu 7.4.2017

108 Euroopan parlamentti 2016: Labour Market Integration of Refugees: Strategies and 

good practices. Tutkimusraportti. URL< http://www.europarl.europa.eu/RegData/

etudes/STUD/2016/578956/IPOL_STU(2016)578956_EN.pdf> haettu 8.5.2017

109 urun kaupunki 2017. Työttömyyskatsaus helmikuu 2017. URL<https://www.turku.

fi/sites/default/files/atoms/files//turun_tyottomyyskatsaus_helmikuu_2017.pdf> 

haettu 7.5.2017

110 Vaikkakin Turun ulkomaalaisväestön (huom. passin mukaan) työttömyysaste hel-

mikuussa 2017 oli kuitenkin huomattavasti korkeampi, 34,4 %.

111 Kostiainen, E. & Laakso, S. 2014: Turun TE-toimiston kansainvälisten palveluiden 

asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso. Kaupunkitutkimus TA Oy. Raportti. URL< 

http://www.kaupunkitutkimusta.fi/wp-content/uploads/2014/10/Maahanmuutta-

jien_sijoittuminen_RAPORTTI_2014_10_FINAL.pdf> haettu 5.4.2017
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meriteollisuus tarvitsevat lähivuosina runsaasti työvoimaa.112 Täten työmark-

kinoiden vetäminen on toinen seikka, joka puoltaa kielikoulutuksen suuntaa-

mista vahvemmin työelämään. 

Kielen oppimisen sitominen osaksi työtä tai työteko osana kotoutumista on 

yleisesti kasvava suuntaus Pohjoismaissa113 ja laajemminkin ympäri maailmaa. 

Sen yhtenä tavoitteena on saada maahanmuuttajat työllistymään mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa ja välttää maahanmuuttajan kotouttamista koulu-

luokkaan. Osana tätä kehityssuuntaa on myös niin sanottu esikotouttaminen, 

joka voidaan aloittaa jo oleskelulupaa odottaessa osana vastaanottokeskustoi-

mintaa.114 Toisena motivaattorina toimii paljon puhuttu eri aloja koskeva työ-

voimapula, johon esimerkiksi Ruotsissa etsitään ratkaisua osaamisen tunnis-

tamisen ja työelämän tarpeiden mukaan räätälöityjen kotoutumiskoulutuksen 

pikareittien (snabbspår) kautta.

Yhteisinä tekijöinä maahanmuuttajien työllistämisen edistämisessä toistu-

vat joustavat ratkaisut ja erilaiset yrityksille suunnatut houkuttimet. Rahallisten 

porkkanoiden lisäksi elinkeinoelämän mukaan saanti vaatii pitkäjänteistä vai-

kuttamistyötä suvaitsevan ilmapiirin eteen. Lisäksi yritysten on nähtävä, mitä 

lisäarvoa maahanmuuttaja voi sosiaalisella pääomallaan synnyttää yrityksen 

vientiin tai markkinointiin esimerkiksi kulttuurin- ja kielentuntemuksensa 

avulla. Tanskan Frederikshavnissa yrityksille toimii houkuttimena työntekijän 

kielenosaamisen tuoma tuottavuus ja tehokkuus, ja yrityksiä kannustetaan 

kustantamaan kielikoulutusta maahanmuuttajataustaisille työntekijöilleen 

osana työaikaa.115  

Ruotsista on tutkittu palkkatuetun osa-aikaisen työnteon yhdistämistä 

kielikoulutukseen hyvin tuloksin: kymmenen vuotta sitten alkaneen Step-in 

112 Vuosina 2016 -2017 meriteollisuuden parissa Varsinais-Suomessa työllistyy noin 

7000 henkilöä, vuosikymmenen vaihteen tienoilla työntekijöitä arvioidaan tarvitta-

van noin 15 000. Uudenkaupungin autotehtaalla rekrytoitavana on yli 1000 auton-

rakentajan paikkaa sekä yli 100 toimihenkilöä.

113  Nordregio 2016: From Migrants to workers. Policy Brief 2016:5. URL< file:///C:/

Users/Mervi/Downloads/PB%202016_5%20From%20Migrants%20to%20Wor-

kers%20(4).pdf>haettu 8.4.2017

114  Mm. Ruotsissa turvapaikanhakijat nähdään potentiaalisina maahan jääjinä ja 

heihin kohdistetaan aktivoivia toimenpiteitä jo varhaisessa vaiheessa. SPR on aloit-

tanut esikotouttamistyön ylläpitämissään vastaanottokeskuksissa, ja lanseerannut 

esikotoutumis-käsitteen koskemaan vielä oleskelulupapäätöstä odottavia. Mallissa 

on keskeistä vapaaehtoistyö sekä mm. osaamisen tunnistaminen.

115  Nordregio 2016: From Migrants to workers. Policy Brief 2016:5. URL< file:///C:/

Users/Mervi/Downloads/PB%202016_5%20From%20Migrants%20to%20Wor-

kers%20(4).pdf>haettu 8.4.2017
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-ohjelman seurannasta käy ilmi, että melkein puolet yhdistetyn kotoutumis-

koulutuksen ja työnteon läpikäyneistä on työllistynyt ohjelman kautta.116

Suomessa on omia menestystarinoita siitä, miten työkokeilu ja sen kautta 

työ kotouttaa maahantulijaa osaksi yhteisöä – ja toisaalta vastaanottavaa yh-

teisöä osaksi moninaista nykymaailmaa. Esimerkiksi ikärakenteeltaan ikään-

tyvä Punkalaitumen kunta on EU:n Leader-ohjelmien myötä sovittanut yhteen 

kuntaan saapuneita kiintiöpakolaisia ja vastaanottokeskuksen väkeä työvoimaa 

tarvitsevien yritysten kanssa. Kontaktit työnantajiin ovat syntyneet pääasiassa 

työkokeiluilla, joissa hanke on ollut tukemassa niin työnantajaa kuin työnteki-

jää. Työkokeilun jälkeen on näytetty osaaminen ja sen jälkeen usein työllistytty 

varsinaiseen palkkatyöhön. Vaikka hankkeessa korostuu työllistyminen, on 

koulutus ja ammatin saaminen siinä myös keskiössä (mm. oppisopimukset).117 

Case Punkalaidun on palkittu toimivana käytäntönä ja sitä on mallinnettu mui-

hin kuntiin ja ulkomaille.118 

116  Ruotsin mallissa houkuttimena työnantajalle on 80 % korvatut palkkakulut 6-24 

kuukauden ajalta.

117  Mahtava-hanke pääkaupunkiseudulla pyrkii työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittä-
miseen mm. oppisopimismallin kautta. Porkkanana työnantajalle turvapaikansaaneen 
henkilön oppisopimuspaikasta tarjotaan korotettua korvausta vuonna 2017. Mallis-
sa lähiopetusta 1-5 päivää kuukaudessa, mahdollisuus S2-open digitaaliseen tukeen ja 
opettajan työpaikalla käynteihin ja opetukseen. Pääkaupunkiseudulla toimivan Mahtava-
hankkeen mukaan oppisopimuskoulutuksen kautta työllistymisprosentti on vaikuttava: 
vuosina 2013–2016 työsuhde jatkui n. 88 % samassa yrityksessä ja 4 % työllistyi muuhun 
yritykseen. Vain siis alle 8 % ei työllistynyt oppisopimuksen jälkeen. (Lehtovaara, H. 2017: 
Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuksen ja työssäoppimisen kehittä-
minen. Puheenvuoro, THL,MONET-seminaarissa 11.5.2017)

118  Janot, J-L. 2016: LEADER projects support migrant integration in Punkalaidun, Finland. Social 
Innovation Community. Verkkosivu. URL<https://www.siceurope.eu/sic-themes/migration/leader-
projects-support-migrant-integration-punkalaidun-finland> haettu 3.5.2017
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YRITTÄJYYS

Ulkomaalaistaustaisten119 yrittäjien määrä ja heidän osuutensa kaikista Suo-

men yrittäjistä on noin kolminkertaistunut 2000-luvun kuluessa.120 Vuosien 

2010–2014 välillä Varsinais-Suomen vieraskielisten yrittäjien määrä nousi Tilas-

tokeskuksen ja Uusyrityskeskusten mukaan 27 %. Varsinais-Suomessa on, heti 

Uudenmaan jälkeen, toiseksi eniten vieraskielisiä yrittäjiä.121 

Suomessa yrityksen voi perustaa kuka tahansa henkilö, jolla on pysy-

vä asuinpaikka jossakin Euroopan talousalueen (ETA) maassa. On kuitenkin 

huomioitava, että perusedellytyksiin yritystoiminnan aloittamiseen tuetuilla 

rahoituselementeillä kuuluu muun muassa suomalainen pankkitili, sosiaali-

turvatunnus ja pääomaa noin 20–30 %. Pankkitilin avaamisessa on tunnetusti 

maahanmuuttajataustaisilla toisinaan isojakin vaikeuksia. 

Yrittäjyysaktiivisuus vaihtelee lähtömaittain ja etnisten ryhmien välillä; ak-

tiivisuuseroihin johtavat syyt ovat sekä rakenteellisia että kulttuurisia.122 Tilas-

tollisesti tarkasteltuna erityisen yleistä on thaimaalaistaustaisten naisten sekä 

turkkilaistaustaisten ja pohjoisafrikkalaisten miesten yrittäjänä toimiminen, 

kun taas somalitaustaisista vain 1  % toimii yrittäjinä (suomalaisista 10  %).123 

Maahanmuuttajataustaisten yrityksistä 40 % on työnantajayrittäjiä.124 Yritysten 

119  Tässä määriteltynä vieraskieliset ja ulkomaan kansalaiset yhteensä. 

120  Aaltonen, S., Heinonen, J., & E. Valtonen 2015: Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittä-
jyyden edistäminen. TEM:n julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 23/2015. URL< https://julkaisut.valtioneuvos-
to.fi/bitstream/handle/10024/74964/TEMjul_23_2015_web_27032015.pdf?sequence=1>haettu 
15.5.2017  

121  Yrittäjäsanomat 3/2016. ” Mamuyrittäjien määrä kovassa kasvussa”. Jäsenlehti. URL< https://
www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajasanomat3_2016_opt.pdf > haettu 15.5.2017

122  Esimerkkeinä kaupankäynnin perinteet ja vaikea yhteiskunnallinen asema työl-

listymismarkkinoilla.

123 Aaltonen, S., Heinonen, J., & E. Valtonen 2015: Maahanmuuttajayrittäjien palve-

lutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen. TEM:n julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 23/2015. 

URL< https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74964/TEM-

jul_23_2015_web_27032015.pdf?sequence=1>haettu 15.5.2017  

124  Castaneda, A., Larja, L., Nieminen, T., Jokela, S., Suvisaari, J., Rask, S., Koponen, P. 

& S. Koskinen 2015: Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja 

osallisuus - Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus 2014 (UTH). 

THL Työpaperi: 2015_018. URL< http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-535-6> haet-

tu 11.5.2017
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toimialarakenne vaihtelee alueittain, tosin maahanmuuttajien yritykset ovat 

yliedustettuina palvelu- ja kaupan aloilla.125 

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos on verrannut maahanmuuttajataustaista 

väestöä Suomen väestöön: Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvoin-

ti- UTH-tutkimuksen aineistoa (N2988) verrattiin samoja asioita mittaavaan 

aineistoon koko Suomen väestöstä Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuk-

sen (ATH) aineiston (N=11 595) avulla. Tutkimuksen mukaan maahanmuutta-

jayrittäjät eroavat profiileiltaan valtaväestöstä erityisesti koulutuksen suhteen: 

maahanmuuttajataustaisista yrittäjistä perusasteen koulutuksen varassa olevia 

on 23 % (Kuvio 7).126

125 Aaltonen, S., Heinonen, J., & E. Valtonen 2015: Maahanmuuttajayrittäjien palve-

lutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen. TEM:n julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 23/2015. 

URL< https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74964/TEM-

jul_23_2015_web_27032015.pdf?sequence=1>haettu 15.5.2017  

126 Castaneda, A., Larja, L., Nieminen, T., Jokela, S., Suvisaari, J., Rask, S., Koponen, P. 

& S. Koskinen 2015: Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja 

osallisuus - Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus 2014 (UTH). 

THL Työpaperi: 2015_018. URL< http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-535-6> haet-

tu 11.5.2017
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Kuvio 7: Ulkomaalaistaustainen väestö 2014, ei tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa. Lähde: Larja, L. 2017.

Yrittäjiä on kaikista koulutustaustoista, mutta AboaNovan kannalta on hyvä 

huomioida, että pakolaistaustaiset ja heikolla koulutustaustalla olevat nousevat 

tutkimuksessa esiin yrittäjinä. Kenties yllättävää on, että kielitaito ei juurikaan 

erottele yrittäjänä toimivia; yrittäjien suomen kielen taito vaihtelee sujuvasta 

heikkoon suomen kielen tasoon. 

TEM:n Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistämi-

nen -selvityksen mukaan maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen ei edellytä 

uusia, vain maahanmuuttajille kohdennettuja palveluja. 127 Nykyiset palvelut, 

kuten neuvonta- ja rahoituspalvelut, katsottiin selvityksen mukaan riittävän 

kattaviksi, mutta ongelmakohdaksi nostettiin palveluista tietämättömyys ja siitä 

johtuva maahanmuuttajien heikko palveluiden hyödyntäminen. Tarjolla olevia 

127  Aaltonen, S., Heinonen, J., & E. Valtonen 2015: Maahanmuuttajayrittäjien palve-

lutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen. TEM:n julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 23/2015. 

URL< https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74964/TEM-

jul_23_2015_web_27032015.pdf?sequence=1>haettu 15.5.2017  
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palveluita ovat muun muassa uusyrityskeskusten palvelut, julkiset yrityspalvelut 

suomeksi, englanniksi ja selkosuomella128 tai verkkopohjainen, englanninkie-

linen yrityskurssi, joka auttaa yrityksen perustamisessa.129

Uusyrityskeskukset tunnistavat saman haasteen, mutta korostavat myös sitä, 

että maahanmuuttajataustaiset asiakkaat vievät enemmän aikaresurssia heidän 

ohjaus- ja neuvontatarpeensa ollessa valtaväestön tarpeita keskimääräisesti 

suurempi. Ryhmän heterogeenisyydestä seuraa ryhmän sisäisiä erilaisia odo-

tuksia ja ennakko-oletuksia yrittäjyydestä. Palveluilta odotetaan yksilöllisyyttä, 

mikä haastaa yritysneuvonnan palveluiden tuottamisen kustannustehokkaasti. 

Suomalainen yhteiskunta ja yrittäjyys ovat vahvasti säänneltyjä, mikä edellyt-

tää osaamista sekä palveluntuottajalta että yrittäjäksi ryhtyvältä. Niinpä isompi 

neuvonnantarve perustuu vaadittavan paikallistiedon määrään, lainsäädännön 

tuntemiseen, toimialatuntemukseen ja substanssiin sekä pieneltä osalta kieli-

taitoon liittyviin seikkoihin. 

TEM:n selvitys korostaa kotoutumista ja työllistymistä edistävänä tekijänä 

yrittäjyyden mahdollisuuksista ja yrityspalveluiden olemassaolosta tiedottamista 

jo varhaisessa vaiheessa maahanmuuttajan tultua maahan.130 Uusyrityskeskuk-

set korostavat puolestaan maan olosuhteisiin, markkinoihin, toimintakulttuu-

riin ynnä muihin asioihin vaadittavan ajan tärkeyttä, ja kokevat, että yrittäjyys 

työllistymisvaihtoehtona juuri maahan tulleelle on pääsääntöisesti haastavaa, 

joskaan ei mahdotonta, suomalaisen yrittämisympäristön tuntemattomuu-

den vuoksi. Kielikoulutuksessa on henkilöitä, jotka saattavat päivittäin esitellä 

opettajalleen erilaisen yritysidean, joten yrittäjyyden herättely potentiaalisena 

väylänä on toki suositeltavaa. 

TEM:n selvityksen mukaan julkisia palveluita enemmän maahanmuuttaja-

taustaiset yrittäjät kaipaavat yhteistyötä ja verkostoitumista valtaväestön kanssa. 

Oleellista ei suinkaan ole vertaisuuden etsiminen muista maahanmuuttajista, 

vaan muista yrittäjistä. 

AboaNovan toimenpiteisiin on kirjattu maahanmuuttajataustaisten yrittä-

jien toimiminen kohderyhmän mentoreina. Vaikka vertaistuki on tärkeää, on 

hanketoimijoiden hyvä pohtia millaisen vertaisuuden katsotaan olevan tarkoi-

tuksenmukaisinta minäkin ajankohtana (vrt. yrittäjävertainen, maahanmuut-

tajavertainen ja maahanmuuttajataustainen yrittäjävertainen). 

128  https://www.yrityssuomi.fi/fi/selkosisalto

129  https://neba.fi/

130 Aaltonen, S., Heinonen, J., & E. Valtonen 2015: Maahanmuuttajayrittäjien palve-

lutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen. TEM:n julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 23/2015. 

URL< https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74964/TEM-

jul_23_2015_web_27032015.pdf?sequence=1>haettu 15.5.2017  
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Esiteltäessä yrittäjyyttä työllistymisvaihtoehtona voi olla asiaankuuluvaa 

liittää toteutukseen maahanmuuttajataustaisen yrittäjän kertomus omasta po-

lustaan antamaan esimerkkiä ja pohtimaan vaihtoehtoa tutulla kielellä, suoma-

laiseen termistöön ja käytäntöihin opastaen. Maahanmuuttajavertaisen, kuten 

kotoutumiskoulutuksen opiskelijatoverin, kanssa on hyödyllistä reflektoida 

yrittäjyyttä vaihtoehtona ja muita erilaisia mahdollisuuksia. Yrittäjävertainen 

puolestaan edesauttaa paikallisten, laajojen verkostojen ja yritysmahdollisuuk-

sien luomisessa. 

Toimenpide-ehdotuksia

1. Yrittäjyysvaihtoehdon esiintuominen osana kielikoulutusta, esimerkiksi 
opintokäynnin tekemistä Uusyrityskeskukseen. Potkuri järjestää kaksi kertaa 
kuukaudessa avoimen yritysinfon (yksi päivällä, toinen ilta-aikaan). Ennen 
suunniteltua vierailua olisi hyvä ilmoittaa vierailusta, jolloin infoa voidaan 
selkokielistää mahdollisuuksien mukaan.  Vierailun ympärille voi rakentaa 
tarvittavan sanaston harjoittelua sekä yhdistää vierailuja suunniteltuun 
mentori-toimintaan.

2. Kotoutumiskoulutuksen moduulimuutosten edetessä yhden ammatti-
korin yhteyteen voi rakentaa yrittäjyysvaihtoehtoa tukevaa polkua. 

3. Paikallisten yrittäjäverkostojen mukaanotto vahvasti osaksi projektitoi-
mintoja ja potentiaalisten yrittäjien ohjaus hakemaan varhaisessa vaiheessa 
vertaisiaan mentorien lisäksi esimerkiksi alueellisista yrittäjäverkostoista.

4. Synergiat yrittäjyyshankkeiden ja -toimijoiden kanssa.

SYNERGIOIDEN ETSINTÄÄ

Suomen rakennerahaston ohjelmakauden 2014–2020 hankkeissa on paljon 

yhtymäkohtia AboaNovan kanssa. Monet hankkeista ovat käynnistyneet hiljat-

tain, eikä tällä hetkellä ole vielä juurikaan käytettävissä tietoa niiden tuloksista 

tai arvioinneista. Maahanmuuttajien kotoutumista edistävien ESR-hankkeiden 

koonnista näkee kaikki aihealueen projektit Suomessa.131 Lisätietoa hankkeista 

löytyy EURA2014-tietopalvelujärjestelmän kautta. 132

131 Koonti kotoutumishankkeista: URL<https://www.rakennerahastot.fi/docu-

ments/10179/984438/Kotoutumishankkeet+30.6.2016%2C%20FI.pdf/70e1ecf8-

771d-4617-868c-4070eae3f072>

132 Rakennerahastotietopalvelu URL< https://www.eura2014.fi/rrtiepa/>



– 53 –

 

Myös Turun kaupungin konsernihallinto on laatinut käynnissä olevista 

paikallisista maahanmuuttaja-asioihin liittyvistä hankkeista Turun seudulla 

laajemman koonnin, jota voi tiedustella projektitoimistosta.

Alla on listattuna muutamia AboaNovan kannalta mielenkiintoisia hankkei-

ta. Lista ei ole kaiken kattava; se nostaa esiin muutamia projekteja, joista löytyy 

selkeitä linkkejä AboaNovan toimenpiteisiin.

Ohjaus:

 – Osaamispolkuja tulevaisuuteen (OSATA) -hanke133 Turussa kehittää 

oppilaitoksille toimintamallia, jolla osaamisidentiteetin kehittymistä 

tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työ-

elämään siirtymiseen saakka. Hanke tulee toteuttamaan aktiivisuutta 

tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen 

luomiseen sekä osaamisidentiteetin rakentamiseen opiskelijoille. (ESR, 

1.9.2016–31.8.2019)

 – Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulu-

tuksessa -hankkeen134 tähtäimessä on toteuttaa opiskelukokonaisuus ja 

virtuaalinen koulutusmalli, joka syventää maahan muuttaneiden koulu-

tuspolun osaamista, ja jossa opettajat voivat nopeasti ja ajasta sekä paikasta 

riippumattomasti lisätä tietojaan maahanmuuttajan koulutuspolusta ja 

sen eri nivelvaiheista ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Kohde-

ryhmänä hankkeessa ovat maahanmuuttajien opettajat ammatillisessa 

perus- ja lisäkoulutuksessa, ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-

tavassa koulutuksessa työskentelevät ja perusopetuksen opinto-ohjaajat. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen (TAMK, Haaga-Helia, OAMK, 

HAMK, JAMK) yhteisen hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien ja or-

ganisaatioiden osaamista vasta maahan tulleiden opettamisessa, ohjauk-

sessa ja koulutuksen järjestämisessä. Koulutusmoduulit ovat virtuaalisia, 

niihin sisältyy mahdollisuus web-ohjaukseen ja ne sijoitetaan avoimeen 

DIGMA-oppimisympäristöön.135 (ESR, 1.1.2017 - 30.9.2019)

Digitaaliset menetelmät:

 – Osallisena verkossa- digitaalisia taitoja maahanmuuttajille136 on valta-

kunnallinen hanke, jossa kehitetään digitaalisia taitoja. Kohderyhmänä 

133 https://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/tutkimus/hankkeet/koulutus/Sivut/osata.aspx

134  http://www.tamk.fi/web/tamk/projektit?RepoProject=K3110-17011

135 URL< https://moodle.amk.fi//>

136 http://www.osallisenaverkossa.com/
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ovat syrjäytymisvaarassa olevat aikuiset maahanmuuttajat, joilla on vä-

hän koulutusta tai heikot digitaaliset perustaidot. Toisen kohderyhmän 

muodostavat maahanmuuttajia ohjaavat ja opettavat tahot, jotka ovat 

avainasemassa maahanmuuttajien siirtymävaiheiden ohjauksessa ja 

osaamisen kehittämisessä. (ESR 1.5.2015- 30.4.2018)

 – Digiosalliseksi-hankkeessa137 Tampereella keskitytään muun muassa digi-

taalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja erityistä tukea tarvitsevien 

nuorten digiosallisuuden lisäämiseen niin, että kaikilla kohderyhmään 

kuuluvilla olisi paremmat valmiudet ja mahdollisuudet opiskella, työs-

kennellä ja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Hankkeessa vahviste-

taan opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia kohdata ja ohjata erityistä 

tukea tarvitsevia nuoria digitaalisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. 

Hankkeella tuetaan opettajan roolin muuttumista ohjauksellisempaan ja 

valmentavampaan suuntaan. (ESR 2016–2018)

Työssäoppiminen ja työllistyminen:

 – Alkukiri-hanke138 on aloittanut toimintansa 1.8.2016 Turussa Auralan 

Setlementissä. Hanke on suunnattu oleskeluluvan saaneille henkilöille ja 

se tarjoaa räätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta. Alkukirin kou-

lutus katsotaan TE-toimistossa omaehtoiseksi kotoutumiskoulutukseksi. 

Hankkeen tavoitteena on luvan saaneiden nopea, yksilöllinen ja tehokas 

kotoutuminen. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen kotoutumisen 

malli, jossa painottuu työssäoppiminen. Hankkeen idea on taata kotou-

tuminen vuorovaikutuksessa kantasuomalaisten kanssa eri yhteisöissä. 

(ESR 2016–2018)

 – BAANA139 – verkostomainen rekrytointimalli maahanmuuttajien työl-

listymiseen -hankkeen päätavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä 

ja luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyy-

teen. Baanassa neuvotaan työnhakijoita työllistymisen alkumetreillä ja 

tuetaan työnantajia palkkaamaan maahanmuuttajataustaisia työnteki-

jöitä. Hankkeella on oma Baana-neuvontapiste Turun Skanssissa. (ESR, 

1.9.2016–31.8.2019)

 – Kiito – kiinni työhön ja osaamiseen140 -hankkeessa Tampereella kehite-

tään erityisryhmien, kuten maahanmuuttajien, uusi työpaikkalähtöinen 

opiskelu- ja työllistymismalli. Tavoitteena on luoda malli, jossa oppimi-

137 http://www.tamk.fi/projektit?RepoProject=E3110-16013

138  http://atk.aurala.fi/kotoutus/

139  http://baanalla.fi/

140  https://kiitohanke.wordpress.com/
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nen tapahtuu työpajoissa ja työpaikoilla. Kiito-hankkeeseen rekrytoidaan 

pilottiryhmiä erityisesti työvoimaa vaativille aloille. Henkilökohtaisen 

työpaikkaohjaajan tiiviin opastuksen lisäksi henkilö saa tukea tehtä-

väkohtaisen osaamisen kehittymiseen ja työssä tarvittavan kielitaidon 

edistämiseen hankkeelta. (ESR, 1.9.2016–31.8.2019)

Yrittäjyys: 

 – Työllisyyden polku maahanmuuttajalle -hankkeen yhtenä osiona on 

yrittäjyys. Hanke työstää sähköistä oppimismateriaalia yrittäjyydestä, 

keskittyy yrittäjyyteen myös omakielisesti ja englanniksi sekä korostaa 

toimissaan vertaistuen merkitystä yrittäjyydessä. Hankkeen koordinaat-

tori aloittaa lähiaikoina Turun kaupungin konsernihallinnossa. (vuoden 

2018 loppuun asti)

 – Työllistymisen ja yrittäjyyden valmiusjoukot141 on Pirkanmaan mik-

royrityskenttään keskittyvä hanke, jossa tuetaan työllistymistä uuden-

tyyppisillä, joustavilla ja matalankynnyksen tavoilla, kuten osuuskunta, 

sivutoiminen yrittäjyys, yhteisyritykset ja laskutuspalvelut. Hankkeessa 

toimii niin kutsuttu Työpörssi, joka mahdollistaa yrittäjä-, rekry- ja työko-

keiluja työttömän ja mikroyrityksen välillä. Työpörssin kautta tavoitteena 

on löytää uusia mahdollisuuksia esimerkiksi yhteisyrittäjyyteen toisten 

mikroyritysten kanssa. Hanke on kiinnostunut yhteistyöstä AboaNovan 

kanssa työllistymisen ja yrittäjyyden uusiin tapoihin liittyen, esimerkiksi 

koulutuksen merkeissä. (ESR 1.2.2017–31.1.2020)

 – Vertaista vailla142 -hanke Turussa tukee yhtenä projektin peruspilareis-

taan maahanmuuttajien yrittäjyyttä järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien 

ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle. Kohderyhmänä ovat 

kotoutumislain piiriin kuuluvat työttömät maahanmuuttajat, jotka ovat 

suorittaneet loppuun työvoimapoliittisen tai omaehtoisen kotoutumis-

koulutuksen tai ovat muulla tavoin saavuttaneet perustyöllistymisvalmiu-

det, mutta jotka tarvitsevat tukea koulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. 

(ESR, 1.1.2017–31.5.2019)

141  https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20907

142 https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/ver-

taista-vailla/
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6. LOPUKSI

Maahanmuuttoa pyritään säätelemään tietyin reunaehdoin – silti se pysyy osin 

ennakoimattomana ja aaltoilevana.  Kyky reagoida ja muuttaa kotouttamisen 

toimenpiteitä maahantulijoiden volyymin, profiilien ja yhteiskunnan tarpeiden 

mukaisesti, nopeasti ja kustannustehokkaasti asettaa paineita viranomaisille, 

palveluntarjoajille ja kotouttamistyön parissa työskenteleville. Äkkinäiset ratkai-

sut ja heikosti suunnitellut pilotoinnit voivat asettaa oppijat huonoon asemaan 

ja kasvattaa maahanmuuttajatyötä tekevien tunnetta siitä, etteivät he voi tehdä 

työtään laadukkaasti tai tarvittavin resurssein. Projektityössä on siis nopealiik-

keisyyden vaatimuksesta huolimatta ymmärrettävä ajan antamisen tärkeys ja 

kehitystyön prosessinomaisuus. 

Hankekeskeisyyden vallitessa on kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät toi-

mijat tee kehittämistyötä toisistaan irrallaan tai keksi samoja asioita uudelleen. 

Yhteistyö on keskiössä kaikessa. Kielikoulutusten kehittämisen ja toimivien 

kotoutumispolkujen luomisessa on avainasemassa yhteistyöverkoston toimi-

vuus. Alueellisen yhteistyön lisäksi on tärkeää ottaa oppia muualta Suomesta ja 

kansainvälisesti. Aikaresurssit, kielikoulutusten kilpailutus ja samoista projekti-

rahoituksista kamppailu muodostavat kieltämättä vaativan toimintaympäristön, 

jossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin löydettävä yhteinen 

tapa toimia ja hyödyntää hankkeiden ja toimijoiden välisiä synergioita.

Paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tarkastelun myötä on selkeästi 

havaittavissa, että kotouttamisen tehostamiseen liittyvät haasteet ja päälinjat 

seuraavat samansuuntaisia trendejä. Kotoutuminen pitkäaikaisena, kaksisuun-

taisena prosessina vaatii valtiollisia tukiohjelmia ja -palveluita, paikallisten eri-

tyispiirteiden tuntemusta ja laajaa kotouttamiskumppanuutta kaikilta sektoreilta. 

Lähtökohdaksi ei voida asettaa yhtä oikeaa, kiveen hakattua tapaa toimia. 

Maahanmuuttajien heterogeenisyys edellyttää joustavuutta, henkilökohtaista 

polkua ja menetelmien kirjoa. Mukautumistarvetta aiheuttavat myös kotoutta-

mistyön taustalla olevan lainsäädännön ja muun kontekstin suuret muutokset. 

Niistä huolimatta kehitystyön punaisena lankana voidaan pitää ajatusta, että 

uusien kuntalaisten perustarpeet tulevat pysymään muutoksista huolimatta 

samoina: muun muassa kielikoulutuksen järjestämistarve on jatkossakin ole-

massa, kenties aiempaakin monimuotoisempana. 
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LIITTEET

Liite 1: Haastattelujen aikataulu ja haastateltujen kuvaukset

22.3. ja 3.4. Uusyrityskeskus, Tampere

31.3. ent. ELY-keskuksen työntekijä, kotoutumiskoulutuksen asiantuntija

3.4. Maahanmuuttajatyön pitkän linjan projektiosaaja 

7.4. 3. sektori, maahanmuuttajatyö

10.4. Maahanmuuttajatyö; hanke-, opetus-, maahanmuuttopolitiikan ammattilainen

11.4. Uusyrityskeskus, Turku

12.4. Kieli- ja kotoutumiskoulutuksen tarjoaja

12.4. ELY, Turku

13.4. Vertaista vailla-hanke, Turku, puhelinhaastattelu

19.4. Kieli- ja kotoutumiskoulutuksen tarjoaja, Turku, puhelinhaastattelu

19.4. Baana-hanke, Turku, puhelinhaastattelu

21.4. Maahanmuuttokoordinaattori, Turku

21.4. 3. sektori, kv-opiskelijat ja nuoret, Turku

24.4. koulutussektori, Turku

25.4. ja 3.5. koulutussektori, Turku

26.4. Toita-hanke, Tampere

28.4. Kieli- ja kotoutumiskoulutuksen tarjoaja

2.5. Kotouttamisen osaamiskeskus/s-posti, tiedonanto

3.5. TE-toimisto, Turku, s-postihaastattelu

3.5. Uusyrityskeskus, Helsinki, puhelinhaastattelu

8.5. ELY, Tampere

8.5. Maahanmuuttokoordinaattori, Tampere

16.5. TE-toimisto, Tampere, s-postihaastattelu
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Liite 2: Kysely
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Liite 3: Kokoukset, seminaarit, vierailut ja työpajat

Kokoukset

16.3. Maahanmuuttajakouluttajien verkoston kokous

21.3. AboaNova-hankkeen aloituskokous

29.3. Turun kaupungin yhdyshenkilöverkoston kokous

8.4. Turun uusien hankkeiden yhteinen kokous (Baana, Vertaista vailla, AboaNova)

24.4. AboaNovan suunnitteluryhmän kokous

3.5. Turun kaupungin yhdyshenkilöverkoston kokous

22.5. AboaNovan suunnitteluryhmän kokous

Vierailut

26.4. Toita-hanke, TAMK, Tampere

26.4. Didar-hanke, Tampere

Työpajat

20.4. Parhaita paloja – toimintaa ja tuloksia Varsinais-Suomen hankkeista- seminaarin 
työpaja osiot: Tulevaisuustyökalut ohjauksessa ja Kotouttamistyön monet puolet
(Järjestäjät: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kotona Suomessa –hanke, THL:n Sokra-
koordinaatio ja Turun yliopiston Omasi-hanke)

10.5. Turun Ammatti-instituutin S2-opettajien ideiointipäivä

5.4. Maahanmuuttajien kotoutumispolun kehittäminen- workshop/Turun kaupunki

Seminaarit

27.3. Conference on recognition of qulifications-seminaari /Lissabon/etäyhteys 
(Järjestäjä: Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon City Council and High 
Commission for Migration)

4.4. Integrating migrant talent into the Finnish  society: towards workable policies, 
Helsinki
(Jäjestäjä: Kultuurikeskus Caisa, Ranskan instituutti Suomesa, Goethe Instituutti, 
Itävallan Suomen suurlähetystö ja EUNIC)

11.5. MONET-seminaari 2017: Hyvinvointia, terveyttä ja työtä kotoutumiseen (Järjestäjinä: 
monikulttuurisuuden asiantuntijaryhmä (THL), Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM) ja 
Tilastokeskus)


