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Opinnäytetyön  tavoitteena  on  selvittää  Helsingin  Diakoniaopiston
maahanmuuttajataustaisten  aikuisopiskelijoiden  kokemuksia  koulutuksesta.
Tutkimuksessa otettiin  huomioon maahanmuuttajataustaisten aikuisopiskelijoiden
tarpeet  ja  toiveet,  joiden  perusteella  heidän  koulutusuraa  voitaisiin  tukea.
Tutkimuksessa  koottiin  tietoa  minkälaista  tukea  maahanmuuttajataustaiset
opiskelijat  tarvitsevat  ja  miten  ohjausta  voitaisiin  kehittää,  jotta  heillä  olisi
kantaväestön  kanssa  tasavertaiset  mahdollisuudet  jatkaa  opintojaan
korkeakoulussa.

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto kerättiin teemahaastattelemalla
yksilöllisesti viittä ensimmäisen sukupolven aikuisopiskelijaa. Aineisto analysoitiin
teemoittelun avulla.

Tutkimustulokset  näyttävät,  että  aikuisopiskelijoilla  on  kotimaassaan  hankittua
koulutuksellista  ja  työelämän  kautta  saatua  osaamista,  jota  he  toivovat
hyödyntävänsä Suomessa. Aikaisemman osaamisen tunnistaminen Suomessa on
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tiedotuksen  lisäämisestä  koulutuksen vaihtoehdoista  Suomessa  ja  mahdollisista
koulutuspoluista.  Haastateltavat  arvostavat  saatua  ohjausta  ja  ohjauksessa
päädyttyihin ratkaisuihin. Ohjauksen merkitystä ja luottamusta pidetään tärkeänä.
Tutkimuksessa tuli esiin, että tuen ja ohjauksen tarve riippuu Suomessa asutusta
ajasta,  sosiaalisesta verkostosta ja  vertaistuesta.  Kulttuurisensitiivistä  osaamista
odotetaan  myös  harjoittelupaikan  ohjaajilta  ja  yhteisöltä.  Koulutusuraa  ja
integraatiota  tukee  suomen  kielen  opetuksen  lisääminen  ja  opiskelijoiden
monikulttuurisuuskasvatus.
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ABSTRACT

Katrin, Leinonen. Immigrant students’ experiences of the education and support in
Helsinki Diaconia College. 

63 p, 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2015. Diaconia University
of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Degree: Bachelor of
Social Services.

The aim of the thesis study was to clarify adult immigrant students’ experiences of
the  education  in  Helsinki  Diaconia  College.  The  study  focused  on  needs  and
hopes. In the study was gathered together facts which kind of support the students
need and how the support could be developed, so that they could be on the same
level with the non-immigrant people to continue their studies in university of applied
sciences.

The thesis is a qualitative study. The data was collected from the target group by
using  an  interview  method.  Five  students  with  immigrant  background  were
interviewed for the study. The data collected was analyzed by using the method of
theming.

The results showed that the adult students had gained an education already in
their home country and they got also had work experience from there, which they
hoped to be able to use in Finland. Often  the homeland studies were not valued in
Finland. The result of the study showed that information about study opportunities
and study paths were needed. Interviewees valued the given support. They felt that
guidance and confidence on student counsellor was important. In the study came
out that the support and guidance had connection to time spent in Finland, social
network and peer support. Cultural sensitive know-how was expected also from the
training  place  tutor  and  community.  Finnish  language  studies  supported  the
integration of immigrants.

Key words: immigrant, multicultural counselling, integration, education
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1 JOHDANTO 

Suomeen muutetaan asumaan monenlaisista  syistä  ja  maahanmuutto  on täällä

edelleen  uusi  ilmiö.  Suomessa  asuvat  ulkomaalaistaustaiset  henkilöt  ovat

ikärakenteeltaan nuoria. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista yli 60 prosenttia

on 15–44 -vuotiaita  ja  hieman yli  20  prosenttia  45–64 -vuotiaita  (Tilastokeskus

2012.) Yllä oleva osoittaa ikää jolloin ihminen voi aktiivisesti toimia työelämässä tai

koulutuksessa.  Suomessa  kuitenkin  maahanmuuttajataustaisten  henkilöiden

työttömyys on isompi verrattuna kantaväestöön.

Maahanmuuttajista  iso  osa  nuoria  jää  jo  peruskoulun  jälkeen  koulutuksen

ulkopuolelle.  Ensimmäisen  sukupolven  maahanmuuttajanuorista  noin

viisikymmentä prosenttia ei  jatka opintojaan peruskoulun jälkeen. (Tilastokeskus

2012.)  Siitä seuraa tasa-arvoon liittyvä ongelma ja yhteiskunnallinen eriytyminen

(Kolkka 2013, 63).

Opinnäytetyöni oli kvalitatiivinen tutkimus ja sen tarkoitus oli kerätä toisen asteen

koulutuksessa  olevilta  maahanmuuttajataustaisilta  opiskelijoilta  kokemustietoa

opiskelusta ja opiskeluun liittyvästä tuen tarpeesta. Opinnäytetyön työelämätaho

on Diakonia-ammattikorkeakoulun ROMAKO-hanke, joka valmistelee Opin portailla

-hanketta.  Tavoitteenani  oli  koota  kokemustietoa  ja  esittää  kokemustiedon

perusteella  ehdotuksia  Opin  portailla  -hankkeeseen  maahanmuuttajataustaisten

toisen  asteen  opiskelijoiden  tuen  tarpeesta,  jotta  maahanmuuttajataustaisten

henkilöiden koulutusmahdollisuuksia ammattikorkeakoulussa voisi sujuvoittaa.

Henkilön  maahanmuuttajatausta  ei  saa  olla  syrjivä  tekijä  koulutus-  ja
työmarkkinoilla.  Usein  maahanmuuttajataustaisen henkilön  lähtökohdat  opiskella
ovat  heikommat  verrattuna  kantaväestöön.  Yhdeksi  syyksi  siihen  on  heikompi
suomen  kielen  osaaminen.  Maahanmuuttajataustainen  henkilö  saattaa  tarvita
tukea,  jotta  hän  olisi  tasavertaisessa  asemassa  suomea  äidinkielenä  puhuvien
opiskelijoiden kanssa jo 
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koulutuksen  hakuvaiheessa.  Koulutuksen  kautta  maahanmuuttajataustaisen

henkilön  osallisuus  yhteiskunnassa  parantuu  ja  hänen  työmarkkina-asema

vahvistuu.

Suomessa yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden

toteutumista.  Yhdenvertaisuuden  toteutumista  edesauttaa

maahanmuuttajataustaisten  henkilöiden  positiivinen  erityiskohtelu,  jolloin

tarvittavilla toimenpiteillä on mahdollisuus tukea yhdenvertaisuuden toteutumista.

(Yhdenvertaisuuslaki 20.1.21/2004.)

Minulla on opintojen aikana noussut  kiinnostus maahanmuuttajien tasa-arvon ja

osallisuuden  tukemiseen  tehtävään  työhön.  Olen  maahanmuuttajataustainen  ja

aloittanut  sosionomiopiskelut  maahanmuuttajien  orientoivassa  ryhmässä.

Opinnäytetyön  aihe  oli  esitetty  Diakonia-ammattikorkeakoulun  oppimisalustalla.

Otin  yhteyttä  opinnäytetyön  työelämän  yhteyshenkilöön  ja  esitin  toiveen  tehdä

tutkimustyön edellä mainitusta aiheesta. 

Maahanmuuttajien  koulutuksen  tavoitteena  on  luoda  edellytyksiä  ja  valmiuksia

osallistua  tasavertaisesti  suomalaisessa  yhteiskunnassa.  Maahanmuuttajien

koulutusta  pyritään  kehittämään  ja  opintoja  tukemaan.  Ammatilliseen

peruskoulutukseen  osallistumista  tuetaan  valmistavalla  koulutuksella.

Koulutukseen  osallistumisen  edellytys  niin  valmistavassa  koulutuksessa  kuin

ammatillisessa koulutuksessa on suomen tai ruotsin kielen taito sekä opiskelijan

oppimisvalmiudet. (Opetus- ja kulttuuriministeriö i. a.)

Korkea-asteen  koulutukseen  valituksi  tuleminen  on  ollut  ja  on  edelleen

maahanmuuttajataustaisille  henkilöille  haasteellista  (Karhia  2005,  1).

Maahanmuuttajataustaisten  osuus  korkeakoulujen  opiskelijoista  on  pieni.  Siitä

syystä  opiskelijavalintaa,  kielikoulutusta  ja  tiedotusta  kehitetään.  Erilaisia

mahdollisuuksia  osallistua  ammattikorkeakoulun  opinnoissa  on  jo  luotu.

Maahanmuuttajataustaisille  henkilöille  järjestetään  ammattikorkeakouluun
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valmentavia  koulutuksia.  Avoimessa  korkeakouluopetuksessa  sekä  erillisellä

opinto-oikeudella  on  mahdollisuus  suorittaa  tutkinnon  osia.  (Opetus-  ja

kulttuuriministeriö i.a.)
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2 MAAHANMUUTTOON LIITTYÄT KÄSITTEET

Suomen  virallinen  väkiluku  oli  vuoden  2013  menneessä  5  451  270  henkilöä.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 lopussa suomea äidinkielenä puhuvia asui

suomessa 4 869 362 henkilöä, eli 89,3 prosenttia väestöstä. Vieraskielisten määrä

oli 5,3 prosenttia vuoden 2013 menneessä eli 289 068, mikä on lähes yhtä paljon

kuin ruotsinkielisiä. Ruotsia puhuvia henkilöjä oli suomessa 290 910, mikä on 5,3

prosenttia väestöstä. Saamea äidinkielenä puhuvia oli suomessa 0,04 prosenttia

väestöstä.  Tilastokeskus  on  ennustanut,  että  vieraskielisten  määrä  Suomessa

nousee. (Tilastokeskus 2014.)

2.1 Maahanmuutto

Ihmiset muuttavat erilaisista syistä. Muutto tapahtuu turvapaikkaprosessin kautta,

perhesiteen  perusteella,  työperusteisen  maahanmuuton  tai  opiskelijoiden

maahanmuuton seurauksena. Suomeen otetaan myös vuosittain kiintiöpakolaisia.

Vuonna 2013 suurin osa myönteisistä turvapaikkahakemusten päätöksistä tehtiin

Irakin,  Somalian  ja  Venäjän  kansalaisille.  Perhesiteen  perusteella  oleskelulupia

myönnettiin  eniten  Venäjän,  Intian  ja  Somalian  kansalaisille.  EU  –kansalaisten

rekisteröintejä  perhesiteen  perusteella  vuonna  2013  tapahtui  3506.

(Maahanmuuttovirasto i.a.) 

Maahanmuuttoon liittyy paljon kysymyksiä. Millä perusteilla Suomeen muutetaan?

Mitkä ovat maahanmuuttajien oikeudet ja velvollisuudet? Kuinka he löytävät oman

paikkansa  suomalaisessa  yhteiskunnassa?  Julkiselta  vallalta  odotetaan

maahanmuuttoon  liittyvien  asioiden  hallitsemista.  (Martikainen,  Saukkonen  &

Säävälä 2013, 14.)
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2.2 Maahanmuuttaja

Maahanmuuttajaksi  määritellään  henkilö,  joka  on  syntyperältään  ulkomaan

kansalainen  ja  muuttanut  Suomeen  asumaan.  Maahanmuuttaja  on  siirtolainen,

pakolainen,  turvapaikanhakija  tai  paluumuuttaja.  (Talib  2000,  64.)

Maahanmuuttoviraston  mukaan  maahanmuuttaja  on yleiskäsite,  joka  tarkoittaa

kaikkia eri syystä maasta toiseen muuttavaa henkilöä (Maahanmuuttovirasto i.a.).

Maahanmuuttajan tehtäväksi katsotaan säilyttää oma kulttuurinsa ja samalla oppia

suomalaisen kulttuurin malli (Mammon 2010, 18 ).

Maahanmuuttajien  integraatiota  suomalaiseen  yhteiskuntaan  autetaan

kotouttamisella.  Lain  kotoutumisen  edistämisestä  tarkoitus  on  edistää

maahanmuuttajan  osallisuutta,  tasa-arvoa,  yhdenvertaisuutta,  sekä

vuorovaikutusta  eri  väestöryhmien  kesken.  Maahanmuuttajien

kotoutumiskoulutukseen voi sisältyä aikaisemmin hankitun osaamisen ja tutkinnon

tunnustamista sekä ammatillista suunnittelua ja uraohjausta. Kotoutumiskoulutus

toteutetaan pääsääntöisesti  työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena,  mutta  myös

omaehtoisena koulutuksena. Näin olleen myös korkeakouluopinnot voi sisällyttää

kotoutumiskoulutukseen.  Koulutus  on samalla  osallisuutta  yhteiskunnassa.  (Laki

kotoutumisen edistämisestä 30.12.1386/2010.)

2.3 Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus  on  eri  kulttuuritaustaisten  ihmisten  rinnakkaiseloa  ja  heidän

välistä vuorovaikutusta (Hammar-Suutari 2009, 70). Monikulttuurisuus on erilaisten

ihmisten  olemista  samassa  ajassa  ja  tilassa.  Suomessa  monikulttuurisuutta

käsitellään yleensä maahanmuuttajuuden tuomana. (Mammon 2010, 18.) Laajasti

ajatellessa  samaan  kulttuuriin  kuuluvat  ne  ihmisryhmät,  jotka  kokevat  itsensä
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samanlaiseksi ja joilla on samanlaiset tavoitteet, tarpeet ja taustat ( Korhonen &

Puukarin 2013, 12).

Monikulttuurisuudesta  voi  puhua silloin,  kun  siinä  on  mukana tasavertaisuus ja

avoimuus.  Suomessa  erityisesti  maahanmuuttajat  joilla  on  pakolaistausta,  ovat

usein tukitoimien ja valtaväestön hyvän tahdon varassa. (Mammon 2010, 18.)
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3 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

3.1 Koulutuksellinen oikeudenmukaisuus

Kaikilla lapsilla ja nuorilla pitää olla mahdollisuus koulutukseen riippumatta heidän

asuinpaikasta,  perheen  sosioekonomisesta  asemasta,  sekä  etnisestä  ja

kulttuurisesta taustasta. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön opiskelijoiden

opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelman yhtenäisiä perusteita, mutta otetaan

huomioon oppilaiden taustat. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on järjestetty

valmistavaa  opetusta,  oman  äidinkielen  ja  suomen  kielen  opetusta.

Ammattikorkeakouluissa  järjestetään  ammattikorkeakouluihin  valmentavaa

koulutusta vuodesta 2010 alkaen. (Martikainen, Saukkonen & Säävälä 2013, 191–

192.)

Maahanmuuttajien koulutuspääoma jää usein käyttämättä uudessa maassa, koska

kotimainen koulutus on arvostetuinta ja se on yhteiskuntasidonnaista. Koulutus on

inhimillinen pääoma ja muuttoliike aiheuttaa ongelmaa sen pääoman siirtämisessä.

(Forsander  2013,  231.)  Henna  Kyhän  (2011)  mukaan  koulutus  on

kulttuurisidonnaista ja tutkinnot vieraissa maissa ovat sisällöltään erilaiset. Toisen

maan tutkinto ja saatu osaaminen sisältävät niitä arvoja, jotka ovat nimenomaan

sen tietyn maan yhteiskunnassa arvokkaat. Suomessa on tutkinnon tunnustamis-

ja  rinnastamisjärjestelmän  avulla  yritetty  tilannetta  helpottaa.  (Kyhä  2011,  13.)

Maahanmuuttajat  saavat  suomalaisessa  ammatillisessa  koulutuksessa

mahdollisuuden täydentää kotimaassa hankittua  koulutusta.  Koulutuksen aikana

he  saavat  tukea  integraatiokehitykselleen  ja  valmiuksia  hakea  työelämään  tai

jatkokoulutukseen. (Puukki 1998, 5.)
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Ulkomaisen  tutkinnon  tunnustaminen  on  merkittävä  työllistymisen  edistäjä.

Tutkinnon  tunnustaminen  näyttää,  että  maahanmuuttaja  omaa  suomalaisessa

työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmiutta. Jos ulkomaista tutkintoa ei voi 

tunnustaa, se voi tulla yhdeksi syrjiväksi tekijäksi. (Kyhä 2010, 46.)

Maahanmuuttajilla  pitää  olla  mahdollisuudet  aloittaa  opiskelu

ammattikorkeakoulussa  kun  hakija  täyttää  koulutukseen  pääsyn  edellyttämät

vaatimukset.  Opiskelijavalintojen  kehittäminen  parantaa  samalla

maahanmuuttajanaisten  tasavertaisempaa  osallistumista  yhteiskunnan

toimintoihin. On todettu, että maahanmuuttajataustaisten naisten osallistuminen ja

suomen  kielen  osaaminen  on  vähäisempää  kuin  miesten.  Suomen  kielen

taitamattomuus  on  vaikeuttanut  onnistumista  ammattikorkeakoulujen

pääsykokeissa. (Puukki 1998, 10–11.)

Nykyään  pidentyvät  työurat  vaativat  joskus  uudelleenkouluttamista.  Siitä  syystä

koulutusjärjestelmän pitää tarjota opiskelumahdollisuuksia elämän eri  vaiheessa.

Työvoimapolitiikassa  koulutuksella  on  tärkeä  rooli  työurien  pidentämisen  ja

työhyvinvoinnin  kannalta.  Aikuisten  koulutusmahdollisuuksien  takaaminen  on

tärkeää.  Maahanmuuttajataustaisilla  ihmisillä  on  hankaluuksia  päästä

koulutukseen, vaikka he ovat saaneet osaamista työelämässä. Tulevaisuudessa

maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pääsy koulutukseen tulee  vaikeutumaan

lisää, koska he hakevat yleishaussa samoja opiskelupaikkoja joihin on muutenkin

paljon  hakijoita.  Huonommassa  asemassa  ovat  myös  ne  korkeasti  koulutetut

ulkomaalaistaustaiset  ihmiset,  jotka  ovat  olleet  pitkään  työelämässä,  mutta

työelämän  rakennemuutosten  takia  jääneet  työttömäksi.  Myös  keskeneräisen

tutkinnon kanssa uudelleenkouluttautuminen on haastava. (Kolkka & Karjalainen

2013, 52-53.)

Kotimaassa koulutuksen kautta saavutettu sosiaalinen ja kulttuurinen kompetenssi

siirtyy  maasta  toiseen.  Omaksuttujen  tietojen,  taitojen,  sosiaalisten

ominaisuuksien,  verkostojen  ja  oman  persoonan  kautta  maahanmuuttajalla  on
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paremmat mahdollisuudet omaksua uudessa kotimaassa tarvittavat tiedot. Vaikka

korkeampi  koulutus  ei  takaa  hyvää  työmarkkina-asemaa,  se  antaa  vahvemmat

lähtökohdat työmarkkina-aseman parantamiseen. ( Kyhä 2010, 65.)

Maahanmuuttajien  kieliongelma  on  merkittävä  este  koulutukseen  pääsemiseen.

Pääkaupunkiseudun suurimat ulkomaalaistaustaisten ryhmät (virolaiset, venäläiset,

ruotsalaiset, somalialaiset, kiinalaiset, irakilaiset, afganistanilaiset, iranilaiset) eivät

näy vastaavasti  korkeakoulun opiskelija-  ja  hakijamäärissä.  HERA Competense

-tutkimukseen  osallistuneet  Hämeen  ammattikorkeakoulun  (HAMK),  Lahden

ammattikorkeakoulun (Lamk), Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) ja Metropolia-

ammattikorkeakoulun  (Metropolia)  maahanmuuttajataustaiset  opiskelijat

opiskelevat  pääsääntöisesti  englanninkielisessä  koulutusohjelmassa.  Kiinnostus

suomenkieliseen koulutusohjelmaan on iso,  mutta  sisäänpääsy vähäinen.  Myös

englanninkieliseen  koulutusohjelmaan  sisäänpääsy  on  alhainen.

Maahanmuuttajataustaisten hakijoiden määrä osoittaa tarvetta toimenpiteisiin, jotta

suurempi  määrä  maahanmuuttajataustaisia  hakijoita  voitaisiin  hyväksyä  niin

suomenkieliseen  kuin  englanninkieliseen koulutusohjelmaan.  (Tikkanen,  Kemppi

ym. 2011, 41.)

Tuki-  ja  ohjauspalveluja  tarjoavat  organisaatiot  esittivät  oman  seuraavan

näkökulman:  Maahanmuuttajille  tulisi  lisätä  välttämättömiä  neuvontapalveluja  ja

koulutus-palveluja, muunto- ja täydennyskoulutusta eri koulutusaloilla sekä luoda

erityiskoulutusohjelmia. (Tikkanen & Kemppi ym. 2011, 42.)

3.2 Maahanmuuttajien aikuiskoulutus

Aikuiskoulutukseen hakeutuvan  osaaminen on selvitettävä.  Tämä on ohjeistettu

aikuiskoulutuksen  henkilökohtaistamismääräyksessä.  Koulutukseen  hakijan  voi

ohjata tutkinnon tai sen osien suorittamiseen sekä neuvoa hänelle vaihtoehtoisia

tapoja. (Wilhelmsson 2010, 7.)



15

Suomen  koulutusrakenne  tarjoaa  kaikille  opiskelijoille  mahdollisuuden

maksuttomaan  tutkintotavoitteiseen  koulutukseen.  Tämä  ei  valitettavasti  takaa

yhdenvertaisuutta  eri  väestöryhmien  välillä  koulutukseen  osallistumisessa  ja

tutkinnon  suorittamisessa.  Tarvitaan  toimenpiteitä,  jotka  tehokkaasti  lisäävät

tasavertaisuutta  koulutuksen  jakautumisessa.  Koulutusjärjestelmän  tarkastelu

uudesta  näkökulmasta,  edellyttää  perusteellisia  rakenteellisia  uudistuksia  koko

koulutusjärjestelmässä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 11.)

Opiskelijan tausta vaikuttaa koulutusjärjestelmässä etenemiseen jo peruskoulussa

tai  vielä  varhaisemmassa  vaiheessa.  Tämä  tarkoittaa,  että  jo  perusasteen

opintotuloksilla on vaikutus korkeakouluun pääsemisellä. Tasa-arvon toteutuminen

korkea-asteella  edellyttää  tasa-arvoa  tukevia  toimenpiteitä  jo  koulutuksen

alemmalla  tasolla.  Tasa-arvoa  tukevien  toimenpiteiden tuloksena nuoret  olisivat

hakeutuessaan  korkeakouluihin  ja  toisen  asteen  koulutuksiin  tasa-arvoisessa

asemassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 11.)

Opetusministeriön Koulutus ja  tutkimus vuosina 2011–2016 -suunnitelmassa on

tuotu  esiin,  että  maahanmuuttajanuoria  siirtyy  lukiokoulutukseen  vähän,  mikä

vaikuttaa  siirtymiseen  korkeakouluihin.  Yhtenä  syynä  ovat  maahanmuuttajien

heikoksi kokemansa suomen kielen osaaminen. Perusopetuksen lisäopetuksella ei

ole  ollut  riittävästi  hyötyä  kielellisten  valmiuksien  parantamiseen.  Suunnitelman

useammasta  tavoitteesta  tuon  esimerkkinä  opinnäytetyön  kannalta  tärkeimmät.

Tavoitteena  on,  että  maahanmuuttajat  ja  maahanmuuttajataustaiset  osallistuvat

koulutukseen  samassa  suhteessa  kuin  suomea  äidinkielenä  puhuvat.

Maahanmuuttajien  korkeakoulutukseen  pääsyä  mahdollistetaan  kehittämällä

ohjausta,  opiskelijavalintaa  ja  maahanmuuttajille  tarkoitettuja  tukitoimia.

Korkeakoulut tarjoavat maahanmuuttajille tutkinnon osia ja erilaista omaehtoiseen

opiskeluun  sekä  työvoimakoulutuksena  hankittavaksi  tarkoitettua

täydennyskoulutusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 12–13.)
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Pääsykokeissa  käytettävät  psykologiset  testit  ovat  suunniteltu  länsimaista

kulttuuria huomioon ottaen. Testit ovat myös kielellisesti monimutkaisia. (Seppälä

& Wil-helmsson 2010, 6.) Testattavan ja testaajan kulttuuriset taustatekijät tulee

ottaa huomioon ja se on haasteellista,  mutta  testauksista luopuminen aiheuttaa

tilanteen, jossa osaaminen ei tule esiin. (Seppälä & Wilhelmsson 2010, 6).

Osaamisen  tunnistaminen  lisää  maahanmuuttajien  yhtäläisiä  mahdollisuuksia

suomalaisten  kanssa  (Wilhelmsson  2010,  27).  Aikaisemman  osaamisen

tunnistaminen ja tunnustaminen on haasteellisia (Seppälä & Wilhelmsson 2010, 6–

7). Osaaminen on hyvin tulkinnanvarainen. Maahanmuuttajilla on osaamista, jota ei

pystytä  virallisesti  rekisteröidä  osaamiseksi,  tai  on  osaamista  jota  ei  osata

tunnistaa. (Seppälä & Wilhelmsson 2010, 14–15.) 

Opetusministeriö  vastaa ulkomailla  hankitun osaamisen tunnustamisjärjestelmän

kehittämisestä,  tutkimustehtävissä  toimivien  ulkomaalaisten  maahanmuuton

edistämisestä,  maahanmuuttajien  opiskelumahdollisuuksien  ja  osallisuuden

kehittämisestä  sekä  oman  kulttuurin  tukemisesta.  Lapsi-  ja  nuorisopolitiikan

kehittämisohjelman  2007–2011  mukaan  tavoitteena  on  koulutusmyönteisten

asenteiden  vahvistaminen  yhteistyössä  lasten  ja  nuorten  vanhempien  kanssa.

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2009, 7–9.)

Opetusministeriön strategian 2020 päämääränä on, että maahanmuuttajataustaiset

toimisivat  tasavertaisesti  yhteiskunnassa  ja  heidän  koulutustasonsa  olisi

samanvertainen kantaväestön kanssa. (Opetus ja kulttuuriministeriö 2010, 4.)

Maahanmuuttajanuorten  koulutuspolut  poikkeavat  usein  kantaväestön  poluista.

Pitää  kuitenkin  muistaa,  että  maahanmuuttajataustaiset  nuoret  eivät  ole

homogeeninen  ryhmä.  Yksi  merkittävä  vaikuttava  tekijä  on  siinä,  milloin

maahanmuuttajataustaisen  henkilön  koulutie  Suomessa  on  alkanut.  Toinen  on

aloittanut päiväkodin jälkeen ja toinen siirtynyt suomalaiseen koulutusjärjestelmään

aloitettuaan  koulunkäynnin  jo  lähtömaassa.  Mitä  myöhemmässä  vaiheessa
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koulunkäynti  Suomessa aloitetaan, sitä haastavampaa on koulutyö.  (Valtonen &

Korhonen 2013, 225.)

4 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSELLINEN OHJAUS 

Ohjauksella  tarkoitetaan  ohjaajan  ja  ohjattavan  välisen  vuorovaikutuksen  avulla

tehtävää auttamistyötä, jolloin ohjattavan ongelmiin ja elämänhaasteisiin on tavoite

löytää  ratkaisuja  perehtymällä  kokonaisvaltaisesti  hänen  elämäntilanteeseen.

(Puukari & Korhonen 2013, 16.)

Maahanmuuttajien  ohjauksessa  tulee  esiin  monikulttuurisen  ohjauksen  käsite.

Monikulttuurinen ohjaus tarkoittaa, että ohjaaja ja ohjattava ovat eri kulttuureista,

esimerkiksi heillä on eri äidinkieli tai etninen tausta. Monikulttuurinen ohjaus vaatii

ohjaajalta  osaamista,  koska  kulttuurista  johtuvien  asenteiden,  ajatustapojen  ja

arvojen erilaisuus saattaa tehdä ohjauksen haasteelliseksi ja vaikuttaa enemmän

kuin  erilainen  äidinkieli.  Maahanmuuttajataustaista  henkilöä  monikulttuurisella

ohjauksella autetaan suunnistamaan uudessa kulttuurissa. Monikulttuurinen ohjaus

vaatii  ohjaajalta  kulttuurisensitiivisyyttä,  kommunikointia  ja  toimintaa  ihmisen,

ryhmien  ja  kulttuurien  välillä.  (Bartis  2010,  14–16.)  Ohjauksen  avulla  tuetaan

maahanmuuttajan integroitumista yhteiskuntaan ja yhteisöön (Puukari & Korhonen

2013,  19).  Monikulttuurisen  ohjauksen  toiminta-areenat  ovat  kotoutumisen,

opiskelun,  työelämän,  vapaaehtoistyön  ja  yhdistysten  toimipaikoissa  (Puukari  &

Korhonen 2013, 21).

Ohjaajan on ymmärrettävä  eri  kulttuureista  tulevien ihmisten maailmankuva.  Se

edellyttää  jatkuvaa  tiedon  hankkimista.  Ohjaustilanteessa  pitää  ottaa  huomioon
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erityisesti  ohjattavan arvomaailma ja mahdolliset viestintään liittyvät erot. Lisäksi

eri  kulttuureista  tuleville  ohjattaville  pitää  soveltaa  erilaisia  lähestymistapoja.

Haasteena monikulttuurisen ohjauksen tehokkuudelle voi olla eri organisaatioiden

monokulttuurinen toimintatapa. (Puukari & Korhonen 2013, 20.)

Ikäläisen ym. mukaan (Nisula 2011, 30.) monikulttuurisessa ohjauksessa tarvitaan

uudenlaisia  ja  joustavia  työskentelytapoja,  koska  länsimainen  tyyli  auttaa  ei

välttämättä  sovellu  kulttuurien  välisiin  kohtaamistilanteisiin.  Esimerkiksi

kahdenkeskiset keskustelut, avoimuus, omien tunteiden ja toimintojen analysointi

eivät  ole  toimivia  kaikissa kulttuureissa.  Puukarin  ja  Launikarin  mukaan (Nisula

2011,  30)  onnistuneen  monikulttuurisen  auttamistyön  edellytys  on  työntekijän

kulttuurisensitiivisyys ja kyky kehittää asiakastyöhön sopivia tekniikoita.

4.1 Ohjaus tukena integraatiossa

Maahanmuuttajan  integraatio  uuteen  kulttuuriin  sisältää  kulttuurisen

kehitystehtävän.  Tehtävänä  on  vieraan  kielen  oppiminen,  psyykkinen  vahvuus,

refleksiivisyys  opiskelussa,  sisäisen  motivaation  löytäminen  ja  sen  ylläpito.  Ne

kehitystehtävän haasteet kuuluvat oman identiteetin rakentamiseen. Kulttuurinen

kehitystehtävä  on  samalla  valtautumisprosessi.  Maahanmuuttajan

valtautumisprosessi  tarkoittaa  yleistä  riippuvuuden  vähenemistä,  omien

vaikutusmahdollisuuksien  lisääntymistä,  tasavertaista  osallistumista  yhteisössä

sekä  mahdollisuutta,  halukkuutta  ja  osaamista  vaikuttaa  ympäristöön,  joilla  on

merkitystä  oman elämän kannalta.  Maahanmuuttajatyötä  tekevillä  henkilöillä  on

suuri  merkitys  maahanmuuttajien  valtautumisprosessissa.  (Puukari  &  Taajamo

2007,  15.)  Voimaantuminen  on  ihmisen  sisäinen  prosessi.  Se  ilmenee

itseluottamuksen,  elämänhallinnan  kasvuna  ja  voiman  tunteena.  Ohjaajan

tehtävänä  on  mahdollistaa  voimaantumisen  prosessi  siten,  että  asiakas  itse

tunnistaa,  rakentaa  ja  suuntaa  omat  voimavaransa.  (  Juujärvi,  Myyry  &  Pesso

2007, 194.)
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Usein muuton jälkeen maahanmuuttaja määrittelee uudelleen omaa identiteettiään

ja  kohtaa  käytännöllisiä  ja  rakenteellisia  haasteita.  Onnistunut  identiteettityö

uudessa  ympäristössä  perustuu  sille,  että  hän  löytäisi  dialogisen  sillan

lähtökulttuurin ja uuden kulttuurin välille. (Puukari & Taajamo 2007, 14–15.)

Identiteetin  rakentaminen  alkaa  lapsuudessa,  jolloin  ympäröivät  ihmiset  ovat

lapselle peili, jossa hän katsoo itseään. Identiteetin käsitettä voi tarkastella monella

tavalla.  (Hurskainen  2005,  24.)  Ihmisellä  on  esimerkiksi  ammatti-,  kulttuuri-,

etninen-  ja  sukupuoli-identiteetti.  Identiteetti  ei  ole  pysyvä  vaan  on  jatkuvassa

muutosprosessissa. ( Wilhemson 2010, 27.)

Identiteetti  muodostuu  kaikesta  mikä  aiheuttaa  kokemuksen  ainutlaatuisesta

minästä,  erilaisista  rooleista  elämässä  ja  muiden  näkemyksistä.  Käsitettä

käytetään  usein  minään  liittyvänä  käsitteenä.  Identiteetti  on  myös  johonkin

kuulumista,  pysyvyyden  ja  jatkuvuuden  tunnetta.  Maahanmuutto  on  yksi

identiteettiä  muokkaava  tekijä.  (Vahvaselkä  &  Layne  2010,  23.)  Muuton  takia

ihminen  saattaa  menettää  hänen  käsityksensä  itsestään  tukevat  peilikuvat.

Maahanmuuttajana hän saa uuden identiteetin, jonka seurauksena voi epävakaan

tunnetilan  takia  syntyä  identiteettikriisi.  Silloin  ihminen  saattaa  tuntea  itsensä

vieraaksi ja arvottomaksi. Opiskelijayhteisössä vastaava voi näyttäytyä kilpailuna

hyvästä  arvosanasta.  Riskinä  on  opiskelijan  uupumus.  Maahanmuuttaja  ei  koe

aina kriisiä.  Muutto  voi  olla positiivinen asia  eteenkin silloin,  kun ihminen on jo

lähtömaassaan  suunnitellut  kouluun  pääsemistä  ja  on  aktiivinen.  (  Hurskainen

2005, 24.)

Maahaanmuuttajan  vahvat  suhteet  läheisiin  ja  omaan etniseen yhteisöön,  sekä

samanaikaisesti  enemmistön  kanssa  ystävystyminen  vahvistavat  hänen

identiteettiä.  Siitä  syystä  on  todettu,  että  maahanmuuttajan  oman  kulttuurin

tukeminen  on  tärkeä.  (Wikström,  Haikkola,  &  Laatikainen  2014,  94).  Ihmisen

identiteetti  muodostuu  hänen  omista  arvoista,  asenteista  ja  subjektiivisesta
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kokemuksesta  itsestään,  sekä  ympäristöstä  saadusta  positiivisesta  tai

negatiivisesta palautteesta. (Mammon 2010, 25.)

4.2 Maahanmuuttajien ohjauksen tarkoitus

Ohjauksessa etsitään rakentavia tapoja toimia yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä,

ottamalla  huomioon  ihmisen  arvomaailma  ja  kulttuuritausta.  Monikulttuurisessa

ohjauksessa  on  erityisesti  tärkeä  ottaa  huomioon  kulttuurinen  erilaisuus  ja  sen

tuomat haasteet, johon ohjaaja ja ohjattava etsivät yhdessä ratkaisuja. Ohjaustyötä

tekevän ihmisen tai yhteisön on oltava jatkuvassa kehityksessä, jotta ohjattavan voi

kohdata kulttuurisensitiivisesti osaamalla luovasti käyttää eri menetelmiä. (Puukari

& Korhonen 2013, 16.)

Ohjauksen tavoite on auttaa ihmistä parantamaan oman elämänsä laatua. Ohjaaja

on  asiantuntija,  joka  auttaa  ohjattavaa  työstämään  kokemuksiaan,  käyttämään

voimavarojaan,  ratkaisemaan  ongelmiaan  ja  tukemaan  opiskelua.  Ohjauksen

avulla opiskelija autetaan tekemään valintoja, päätöksiä, oppimaan arvioimaan ja

analysoimaan opiskeluun liittyviä tekijöitä. (Bartis 2010, 14.)

Ohjaajan rooli on antaa ohjattavalle toivoa sekä avartaa näkemystä ympäristöstä

niin,  että  se  auttaa  maahanmuuttaja  oman  elämän  rakentamisessa  uudessa

kotimaassa. Tämä tie on pitkä prosessi (Puukari & Taajamo 2007, 20.)

4.3 Onnistuneen ohjauksen lähtökohdat

Maahanmuuttajatyötä tekevälle ohjaajalle on iso vastuu ohjattavan valtautumiselle.

Maahanmuuttajaa  on  kohdattava  kulttuurinsa  jäsenenä  ja  yksilönä

samanaikaisesti.  Monikulttuurisen  ohjauksen  onnistumiseen  tarvitaan  aitoa

dialogia. (Puukari & Taajamo 2007, 17) Oman kulttuuritietouden avulla ohjaaja voi
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ohjausprosessin  aikana  auttaa  ohjattavaa  tarkastelemaan  omaa  tilannetta  ja

suhdetta  kulttuuriin.  Hänen  on  kuitenkin  vältettävä  pinnallisten  ja  yleisten

havaintojen tekeminen. Ilman monikulttuurista osaamista ohjaaja ei voi tiedostaa

kulttuuristen  erojen  merkitystä.  (Puukari  &  Taajamo  2007,  20.)

Monikulttuurisuustyöntekijän on oltava kulttuurisensitiivinen.  Kulttuurisensitiivisyys

tarkoittaa  erilaisten  kulttuurien  tuntemista  ja  kulttuurien  erityispiirteiden

tunnistamista. Se edellyttää omien arvojen ja asenteiden tunnistamista, sekä oman

kulttuurin  reflektoimista  omaan  toimintaan.  Kulttuurisensitiivisyys  mahdollistaa

rikastavan  kokemuksen  eri  kulttuurien  edustajien  välisessä  kohtaamisessa  ja

monikulttuurisuuden kehittymisen. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 267.) Korhosen

ja Puukarin (2013, 371) mukaan ohjaus- ja asiakastyössä tämä tarkoittaa lisäksi

oman ja toisen kulttuurin historian ja uskomusten tuntemista sekä niiden reflektiota

yksilöön.  Erilaisuuden  takana  on  nähtävä  aina  ensisijaisesti  ihminen.  Toisen

ihmisen kunnioitus ja halu auttaa ovat kulttuurisensitiivisyyden perusta.

Maahanmuuttajataustainen opiskelija voi lopettaa ohjaukseen osallistumisen, jos

hän  tuntee  että  ei  tule  kulttuuritaustansa  takia  ymmärretyksi.  Ohjattavan

ymmärtämiseen  ohjaaja  tarvitsee  tietoa  hänen  historiasta  ja  nykyelämästä.

Ohjaajan on hyväksyttävä ja ymmärrettävä toiseen kulttuuriin kuuluvan ohjattavan

maailmakatsomus. Hänen on osattava kehittää ohjattavan kulttuuritaustaan sopivia

ohjausmenetelmiä  ja  olla  tietoinen  yhteiskunnallisista  tekijöistä.  (Lairo  &  Leino

2007, 50)

Vuorovaikutustilanteiden  ongelmat  syntyvät  usein  sen  takia,  että  ihmiset  ovat

kasvaneet  erilaisissa  toimintaympäristöissä.  Vuorovaikutuksessa  ja  toiminnassa

erilaisissa  ympäristöissä  kasvaneet  eivät  tunne  toistensa  vuorovaikutuksen

kannalta  keskeisiä  arvoja,  vuorovaikutus-  ja  toimintatapoja.  (Raunio,  Säävälä,

Hammar-Suutari,  Pitkänen  2011,  22.)  Ohjaajan  kulttuurien  väliseksi

kompetenssiksi kuvataan valmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja osaamista kohdata eri

kulttuurisista taustoista tulevia ihmisiä (Raunio ym. 2011, 27).
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Työntekijän  pitää  olla  sitoutunut  ymmärtämään  erilaisista  kulttuureista  tulevien

ihmisten  elämäntapaa.  Nisulan  (2011,  29)  mukaan  termiä  ”kulttuurisokeus”

käytetään  silloin,  kun  työntekijä  välttää  huomioimasta  kulttuurisia  eroja.  Siinä

tapauksessa  ne  yksilölliset  erot,  jotka  ovat  erilaisia  suhteessa  valtakulttuuriin,

pyritään poistamaan. 

Ohjaajan on ymmärrettävä  eri  kulttuureista  tulevien ihmisten maailmankuva.  Se

edellyttää  jatkuvaa  tiedon  hankkimista.  Ohjaustilanteessa  on  hyvä  toimia

ohjattavan kulttuurista käsin ottamalla huomioon erityisesti ohjattavan arvomaailma

ja mahdolliset viestintään liittyvät erot. Lisäksi eri kulttuureista tuleville ohjattaville

pitää  soveltaa  erilaiset  lähestymistavat.  Haasteena  monikulttuurisen  ohjauksen

tehokkuudelle voi olla eri organisaatioiden monokulttuurinen toimintatapa. (Puukari

& Korhonen 2013, 20.)

Ohjauksen  tavoitteista  ja  lähtökohdista  riippuen  ohjaaja  valitsee  toimintatavan.

Toimintatavan  valitsemiseen  on  ehdotettu  kolmea  lähtökohtaa:  asiakkaan

akkulturaatio  vaihe,  asiakkaan  ongelma  ja  ohjauksen  tavoite.  Lähtökohtien  ja

tavoitteiden  mukaan  ohjaaja  voi  perinteisen  ohjaajan  roolin  lisäksi  tarvittaessa

käyttää erilaisia rooleja. Esimerkiksi neuvonantajan rooli korostuu maahanmuuton

alkuvaiheessa, jolloin opastetaan käytännön asioissa. Kuunteleminen ja herkkyys

ovat  tärkeitä.  Konsultin  ja  puolestapuhujan roolit  korostuvat  ongelmantilanteiden

selvittämisessä  ja  toimintakäytäntöjen  kehittämisessä.  Puolestapuhuja  tarvitaan

esimerkiksi tilanteissa, jossa maahanmuuttaja kohtaa kielteisiä asenteita itseänsä

kohtaan.  Muutosagenttina  oleminen  tarkoittaa  aloitteen  tekemistä  kohti

monikulttuurisuutta huomioon ottavaksi.  Ehdottoman tärkeänä on ohjattavan sen

kaltaisen  ongelman  tunnistaminen,  jossa  tarvitaan  psykoterapeuttista  apua.

(Puukari & Korhonen 2013, 96-97.)

Ohjattavan oman tukiverkoston hyödyntäminen ja hänen kulttuurinsa ominaisten

auttamistapojen  huomioon  ottaminen  parantavat  ohjauksen  tehokkuutta.  Esim.

ohjattavan  uskonnollisen  yhteisön  arvostettu  jäsen,  joka  on  hyvin  kotoutunut
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Suomeen  voi  olla  välittäjänä  erilaisissa  uskonnon  aiheuttamissa  valintoihin

liittyvissä tilanteissa. Uskonto saattaa vaikuttaa ihmisen koulutukseen, uravalintaan

tai osallistumiseen liittyviin kysymyksiin. (Puukari & Korhonen 2013, 97.)

4.4 Maahanmuuttajien ammatillisessa koulutuksessa tapahtuva ohjaus

Maahanmuuttajilla saattaa olla työelämässä saatua kokemusta ja osaamista, mutta

siitä  huolimatta  on  vaikea  päästä  opiskelemaan.  Nykymaailmassa  pidetään

tärkeänä  elinikäistä  oppimista.  Siihen  sisältyy  aiemmin  hankitun  osaamisen

tunnistaminen ja myös tunnustaminen. (Kolkka 2013, 53.)

Opiskelijalla on oikeus yksilölliseen ja ammattimaiseen laadukkaaseen ohjaukseen

opiskelun eri vaiheissa. Opiskelua vaikeuttavien tilanteiden ratkaisussa on oltava

mahdollisuus käyttää tarvittavia  tukijärjestelmiä. Ohjauksen tarve korostuu myös

ammattivalintatilanteissa ja urasuunnittelussa.( Kolkka 2013, 63.)

Maahanmuuttajataustaiset  opiskelijat  tarvitsevat  enemmän  aikaa,  erityisesti

opintojen alkuvaiheessa. Vähemmistöille ei riitä vaan laskennallinen osuus ja siksi

maahanmuuttajien  koulutuksessa  tulisi  panostaa  tuki-  ja  suomen  kielen

opetukseen koko opiskelun ajan. (Puukki 1998, 17–18.)

Monilla vanhemmilla on epärealistisia odotuksia lastensa koulumenestyksestä ja

koulutusurasta Esimerkiksi jo opiskelijan varhaisemmassa vaiheessa vanhempien

toiveet  lastensa  koulumenestyksestä  voivat  olla  epärealistiset.  Yhteydenpitoa

vaikeuttaa kieliongelma, jolloin tarvitaan erityisjärjestelyjä.  Eri  kulttuuritaustaisten

vanhempien kanssa yhteistyötä voivat vaikeuttaa arvojen erilaisuus, sukupuolten

tasa-arvoa koskevat käsitykset ja erilaiset käyttäytymisnormit. (Virta & Tuittu 123,

2013.)
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Usein maahanmuuttajaopiskelijalta puuttuu läheisten tuki, hänellä on taloudellisia

vaikeuksia, asumiseen liittyviä huolia, tai vaikeuksia ihmissuhteissa. Pakolaisilla on

lisäksi usein huoli kotimaassa asuvista perheenjäsenistä sekä pakomatkan huonot

muistot. Nämä asiat vaikuttavat opiskeluun ja silloin opiskelija tarvitsee neuvontaa

ja tukea. Myös opiskeluyhteisön merkitys on maahanmuuttajalle tärkeä oppimisen

kannalta. (Puukki 1998, 23-25.) Karhian (2005, 4) mukaan taloudelliset vaikeudet

ovat maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla yleisimpiä, kuin muilla opiskelijoilla. 

Maahanmuuttajakoulutus  on  ohjauksellinen  ja  se  ilmenee  opiskelun

henkilökohtaistamisena.  Koulutuksen  tarkoitus  on  yhteiskuntaan  ja  työelämään

sosiaalistuminen.  Maahanmuuttajataustainen  henkilö  tekee  ohjaavan  opettajan

kanssa  henkilökohtaistamissuunnitelman  (HOPS).  Siihen  kirjataan  myös  jo

olemassa oleva tunnistettu osaaminen. Ohjaustilanteissa kartoitetaan opiskelijan

taustatiedot  ja  keskustellaan  opiskelijan  omista  toiveista  sekä  hänen  tärkeänä

pitämistä  asioista.  (Pakarinen  2013,  282–283.)  Ohjauksen  tavoite  on  ehkäistä

opintojen  keskeyttämistä,  tukea  hyvinvointia  ja  edistää  työllistymistä.  Jatko-

opintojen kannalta ohjauksella on merkittävä rooli. (Syrjälä 2012, 254.) 

Opiskelu  ammatillisessa  koulutuksessa  vaatii  opiskelijalta  hyvää  suomen kielen

taitoa  ja  motivaatiota.  Opiskelu  tapahtuu  pääsääntöisesti  valtaväestön  kanssa

saman ohjelman mukaan. Poikkeuksena voi olla ruotsin kielen korvaaminen muulla

opetuksella.  (Syrjälä  2012,  255.)  Maahanmuuttajien  kohdalla  tuen  tarve  johtuu

heikosta suomen kielestä ja erilaisista oppimisvalmiuksista. Ei saa ohittaa myös

välillisiä syitä mitkä ovat sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset vaikeudet. (Niiranen

2004,  120.)Tarvittaessa  erityistuen  tarjoaminen  ei  saa  olla  henkilöä  leimaava,

koska maahanmuuttajataustainen opiskelija  haluaa usein sulautua suomalaisten

opiskelijoiden joukkoon eikä halua erottua. (Syrjälä 2012, 255.)

Monikulttuurisen  ohjaukseen  pitäisi  alkaa  jo  peruskoulussa,  jatkua

ammattikoulussa ja sen jälkeenkin. Monikulttuurinen ohjaus on haastavaa, koska
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opiskelijat  ovat  niin  erilaisista  lähtökohdista.  Lisäksi  kielitaito  asettaa  omat

rajoituksett.  Ohjauksen  tavoitteet  on  hyvinvoinnin  lisääminen  ja  edistää  jatko-

opintoihin  hakemista,  tai  työuran  luomista.  Vertaistutorjärjestelmä  on  todettu

hyödylliseksi  aloittavalle  maahanmuuttajataustaiselle  opiskelijalle.  (Syrjälä  2013,

2542–55.)

Ohjauksen kohde on aina tunteva ja kokeva ihminen. Hyvän ohjauksen merkitys

korostuu  yleensä  aina  siirtymävaiheissa,  esimerkiksi  koulutuksesta  toiseen

siirtyessä. (Syrjälä 2013, 257.)

Peavyn sosiodynaamisessa ohjausteoriassa on korostettu ohjattavan kulttuurista

ymmärrystä. Sosiodynaamisen teorian mukaan ohjattava tekee valintoja, analysoi

ja  arvioi  niitä.  Ohjaus  on  prosessi,  jossa  ohjattavaa  kunnioitetaan.  Auttajan  ja

avunhakijan  välille  pitää  syntyä  yhteistyösuhde,  jossa  avunhakijaa  pidetään

luovana ja aktiivisena ihmisenä, jolla on kykyä ratkaista ongelmia. Ohjaaja ei voi

mitenkään tietää kaikkea ja esittää asiantuntijaa. Hän on auttaja ja keskustelija.

Aikuisten  ammatillisessa  koulutuksessa  opiskelijan  ohjauksen  tarve  voi  koskea

hyvin käytännöllisiä ja konkreettisia asioita. Ohjauksen aikana käsitellään yhdessä

hyvin vaikeitakin asioita. (Syrjälä 2013, 283.)

Ohjaus  vaatii  menetelmällisiä  tietoja.  Monikulttuurisessa  ohjauksessa  ohjaaja

syventää  ihmiskontaktien  avulla  jatkuvasti  omaa  itsetuntemustaan  ja

kulttuuritietoisuutta. Onnistunut ohjaus vaatii  ohjausteoreettisia ja menetelmällisiä

tietoja, sekä joustavuutta ja luottamuksen syntyä. (Syrjälä 2013, 284–285.)

Maahanmuuttajalla  voi  olla  monenlaista  osaamista,  jota  ei  ole  osattu  tunnistaa.

Uudessa kotimaassaan hän joutuu kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin, jää

työttömäksi  tai  työskentelee  työpaikassa,  joka  ei  vastaa  hänen  osaamistaan.

(Wilhelmsson 2010, 18.) Osaamisen tunnistaminen saattaa olla maahanmuuttajalle

voimaannuttava kokemus tai sen seurauksena hän saa kokemuksen että ei osaa

mitään ( Wilhelmsson 2010, 23–24 ). On tärkeä, että maahanmuuttaja osallistuu
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oman  polkunsa  rakentamiseen  ja  kykenee  tekemään  omaan  elämään  liittyviä

itsenäisiä valintoja. Se edellyttää, että hän osaa realistisesti arvioida omaa tietoa,

taitoja ja kykyjä.  Opetushenkilöstö tukee hänen polkunsa rakentamista erilaisilla

menetelmillä. (Wilhelmsson 2010, 28.) Tunnistetun osaamisen kautta osaaminen

tulee näkyväksi. Maahanmuuttajataustainen opiskelija kokee, että hän osaa monta

asiaa ja sitä kautta hän myös voimaantuu. ( Wilhelmsson 2010, 32.)

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 ROMAKO- ja Opin portailla -hanke

Opinnäytetyön työelämätaho on Diakonia -ammattikorkeakoulun ROMAKO -hanke.

ROMAKO  on  romani-  ja  maahanmuuttajataustaisten  ihmisten

korkeakouluopintoihin  ohjautumisen  tukirakenteet  Pohjoismaissa  -hanke.

Tavoitteena  on  Opin  portailla  -hankkeen  kansainvälisen  ja  kansallisen

vertaiskehityksen  luominen  ja  hyödyntäminen.  Diakin  Opin  portailla

-kehittämishanke  tulee  toteuttamaan  hallitusohjelman  ja  uuden  ESR-

rahoituskauden  painopisteitä  aliedustettujen  ryhmien  yhteiskunnallisen

osallisuuden  parantamiseksi  koulutuksen  ja  työllisyyden  keinoin.  Hankkeessa

tuetaan  aliedustettujen  ryhmien  siirtymistä  toisen  asteen  koulutuksesta  AMK

-opintoihin  ja  vahvistetaan  koulutukseen  osallistumista.  Tavoitteena  on  eri

kulttuuritaustan  ja  yhteiskunnallisen  taustan  omaavien  ihmisten  osallisuuden,

koulutuksen  tasa-arvon  ja  ihmisoikeuksien  tukeminen  sekä  yhdenvertainen

kohtelu. (Marjo Kolkka, henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2014.) 
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Ammattikorkeakoulun  opiskelijavalinnassa  maahanmuuttaja-  ja  romanitaustaiset

opiskelijat  eivät  menesty,  vaikka  hakijan  motivaatio  sosiaali-  ja  terveysalan

koulutukseen olisi suuri. Hankkeen avulla halutaan löytää keinoja, joilla näistä ja

muista korkeakoulutuksessa aliedustetuista ryhmistä aiempaa suurempi osa voisi

jatkaa  opintojaan  korkea-asteelle.  Aliedustetuilla  ryhmillä  tarkoitetaan  tässä

hankkeessa ihmisiä, joiden osallistuminen koulutukseen tai ohjautuminen työurille

on  jostain  syystä  tavallista  vähäisempää  ja  vaatii  erityisiä  toimia.  Hankkeen

erityisenä  kohderyhmänä  ovat  maahanmuuttajat  ja  romanit.  (Marjo  Kolkka,

henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2014.) 

Suurimmista  esteistä  aliedustettujen  ryhmien  koulutusuran  etenemiselle

ammattikorkeakoulutasolle  ovat  ongelmat  opiskeluvalmiuksissa,  kielitaidossa  ja

luottamuksessa  omiin  oppimismahdollisuuksiin.  Sen  vuoksi  tarvitaan  tukitoimia

näiden  valmiuksien  kehittämiseksi.  Hankkeen  valmistelussa  kuullut

asiantuntijatahot  ovat  suosittaneet,  että  on  tarkoituksenmukaista  käynnistää

tukitoimet  jo  toisen  asteen  koulutuksen  aikana.  Tukirakenteen  luomisessa

tärkeässä  roolissa  on  toisen  asteen  koulutuksessa  oleva  maahanmuuttaja-  ja

romaniopiskelijoiden  kokemusasiantuntijuus  ja  yhteistyöjärjestöjen  osaaminen.

Nykyisin toteutuvat korkeakoulujen valmentavat koulutukset toteutuvat vasta toisen

asteen  koulutuksen  jälkeen.  Tulokset  niistä  eivät  ole  olleet  kovin  hyviä.  (Marjo

Kolkka, henkilökohtainen tiedonanto 21.2.2014.) 

5.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

olevilta  maahanmuuttajataustaisilta  opiskelijoilta  kokemustietoa  opiskelusta  ja

opiskeluun  liittyvästä  tuen  tarpeesta  onnistuakseen  pääsemään  opiskelemaan

korkeakoulussa. Tavoitteena on, että kerätyn kokemustiedon perusteella voidaan
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esittää ehdotuksia Opin portailla – hankkeeseen, jotta maahanmuuttajataustaisten

henkilöiden  koulutusmahdollisuuksia  ammattikorkeakoulussa  voisi  lisätä  ja

opintopolkuja  sujuvoittaa.  Tutkimuskysymykset  ovat  a)  millaisia  kokemuksia

maahanmuuttajataustaisilla  opiskelijoilla  on  ohjauksesta?  b)  miten  ohjausta

voitaisiin kehittää? Tutkimukseni aineistoksi haastattelin Helsingin Diakoniaopiston

viittä  toisen  asteen  ammattitutkintoa  tavoittelevaa  maahanmuuttajataustaista

opiskelijaa. 

5.3 Tutkimusmenetelmä

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksessani kerään kokemustietoa,

jossa  opiskelijat  kertovat  opiskeluun  liittyviä  kokemuksia.  Kvalitatiivisen

tutkimuksen  tavoite  on  löytää  ja  paljastaa  jo  olemassa  olevia  tosiasioita.

Todellisuus  on  monenlainen  ja  lähtökohtana  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  on

todellisen elämän kuvaaminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole pelkästään kertominen aineistosta. Siihen

pitää  aina  pyrkiä  kehittämään  teoreettisesti  kestäviä  näkökulmia.  (Eskola  &

Suoranta  1998,  62.)  Laadullisen  tutkimuksen  ominaisuus  on  aineiston

harkinnanvarainen  poiminta.  Aineiston  avulla  tutkija  rakentaa  ymmärrystä

tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston koolla ei ole mitään sääntöjä vaan kysymys on aina

tutkittavasta tapauksesta. Aineiston saturaatio, eli kyllääntyminen tulee esiin silloin,

kun uudet tapaukset eivät to enää uutta tietoa.( Eskola & Suoranta 1998, 62.)

Tutkimuksen  kohteena  ovat  maahaanmuuttajataustaiset  opiskelijat,  joten

tutkimuksessa käytetyt käsitteet ovat rakentuneet tästä lähtökohdasta. Aineisto on

valittu  tarkasti.  Tutkimukseen  osallistuvilla  opiskelijoilla  oli  samansuuntaiset

uratavoitteet  ja  he  opiskelevat  samassa  koulussa.  Tutkimukseen  osallistui  viisi

opiskelijaa, jolloin aineiston kyllääntymisriski oli pieni.
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Laadullisessa  tutkimuksessa  ei  tehdä  yleistyksiä,  koska  se  on  tapaustutkimus

jolloin  analysoitava  aineisto  muodostaa  kokonaisuuden,  eli  tapauksen.

Haastateltavia valittaessa pitää ottaa huomioon, että heillä olisi aika samanlainen

kokemusmaailma,  omaisivat  tutkimusongelmasta  tekijän  tietoa  ja  olisivat  itse

kiinnostuneita tutkimuksesta.( Eskola & Suoranta 1998,66.)

Laadullisessa  tutkimuksessa  tarvitaan  taustateoriaa  ja  tulkintateoriaa.

Tulkintateoriaa ohjaavat kysymykset, joihin vastausta etsitään. Yleisin tapa kerätä

laadullista aineistoa on haastattelu. (Eskola & Suoranta 1998, 82 - 86.) 

Keräsin tutkimukseen liittyvää taustateoriaa tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita

huomioiden. Taustateorian avulla perehdyin tutkittavaan ilmiöön. Aineiston keruu

tapahtui teemahaastattelemalla.

5.4 Aineiston keruu

Sain  lopullisen  tutkimusluvan  kesällä  2014.  Tutkimuksen  kannalta  sopivien

haastateltavien löytämisessä sain apua opinnäytetyön työelämän yhteishenkilöltä,

joka  järjesti  meille  yhteisen  tapaamisen  Helsingin  Diakoniaopiston  opettajan

kanssa.  Potentiaalisia  haastateltavia  oli  yhteensä  kuusi,  joista  minulla  onnistui

haastatella  kolmea  opettajan  suosittelemaa  opiskelijaa.  Koska  haastattelut  ja

aineiston analyysin olin suunnitellut suoritettavaksi syyslukukaudella 2014, käytin

omaa  verkostoa  ja  löysin  kaksi  Helsingin  Diakoniaopiston

maahaanmuuttajataustaista  tutkimukseni  kannalta  sopivaa  opiskelijaa.  Kaikki

haastateltavat  ovat  Helsingin  Diakoniaopiston  maahanmuuttajataustaisia

aikuisopiskelijoita. Tutkimukseni haastateltavat olivat valittu potentiaalisina tulevina

korkeakouluopiskelijoina.  Heidän  nykyhetkinen  asenne  ja  motivaatio  opiskelua

kohtaan  olivat  suuri.  Heistä  muutamalla  olikin  jo  kotimaassaan  suoritettu

korkeakoulututkinto  tai  vahva  ymmärrys  elinikäisestä  oppimisesta.  Haastattelut

tapahtuivat  Diakoniaopiston  luokissa,  opiskelijoiden  harjoittelupaikassa  ja

kirjastossa  syyskuu–joulukuu  välisenä  aikana.  Haastateltavat  osallistuivat

mielellään haastatteluun. 
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Toteutin  haastattelut  yksilöhaastatteluina,  jolloin  haastattelutilanteessa  on  yksi

haastateltava.  Hirsijärven  ja  Hurmen  (2010,  63)  mukaan  niiden  etu  verrattuna

ryhmähaastatteluun  on  se,  että  ryhmähaastattelussa  haastateltavien  ryhmässä

saattaa olla dominoivia ihmisiä, tai valtadynamiikkaa vaikuttaa siihen kuka puhuu ja

miten. Yksi haastattelu kesti 30–80 minuuttia riippuen haastateltavasta. Nauhoitin

haastattelut.

Haastattelun  päämäärä  on  tutkimustehtävän  suorittaminen,  jossa  tutkija  ja

haastateltava keskustelevat tutkimusaiheeseen kuuluvista asioista (KvaliMOTVa).

Haastateltava opiskelija on merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli. Haastattelussa

voi  esimerkiksi  järjestellä  aiheita,  saada  kuvaavia  esimerkkejä  ja  saada  muun

tiedon ohella uusia hypoteeseja. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 35–36).

Käytin  puolistrukturoitua  teemahaastattelua,  jossa  ei  ole  valmiita

vastausvaihtoehtoja.  Kokemustiedon  kerääminen  onnistuu  parhaiten,  kun  kysyy

asioita ihmiseltä henkilökohtaisesti. 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, jolloin haastattelun aihepiirit, teema-alueet

ovat kaikille samat (Hirsjärvi & Hurme 2010, 48). Haastattelujen ennalta päätetyt

teemat  eivät  aina  noudata  etukäteen suunniteltua  runkoa,  koska ihmiset  voivat

puhua  tutkimuksellisesti  mielenkiintoisista  teemoista  heille  merkityksellisissä

konteksteissa.  Haastattelijana  käytin  lyhyitä  muistiinpanoja  ja  apukysymyksiä

käsiteltävistä  teemoista,  koska  haastattelijan  pitää  pystyä  keskittymään

keskusteluun haastateltavan kanssa. (KvaliMOTVb) Haastattelurungon aihealueet

tiesin ulkoa, mutta pidin runkoa kuitenkin aina lähettyvilläni. Ohjasin haastattelun

kulkua  teemoittain,  mutta  en  pitänyt  haastattelurungosta  tiukasti  kiinni.

Haastateltava  palasi  itse  edelliseen  teemaan,  tai  siirtyi  toiseen  teemaan  ilman

haastattelukysymystä. 
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Nauhoitin  haastattelut.  Aineiston  litteroinnin  vaiheessa  kirjoitin  aineiston

haastateltavien  puheesta  tekstiksi  tietokoneelle.  Tietokoneen  kirjoitusohjelman

avulla  voi  hakea teemoja  ja  leikata,  liimata  niitä  peräkkäin.  (Hirsjärvi  &  Hurme

2010,  138–141).  Kirjoitin  haastattelut  auki  sanatarkasti.  Litteroitua  tekstiä  tuli

viidestä  haastateltavasta  viisitoista  tietokoneella  kirjoitettua  Diakonia-

ammattikorkeakoulun asetusten mukaista sivua. 

5.5 Aineiston analyysi

Analyysimenetelmät  riippuvat  aineistosta.  Selkeitä  kaavoja  noudattavia

analyysimenetelmiä  ei  ole.  On olemassa erilaisia  tarkastelutapoja,  joiden avulla

aineistoa tulee käydä läpi systemaattisesti. Vaihtoehtoja analyysin tekemiseen on

useita. Tavoitteena voi olla aineiston tiivistäminen, koskaan ei voi tyytyä pelkkään

aineiston  kuvaukseen.  Analyysissa  tulisi  pilkkoa,  purkaa,  koota,  eheyttää,

täydentää,  hajottaa  ja  hallita.  Aineiston  sisällöllisen  jäsentämisen  jälkeen  tulisi

tehdä  synteesiä.  Pienestä  pitäisi  saada  aikaan  jotain  suurempaa.  Yleisesti

tutkimuksen  aineisto  kuvaa  tutkittavaa  ilmiötä  ja  analyysillä  voi  luoda  selkeää

kuvaa ilmiöstä. Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on informaatioarvon

lisääminen. (KvaliMOTVe). 

Teemoittelu  on  luonteva  tapa  teemahaastatteluaineiston  analysoimisessa.

Aihepiirit,  joista  haastateltavien kanssa on keskusteltu,  löytyvät  yleensä kaikista

haastatteluista, vain niiden määrä ja tapa vaihtelee, jolla ne esiintyivät aineistossa.

(KValiMOTd.)

Teemahaastattelun  teemat  muodostavat  alustavasti  aineiston  jäsennyksen.

Tutkijan  pitää  tuntea  aineistonsa  todella  hyvin.  Teemakortiston  luominen  toimii

apuvälineenä  aineiston  käsittelyssä.  Teemakortisto  muodostetaan  haastattelu

kerralla.  Aineiston  reunaan  merkataan  teeman  numero  ja  aineistosta  etsitään

kulloistakin teemaa koskevat tekstikohdat. (Eskola & Suoranna1998, 152–155.)
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Aineiston  analysoin  teemoittamalla.  Teemahaastattelurungon  rakentamisen

yhteydessä  olin  jo  kerännyt  etukäteen  aiheeseen  liittyvää  teoriaa.  Haastattelun

teemat muodostivat jo alustavan jäsennyksen. Luin haastattelut huolellisesti läpi.

Merkkasin  haastatteluaineistosta  sellaiset  tekstikohdat,  jotka  kertoivat  tietyn

teemaan  kuuluvista,  tutkimuksen  kannalta  oleellisista  asioista.  Muodostin

teemakortiston,  jolloin  merkitsin  kulloistakin  teemaa  koskevat  tekstikohdat.  Sen

jälkeen pystyin  keskittymään yhteen teema-alueeseen kerrallaan. Tiivistin useita

teema-alueita,  jolloin  sain  yhteensä  seuraavat  viisi  pääteemaa:  kotimaassa

suoritettu  koulutus  ja  haaveammatti  Suomessa,  opiskeluun  liittyviä  kokemuksia

Suomessa,  tuen  tarve,  kulttuuri  ja  kulttuurisensitiivisyys,  voimaannuttavat  ja

haasteelliset asiat.

Eskolan & Suorannan mukaan (1998, 176) teemoittelu vaatii  teorian ja empirian

lomittumista  toisiinsa.  Teemoittain  järjestetyistä  vastauksista  poimin  sitaatteja.

Käytin johtopäätöksissä teorian ja empirian vuorovaikutusta. 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Haastateltavat  ovat  ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisia  aikuisia

Helsingin Diakoniaopiston opiskelijoita.  Muutama heistä on muuttanut  Suomeen

päiväkoti-ikäisenä  ja  loput  heistä  olivat  asuneet  Suomessa  vasta  3–5  vuotta.

Haastattelin kahta miestä ja kolmea naista. 

6.1 Kotimaassa suoritettu koulutus ja haaveammatti Suomessa

Haastateltavat,  joilla  oli  kotimaassaan  suoritettu  korkea-  tai  ammattikoulutus,

aloittivat kotimaassaan suoritetut samaa alaa koskevat ammattiopinnot Suomessa
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kuitenkin alusta alkaen. Heillä oli kotimaassaan suoritettu alakohtainen koulutus,

tai  työkokemus.  Koulutus  kotimaassaan  ei  ollut  vaikuttanut  tämänhetkisiin

opintoihin  vielä  mitenkään.  He halusivat  tehdä Suomessa samantyyppisiä  töitä,

kun kotimaassaan, koska tunsivat kiinnostusta ja kutsumusta ammattiin.

”Olen työskennellyt lasten ja nuorten kanssa. Minulla oli aina töitä ja
annoin myös yksityistä ohjausta”.

”Ohjasin harrastustoimintaa lapsille ja nuorille perustyöni lisäksi”

”Kävin kaikki koulut Suomessa. Olen aina halunnut auttaa ja ohjata”

Haastateltavat  joilla  oli  kotimaassaan  suoritettu  yliopisto  tutkinto,  halusivat

ehdottomasti  ensisijaisesti  jatkaa  opintojaan  yliopistossa  Suomessa.  Yliopiston

tutkinnosta  olivat  kiinnostuneet  myös  muut  haastateltavat.  Ammattikorkeakoulu

olisi vaihtoehtona, jos ei pääse yliopistoon. 

Haastateltavat  pohtivat  mitä  he  Suomessa  realistisesti  voisivat  tehdä.  Yksi

haastateltavista miettii, että omia kykyjä ja mahdollisuuksia pitää ottaa huomioon,

jotta ei pettyisi  ja voisi elää tyytyväisenä. Yhdellä haastateltavalla oli  tavoitteena

saada tietty pätevyys Suomessa, vaikka siihen menisi vuosia.

”Toivon  saavani  tutkinnon  ensi  kesäksi.  Toivon  saavani  yliopisto
tutkinnon joskus.” 

”Haluan työskennellä  xxxxxx.  Ei  tarvitse haaveilla  asioista,  mihin  ei
pysty. Pitää miettiä, mitä voin tehdä. Elän tässä ja nyt.”

6.2 Opiskeluun liittyviä kokemuksia Suomessa

Haastateltavat,  jotka  olivat  suorittaneet  peruskoulusta  alkaen  kaikki  opinnot

Suomessa, kokivat opiskelun helpoksi. He eivät olleet tarvinneet mitään erityistä

tukea  koko  opiskeluhistoriansa  aikana.  He  eivät  kokeneet,  että  heidän

maahanmuuttajatausta  olisi  mitenkään  vaikuttanut  heidän
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opiskelumahdollisuuksiinsa.  Yksi  haastateltava  opiskeli  Diakoniaopistossa  ja

samanaikaisesti ammattikorkeakoulussa, mikä ei ollut sosiaali- ja terveysala. Hän

koki,  että  hyötyy  kummastakin  koulutuksesta  ollakseen  monipuolinen  osaaja

haaveammatissaan.

”Muutin  Suomeen päiväkoti-ikäisenä.  Minulla  ei  ole  ollut  opiskeluun
liittyviä ongelmia, kuljin vaan porukoiden mukana.”

Haastateltavat jotka olivat muuttaneet Suomeen 3–5 vuotta sitten, olivat käyneet

vuoden  pituisen  suomen  kielen  kurssin.  Yksi  haastateltava  oli  ennen

Diakoniaopiston opiskeluja  harjoittelijana päiväkodissa.  Hän koki,  että  opetus ja

koulunkäynti on Suomessa täysin erilaista, kuin hänen kotimaassaan. Harjoittelun

päiväkodissa hän koki tarpeelliseksi, koska hän halusi perehtyä Suomen kasvatus-

ja  opetussysteemiin  päiväkoti-ikäisistä  lapsista  alkaen.  Nyt  hän  jatkaa

Diakoniaopistossa perehtymistä suomalaiseen koulutusjärjestelmään. 

”Minä  aloitan  ihan  alusta,  että  oppia  minkälaista  on  Suomen
koulussa.”

Haastateltavat  olivat  tyytyväisiä  harjoittelujaksoihin  ja  siihen  kuuluvaan

ohjaukseen.  Yksi  haastateltavista  kertoi  kokeneensa  yhden  harjoitteluista

psyykkisesti raskaaksi. 

”Siellä oli niin huono ilmapiiri. Kyllä se vaikutti minun opiskeluun.”

Haastateltavat  painottivat,  että  Suomessa  pitää  olla  koulutus,  jotta  voisivat

työskennellä haaveammateissaan. Ohjaavan opettajan rooli heidän opiskelussaan

ja valinnoissaan oli erittäin tärkeä. Yksi haastateltava kertoi, että hän oli hakenut

ensimmäisen kerran toisenlaiseen koulutuslinjaan, johon hänellä oli mielenkiintoa,

mutta johon hän ei päässyt. Opettaja oli hänelle sanonut, että ei pääse sen takia,

koska on vähän työkokemusta  ja  tulevaisuudessa työpaikkoja  vähän.  Hän haki

Diakoniaopistoon.  Haastateltava  oli  kiitollinen,  että  Diakoniaopistossa  ohjaava

opettaja neuvoi häntä opiskelemaan ammattia, joka todella kiinnostaa häntä. Sen
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takia  hän  vaihtoi  koulun  sisällä  tutkintolinjaa  ja  on  nyt  tyytyväinen  päätökseen,

koska tulevaisuudessa voi tehdä samanlaisia töitä, kun kotimaassaan.

6.3 Tuen tarve

Haastateltavat  pohtivat,  minkälaista  tukea  he  nyt  tässä  vaiheessa  tarvitsevat,

voidakseen  jatkaa  opintojaan  korkeakoulussa.  Tuen  tarve  riippui  vahvasti

Suomessa asutusta ajasta ja sosiaalisesta verkostosta. Suomen kielen opetusta

he halusivat enemmän ja he kokivat, että kielitaidolla on erittäin painava merkitys

heidän pyrkimyksissään korkeakouluun. Suomen kielen osaaminen vaikuttaa myös

haluamansa  tiedon  saantiin  ja  ymmärtämiseen.  Silloin  ei  riitä,  kun

maahanmuuttajalle annetaan vain nettiosoite. 

”Suomen kieltä pitää olla enemmän. Sitä pitää olla enemmän.”

”Minun kaverille sanottiin, että hae MaVa: n kouluun. Ei mitään tietoa
saanut mikä on MaVa .n koulu. Kysyi, että mikä koulu. Opettaja sanoi
hänelle, että katso tietokoneelta, mutta se on vaikea.”

Tärkeänä nousi esiin ohjauksen merkitys. Haastateltavien mielestä oli riittävää kun

heille on olemassa yksi luotettava ohjaava opettaja jolta kysyä neuvoa aina kun

tulee  tarve.  He  kokivat,  että  olivatkin  saaneet  ohjaavalta  opettajalta  vastauksia

heidän kysymyksiin esimerkiksi jatko-opintoihin ja erilaisiin tutkintoihin liittyen. 

”Minulla on koulussa yksi ihminen keneltä kysyn kaikkea.”

”Opinto  ohjaaja  sanoi,  että  minulla  pitää  näyttää  yliopistolle  paperit
minun xxxxxx ammatista.  Yliopistolta  ei  ole  mitään vastausta tullut,
vieläkin.”

Haastateltavat  sanoivat  saavansa  vastauksia  kysymyksiinsä  kavereilta.  Yksi

haastateltava kertoi,  että hän ei  tiedä mahdollisuuksistansa riittävästi  ja haluaisi

tietää enemmän. Merkittäväksi tueksi haastateltaville ovat kaverit  ja tutut, joiden

kanssa vaihtaa kokemuksia, saada neuvoa, tai joille voi itse olla tukena. 
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”Saan tukea ystäviltä. Ystävä neuvoo mitä pitää tehdä ja mistä hakea.”

Lapsena  Suomessa  koulunkäynnin  aloittaneet  haastateltavat  eivät  kokeneet

tarvitsevansa mitään tukea. 

”Opiskelen  jo  nyt  tämän  koulun  lisäksi  korkeakoulussa.  Kaikki  on
mennyt sujuvasti ja jos polkuni vielä vie johonkin, tartun siihen kiinni.”

6.4 Kulttuuri ja kulttuurisensitiivisyys

Haastateltavat pohtivat miten heidän kulttuuritausta vaikuttaa opiskeluun ja miten

koulu  voisi  ottaa  huomioon  heidän  kulttuurin  erityispiirteitä  tukeakseen  heidän

opiskelua.  Kaikki  haastateltavat  sukupuolesta  riippumatta  kokivat  koulutuksen

tärkeäksi. Heidän läheiset tukivat heidän uraa sukupuolesta riippumatta.  Heidän

kulttuuritaustan  vaikutusta  opiskeluun  ei  maininnut  kukaan.  Haastateltavilla  on

alusta alkaen tavoitteena toimia ja elää suomalaisen kulttuurin mukaan ja toimia

yhdessä kantaväestön kanssa. He eivät tunteneet tarvetta unohtaa omaa kulttuuria

ja  sitä,  miten  toimitaan  kotimaassaan.  Kysyessäni  kulttuurisensitiivisyydestä,

haastateltavat  eivät  kokeneet  tulleensa  koulussa  vääriin  ymmärretyksi

kulttuuritaustansa  takia.  He  pitivät  selvänä  sitä,  että  heillä  on  vastuu  oppia

suomalaisen  kulttuurin  malli,  eivätkä  odottaneet  ohjaajilta  tai  opettajilta  heidän

kulttuurinsa mukaan toimimista. Haastateltavat halusivat ymmärrystä siihen, että

eivät puhu täydellisesti suomea, lukuun ottamatta henkilöitä jotka olivat aloittaneet

lapsena koulunkäynnin Suomessa.

”Suomi ei ole äidinkieleni, sitä pitää ottaa huomioon.”

Haastateltavat  oppivat  suomalaisen kulttuuriin kuuluvat  tavat  ja kokivat  oikeaksi

käyttäytyä  näin,  miten  Suomessa  kuuluu.  He  kokivat  jokaisen  ihmisen  olevan

erilainen,  jolla  on  omat  tottumukset  ja  tavat.  Yhden  haastateltavan  mielestä
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kulttuuria korostetaan liikaa tavattaessa maahanmuuttajataustaista henkilöä ja yksi

haastateltavista vältti puhumasta kulttuuristaan.

Olen oppinut suomalaisen kulttuurin. Minulla oli alussa vaikea hallita
eri  kulttuureja.  Minun  kotimaassaan  on  asioita,  joita  ei  saa  tehdä,
mutta suomessa saa tehdä. Mulla oli niin kuin vaaka, piti punnita mitä
tehdä ja  mitä  ei.  Puolisoni  tuo  minulle  sen suomalaisuuden,  koska
hänen ajatustapa on kun suomalaisella. Huoman, että hänen kanssa
ajatustapani muuttuu. Tulee niin kuin että se käy ja se ei käy.”

Kun minä tiedän ja minulle sanotaan, että näin ei tehdä, niin minä en
tee. Minä kunnioitan sitä. Jos sovitaan miten asiat on, niin kaikki on
helppo.  Kulttuuri  on  helppo.  Ei  tarvi  unohtaa  mitä  on  kotimaassa,
mutta  opin  mitä  on  täällä  ja  mietin.  Siksi  minulla  on  helppo  joka
maassa.

6.5 Voimaannuttavat ja haasteelliset asiat

Kaikilla  haastateltavilla  oli  vahva  motivaatio  opiskella.  He  olivat  tiedostaneet

itselleen, ettei opiskelu tulee olemaan helppoa. Elinikäinen opiskelu tuntui olevaan

itsestäänselvyys. He näkivät hyvän tulevaisuuden olevan suhteessa koulutukseen.

Haastateltavat odottivat innokkaasti aikaa, kun he ovat jo työelämässä, mutta eivät

nähneet  vaihtoehtoa,  että  heidän  koulutusura  pysähtyisi  ikinä.  He  kokivat,  että

koulutus vaikuttaa myös heidän läheistensä elämään positiivisella tavalla ja että he

voisivat viedä Suomessa saatua tietoa kotimaahankin.

”Haluan opiskella koko ajan lisää, lisää, lisää.”

Haastateltavat,  jotka  opiskelivat  maahanmuuttajataustaisten  opiskelijoiden

ryhmässä, kokivat saavansa vertaistukea, koska opiskelutovereilla oli samanlainen

ammatti  kotimaassa  ja  samansuuntaiset  tavoitteet  Suomessa.  Opiskelu

suomalaisten  kanssa  samassa  ryhmässä  koettiin  hyväksi,  mutta  myös

haasteelliseksi. Suomen vieraana kielenä koettiin vaikeuttavan kaikkea opiskeluun

liittyvää. Kieli ei ollut ongelma kaikki opinnot Suomessa suorittaneelle henkilölle. 
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”Se on vaan se Suomen kieli, jos kieli ei olisi niin vaikea niin minulla ei
olisi mitään ongelmia.”

”Olen  opiskellut  suomalaisten  ryhmässä.  Se  on  hyvää,  mutta
toisaltaan he kirjoittavat niin nopeasti. Siinä on hyvät ja huonot puolet.”

Haastateltavat osasivat lisäksi äidinkielen ja suomen kielen lisäksi useita eri kieliä.

Tämän  he  kokivat  vahvuudeksi,  joka  lisää  heidän  mahdollisuuksia  toimia

Suomessa ja kansainvälisesti.

”Vahvuuteni on hyvä kielitaito. Puhun seitsemän eri kieltä. Tiedän, että
voin mennä minne vaan ja pärjään missä vaan kielitaitoni takia.”

Kaikki  haastateltavat  sukupuolesta  riippumatta  kokivat,  että  perhe  ja  läheiset

tukevat heidät riittävästi siinäkin tapauksessa, kun haastateltavien läheiset ja perhe

asuivat  kotimaassaan.  Toisaalta  se  myös  tuotti  hieman  surua,  koska  he  eivät

halunneet kuormittaa omaisia. Myös entiset työkaverit kysyvät joskus kuulumisia ja

se koettiin mieluisaksi. 

”Entinen johtaja soittaa ja kysyy, miten minulla menee.”

”Välillä  minun perhe lähettää minulle  rahaa.  Minä mietin,  miksi  sen
pitää olla näin.”

Opiskelua  tukee  aikataulujen  laatiminen  ja  asioiden  hoitaminen

tärkeysjärjestyksessä.  Perhe-elämä  ja  lapsista  huolehtiminen  koettiin  iloa

tuottavaksi, vaikka se vaikeutti ajoittain opiskelua

Voin opiskella vaan kello yhdeksästä aamupäivällä kello kuudentoista
asti. Haluan antaa aikaa perheelleni. Lapset vaativat sitä aikaa. Pitää
jakaa koulu  ja  perhe.  Välillä  se  on niin  raskas.  Töistä  olen  saanut
potkut  kerran,  koska  kävin  koulua.  Olin  töissä,  oli  perhe-elämä  ja
koulua. Kaikkea oli samaan aikaan.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa on kysytty  maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemuksia

heidän tarvitsemasta koulutuksellisesta tuesta. Kokemusasiantuntijuutta käyttäen

pystyy  maahanmuuttajataustaisille  henkilöille  kehittämään  tehokkaampia

tukimuotoja nimenomaan heidän tarpeita huomioon ottaen.

7.1 Kokemuksia ohjauksesta 

Tutkimuksessa  nousi  esiin,  että  aikuisopiskelijoilla  on  kotimaassaan  hankittua

osaamista,  jota  he  toivovat  hyödyntävänsä  Suomessa.  Kotimaassaan  suoritettu
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korkeakoulutus ei ole tutkimuksen hetkellä hyödyntänyt tutkimukseen osallistuneen

opiskelijan opintoja Suomessa. 

Osaaminen ei häviä maahanmuuton yhteydessä. Monimutkaiseksi asian tekee se,

että maahanmuuttajan osaaminen on kuitenkin hankittu erilaisessa kulttuurisessa

ympäristössä kuin Suomi (Wilhelmsson 2010, 24 - 25).

Suomessa  asuu  maahanmuuttajataustaisia  henkilöitä,  jotka  ovat  kotimaassaan

saaneet  ammatti-  tai  korkeakoulututkinnon,  mutta  eivät  pysty  ulkomaalaisella

tutkinnolla ja opitulla suomen kielen taidolla saamaan täällä ammattia vastaavaa

työtä. Saadun koulutuksen hyödyntämättömyys on turhauttavaa. Tunne, että ei voi

käyttää  osaamistansa  ja  tietotaitoansa  aiheuttaa  ihmisessä  pettymyksen.  Kun

joutuu  tekemään  töitä,  jotka  eivät  vastaa  koulutusta,  tai  olemaan  korkeasta

koulutuksesta huolimatta työelämän ulkopuolella, henkilön työmotivaatio laskee ja

hän saattaa muuttua välinpitämättömäksi. Ihminen joutuu olemaan pienillä tuloilla,

tai elää taloudellisessa ahdingossa. (Kyhä 2010, 56.)

Haastateltavat  tiesivät  minkä  alan  töitä  he  haluavat  tehdä  ja  mitä  opiskella.

Kotimaassaan  korkeakoulutuksen  saaneet  haastateltavat  opiskelivat  Suomessa

opistoasteen  tutkintoa.  Heillä  oli  kotimaassaan  saatua  alakohtaista  osaamista.

Yliopistoon  he  olivat  olleet  yhteydessä  kotimaan  korkeakoulututkintoon  liittyen,

mutta vastausta yliopistosta ei pitkän odotuksen jälkeen ollut tullut. Haastateltavat

näkivät  itsensä  tulevaisuudessa  nimenomaan  yliopistossa,  mutta

ammattikorkeakoulu oli vaihtoehtona, jos yliopistoon ei pääse. 

Tutkimuksessa nouse esiin  haastateltavien motivaatio  opiskella  sekä ohjauksen

tärkeys. Motivaatioon vaikuttaa kokemus siitä, että he saavat opiskella alaa, mikä

heitä  kiinnostaa.  Haastateltavat  arvostavat  heidän  ammattivalintaansa  liittyvää

ohjausta  ja  olivat  tyytyväisiä  ohjauksessa  päädyttyihin  ratkaisuihin.  Ohjauksen

merkitystä ja tietoa siitä, että on yksi luotettava ihminen joilta voi tarvittaessa käydä

neuvoa kysymässä pidetään tärkeänä. Tuen ja ohjauksen tarve riippuu Suomessa
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asutusta  ajasta  ja  sosiaalisesta  verkostosta.  Maahanmuuttajataustaisten

opiskelijoiden ohjaukseen tarvitaan erityistä osaamista. 

Kaiken  tehokammaksi  on  koettu  yksilöllinen  ohjaus.  Pelkästään  informaation

jakaminen  suullisesti  ja  kirjallisesti  tai  nettisivun  osoitteen  näyttäminen  ei  ole

riittävä.  Asiakas  ei  aina  osaa  saatavilla  olevaa  infoa  soveltaa  omaan

elämäntilanteeseen. (Hallikainen 2007, 103.)

Maahanmuuttaja tarvitsee koulutukseen hakeutumisvaiheessa runsaasti ohjausta,

jotta  he  löytäisivät  itselleen  sopivan  alan.  Oman  paikan  löytämistä  uudessa

kotimaassaan, vaikeuttaa epäsopivan ammatin opiskelu.( Wilhelmsson 2010, 24.)

Oman  koulutusprosessin  aloittamiseen  kuuluu  monen  uuden  asian  oppiminen.

Maahanmuuttajataustaiselle  henkilölle  saattaa  olla  Suomen  koulutusjärjestelmä

täysin  vieras.  Hänellä  ei  ole  tietoa  omista  mahdollisuuksista,  ja  silloin  ei

luonnollisesti ole mahdollista tehdä oikeita valintoja. (Wilhelmsson 2010, 26.)

Haastateltavat  olivat  saaneet  hyviä  onnistumisen  kokemuksia  työ-  ja

harjoittelupaikoiltaan. Positiivinen kokemus onnistumisesta tukee voimaantumista.

Harjoittelupaikassa  vallitsevat  monikulttuuriset  asenteet  vaikuttavat

työssäoppimiseen. Harjoittelun ohjaajilla ja työyhteisössä pitää olla monikulttuurista

osaamista ja valmiuksia ohjata eri kulttuurista tulevaa opiskelijaa. Tutkimuksessani

kulttuurin  merkitys  opiskeluun ei  haastateltavien mielestä ollut  vaikuttava tekijä.

Yksi haastateltava oli kokenut kerran epäasiallista käyttäytymistä harjoittelupaikan

työorganisaation  yhden  työntekijän  puolesta,  mutta  ei  suoraan

harjoitteluyhteisössä.  Hän  koki  saavansa  eriarvoista  kohtelua,  koska  on  eri

kulttuurista. 

Maahanmuuttajataustaisten  työssäoppijoiden  takia  työpaikkaohjaajillakin  olisi

hyvää olla monikulttuurista osaamista. Saattaa olla, että työpaikkaohjaajalla ei ole
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ohjaajan  koulutusta,  tai  hänellä  ei  ole  ollut  mahdollista  kehittää  omaa

kulttuurikompetenssia.( Bartis 2010a, 6.)

Haastattelujen  perusteella  tuli  esiin  tyytyväisyys  opettajien  ja  ohjaajien

kulttuurisensitiivisyyteen,  koska  eivät  kokeneet  väärinymmärretyksi  tulemista  ja

ristiriitoja. Opiskelijat haluavat, että heidät kohdataan ennen kaikkea persoonina. 

Monikulttuurinen  osaaminen  ja  kulttuuritietoisuus  ovat  onnistuneen  työskentelyn

lähtökohta  maahanmuuttajien  kanssa.  Ohjauksessa  oleva  opiskelija  on  aina

ensisijaisesti ihminen, joka tuntee ja kokee. (Mammon, Pihlaja & Pyyhtinen 2013,

257.)

7.2 Miten ohjausta kehittää

Tutkimuksen  tuloksissa  tulee  esiin  tarve  tiedotuksen  lisäämisestä  koulutuksen

vaihtoehdoista Suomessa ja mahdollisista koulutuspoluista. Ammattikorkeakoulun

tarjoamista mahdollisuuksista oli osalla haastateltavista vähän tietoa. Siihen saattoi

vaikuttaa  kiinnostus  yliopiston  tarjoamaan  korkeakoulutukseen.  Haastateltavat,

jotka  olivat  muuttaneet  päiväkoti-ikäisenä  Suomeen,  kokivat  tietävänsä  kaikista

heidän mahdollisuuksista ja koulutuksen vaihtoehtoista. 

Opinto  –  ohjauksen  tehtävänä  on  antaa  opiskelijalle  tietoa  suomalaisesta

koulutusjärjestelmästä  ja  erilaisista  mahdollisuuksista.  Opiskelijan  kanssa  on

arvioitava hänen realistisia mahdollisuuksia. (Joki 2013, 242.)

Usein  muuttovaihe  osuu  ruuhkavuosiin.  Joskus  kestää  aikansa,  ennen  kuin

maahanmuuttaja  saa  todellisen  kuvan  koulutustarpeistaan  ja  kouluttautuu

toiveammattiinsa.  Omaehtoista  koulutusta  tulee  tukea,  mutta  siihen  pääsy  on

vaikeaa. (Tikkanen, Kemppi ym. 2011, 35.)
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Tutkimuksessa tulee esiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskinäisen

vertaistuen  merkitys.  Usein  he  hakevat  ensisijaisesti  tietoa  ja  neuvoja  toisilta

maahanmuuttajataustaisilta  kavereilta.  Haastateltavat,  jotka  opiskelivat

maahanmuuttajien kanssa samassa ryhmässä kokevat sen voimaannuttavaksi. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voi huomata, että suhteet suomalaisten kanssa

auttavat  maahanmuuttajia  integraatiossa.  Opiskelu  integroidussa  ryhmässä  on

positiivinen  asia,  mutta  kieliongelman  takia  haastava.  Siihen  saattaa  auttaa

suomea  äidinkielenä  puhuvien  opiskelijoiden  halukkuus  ottaa  huomioon

maahanmuuttajataustaisten  opiskelijoiden  kielelliset  haasteet.  Olisi  hyvää,  jos

maahaanmuuttajataustaisella  henkilöllä  olisi  opintojen  alkuvaiheessa  hyvin

suomea puhuva vapaaehtoinen tutoropiskelija.

Haastateltavilla on halu oppia toimimaan suomalaisessa kulttuurissa ja omaksua

suomalaisen kulttuurin malli unohtamatta omaa kulttuuria. He tuntevat itse olevaan

vastuussa  siitä.  Haastateltavat  kokevat,  että  monia  asioita  tehdään  heidän

kotimaassaan toisin. Suomalaista kulttuurissa toimimista he opiskelivat koulussa,

työ-  ja  harjoittelupaikoissa,  sekä  suomalaisilta  tutuilta  tai  perheenjäseniltä.

Muutamat haastateltavat kokivat aikaisemmin tietyissä tilanteissa tasapainoilleensa

kahden kulttuurin välissä, jolloin he miettivät konkreettisesti omaa suhtautumistaan

johonkin asiaan. Haastateltavat,  joilla oli  suomalaisia läheisiä, kokivat oppivansa

heiltä suomalaisen kulttuurin mallin.

Maahanmuuttajat, jotka ovat tulleet Suomeen pitemmäksi aikaa, ovat motivoituneet

opiskelemaan suomea ja hakemaan tietoa suomalaisesta kulttuurista. Sosiaalinen

kanssakäynti  suomalaisten  kanssa  on  yhteydessä  sopeutumismotivaatioon.

Negatiivisilla  kokemuksilla  on  motivaatioon  epäsuotuisa  vaikutus.  (Pietilä  2013,

50.)
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Kotoutuminen  on  kaksisuuntaista.  Maahanmuuttajien  kotoutumista  tukevat

viranomaiset ja suomalainen palvelujärjestelmä. Lisäksi kantaväestön edustajien

valmius  toimia  monimuotoisessa  yhteiskunnassa  auttaa  maahanmuuttajaa

kotoutumisprosessissa. (Saukkonen 2013, 92 - 93)

Haastateltavat toivat esiin suomen kielen merkityksen. He kokevat, että opiskelu ei

tuottaisi  mitään  vaikeuksia,  jos  he  opiskelisivat  omalla  äidinkielellä.  Yksi

haastateltavista  esitti  toiveen,  että suomen kielen opetusta voisi  olla enemmän.

Toiveena  on  myös,  että  suomen kielen  kursseja  voisi  olla  myös  iltaisin,  jolloin

koulupäivän jälkeen olisi mahdollisuus opiskella suomea.

Usein maahanmuuttajat itse haluaisivat opiskella kieltä enemmän ja he kokevat 

tarvitsevansa tietoa  yhteiskunnasta  ja  työelämästä.  Työvoimapoliittinen koulutus

antaa tyydyttävän suomen kielen osaamisen eli tason B.1.2., jolla tulee toimeen

arjessa. (Heimonen 2010, 68.)

Tutkimukseen  osallistuneet  haastateltavat  ovat  kaikki  aikuisia  ihmisiä.

Aikuisopiskelijana oleminen tuo  mukaan haasteita,  koska aikuisopiskelijan  pitää

usein  ottaa  huomioon  perheenjäsenten  hyvinvointi  ja  huolehtia  lapsista.  Kaikki

haastateltavat  puhuivat elinikäisestä oppimisesta, vaikka perhe-elämä tuo siihen

omat  haasteet.  Elinikäinen  opiskelu  koetaan  takaavan  perheelle  vahvemman

hyvinvoinnin.

Työskentelyn ja koulunkäynnin mahdollisuuden lisääminen helpottaisi toimeentuloa

ja vähentäisi läheisiltä saatavan tuen tarvetta. Silloin ei tulisi taloudellisista syistä

opiskeluun  taukoja.  Haastateltavat  kokevat  saavaansa  riittävästi  tukea

perheeltänsä.  Kaikki  haastateltavat  ovat  perheellisiä  tai  parisuhteessa.

Haastateltava jonka läheiset asuivat kotimaassaan, ei halunnut, että he tuntisivat

huolta hänen takia. Puolet haastateltavista olisi mielellään työelämässäkin, mutta

he kokivat että silloin aikaa ei riittäisi opiskeluun. Erityisesti haastateltava jolla oli

pieniä  lapsia,  koki  työn,  koulun  ja  perhe-elämän  yhteensovittamisen
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haasteelliseksi.  Hän  oli  töissä  pari  vuotta  ja  piti  opiskeluista  tauon.  Kouluun

siirtymisen jälkeen hänen piti luopua työelämästä, koska aikaa enää ei olisi riittänyt

perheelle. 

8 POHDINTA

Tutkimuksessa  kerättiin  toisen  asteen  ammatillisessa  koulutuksessa  olevilta

Helsingin Diakoniaopiston maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta kokemustietoa

opiskelusta  ja  opiskeluun  liittyvästä  tuen  tarpeesta  onnistuakseen  pääsemään

opiskelemaan korkeakoulussa.
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Suomen maahaanmuuttajien työmarkkina-asemaan, hyvinvointiin,  kotoutumiseen

ja koulutukseen liittyvää teoriatietoa löytyy riittävästi.  Samoin ohjaukseen liittyviä

tutkimuksia  ja  projekteja  on  tehty  useita.  Opinnäytetyön  kirjoittamisen  aloitin

helmikuussa  2014  tutustuen  kirjallisuuteen  ja  aiheeseen.  Huomasin,  että

vastaavaa  toisen  asteen  koulutuksessa  olevien  maahanmuuttajataustaisten

opiskelijoiden kokemustietoa heidän opiskeluista ja tulevaisuuden ura haaveista ei

erityisesti ollut. 

Opinnäytetyön prosessi oli työläs, mutta mielenkiintoinen. Opinnäytetyön prosessin

yhteydessä sain kokeilla omia kykyjäni ratkaista kaikki esiin tulleet haasteet. 

Jatkotutkimuksena  opinnäytetyölleni  olisi  hyödyllistä  tutkia  syvemmin  uskonnon

vaikutusta opiskeluun ja edistymiseen työelämässä. Joskus uskonnon merkitys voi

olla  niin  laaja,  että  se  voi  vaikuttaa  ihmisen  koulutukseen  ja  uranvalintaan

(Korhonen & Puukari 2013, 97).

8.1 Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

Sosiaalialan eettinen osaaminen näkyy opinnäytetyössä. Sosiaalialan työn yhtenä

tavoitteena  on  muutos  ja  kehitys,  jotta  asiakkaan  ihmisoikeudet  täyttyisivät.

(Talentia  2013,  7.)  Opinnäytetyön  tarkoitus  tukee  ihmisoikeuksien  ja

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden täyttymiseen tekevä työtä.

Opinnäytetyön prosessin aikana olen kasvanut ammatillisesti ja syventänyt omaa

ammatti-identiteettiä.

Osuuteni  ROMAKO  -hankkeessa  ja  sen  yhteyteen  suunniteltuun  Opin  portailla

-hankkeeseen oli opinnäytetyön muodossa pieni. Osallistuin ROMAKO -hankkeen

yhteydessä  järjestetyn  ”Kieli  ja  kulttuuri  ohjauksessa”  päivän  työpajaan  yhtenä

kokemusasiantuntijana.  Työpajan  kokemusasiantuntijoiden  kertomukset  olivat

paljolti  samanlaisia  tutkimuksessani  esiin  tulleiden  asioiden  kanssa.  Huomasin,

että myös opinnäytetyön teoria tausta tukee tutkimustuloksia.



47

Yksi  mahdollisuus  vaikuttaa,  on  osallistuminen  oman  alansa  asiantuntijana

erilaisiin  yhteiskunnallisiin  kehittämistehtäviin.  Sosiaalialan  ammattilainen  voi

osallistua julkiseen keskusteluun ammattiroolissaan, toimipaikkansa työntekijänä,

jonkin organisaation ja ryhmän edustajana tai  yksityishenkilönä.  Hänen on aina

ilmaistava roolinsa keskustelussa. (Talentia 2013, 7.)

Asiakastyön  osaamisen  kompetenssiin  kuuluu,  että  sosionomi  (AMK)  osaa

soveltaa  ja  arvioida  erilaisia  asiakastyön  teoreettisia  työorientaatioita  ja

työmenetelmiä. Lisäksi sosionomilla pitää olla hyvät vuorovaikutustaidot, jotta hän

voisi  kehittää  yhteistyötä  asiakkaan kanssa.  (Rouhiainen-Valo,  Rantanen,  Hovi-

Pulsa & Tietäväinen 2010, 18.) 

Opinnäytetyön  kirjoittamisen  yhteydessä  sain  täydentää  ohjaukseen  liittyvää

teoreettista  tietoa.  Syvensin  tietoa  erilaisista  ohjausmenetelmistä  ja  ohjaajan

rooleista. Haastateltavien kanssa onnistuin luomaan luottamuksellisen ja avoimen

vuorovaikutussuhteen.  Keskustelu  ja  kokemuksien  jakaminen  jatkui  usein

haastattelutilanteen  jälkeen.  Haastattelut  kehittivät  omaa  monikulttuurista

osaamistani. 

Tutkimus  tuo  esiin  yhteiskunnassa  epätasa-arvoa  tuottavat  rakenteet  sekä

oikeudenmukaisuuteen  eteen  tehtävän  työn  ja  siinä  kuunnellaan  asiakkaan

mielipiteitä.  Tämän  tutkimuksen  kautta  sain  kokemusta  tutkimustyön

kirjoittamisesta ja tutkimushaastattelujen tekemisestä 

Sosionomin  ammattieettisten  periaatteiden  mukaan,  sosiaalisen  asiantuntijana

sosionomi  (AMK)  tuo  näkyväksi  asiakas-  ja  kansalaisnäkökulmaa  sekä  myös

yhteiskunnallisen  oikeudenmukaisuuden  ja  huono-osaisuuden  ehkäisemisen

kysymykset.  Sosionomin  kompetenssiin  kuuluu  tutkimuksellinen

kehittämisosaaminen  ja  hänellä  pitää  olla  tutkimustyön  perusvalmiudet.
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Yhteiskunnallinen  osaaminen  näkyy  osaamisessa  analysoida  epätasa-arvoa

tuottavia rakenteita. (Rouhiainen-Valo ym. 2010, 20–21.)

8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimus pitää olla puolueeton, tiedonantajan kertomusta tutkija ei  voi  muokata

oman  näkemyksen  läpi.  Haastatteluaineiston  pitää  olla  tutkimukseen  sopiva  ja

litterointi  pitää tapahtua nopeasti haastattelun jälkeen. (Tuomi & Sarajärvi  2009,

136).

Pidin  huolta  omasta  puolueettomuudesta.  Olen  itse  maahanmuuttajataustainen

opiskelija ja sen takia reflektoin itseäni koko tutkimusprosessin ajan, että minun

henkilökohtaiset kokemukseni eivät vaikuttaisi missään tutkimuksen vaiheessa.

Tutkimuksen  luotettavuuden  arvioinnissa  on  hyvää  ottaa  huomioon  seuraavat

kohdat:  ilmiö,  mitä  olen  tutkimassa,  miten  aineistoa  on  kerätty,  oma sitoumus,

tiedonantajat, tutkimuksen kesto, analysointi  ja raportointi.  Tutkimustulokset ovat

selkeämmät, kun tutkimusprosessi kuvataan yksityiskohtaisesti näin, että lukija saa

selkeän kuvan tutkimusprosessista sekä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi

2009, 140–141.)

Haastateltavien  äidinkieli  ei  ole  suomi  ja  se  vaikutti  haastattelun  kulkuun  ja

haastateltavan puheen pituuteen. Haastattelut tapahtuivat suomeksi. Tämä vaikutti

kysymysten ymmärtämiseen, sekä itsensä ilmaisuun ja vastausten kattavuuteen.

Tutkimuksen  tuloksiin  vaikuttaa  haastateltavien  opiskelijoiden  status  näin,  että

haastateltavat olivat kaikki motivoituneet opiskelemaan. Lisäksi haastateltavilla ei

ollut  heidän  kulttuurista  johtuvia  vaikutuksia  opiskeluun  eikä  muuttoon  liittyviä

traumaattisia kokemuksia. Suomea erittäin hyvin puhuvien haastateltavien kohdalla

tutkimukseen vaikuttavia kielellisiä tekijöitä ei ollut. Mielestäni tutkimuksen tulokset
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antavat  vastauksen  tutkimuskysymykseen.  Tutkimustuloksiin  vaikutti  valittu

tutkimusaineisto.

Tarkastelin  omaa  eettistä  toimintaani  koko  opinnäytetyön  prosessin  ajan.

Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tärkeää palvelujen käyttäjän kokemustietoa, mikä

on  tarkoitettu  aliedustettujen  ryhmien  koulutusmahdollisuuden  lisäämiseksi  ja

opintopolkujen sujuvoittamiseksi. 

Tärkeimpinä eettisiä periaatteita on suostumus haastatteluun, luottamuksellisuus ja

haastateltavien  yksityisyys.  Suostumus  haastatteluun  saadaan  tutkimuksesta

informoinnin pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20.) 

Haastateltavilta  hain ennen haastatteluja  suostumuksen haastatteluun ja annoin

heille  saatekirjeen  opinnäytetyön  tarkoituksesta.  Ennen  haastattelua  selitin

haastateltaville  saatekirjeen  yhteydessä  haastattelun  tarkoituksen  ja  annoin

allekirjoitettavaksi  suostumuksen  osallistua  haastatteluun.  Haastateltavalla  oli

mahdollisuus  esittää  minulle  tarkentavia  kysymyksiä  ennen  suostumuksen

allekirjoittamista.  Muistutin,  että  haastatteluun  osallistuminen  on  vapaaehtoista.

Näytin  haastateltaville  vielä  saatekirjeen  lopussa  olevan  puhelinnumeroni  ja

muistutin heille, että he voivat minulle soittaa, jos tulee kysyttävää tai mikäli tulee

toisiin  ajatuksiin  koskien haastattelun käyttämistä  tutkimuksessa ja  hankkeessa.

Noudatin haastateltavien suullisia lausumia.

Opinnäytetyön  kirjoittamisen  prosessin  aikana  ja  sen  jälkeen  pitää  noudata

ihmisarvon kunnioittamisen periaatetta.  Tutkittavaa ei voi  loukata ja vahingoittaa

riippumatta tutkimuksen tarkoituksesta. Tutkittavien anonymiteetti ja henkilöllisyys

pitää olla suojattu. (Leskinen 2005, 74.) Nauhoitetut haastattelut kuuluu hävittää

opinnäytetyön valmistumisen jälkeen (Hirsjärvi & Hurme 2010, 20).

Koska maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat koulussa vähemmistöryhmä, en

ole  tutkimuksessani  ilmoittanut  heidän  tulevaa  ammattia  sekä  opiskelussa

edistymistä. 
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Eettiselle  toimikunnalle  osoitetun  lausuntohakemuksen  tutkimusluvan

hakuprosessissa,  toimitin  sähköisenä  ja  paperiversiona  ensin  Diakonia-

ammattikorkeakoulun  Helsingin  toimipaikan  hanke-  ja  tutkimustoiminnan

koordinaattorille.  HDO:n  rehtori  oli  tutkimusluvan  lopullinen  antaja.

Hakuprosessissa  noudatin  eettisen  toimikunnan  antamia  ohjeita.  (  Helsingin

Diakonissalaitos i.a..)
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LIITE 1: Saatekirje

Hei!

Olen  Helsingin  Diakonia-ammattikorkeakoulun  sosionomiopiskelija.  Teen

opinnäytetyötä  ja  kutsun  sinut  haastatteluun.  Haastattelu  liittyy  Diakonia  -

ammattikorkeakoulun  Opin  portailla  -hankkeeseen  ja  opinnäytetyöhöni

”Maahanmuuttajataustaisten  opiskelijoiden  kokemuksia  koulutuksesta,

mahdollisista tuen tarpeista ja ajatuksia tulevaisuuden haaveista.”

Opin  portailla  -hankkeessa  tuetaan  romani-  ja  maahanmuuttajataustaisten

opiskelijoiden siirtymistä 2. asteen koulutuksesta AMK -opintoihin ja vahvistetaan

koulutukseen osallistumista. Tavoitteena on eri kulttuuritaustan ja yhteiskunnallisen

taustan omaavien ihmisten osallisuuden, koulutuksen tasa-arvon, ihmisoikeuksien

tukeminen ja yhdenvertainen kohtelu.

Opinnäytetyöni  ja  siihen  liittyvän  haastattelun  tavoitteena  on  koota

maahanmuuttajataustaisten 2. asteen opiskelijoiden kokemustietoa opiskelustaan.

Kokemustiedon kerääminen on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisten henkilöiden

koulutusmahdollisuuden  lisäämiseksi  ja  opintopolkujen  sujuvoittamiseksi

ammattikorkeakoulussa.  Opinnäytetyö  tulee  Opin  portailla  -hankkeen  käyttöön.

Opinnäytetyön  raportti  julkistetaan  Diakin  julkistamisseminaarissa,  luovutetaan

HDO-lle ja pdf-muodossa hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattorille. 

Haastattelen  Diakoniaopiston  2.asteen  maahanmuuttajataustaisia  opiskelijoita

yksilöhaastatteluna.  Haastateltaviin  otan  yhteyttä  sopiakseen
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haastatteluajankohdasta ja paikasta. Haastattelu tulee tapahtumaan elo-syyskuun

välisenä aikana.

Haastateltavan henkilöllisyys,  ja  muut  henkilökohtaiset  tiedot  eivät  tule  missään

tutkimuksen vaiheessa näkymään ja  sinulla  on  mahdollisuus lukea analysoidun

haastattelun tulokset valmiissa opinnäytetyössä. Haastattelu on vapaaehtoista.

Kiitos osallistumisesta!

Ystävällisin terveisin Katrin Leinonen.

Sosionomiopiskelija

Puhelin XXXXXXXXXX
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LIITE 2: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta opiskelijalle

Opinnäytetyön  ”Maahanmuuttajataustaisten  opiskelijoiden  kokemuksia

koulutuksesta, mahdollisista tuen tarpeista ja ajatuksia tulevaisuuden haaveista.”

tekijä on sosionomiopiskelija Katrin Leinonen. 

Opinnäytetyöni  ja  siihen  liittyvän  haastattelun  tarkoitus  on  koota

maahanmuuttajataustaisten 2. asteen opiskelijoiden kokemustietoa opiskelustaan.

Kokemustiedon kerääminen on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisten henkilöiden

koulutusmahdollisuuden  lisäämiseksi  ja  opintopolkujen  sujuvoittamiseksi

ammattikorkeakoulussa.  Opinnäytetyö  tulee  Opin  portailla  -hankkeen  käyttöön.

Opinnäytetyön  raportti  julkistetaan  Diakin  julkistamisseminaarissa,  luovutetaan

HDO -lle ja pdf -muodossa hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattorille.  

Minulle  on  selvitetty  yllä  mainitun  tutkimuksen  tarkoitus  ja  tutkimuksessa

käytettävät  tutkimusmenetelmät.  Olen  tietoinen  siitä,  että  tutkimukseen

osallistuminen  on  vapaaehtoista.  Olen  myös  tietoinen  siitä,  että  tutkimukseen

osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää

vain  tutkijan  tietoon,  minua  koskevaa  aineistoa  käytetään  vain  kyseiseen

tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Suostun  siihen,  että  minua  haastatellaan  ja  haastattelussa  antamiani  tietoja

käytetään  kyseisen  tutkimuksen  tarpeisiin  ja  Opin  portailla  -hankkeessa.  Voin

halutessani  keskeyttää  tutkimukseen  osallistumisen  milloin  tahansa  ilman,  että

minun täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa opinto-oikeuteen.

Päiväys
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____________________

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys

LIITE 3: Haastattelurunko

Ikä, äidinkieli, milloin muuttanut Suomeen, muuton syy

Koulutus ja työ kotimaassa

- korkeakoulutus,  lukio,  opisto,  peruskoulu,  ura,  ammatti,  koulutukseen

vastaava työ ja sen mieluisuus, työttömyys

Maahanmuuttajuus

- maahanmuuton syy

- onko muutto Suomeen vaikuttanut opiskelumahdollisuuksiin, miten

- ammattivalintaan

Koulunkäynti Suomessa

- suoritetut kurssit, opinnot ja niiden hyödyt

- mitä tukea olet aikaisemmin saanut ja mitä hyötyä siitä on ollut

- nykyiset opinnot, miksi opiskelee nykyisessä koulussa

- opiskelumotivaatio (koulun ja luokkakavereiden vaikutus)

Opiskelu nyt 2. asteen koulussa

- kulttuuritaustan huomioon ottaminen

- monikulttuurisuus luokassa

- vaikeat/helpot asiat

- vahvuutesi, voimaa antavat asiat

- mitä  asioita  opiskelija  haluaa,  tai  kokee  tarvitsevansa  oppia  lisää

onnistuakseen työelämässä, tai korkeakouluopinnoissa

- tuen tarve, mitä osaamista ja vahvuuksia sinulla nyt on

- mitkä  asiat  häiritsevät  opiskelua  (elämäntilanne  ym.),  opiskelua  tukevat

asiat

- kokemuksia saadusta ohjauksesta harjoittelussa

- ohjaus, tiedotus mahdollisuuksista

- tietoisuus opintososiaalisista eduista, taloudellisista tuista



64

Jatko opinnot ja opiskelu ammattikorkeakoulussa Suomessa

- pääsykokeet ja onnistuminen siinä, kokemuksia jos on

- halukkuus hakea ammattikorkeakouluun

- minkälaista  tukea  toivoo,  tarvitsee,  pitää  saada  jo  nyt  tässä  vaiheessa,

onnistuakseen korkeakoulun pääsykokeessa

- Tulevaisuusunelma, ammatti, minkälaisena näet tulevaisuutta, mitä odotat
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