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Susanna Ahonen-Coly, Kari Halme, Anita Hietalahti, Tarja Lang, Minttu Räty & Leena Viinamäki
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AIKA PUHEENVUORO
13.00 Tervetulosanat,

Susanna Ahonen-Coly, BBA, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

Leena Viinamäki, projektin tieteellinen johtaja, Lapin ammattikorkeakoulu

13.10–13.30 Tarja Nieminen, yliaktuaari, Tilastokeskus

Maahanmuuttajien työllisyystilanne
13.30–13.40 Sonia Pérez Alemán, FM, verkkoviestintäpäällikkö, Omnia

Puheenvuoro Opiskelijaksi ja työhön Suomeen
13.40–13.50 Kari Halme, KTM, liiketalouden lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

Oppilaitosrekisterisaldon analyysin tulokset
13.50–13.55 Tauko
13.55–14.05 Anita Hietalahti, FM, projektitutkija, S2-opettaja, Omnia

Opiskelijahaastattelun satoa ammatillisen toisen asteen näkökulmasta
14.05–14.15 Minttu Räty, KL, VTM, sosiaalialan lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

Opiskelijahaastattelun satoa korkea-asteen näkökulmasta
14.15–14.25 Leena Viinamäki, YTT, sosiaalialan yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu: 

Opettajahaastatteluiden satoa
14.25–14.35 Tarja Lang, FT, tutkimuspäällikkö, Omnia

Tulosten pohjalta tehtävät toimenpidesuositukset
14.35–14.55 Raisa Hievanen, arviointiasiantuntija, KARVI

Ammatillinen koulutus ja maahanmuuttajat Karvin arviointien valossa
14.55–15.15 Loppukeskustelu

Susanna



Maahanmuuttajaopiskelijan ääni − näkökulmia opintoihin ja työelämään Suomessa
-tutkimus- ja kehittämishankkeen organisaatio ja toiminta

Susanna



Tausta

❑ Toteutusaika 6/2018 – 12/2020

❑ Opetushallituksen ja oppilaitosten rahoitus

❑ Laurea AMK (pääkoordinoija), Omnia, Careeria ja Luksia sekä Lapin AMK

❑ Tutkimusraportti julkaistu 12/2020 Laurea AMK julkaisusarjassa (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-599-3)

❑ Julkaisu on omistettu VTT, HTM Erkki Saaren muistolle, jonka elämäntyönä oli edistää työttömien ja 
maahanmuuttajien hyvinvointia sekä heidän hyvinvointipalveluidensa kehittämistä

Susanna

Tutkijaryhmä

❑ Susanna Ahonen-Coly, BBA, Laurea AMK
❑ Kari Halme, KTM, Laurea AMK
❑ Anita Hietalahti, FM, Omnia
❑ Tarja Lang, FT, KM, MBA, Omnia
❑ Minttu Räty, KL, VTM, Laurea AMK
❑ Erkki Saari, HTM, YTT, Laurea AMK, † 28.9.2019
❑ Leena Viinamäki, YTT, Lapin AMK, 1.1.–31.12.2020

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-599-3


Leena



Maahanmuuttajaopiskelijan ääni − näkökulmia opintoihin ja työelämään
Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen kokemus-, näkemys- ja faktatieto

Leena





OPPILAITOSREKISTERISALDON ANALYYSIN TULOKSET

Kari Halme, KTM, liiketalouden lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

Tietoja …
❑ Poiminta

▪ Laurea, Omnian, Careerian ja Luksian opiskelijarekisterit 3.4.2019

▪ Aloitusryhmän ja opetussuunnitelman mukaan 2019 ja 2020 valmistuvat opiskelijat 

▪ Mukaan ei tullut  vaihto-opiskelijoita

▪ Tiedot Excel-taulukkoina

❑ Tiedot 6554 opiskelijasta, joista 4841:lla vähintään yksi oppimis-/opintopiste

❑ Potentiaalisia tietueita 23

❑ Rekisterianalyysissä maahanmuuttajataustaiseksi opiskelijaksi on tulkittu opiskelija, joka 
puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea tai jonka 
kansalaisuus on muu kuin suomi

❑ Kansalaisuuden perusteella maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 1027

❑ Äidinkielen perusteella maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 1349



ja kantoja

Pohjakoulutus

Koulutusala



Opinnoissa edistyminen

Opinnoissa edistymistä tarkasteltiin 
opintotehokkuuden perusteella

Normaalisesti jakautunut muuttuja, mikä 
mahdollistaa tilastollisen merkitsevyyden 
testaamisen Studentin t-testillä



Opiskelijat ja haamut



❑ Epäyhtenäiset tietokannat johtavat laadultaan heikkoon dataan, joka 

puolestaan johtaa huonoihin päätöksiin. Koko Suomen niemellä hukataan 

valtavasti verovaroja hajautettuun tietoinfrastruktuuriin.

❑ Kun verrataan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita yhtenä ryhmänä 

kantasuomalaisiin opiskelijoihin, ei opintojen suorittamistahdissa löydy 

tilastollisesti merkitsevää eroa.

❑ Kun vertailua tarkennetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

äidinkielen ja kansalaisuuden osalta, nousee eroja opintojen edistymisessä 

esille.

❑ Oppilaitoksissa ”haamuopiskelijat” kuormittavat tietojärjestelmiä ja 

ohjausresursseja.

❑ Oppilaitoksissa joudutaan tasapainottelemaan mukautetun ja standardoidun 

toimintamallin välillä.

Johtopäätökset



Ammatillisen toisen asteen haastatteluaineisto tutkimushankkeen osana:

Haastattelut tutkimusaineistona (1/3)

❑ Haastattelulupa ja tutkimusetiikka

❑ Keruumenetelmä: kohderyhmän oppilaitosrekisteritiedot → kysely ja suostumus haastatteluun 
→ kutsu haastatteluun → toteutus syys-marraskuussa 2019 ammatillisen asteen 
yhteistyöoppilaitoksissa Luksiassa, Omniassa ja Careeriassa

❑ Haastateltavina 21 ammatillisen toisen asteen perustutkinto-opiskelijaa (kaikki n=26)

❑ Haastattelujen tallennus, litterointi ja analyysi

OPISKELIJAHAASTATTELUN SATOA AMMATILLISEN TOISEN ASTEEN NÄKÖKULMASTA

Anita Hietalahti, FM, projektitutkija, S2-opettaja, Omnia



Opiskelijaprofiili:

❑ Opiskelijat: Ammatillisen toisen asteen 21 
maahanmuuttajataustaista, ulkomailla syntynyttä, 
vieraskielistä perustutkinto-opiskelijaa.

❑ Sukupuolijakauma: Naisia 16 ja miehiä 5. 

❑ Ikä ja maassaolo: Eniten keski-ikäisiä, 30−49-vuotiaita, 
perheellisiä ihmisiä. Enemmistö heistä oli asunut Suomessa 
kauemmin kuin neljä vuotta.

❑ Maahan tulosyy: Suomeen tulon yleisin syy oli perhe. 
Alaikäisenä Suomeen muuttaneet olivat tulleet joko 
molempien tai toisen vanhempansa mukana ja aikuisiällä 
muuttaneet suomalaisen puolisonsa myötä. 

❑ Koulutustausta: Suomeen tullessa pääosalla haastatelluista 
oli vähintään perusasteen opinnot kotimaassaan 
suoritettuina, mutta joukossa oli myös alemman perusasteen 
keskeyttäneitä tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 
opiskelijoita. 

❑ Alat: Haastatellut opiskelijat edustivat eri aloja, ja heillä oli 
hyvin erilaisia koulutus- ja työtaustoja. Pääosa 
haastatelluista opiskeli joko sosiaali- ja terveysalan tai 
liiketalouden koulutusohjelmissa, mutta mukana oli myös 
tieto- ja viestintätekniikan, ravintola-alan sekä 
turvallisuusalan opiskelijoita. 

Lähde: Maahanmuuttajaopiskelijan ääni – näkökulmia opintoihin ja  työelämään 
Suomessa –julkaisu (Ahonen-Coly ym. 2020, 49-50)        



Haastattelut tutkimusaineistona (2/3)
▪ Haastattelujen tavoitteet ja litteroidun aineiston luokittelu NVivo-ohjelman avulla:

Lähde: Maahanmuuttajaopiskelijan ääni – näkökulmia opintoihin ja työelämään Suomessa -julkaisu (Ahonen-Coly ym. 2020, 44)



Haastattelut tutkimusaineistona (3/3)
▪ Aineistopoiminnat ammatillisen toisen asteen näkökulmasta:

❑ Opiskelijat pääosin hyvin itseohjautuvia ja itsenäisiä tiedonhakijoita 
→ opiskelumyönteisyys

❑ Opintotarjonnan avoimuus, opintoihin siirtymisen vaivattomuus ja 
opettajien tai lähipiirin tuki merkityksellinen siirtymissä

❑ Havainnot erityisestä tavoitteellisuudesta kehittyä ja halusta 
“pärjätä” → kielitaidon merkitys ymmärrettiin; halu olla 
yhdenvertainen yhteiskunnan jäsen 

❑ Erityiselle tuelle ei tarvetta (pl. suomen kielen tuki) → perheen, 
vertaistuen ja sosiaalisten verkostojen tuen merkitys korostui

❑ Rentoa opiskelukulttuuria, hyvää opiskeluilmapiiriä ja joustavaa 
koulutusjärjestelmää arvostettiin → voimavaroja elämänhallintaan ja 
valmiuksia työelämään 

❑ Opiskelijan koulutustaustan huomioinnin ja yksilöllisen etenemisen 
puutteita; myös YTO-opintojen merkitystä kritisoitiin → ajallinen 
“löysyys” ja valmistumisen “pitkittyminen”

❑ Opinto-ohjauksen näkymättömyys ja ohjauksen työnjaon puutteet 
nousivat esiin → opettajakeskeinen ohjaus

❑ Opiskelijoilla oli jatkuvan kielellisen tuen ja eritasoisen S2-tarjonnan 
tarpeita →yksilöllinen huomiointi ja kielellisen kehittymisen 
jatkuvuus

“Ei riittää suomen kielen mutta tekee missä, oppii,  
mikä työopi-, [oppisopimus] on riittää.” (Omnia 2)

Lähde: Maahanmuuttajaopiskelijan ääni – näkökulmia opintoihin ja työelämään
Suomessa (Ahonen-Coly ym. 2020, 57, 142-143) 
Julkaisulinkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-599-3

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-599-3


OPISKELIJAHAASTATTELUN SATOA KORKEA-ASTEEN NÄKÖKULMASTA

Minttu Räty, KL, VTM, sosiaalialan lehtori, Laurea ammattikorkeakoulu

Luksia: opinnot maahanmuuttajille suunnatussa 
ammatillisessa koulutuksessa

❑ Polku kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen saman oppilaitoksen sisällä

❑ Pätevöityminen ja erityisesti oma alan kielen oppiminen  

❑ Työmarkkinoiden  merkitys alan valinnalle

❑ Matalampi kynnys vajavaisella kielitaidolla opiskeluun

❑ Ryhmän tuki – myös omalla äidinkielellä

❑ Hidas eteneminen, lähtötasojen erilaisuus -> yhteisön hyödyntäminen oppimisessa

”Kaikki kokeilee auttaa toisiaan. 
On aika hyvä olla
mun ryhmän kanssa.”



Laurea-esimerkki korkeakoulutuksesta

❑ Haastatellut hyvin eri taustaisia: Suomessa asumisaika, perhetausta, kansallisuus, ikä

❑ Opiskelijaviisumilla tulleiden erityishaasteet

❑ Suomalainen koulutusjärjestelmä koettiin vaikeasti hahmotettavaksi

❑ Koettu tuen vähyys kotipiirissä

❑ Koettu tuen vähyys opinnoissa

”Mua kiinnosti et kun Laurea tekee enemmän 
paljon noit yhteistyötä yrityksen kans, niin 
ehkä se kiinnosti enemmän mua. Sen takii mä
valitsin siitä että olis enemmän yhteistyötä 
niin pääsis opiskeluaikana sekä opiskelun 
jälkeen heti töihin.”



Opettajahaastateltujen profiili

OPETTAJAHAASTATTELUIDEN SATOA

Leena Viinamäki, YTT, sosiaalialan yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu

❑ Opettajahaastattelujen toteuttamiselle antoi oman 
erityispiirteensä koronapandemian 
seurannaisvaikutukset tutkimusoppilaitosten arkeen.

❑ Haastattelut on analysoitu  sisällönanalyysimenetelmää 
soveltaen.

❑ Valintaperusteena esitellyille autenttisille 
haastattelusitaateille ja taulukoiden tiivistyksille on 
niiden informatiivisuus sekä keskinäinen täydentävyys ja 
kuvaavuus toisiinsa nähden – heikkoja signaalejakaan 
unohtamatta

❑ Opettajahaastateltavien analyysi jakaantuu kahteen 
osakokonaisuuteen tässä tutkimuksessa sovellettavan 
teoreettis−metodologisen viitekehyksen mukaisesti 
▪ Ensimmäisessä analyysikokonaisuudessa kuvataan heidän 

näkemyksiään maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelemaan 
siirtymisvaiheesta, opiskeluvaiheesta ja työelämään 
siirtymisvaiheesta. 

▪ Toisessa analyysikokonaisuudessa kuvataan 
opettajahaastateltavien arvioita ja näkemyksiä 
maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelemisen ja 
palkkatyössäkäynnin reunaehdoista yksilö- ja 

perhepiiritasolla, yhteisötasolla ja yhteiskuntatasolla.  



Opiskelemaan siirtymisvaiheen edistäjiä opettajien näkemyksen mukaan 

❑ Opiskelija- ja perhepiiritasolla maahanmuuttajan opiskeluhistoria; perhe- ja ystäväpiirin myönteiset 
opiskelukokemukset; taloudellinen tilanne ja asiointiosaaminen (ml. verkko- ja käyntiasioiminen) &
▪ tavoitteellinen opiskelumotivaatio (ilman tutkintotodistusta ei pysyvästi työllisty 

suomalaisille työmarkkinoille) on avainasemassa opiskelemaan hakeutumisessa
▪ opiskelua tukeva elämäntilanne luku- ja kirjoitustaidon sekä kulttuurispesifien reunaehtojen 

huomioiminen 

❑ Oppilaitosyhteisötasolla maahanmuuttajien opinto-ohjauspalvelut luovat perustan opiskelun 
aloittamiselle &
▪ ammatillisten aineiden ja S2 opettajien asiantuntijuus ja henkilöstön riittävyys
▪ henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laadinta

❑ Yhteiskuntatasolla oppilaitoskohtainen moniammatillinen tukiverkosto & 
▪ toisella asteella ammattikorkeakoulussa opiskelun kokeilumahdollisuudet
▪ tietous taloudellisista tukimuodoista ja opiskeluneuvontakanavista



Opiskeluvaiheen edistäjiä opettajien näkemyksen mukaan 

❑ Opiskelija- ja perhepiiritasolla itseä kiinnostavan alan löytymisen lisäksi perheen ja opiskelijaryhmän 
vertaistuki ja opiskelulle suotuisa perhepiirin kokonaiselämäntilanne &
▪ opiskeluvalmiudet (ml. ajanhallinta, oppilaitoksen toimintakäytäntöjen omaksuminen, 

ryhmäytymis- ja tiedonhakutaidot) 
▪ opiskelun mahdollistava kielitaito muodostavat opiskelun peruspilarin

❑ Oppilaitosyhteisötasolla kannustaminen suomen kielen aktiiviseen opiskeluun sekä vapaa-ajalla että 
opiskeluajalla luovat puitteet tutkinnon menestyksekkäälle suorittamiselle &
▪ yksilöllinen opiskelu- ja työharjoittelutuki
▪ opetusintegraatio S2-opettajan kanssa monipuolistaa kielen oppimista 
▪ julki- ja piilorasismin puheeksi ottaminen auttaa opiskelua ja työssäoppimista

❑ Yhteiskuntatasolla opintotukijärjestelmän toimivuus ja tutustumismahdollisuudet erilaisiin 
ammatteihin luovat varmuutta opiskelupäätökselle &
▪ selkokielisen oppimateriaalin riittävyys 
▪ intensiivinen yhteistyö oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa mahdollistavat osaltaan suunnitellun 

opiskelupolun toteutumisen



Työelämään siirtymisvaiheen edistäjiä opettajien näkemyksen mukaan 

❑ Opiskelija- ja perhepiiritasolla aloitteellisuus ja työelämän toimintasääntöjen hallinta &
▪ riittävä kielitaito
▪ työssäoppimisjaksoilla onnistuminen 
▪ opiskelun loppuvaiheen palkkatyössäkäynti luovat puitteet alan työllisyystilanteen mukaiselle 

työllistymiselle

❑ Oppilaitosyhteisötasolla työelämään kytkeytyvät projektiopinnot
▪ alumnitoiminta
▪ työssäoppimispaikkojen työharjoitteluohjaajien ammattitaito huomata piiloisetkin ennakkoluulot 

maahanmuuttajia kohtaan edistävät työllistymistä

❑ Yhteiskuntatasolla oppilaitoksen ja työharjoittelupaikan yhteistyö & 
▪ oppilaitoksen ja TE-toimiston yhteistyö luovat edellytyksiä tutkinnon suorittamisen jälkeiselle 

työllistymiselle
▪ kansalaisuus ja ammatillinen tutkinto muodostavat työllistymisen perustan



Opiskelemaan siirtymisen, opiskeluajan ja työelämään siirtymisvaiheen edistäviä ja vaikeuttavia tekijöitä opettajien kuvaamana



TULOSTEN POHJALTA TEHTÄVÄT TOIMENPIDESUOSITUKSET

Tarja Lang, FT, tutkimuspäällikkö, Omnia

TAUSTAA TOIMENPIDE-ESITYKSILLE

❑ Tulokset esitetään kehittävän työntutkimuksen ns. kolmannen vaiheen politiikkasuositus -tyyppisenä 
SWOT-analyysina

❑ Tulosten ja suositusten pohjalta esitetään: Maahanmuuttajien 1) menestymis- 2) kehittämis- 3) 
varautumis- ja 3) selviytymisstrategia oppilaitos-, työpaikka- ja yhteiskuntatasolla

❑ Miten nykyisistä vahvuuksista ja lähitulevaisuuden mahdollisuuksista voi muotoutua maahanmuuttajille 
kotoutumisen, opiskelun ja palkkatyössäkäynnin menestymisstrategia?

❑ Miten nykyiset heikkoudet voidaan minimoida lähitulevaisuuden mahdollisuuksien kanssa 
kehittämisstrategiaksi maahanmuuttajille kotoutumisen, opiskelun ja palkkatyössäkäynnin nykyistä 
paremmaksi mahdollistumiseksi?

❑ Miten lähitulevaisuuden uhkatekijät voidaan eliminoida minimiin nykyisten vahvuuksien kautta 
varautumisstrategisin keinoin maahanmuuttajille kotoutumisen, opiskelun ja palkkatyössäkäynnin 
mahdollistumisen osalta?

❑ Miten nykyisistä heikkouksista ja lähitulevaisuuden uhkatekijöistä voidaan luoda realistinen 
selviytymisstrategia maahanmuuttajille kotoutumisen, opiskelun ja palkkatyössäkäynnin osalta?



MENESTYMISSTRATEGIA

OPPILAITOS- JA TYÖPAIKKATASO

❑ Kielitaidon kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen tukeminen kielitietoisen toimintakulttuurin ja elinikäisen oppimisen 
periaattein vapaa-ajalla, opiskeluaikana ja työelämässä: kielellisten tukitarpeiden kartoittaminen ja tuen organisointi sekä toimintojen 
järjestäminen, kielellisen kehittymisen seuranta ja ohjaus, kielitaidon kehittymistä ohjaava vapaa-ajan toimintojen organisointi

❑ Ammatillisten valmiuksien saaminen sekä opiskelu- että äidinkielellä työllistymisen edistämiseksi Suomessa ja kotimaan 
työmarkkinoilla: oman äidinkielisen materiaalin tuottaminen opiskelun oheismateriaaliksi

❑ Opiskelijan monikielisyyden ja kulttuurisen taustan tunnistaminen ja arvostaminen eri alojen työmarkkinoilla: opiskelijan 
taitojen kartoittaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen työelämä- ja uraohjauksessa

❑ Opiskelijan, oppilaitostoimijoiden ja työnantajien yhteistyön tiivistäminen koulutuksellisten tavoitteiden (esim. 2. asteelta
korkea-asteelle siirtyminen) yhteensopivuuden tehostamiseksi: osapuolten tarpeiden kartoittaminen, yhteistyösopimukset, 
toiminnan ajantasaisuuden ja tuloksellisuuden seuranta

YHTEISKUNTATASO

❑ Elinikäisen oppimisen malliin luodaan jatkuvan kielen oppimisen malli: nykyisten kielellisten tukitoimintojen tarjonnan 
tehostaminen sekä kielitaidon kehittymisen arviointi eri-ikäisille ja eritasoisille kielen oppijoille heidän tarpeittensa ja tavoitteidensa mukaisesti

❑ Korkeasti koulutettujen vaativan suomen/ruotsin kielen koulutusmallin luominen: vapaaehtoisten suomen- ja ruotsin 
kielisertifikaattien määrittäminen

❑ Maahanmuuttajataustaisten opettajien ja työpaikkaohjaajien määrän lisääminen: rekrytointikäytännöissä positiivisen 
diskriminoinnin käyttöönotto

❑ Suomessa ja ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnistamis- ja tunnustamismallin sujuvoittaminen ja laajentaminen 
toiselle asteelle: valtakunnallisten tutkintokohtaisten AHOT-työkalupakkien luominen ja opiskelijoiden osaamispotentiaalin soveltava 
tunnistamis- ja tunnustamisperiaatteiden luominen & valtakunnallinen tutkintotasokohtainen ja ammattialoittainen määrittelykriteeristö



VARAUTUMISSTRATEGIA 

OPPILAITOS- JA TYÖPAIKKATASO

❑ Moninaisuuden edistäminen organisaatioiden henkilöstöstrategiseksi tavoitteeksi: maahanmuuttajien opiskelu- ja 
palkkatyössäkäynnin edistäminen sekä arkipäiväistäminen oppilaitos- ja työpaikkatasolla

❑ Oppilaitosrekisteridatan yhtenäistäminen sekä datan analyysiosaamisen lisääminen oppilaitosten strategisessa 
johtamisessa  toimintaresurssien lisääminen oppilaitosrekisteridatan käsittelyyn

❑ Oppilaitosrekisteridatan hyödyntämisen lisääminen opintomenestyksen seurannassa ja tukemisessa: varhainen 
puuttuminen opintopoluilta poikkeamistilanteissa

❑ Maahanmuuttajien kokemusasiantuntijuuden systemaattinen hyödyntäminen sekä opetuksessa että oppilaitos- ja 
työpaikkakäytäntöjen kehittämisessä: maahanmuuttajien osallisuuden lisääminen kehittämistyössä

YHTEISKUNTATASO

❑ Kielellisten tukimuotojen organisointi: kielellisten tukitarpeiden kartoittaminen ja tuen organisointi sekä toimintojen järjestäminen, 
myös kielellisen kehittymisen seuranta ja ohjaus työelämää varten

❑ Kannustinjärjestelmän kehittäminen suoritetuista tutkinnoista ja jatkuviin työsuhteisiin rekrytoinneista ennakoidun 
työvoimapulan ratkaisemiseksi: oppilaitos- ja työpaikkakohtaisen tulospalkkiotyyppisen kannustinjärjestelmän luominen

❑ Maahanmuuttajien kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaistoiminnassa: 
yhteistoiminnallisten menetelmien hyödyntäminen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin kehittäminen

❑ Nollatoleranssin käyttöönotto piilo- ja julkirasismin torjumiseksi oppilaitoksissa ja työpaikoilla: digitaalisen matalan 
kynnyksen puheeksi ottamisjärjestelmän luominen

❑ Kulttuuritietoisen työskentelyorientaation edistäminen osaksi piilo- ja julkirasismin torjuntaa oppilaitoksissa ja 
työpaikoilla: oppilaitos- ja työpaikkakohtainen resursointijärjestelmän luominen kulttuuritietoisen ja kulttuurisensitiivisen 
työskentelyorientaation mahdollistamiseksi



KEHITTÄMISSTRATEGIA

OPPILAITOS- JA TYÖPAIKKATASO

❑ Mentorointikäytänteiden vakiinnuttaminen aloittaville maahanmuuttajaopiskelijoille ja työntekijöille oppilaitoksissa sekä 
työyhteisöissä: valtakunnallinen mentorointimalli aloittaville maahanmuuttajaopiskelijoille ja työntekijöille

❑ Maahanmuuttajaopiskelijoiden yleissivistävän- ja ammatillisen opiskelun keskeyttämisten vähentäminen: 
maahanmuuttajaopiskelijoiden opinto-ohjauksen erityistuki

❑ Maahanmuuttajaopiskelijoiden erityishaasteiden huomiointi työharjoittelun valtakunnallisessa arvioinnissa: keskeisten 
maahanmuuttajaspesifien seurantaindikaattorien määrittäminen kokemusten hankkimiseksi työharjoittelusta ja työllistymisestä

❑ Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen työpaikoille: anonyymin rekrytoinnin mahdollistavan toimintamallin 
luominen

YHTEISKUNTATASO

❑ Kielikoulutusjärjestelmän vakiinnuttaminen osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää: jatkuvan kielen oppimisen malli ja 
vapaaehtoisten suomen ja ruotsin kielisertifikaattien määrittäminen

❑ Selkokielen alkeiden sisällyttäminen sekä peruskoulun oppimäärään että ammatilliselle toiselle- ja yleissivistävälle 
asteelle: selkokielen alkeet kansalaistaidoksi ja osaksi oppivelvollisuutta

❑ Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nykyistä paremmin maahanmuuttajille soveltuvaksi: oppisopimusjärjestelmän 
muuttaminen työnantajaa taloudellisesti motivoivaksi

❑ Oppilaitosten digitaalisten palveluiden kehittäminen tiedolla johtamisen tueksi: selkokielisen digiasiointiportaalin 
rakentaminen maahanmuuttajaopiskelijoiden ja oppilaitoshenkilökunnan yhteiseen käyttöön (ohjaus-, tuki- ja sopimuspankki)

❑ Maahanmuuttajien erityistarpeiden sisällyttäminen työyhteisöjen perehdyttämismalleihin: toimi- ja ammattialakohtaisen 
perehdytysmateriaalin valmistaminen työpaikoilla



SELVIYTYMISSTATEGIA

OPPILAITOS- JA TYÖPAIKKATASO

❑ Kielitietoisuuden edistäminen oppilaitosten ja työharjoittelupaikkojen toimintakäytänteissä: koulutus ja perehdytysmateriaali 
eri toimijoiden avuksi, toiminnan seuranta ja kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (oppilaitokset, Kela, TE-toimisto, työnantajat, 
maahanmuuttajajärjestöt

❑ Oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyön kehittäminen työharjoittelun onnistumisen edistämiseksi: tarpeiden kartoitus 
osapuolten välillä, yhteistyösopimukset ja soveltuvien toimintamallien kehittäminen sekä tuloksellisuuden seuranta ja opiskelijoiden 
osallistaminen prosessin kulkuun

❑ Neuvonnan ja ohjauksen selkeyttäminen maahanmuuttajien opiskelun ja työllistymisen tukemiseksi: neuvonnan ja 
ohjauksen tehostaminen maahanmuuttajien yksiöllisten opiskelupolkujen mahdollistumiseksi yhden asiointiluukun periaatteella 
(asiointiportaali)

❑ Monitoimijaisen oppilaitosyhteistyön kehittäminen (oppilaitokset, Kela, TE-toimisto, työnantajat, 
maahanmuuttajajärjestöt): yhteistyömahdollisuuksien- sekä joustavan tiedonkulun edistäminen ja mallintaminen

YHTEISKUNTATASO

❑ Kulttuuritietoisuuden lisääminen koulutus- ja työmarkkinoilla julki- ja piilorasismin minimoimiseksi: kulttuuritietoisuus osaksi 
oppilaitosten ohjauskäytänteitä ja työpaikkojen perehdyttämistä

❑ Valtakunnallinen ennakointitarve ennakoimattomaan ja nopeasti kasvavaan maahanmuuttoon koulutus- ja 
työmarkkinoilla toimimisen näkökulmasta:  valtakunnallisen ennakointisuunnitelman laatiminen ammattitaitoisen opetushenkilöstön 
riittävyyden ja työpaikkaohjaajien määrän varmistamiseksi

❑ Suoritettujen tutkintojen laadun sekä aikaisemman osaamisen tunnustamiskäytänteiden yhtenäisyyden varmistaminen 
oppilaitosten välillä:  koulutusjärjestelmän keskitetty valtakunnallinen ohjaus

❑ Viranomaisyhteistyötä vaikeuttavien byrokratialoukkujen poistaminen: lainsäädännön ajantasaistaminen ja keskinäisten 
ristiriitaisuuksien poistaminen maahanmuuttajien joustavasta koulutukseen- ja työmarkkinoille siirtymisestä



Maahanmuuttajaopiskelijan ääni − Näkökulmia opintoihin ja työelämään Suomessa
-tutkimus- ja kehittämishankkeen tarina jatkuu vielä sekä artikkeleina, joita
tutkijaryhmä on suunnitellut kirjoittavan ja julkaisevan, että mahdollisesti muina
julkisina puheenvuoroina, jotta maahanmuuttajien ääni kuuluu jatkossakin eri
keskustelufoorumeilla:
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❑ Minttu Räty: Monikulttuurisia ääniä Laurean arjesta. Laurea Journal, 16.12.2020:
https://journal.laurea.fi/monikulttuurisia-aania-laurean-arjesta/#94fe8104

❑ Leena Viinamäki, Anita Hietalahti, Kari Halme, Tarja Lang & Susanna Ahonen-Coly: 
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