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1 Johdanto 
 

 
”Työvoimaa löytyy enää vieraskielisistä” HS 12.2.2013 

 
”Yli puolet rajoittaisi maahanmuuttoa työttömyyden takia” HS 21.9.2013 

 
”Työnantajat: Suomi ei pärjää ilman ulkomaista työvoimaa” HS 22.9.2013 

 
”Maahanmuuttajan työllistyminen voi kestää 10 vuotta” HS 23.10.2013 

 
”Närpiössä eletään maahanmuuttajien varassa” HS 12.5.2013 

 
”Maahanmuuttajien suuri määrä on jo syy muuttaa pois lähiöstä” HS 27.10.2013 

 
 
Maahanmuutto ja ulkomaalaisten työllistyminen herättävät paljon keskustelua ja näkemyksiä on 

löydettävissä äärilaidasta toiseen. Joka tapauksessa ennakkotilaston mukaan Suomen vieraskieliset, 

eli jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvat, ovat ylittäneet 

maaliskuussa 2014 lukumäärältään ruotsinkielisten lukumäärän  (Tilastokeskus 2014). Suomeen 

muuttaneet ja heidän jälkipolvensa muodostavat siis Suomessa kasvavan vähemmistön, jonka 

onnistuneella yhteiskuntaan kotouttamisella on yhä suurempi merkitys. Työelämään kiinnittyminen 

nähdään kotoutumisen ensisijaisena indikaattorina, joka tärkeydessään ohittaa kielitaidon, oman 

asunnon, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja poliittisen osallistumisen 

(Forsander 2013, 220). Myös maahanmuuttajien mielestä tärkeimmät elementit kotoutumisessa 

ovat työ, kielitaito, turvallisuus, terveyspalvelut sekä itselle ja perheelle sopiva asunto (Työ- ja 

elinkeinoministeriö, jatkossa TEM 2013). 

 
Vaikka työllistyminen on tärkeä väylä maahanmuuttajan kotoutumisessa, työttömien 

prosentuaalinen osuus on maahanmuuttajaväestön keskuudessa kaksinkertainen kantaväestöön 

verrattuna (OECD 2013), ja huomattava määrä maahanmuuttajien työvoimapotentiaalista jää sitä 

myöten käyttämättä (TEM 2014). Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä maahanmuuttajana ja Suomessa 

liiketoimintaa harjoittikin vuonna 2009 lähes 7 000 kokonaan tai vähintään puoliksi ulkomaalaisten 

omistuksessa olevaa yritystä (Sisäasiainministeriö 2012). Samana vuonna vakituisesti Suomessa 

asuvia ulkomaalaisia oli 156 000 (Tilastokeskus 2013); yrittäjyys siis ratkaisee vajaan viiden 

prosentin työllistymisen eikä siten palvele kokonaisvaltaisena ratkaisuna työllistymiseen. 

 
Paremman koulutustason (TEM 2014) ja kielitaidon (Tarnanen & Pöyhönen 2011; TEM 2014) on 

todettu vaikuttavan positiivisesti maahanmuuttajien työllistymiseen Suomessa, mutta useimmissa 

tutkimuksissa johtopäätökset niiden merkityksestä ovat vain suuntaa antavia (TEM 2014; Larja 2012, 

33). Vaikka työllistymisen ongelmat koskevat sekä matalasti että korkeasti koulutettuja, erityisesti 
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korkeasti koulutettujen kohdalla – joita maahanmuuttajista on joka neljäs (TEM 2014)– niin kutsuttu  

aivotuhlaus (brain waste, Williams & Baláz 2005) ja ammattitaitoisen osaamisen tehoton 

hyödyntäminen on osoittautunut monitasoiseksi ilmiöksi. Myös korkeakoulutetuilla kielitaidon 

vaikutus työllistymiseen on ilmeinen, mutta toisaalta syrjinnän havaitseminen vahvistuu paremman 

kielitaidon johdosta (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 106). Työmarkkinoilla tapahtuvalla syrjinnällä onkin 

oma osuutensa työllistymistä haittaavana tekijänä eikä sitäkään jätetä huomiotta. 

 
Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja erityisesti kielitaidon merkitystä työllistymisessä. Toisessa kappaleessa 

syvennytään tarkemmin maahanmuuttajien tämänhetkiseen koulutus- ja työllistymistilanteeseen 

Suomessa tilastojen valossa. Kolmannessa kappaleessa kielitaidon vaikutusta kotoutumiseen ja 

erityisesti työllistymiseen tarkastellaan tutkimuskatsauksella. Neljännessä kappaleessa nykytilanteen 

problematiikkaa havainnollistetaan otteilla haastatteluista, jotka tehtiin kuudelle Palmenian Suomi-

kerhoon keväällä 2014 osallistuneelle maahanmuuttajalle tätä tutkimusraporttia varten. Viidennessä 

kappaleessa maahanmuuttajille tarjottaviin tukitoimintoihin otetaan niin kutsuttu 

”käyttäjänäkökulma” ja maahanmuuttaneen elämää lähestytään jälleen haastatteluottein liittyen 

Palmeniassa toimivaan Suomi-kerhoon; miten Suomi-kerho on osaltaan onnistunut tavoitteessaan 

auttaa korkeakoulutettuja maahanmuuttajia työllistymään, oppimaan kieltä ja 

ennen kaikkea kotoutumaan Suomeen. Kuudennessa ja viimeisessä kappaleessa 

kirjallisuuskatsauksesta, haastatteluista ja tilastoista tehdään yhteenveto ja esitetään toimenpide - 

ehdotukset korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. 

 
Kirjoittajat opiskelevat sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa Sosiaalitieteiden laitoksella. 

Raportti on syntynyt yhteistyössä Palmenian kanssa ja se lukeutuu samalla yliopiston kurssityöksi. 

 
 

2 Tilanne Suomessa 
 
 

Onko ulkomaalaisia siis paljon vai vähän Suomessa? Millainen koulutus heillä on? Kuinka moni 

heistä on työtön? Jos heillä on ammatti, mikseivät he ole töissä? Näihin kysymyksiin haetaan 

vastauksia seuraavassa. 

 

2.1 Ulkomaalaisten monet määrittelyt 

 

Ulkomaalaisten määrä on Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna vähälukuisin. Viime vuonna 
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ulkomailla syntyneitä Suomessa oli 304 279 henkilöä, mikä on 6% väestöstä (Tilastokeskus 2013a). 

Vastaava luku on Tanskassa  8% (621 638) (Statistics Denmark 2013), Norjassa 12% (593 321) 

(Statistics Norway 2013) ja Ruotsissa 16% (1 533 493) (Statistics Sweden 2013). Ulkomaalaisten 

määrä jää Suomessa vielä pienemmäksi, mikäli sitä mitataan vieraskielisinä (289 068, väestöstä 

5%) tai ulkomaan kansalaisina (207 511, väestöstä 4%) (Tilastokeskus 2013a). 

 
Siirryttäessä tarkastelemaan Suomen maahanmuuttajia eriteltynä ryhmittäin ne asettuvat vähän eri 

järjestyksiin riippuen jaottelukriteeristä. Syntymämaan mukaan suurimmat ryhmät olivat vuonna 

2012 Entinen Neuvostoliitto (52 339), Viro (34 984), Ruotsi (31 601), Venäjä (10 020) ja Somalia 

(9 079), jonka jälkeen noin 8 000 henkilöä ovat syntyneet Irakissa, Kiinassa ja Thaimaassa. 

Kansalaisuuksien mukaan suurimmat ryhmät ovat virolaiset (39 763, maahanmuuttajista 20%), 

venäläiset (30 183, 15%), ruotsalaiset (8 412, 4%) ja somalialaiset (7 468, 4%), jonka jälkeen noin 

6000 henkilöä eli 3% maahanmuuttajista on kansalaisuudeltaan kiinalaisia, thaimaalaisia ja 

irakilaisia. Äidinkielen mukaan suurimmat ryhmät ovat venäjänkieliset (62 554 henkeä), vironkieliset 

(38 364 henkeä), somalinkieliset (14 769 henkeä), englanninkieliset (14 666 henkeä) ja 

arabiankieliset (12 042 henkeä). (Sisäasiainministeriö 2012.)  Joka tapauksessa suurimmat 

maahanmuuttajamäärät Suomeen tulevat Virosta, Venäjältä, Ruotsista ja Somaliasta. Tässä on 

huomattava, että Ruotsi on tietyssä mielessä näistä poikkeava ryhmä, sillä Ruotsissa syntyneistä 

vain neljäsosalla on Ruotsin kansalaisuus (Sisäasiainministeriö 2012) ja moni Ruotsista tuleva on 

myös suomalainen paluumuuttaja. Lisäksi ruotsin ollessa yksi Suomen virallisista kielistä ei 

ruotsalaisia lasketa kieliryhmänä vieraskielisiksi, jolloin äidinkielen perusteella ulkomaalaisuutta 

määrittelevissä julkaisuissa he lukeutuvat kantaväestöksi. 

 
Tämän raportin puitteissa keskitytään erityisesti maahanmuuttajien asemaan työmarkkinoilla ja siksi 

on tarkoituksenmukaista rajata maahanmuuttajaväestön määrittely työikäisiin eli 15-64- vuotiaisiin. 

Näin rajattuna vuonna 2011 suomalaisia oli 3 384 979 ja ulkomaan kansalaisia 147 666, 

ulkomaalaiset muodostivat täten 4%:n osuuden työikäisistä. Vaikka ulkomaalaisten määrä 

työikäisistä on pieni, työikäisten osuus ulkomaalaisista on peräti 81%, kun sama lukema 

suomalaisista on 64%. Samana vuonna työikäisistä ulkomaalaisista 18% oli virolaisia (27 111), 

16% venäläisiä (22 937), 4% ruotsalaisia (6 077), 4% kiinalaisia (5 554) ja 3% somalialaisia (5 
 
165), jonka jälkeen  5 000 – 3 000 työikäistä eli 3-2% oli kansalaisuudeltaan thaimaalaisia, 

irakilaisia, turkkilaisia, brittejä ja saksalaisia. Verrattuna ulkomaan kansalaisten 

kokonaisväestömääriin Suomessa Kiinasta tulee siis suhteessa enemmän työikäisiä (89%), 

kuin Virosta (79%), Venäjältä (77%), Ruotsista (71%) tai Somaliasta (70%). 

Kansalaisuusryhmittäinkin tarkasteltuna suurimpien maahanmuuttajaryhmien työikäisyys 
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on siis suomalaisia huomattavasti korkeampaa. (Tilastokeskus 2013a.) 

 

2.2 Neljäsosa maahanmuuttajista on korkeakoulutettuja 

 
Korkeakoulutettujen määriä kartoittaessa on myös luontevaa jatkaa ottamalla huomioon vain väestön 

työikäiset. Vuonna 2011 työikäisestä väestöstä korkea-asteen suorittaneita oli suomalaisista 

31% (1 049 340) ja maahanmuuttajista 18% (26 580). On huomionarvoista, että korkeasti 

koulutettujen määrissä on merkittäviä eroja maahanmuuttajien eri kansalaisuuksien välillä. 

Noudattamalla edellä mainittua työikäisten ulkomaalaisryhmien suuruusjärjestystä, vuonna 2011 

korkeastikoulutettuja oli virolaisista 11% (2 871), venäläisistä 26% (5 937), ruotsalaisista 18% (6 

077), kiinalaisista 34% (5 554), thaimaalaisista 8% (413), somalialaisista 1% (71), irakilaisista 8% 

(361), turkkilaisista 6% (209), briteistä 25% (824) ja saksalaisista 30% (966). (Tilastokeskus 

2013a.) Toisin sanoen verrattuna Suomen kantaväestöön, suurimmista maahanmuuttajaryhmistä 

kiinalaiset ovat suomalaisia korkeakoulutetumpia, saksalaiset lähes yhtä korkeakoulutettuja, lähelle 

pääsevät venäläiset ja britit ja ruotsalaisten jälkeen muiden kansalaisuuksien korkeakoulutettujen 

määrä on enää kolmasosa tai sen alle verrattuna suomalaisiin. Toki Suomessa asuu muitakin 

kansalaisuuksia, joissa korkeakoulutettujen osuus on suomalaisten tasolla, mutta toisaalta nämä 

ryhmät ovat hyvin pieniä. 

 
Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajat näyttäytyvät siis hyvin heterogeenisenä ryhmänä 

koulutustaustansa osalta ja suurimmista ulkomaalaisryhmistä venäläiset nousevat runsaslukuisena 

esiin sekä työikäisissä että korkeakoulutetuissa. Lisäksi on huomautettava, että ulkomaalaisista 

hyvin monen koulutustaso on tuntematon, sillä Tilastokeskuksen tutkintorekisterin kattavuudessa 

on aukkoja ulkomailla suoritettujen tutkintojen kohdalla, joka ”ratkaisevasti vaikeuttaa ulkomaan 

kansalaisten koulutustietojen tulkitsemista” (Tilastokeskus 2013a). Tuntematon koulutustaso on 

edellä mainittujen koulutuslukujen lähdejulkaisussa yhdistetty perusasteen käyneisiin ja kyseinen 

kategoria kattaa siten peräti 62% ulkomaan kansalaisista Suomessa vuonna 2011. Perusasteen ja 

tuntemattoman koulutusasteen erottavissa tilastoissa vuonna 2006 ulkomaalaisista työnhakijoista oli 

korkeakoulutettuja 23% ja koulutusasteeltaan tuntemattomia 17% ja julkaisussa mainitaan erikseen, 

että rekisteröimättä jääneissä on erityisesti korkeakoulutettuja (TEM 2014, 16). Toisin sanoen 

Suomeen muuttaneista korkeakoulututkinto on ainakin joka viidennellä ja todennäköisesti joka 

neljännellä. 
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2.3 Työnhaku ja koulutuksen vaikutus työllistymiseen 

 
Vuonna 2011 ulkomaalaisia työnhakijoita oli Suomessa 59 600, joka on noin  8% kaikista 

työnhakijoista (TEM 2012b) ja jopa 32% kaikista ulkomaalaisista (Sisäasiainministeriö 2012). 

Vuosikeskiarvolla ulkomaalaisista työnhakijoista oli korkeakoulutettuja 21% (8 893) ja 

tuntemattoman koulutustason työnhakijoita 22% (9 141) (Sisäasiainministeriö 2012).  Jälleen 

tuntemattoman koulutuksen osuus ulkomaalaisten keskuudessa on suuri, joka myös osaltaan saattaa 

selittää sitä, miksi ulkomaalaisia työnhakijoita on niin paljon; ko. tilastoinnissa tutkinto on 

luokiteltu tuntemattomaksi jo siinä tapauksessa, että se on suoritettu ulkomailla ja tuntemattomaksi 

luokitellulla tutkinnolla pätevyyttä voi olla vaikea osoittaa. Samana vuonna Suomen koko väestön 

työttömistä työnhakijoista 19%:lla (109 705) oli korkea-asteen koulutus (TEM 2012a). 

 
Kaiken kaikkiaan voidaan edellä mainittujen tietojen perusteella todeta, että vuonna 2011 

työikäisestä väestöstä Suomessa korkeakoulutettuja työttömiä ulkomaalaisia oli 6% ulkomaalaisista 

ja korkeakoulutettuja työttömiä suomalaisia oli 3% suomalaisista. Kun kohdistetaan huomio 

pelkkään korkeakoulutettuun työikäiseen väestöön Suomessa, samana vuonna korkeakoulutettuja 

työttömiä ulkomaalaisia oli 33% korkeakoulutetuista ulkomaalaisista ja korkeakoulutettuja työttömiä 

suomalaisia oli 10% korkeakoulutetuista suomalaisista. Työllistymisestä voidaan siis päätellä kaksi 

asiaa; ilman tuntemattomienkin tutkintojen tunnustamista henkilöllä on kaksinkertainen riski jäädä 

työttömäksi, jos hän on korkeakoulutettu ja hänellä on maahanmuuttajatausta ja korkeakoulutetulla 

henkilöllä on yli kolminkertainen riski jäädä työttömäksi, jos hänellä on maahanmuuttajatausta – 

kumpikin verrattuna suomalaiseen vastaavasti 

koulutettuun työnhakijaan. Ulkomaalaisten asiantuntijoiden vähäiseen määrään voi vaikuttaa lisäksi 

se, että Suomi on nuori maahanmuuttomaa, jossa naisilla ja eri yhteiskuntakerroksista tulevilla on 

mahdollisuus päästä asiantuntijatehtäviin eikä asenneilmapiiri ulkomaalaisia kohtaan ole paras 

mahdollinen (Forsander ym. 2004, 33). 

 
Vertailtaessa eri maalaisten osuuksia työnhakijoista ja työttömistä määrään vaikuttaa merkittävästi 

se, esitetäänkö se osuutena kaikista ulkomaalaisista työnhakijoista vai prosenttiosuutena sen 

maalaisista. Eniten kaikkien ulkomaalaisten työnhakijoiden keskuudessa oli 2011 venäläisiä (13 

524, 23%), virolaisia (7 357, 12%), irakilaisia (3 508, 6%), somalialaisia (3 181, 5%) ja 

thaimaalaisia (2 535 , 4%) (TEM 2012b). Kun tätä verrataan kansalaisuuksien osuuksiin 

maahanmuuttajista ylipäätään (Sisäasiainministeriö 2012), tulee ilmi ruotsalaisten ja kiinalaisten 

puuttuminen viiden suurimman työttömyyskansalaisuuden joukosta, vaikka ruotsalaisia on 

Suomessa kolmanneksi eniten ja kiinalaisia viidenneksi eniten. Taulukkoon 1 on koottu työttömien 
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määrät prosenttiosuuksina kansalaisuuksista. Kaksi kolmesta irakilaisesta ja somalialaisesta on 

työttömiä. Kokonaislistalla venäläiset tulevat vasta kuudentena (33%), thaimaalaiset seitsemäntenä 

(26%) ja virolaiset peräti 16:na (11%) (Tilastokeskus 2013a). 

 
Yhteenvetona voidaan todeta, etteivät Suomen maahanmuuttajilla koulutus ja työllisyys aina vastaa 

toisiaan: meillä on suhteessa enemmän hyvin koulutettuja venäläisiä työttömiä kuin vähemmän 

koulutettuja virolaisia työttömiä. Nämä kaksi ryhmää poikkeavat muista kansalaisuuksista siinä 

mielessä, että kaikissa muissa ryhmissä työttömyysprosentti on alhaisempi kun korkeakoulutettujen 

osuus on korkea ja sama kääntäen. 

 
 

Suomeen muuttaneet työikäiset kansallisuuden mukaan, ryhmien korkeakoulutetut 

sekä työttömät työvoimasta 2011, kaikki prosentteina 
 

 
 

Suomeen muuttaneista 

työikäisistä, % 1 

 
Korkeakoulutetut 

ryhmän työikäisistä, % 2 

 
Työttömät ryhmän 

työvoimasta, % 3 

 
Viro 

 
18 

 
11 

 
11 

 
Venäjä 

 
16 

 
26 

 
33 

 
Ruotsi 

 
4 

 
18 

 
14 

 
Kiina 

 
4 

 
1 

 
66 

 
Somalia 

 
3 

 
34 

 
11 

 
Thaimaa 

 
3 

 
8 

 
26 

 
Irak 

 
3 

 
8 

 
68 

 
Turkki 

 
2 

 
6 

 
26 

 
Intia 

 
2 

 
18 

 
11 

 
Saksa 

 
2 

 
30 

 
8 

1 
Tilastokeskus 2013       

2 
TEM 2012       

3 
Tilastokeskus 2013 

 
 

Taulukko 1. Maahanmuuttajat; työikäiset, korkeakoulutetut ja työttömät. 



9  

3 Kieli, kotoutuminen ja työllistyminen 
 
 

Sekä Suomessa että muissa maissa kohdemaan kielen oppimista pidetään tärkeänä yhteisön 

jäsenyyden, työllistymisen ja sitä kautta kotoutumisen kannalta (esim. Dustmann & Fabbri 2002; 

Latomaa ym. 2013). Maahanmuuttoon liittyvissä kielikysymyksissä on otettava huomioon yksilölliset 

erot tavoitteissa, taustoissa ja lähtökohdissa. Suomen maahanmuuttopolitiikkaan sisältyy ajatus, että 

äidinkieli on jokaisen perusoikeus, ja maahanmuuttajalla on oikeus myös omaan kulttuuriinsa. 

(Latomaa ym. 2013.) Äidinkieli on erityisen tärkeä yksilön tasapainoisen identiteetin sekä itsetunnon 

kehittymisen kannalta (Rynkänen ja Pöyhönen 2010). Identiteettikysymyksen 

lisäksi kielitaito voidaan nähdä monella eri tapaa, esimerkiksi mekaanisena resurssina tai 

sosiaalisena ilmiönä (Latomaa ym. 2013). 

 

Kohdemaan kielitaidon riittävyys on tärkeä kysymys, jota usein viljellään viranomaispuheessa 

määrittelemättä mitä sillä varsinaisesti tarkoitetaan (Tarnanen & Pöyhönen 2011). Sen riittävyys 

voidaan nähdä esimerkiksi syrjinnän välineenä, mahdollistajana täysivaltaiseen yhteisön jäsenyyteen 

tai osana työntekijän osaamista. Suomessa eräänlaisena kynnystasona käytetään yleisesti B1-

taitotasoa; se on kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso, edellytystaso kansalaisuuden hakemiseen ja 

julkishallinnon työtehtävien kynnystaso. Tasoa pidetään siis riittävänä moneen tarkoitukseen 

lainsäädännön ja koulutuksellisten tavoitetasojen näkökulmasta (Latomaa ym. 2013). Taitotasoja 

voidaan kuitenkin käyttää irrallaan niiden varsinaisesta merkityksestä, esimerkiksi perusteettomasti 

portinvartijoiden roolissa. Portinvartijoilla tarkoitetaan henkilöitä sellaisissa rooleissa, jotka 

kontrolloivat ja suodattavat muiden pääsyä jonkin tiedon tai toisen tahon pariin. Tässä tapauksessa 

portinvartijoina voivat toimia esimerkiksi Kelan virkailijat tai työhaastattelijat. Käytännössä 

esimerkiksi erilaisia pääsykokeita voidaan kutsua B1-tason testeisiksi, vaikka ne olisivat 

huomattavasti vaativampia eivätkä vastaisi Eurooppalaisen viitekehyksen kommunikatiivisen 

kielitaidon ja luotettavan arvioinnin periaatteita (Latomaa ym. 2013; lTarnanen 

& Pöyhönen 2011). 

 

Kielitaidon puute on esitetty syyksi myös maahanmuuttajien suomalaisverkostojen vähyyteen. Tällöin 

ei kuitenkaan oteta huomioon muita tekijöitä, kuten suomalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan 

tai kulttuurillisia eroja ystävyyssuhdekäsityksissä (Ahmad 2005). Lisäksi Euroopan neuvoston 

kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan kielen oppiminen on inhimillistä toimintaa, jolle 

on muiden tekijöiden lisäksi ominaista yhteisöjen jäsenyys. Toisin sanoen kielen oppiminen on 

haastavaa ilman paikallisväestön tukea ja suomenkielisiä sosiaalisia verkostoja. Sanaston 
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hallitsemisen lisäksi kieltä opiskellessa opitaan myös paikallista kulttuuria, ja oppimisen tulisi 

tapahtua sekä koulutuksessa että vapaa-ajalla. (Latomaa 2013.) Tutkimuksissa on lisäksi todettu 

uuden maan sosiaalisten verkostojen vähyyden olevan yhteydessä heikompaan psykologiseen 

sopeutumiseen. Suomalaisten ystävien vähäinen tai olematon määrä Suomessa näyttäisi myös olevan 

yhteydessä kielteisempiin asenteisiin suomalaisia kohtaan sekä negatiivisesti arkielämän sujuvuuteen. 

(Jasinkaja-Lahti & Laine 2009). 

 
Kielitaidon puute on usein se oleellinen syy, minkä takia maahanmuuttaja ei saa työtä. Se on 

tutkimuksissa osoittautunut toistuvasti koulutuksen ja paikallisen työkokemuksen puutetta 

merkittävämmäksi tekijäksi (Ahmad 2005). Vaikka kielitaito riittäisi työn hakemiseen, se ei 

välttämättä riitä sen saamiseen (Suni 2011.) Paanasen (1999, 23) mukaan suomen kielen tärkeys 

työllistymisessä saattaa liittyä siihen, että suomalainen kansallisidentiteetti perustuu esimerkiksi 

etnisen yhtenäisyyden sijaan yhteiseen kieleen. Usein työnantajien mielestä työnhakijan suomen 

kielen taso kertoo hänen sitoutumisestaan työhön sekä suomalaiseen yhteiskuntaan (Ahmad 2005). 

Toisaalta monilta kansainvälisiltä, usein korkeasti kouluttautuneilta asiantuntijoilta ei vaadita 

lainkaan suomen kielen taitoa, ja työkielenä on tällöin useimmiten englanti. Työntekijöillä, joiden 

työkomennus on luonteeltaan väliaikainen, on tyypillisesti erilainen suhtautuminen tulevaisuuteen ja 

kielen oppimiseen kuin maahan pysyvästi muuttaneilla. (Jasinkaja-Lahti & Laine 2009.) Myös 

englanninkielisenä työyhteisöön sopeutuminen on vaikeaa, jos suomen kielen taito on huono tai 

olematon. Työntekijä jää helposti epämuodollisen informaation ulkopuolelle. Tämä saattaa johtaa 

siihen, ettei työntekijä koe kuuluvansa työyhteisöön tai pysty osallistumaan yhteisön asioihin yhtä 

hyvin kuin suomenkieliset työtoverit. Ulkopuolisuus johtaa puolestaan vähäisempään työhön 

sitoutumiseen ja työpanokseen, ja työhyvinvointi voi kärsiä. (Jäppinen 2010.) 

 

Englannin kieli saattaa toimia suomen kielen lisäksi myös kynnyskielenä työllistymiseen tai 

opiskelupaikan saamiseen (Suni 2011). Monet maahanmuuttajat ovat jo Suomeen tullessaan 

monikielisiä, mutta tyypillisesti varsinaiseksi kielitaidoksi luokitellaan maan kansalliskielten ja 

yleisimpien koulukielten hallinta. Maahanmuuttajien hallitsemia kieliä ei siis katsota yleisesti 

yhteiskunnallisesti merkittävänä kielivarantona, vaikka eri kielten osaamisen merkitys on kasvanut 

huomattavasti globalisoitumisen myötä (Latomaa ym. 2013, 181). Englannin kielen merkitys on sen 

sijaan korostunut, ja Suomessakin on melko runsaasti englanninkielisiä koulutusohjelmia. Suomeen 

työllistyminen on kuitenkin vaikeaa, jos ammatillista suomen kielen taitoa ei ole ollut mahdollista 

kehittää koulutuksen ohella. Yhden tärkeän työllistymisen edellytyksen puuttuessa monet 

englanninkielisen koulutusohjelman suorittaneet kokevat, että monivuotinen koulutus on ollut turhaa 

(Suni 2011). 
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Kielen taitotason lisäksi esteenä työllistymiselle voi olla kuitenkin kantaväestön asenteet 

maahanmuuttajia kohtaan. Työnhakijan nimi, ulkoiset ominaisuudet tai mahdollinen aksentti 

paljastavat hänen taustansa.  Myönteisimmin suomalaiset suhtautuvat maahanmuuttajiin, joiden 

etninen etäisyys suomalaisiin tai lähtömaan kulttuurinen etäisyys Suomeen on pienempi (Jaakkola 

2005). Eurobarometrin kyselytutkimuksessa (2009) vastaajilta kysyttiin tekijöistä, joiden he uskovat 

asettavan työnhakijan huonompaan asemaan yrityksen valitessa kahden yhtä ammattitaitoisen ja 

pätevän hakijan väliltä. Suomalaiset arvioivat eurooppalaisista keskimääräistä vähemmän tärkeäksi 

vaihtoehdon “työnhakijan tapa puhua tai hänen aksenttinsa”. Suomen kielen taitoisten määrä on 

vähäinen eurooppalaisesta näkökulmasta ja suomen kieli on suhteellisen vaikea oppia, joten 

ylipäätään kielen puhuminen on vastaajille olennaisempaa kuin aksentti. (Larja ym. 2012, 52.) Lisäksi 

monimuotoisuusbarometrissa (Työterveyslaitos 2012) todetaan 80 % henkilöstöalan ammattilaisista 

olevan samaa mieltä väittämästä ”rekrytoinnissa suomen kielen täydellisellä hallinnalla ole 

merkitystä, mikäli työtehtävien luonne ei sitä erityisesti vaadi”.  Tämä ei kuitenkaan poista aksentin 

paljastavuuden ja ennakkoluulojen vaikutuksia työllistymisessä; kuten aiemmin sanottu, kielitaidon 

riittävyyttä arvioidaan varsin mielivaltaisesti. 

 
Ahmadin tutkimuksessa (2005) maahanmuuttajataustaiset henkilöt hakivat yhteensä 400 työpaikkaa 

eri sektoreilta, lähinnä sekundaarialoilta. Töitä haettiin kirjallisilla hakemuksilla 116 paikkaa, joista 

3 % johti työhaastatteluun ja työtarjoukseen. Puhelimitse haettiin 284 työpaikkaa, joista vain 1 % 

johti työpaikkatarjoukseen. Koehenkilö oli ainoa hakija yhteensä kahdessa kuudesta tarjotusta 

työpaikasta. Puhelintilanteessa yleisin hakijan torjumisen syy oli se, että paikka oli jo täytetty. 

Suomalainen koehenkilö haki kymmeneen kyseisistä paikoista välittömästi torjumisen jälkeen 

tarkastaakseen syyn todenmukaisuuden, ja seitsemässä tapauksessa hän sai haastattelukutsun. 

(Ahmad 2005.) 

 

Larja ynnä muut (2012) tutkivat puolestaan tilannetestausmenetelmällä syrjintää rekrytoinnissa 

sukupuolen ja etnisen alkuperän perusteella keskitason ammattitaitoa vaativiin kuljetus-, ravintola-, 

rakennus- ja toimistotöihin. Tutkimustuloksen mukaan saadakseen työhaastattelukutsun niiden 

hakijoiden, joilla on venäjänkielinen nimi, täytyy lähettää kaksi kertaa enemmän hakemuksia kuin 

niiden hakijoiden, joilla on suomenkielinen nimi (Larja ym. 2012, 17). Tulosten perusteella voidaan 

sanoa, että kielitaidon, työkokemuksen tai koulutuksen lisäksi maahanmuuttajien työllistymiseen 

vaikuttaa paikallisväestön asenteet, joihin kielenkäytön paljastavuus nivoutuu. 

Välillinen syrjintä voi esiintyä esimerkiksi työhönotossa juuri siten, että hakijalta saatetaan edellyttää 

täydellistä suomen kielen taitoa vaikka se ei olisi työn tekemisen kannalta välttämätöntä. Tällöin 
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tasapuoliselta vaikuttava käytäntö johtaa siihen, että maahanmuuttaja joutuu tarpeettoman 

epäedulliseen asemaan kantaväestöön nähden (Larja ym. 2012.) Rekrytoimisvaiheen syrjinnän 

poistamiseksi on ehdotettu esimerkiksi hakijan henkilötietojen peittämistä kun valitaan hakijoita 

haastatteluun. Tällöin vähennetään valitsijan ennakkoasenteiden tai mielleyhtymien vaikutusta 

valintoihin. (Parsons 2011). Tämä ei kuitenkaan poista ennakkoasenteiden vaikutusta haastattelu- tai 

puhelinhaastattelutilanteessa. 

 

3.1 Kieli työelämässä 

 
Vuoden 2012 Maahanmuuttajabarometrissa (TEM 2013b) maahanmuuttajat arvioivat oman suomen 

tai ruotsin kielen osaamisensa kohtuullisen korkeaksi. Tarkasteltaessa erittäin tai melko hyvin 

mielestään suomea tai ruotsia osaavien arvioita, kirjalliset taidot saivat vähiten hyviä arvioita, mutta 

niidenkin kohdalla melko tai erittäin hyviksi taitonsa koki lähes puolet (49%)  maahanmuuttajista. 

61% arvioi suulliset taitonsa, kaksi kolmesta (67%) kuullun ymmärtämisen ja peräti 78% luetun 

ymmärtämisen melko tai erittäin hyväksi. Työelämässä olevat arvioivat suulliset taitonsa (sekä 

puheen että puhutun ymmärtämisen) parhaimmiksi ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 

huonoimmiksi. Lisäksi maahanmuuttajista, joille on tehty kotoutumissuunnitelma (31%), kaksi 

kolmesta koki kotoutumissuunnitelman auttaneen suomen tai ruotsin kielen oppimisessa melko 

paljon tai paljon. (TEM 2013b.) 

 
Barometrin perusteella voitaisiin siis päätellä, että joko jo valmiiksi hyvin kieltä osaavat saavat töitä 

tai työssäkäynti lisää kielitaitoa. Vaikka suurimmalle osalle (69%) maahanmuuttajista ei ole tehty 

kotoutumissuunnitelmaa eivätkä he siten ole päässeet siihen kuuluvaan kieliopetukseen, he kokevat 

kielitaitonsa siitä huolimatta pääosin niin hyväksi, ettei sen voisi ajatella olevan esteenä työnteolle. 

Myös Tarnasen ja Pöyhösen (2011) tutkimuksessa suurin osa tutkimukseen osallistuneista, 

koulutuksen käyneistä maahanmuuttajista (n=805) arvioi kielitaitonsa vähintään melko hyväksi. 

Lisäksi itsearvioinnit olivat pääpiirteittäin osuvia verrattuna ulkopuolisten ammattilaisten 

arviointeihin (Tarnanen & Pöyhönen 2011). 

 
Vaikka moni maahanmuuttaja arvioikin kielitaitonsa hyväksi, Tarnasen ja Pöyhösen (2011) mukaan 

nykyisen työelämään keskittyvän kotoutumiskoulutuksen kielen osaamisen tavoitetaso ei silti ole 

riittävä työelämän tarpeisiin. Tärkeä kysymys onkin se, missä kielen oppimisen tulisi tapahtua. 

Kielitaidosta on vaikea tehdä päätelmiä pelkästään opintojen laajuuden perusteella, sillä kielitaito ei 

kehity ilman osallistumista kieliyhteisön elämään (Latomaa 2013, 178). Työelämässä olennaista on 

kielenkäytön toimivuus eikä niinkään virheettömyys, mutta toimivuutta on vaikea arvioida yleisillä 

taitotasoasteikoilla; hyväkään kielitaito ei takaa selviytymistä kaikista työelämän tilanteista, ja 
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toisaalta vaatimattomatkin taidot riittävät moniin tilanteisiin (Jäppinen 2010). 

 

Suomi työkielenä-tutkimushankkeeseen haastateltujen, työllistyneiden maahanmuuttajien mukaan 

ammatillista kielenkäyttöä ei ole mahdollista oppia käymättä töissä. Työpaikan 

vuorovaikutustilanteet ovat heidän mielestään parhaita oppimistilanteita, sillä työpaikalla kieltä 

opitaan sekä kollegoiden tuella että vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa (Suni 2011). 

Työyhteisön tukeen verrattuna kieliopintojen merkitys oli haastateltavien mukaan melko vähäistä 

ammattikielen oppimisen kannalta, sillä niiden painopiste ei ole ammatillisissa tarpeissa tai 

viestintäkäytänteissä vaan kielen rakenteessa ja yleiskielitaidossa (Suni 2009.) Usein kielitaitoa 

arvioidaan vain rekrytointitilanteesa eikä työntekijälle anneta aikaa vahvistaa osaamistaan 

työpaikalla ennen taitojen riittävyyden laajempaa arvioimista (Latomaa 2013, 178). 

 

Tämän takia olisikin tärkeä motivoida työnantajapuolta kiinnittämään huomiota kielenoppimisen 

tukemiseen. Työnantajapuolen motivaationa maahanmuuttajien työllistämiseen voisi toimia ainakin 

työllisyysvajeen paikkaaminen. Työnantajat ovat luetelleet monikulttuurisen työyhteisön eduik si 

ainakin parannuksen yrityksen imagossa, myönteisen asenteen maahanmuuttajia kohtaan ja kielellisen 

ja kulttuurisen kompetenssin (Giorgiani & Rintala-Rasmus 2007). Myös kielitaidon parantuminen, 

eläköityvien korvaaminen, uuden tietotaidon ja uutteruuden on katsottu maahanmuuttajien 

työllistämisen eduiksi yritysten edustajien mukaan (Laakso ym. 2006). 

Toisaalta maahanmuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin hallintaa edellytetään usein niin 

sanotuissa etnospesifeissä ammateissa, jotka ovat syntyneet maahanmuuttajapalveluiden rinnalle. 

Esimerkiksi omakielisen opettajan tai ohjaajan, asioimistulkin tai kouluavustajan tehtävät voivat 

olla tällaisia ammatteja. Työsuhteet ovat näillä aloilla usein epävakaita vaikka niihin edellytetään 

hyvää ammattitaitoa ja koulutusta. Etninen spesifiys tarkoittaa myös sitä, että ammattia on vaikea 

vaihtaa etnisestä ryhmästä riippumattomiin tehtäviin, eli liikkumavaraa ei juuri ole. Näissä 

ammateissa toimivilla on harvoin uudessa maassa tunnustettua muodollista pätevyyttä. (Valtonen 

1997; ref. Forsander 2013.) 

 

3.2 Korkeasti kouluttautuneiden maahanmuuttajien työllistyminen 
 
Etnospesifit ammatit ovat usein niin sanottuja sisääntuloammatteja, jotka usein osoittautuvat 

käytännössä pitkäaikaisiksi (Valtonen 1997; ref, Forsander 2013). Sisääntuloammateilla tarkoitetaan 

matalan rekrytoimiskynnyksen tehtäviä, joihin marginaaliryhmien ja työmarkkinoiden ulkopuolelta 

tulevien, kuten maahanmuuttajien ja nuorten, on suhteellisen helppo työllistyä. Näissä ammateissa ei 

vaadita erityistä ammattiosaamista tai hyvää kielitaitoa, ja työsuhteet ovat usein epävakaita. 

Maahanmuuttajat voivat hankkia sisääntuloammateissa sekä kielitaitoa että osaamista, joka voi 
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auttaa heitä siirtymään koulutustaan ja mielenkiintoaan paremmin vastaaviin tehtäviin. (Forsander 

2013.) Kyseiset ammatit voivat kuitenkin toimia myös liikkuvuusansoina. Tällöin työntekijä jää 

samoille työmarkkinoille, koska siirtyminen toisenlaiselle uralle ei jostain syystä onnistu (Ahmad 

2005). 

 

Sisääntuloammateista voi muodostua etnisiä enklaaveja, jolla tarkoitetaan sitä, että jokin tietty 

etninen ryhmä on yliedustettuna jollakin tietyllä alalla. Toisin sanoen työmarkkinat jakautuvat 

aloittain erityisesti etnisyyden perusteella (Light & Gold 2000; ref. Forsander 2013, 221). Laurénin ja 

Wreden (2010) mukaan maahanmuuttajanaiset ovat yliedustettuina Suomessa uudessa lähihoitajien 

ammattiryhmässä. Sairaanhoitajien likaisimmat ja vähiten vaativina pidetyt työ t ovat ulkoistettu tälle 

matalapalkkaiselle ammattiryhmälle. Yksinkertaisimmillaan tällaista työmarkkinoiden lohkoutumista 

kuvaa työmarkkinoiden jakautuminen primaarisektoriin ja sekundaarisektoriin. Primaarisektorilla on 

hyvät etenemismahdollisuudet ja työsuhteet ovat usein turvallisia sekä pysyviä. 

Sekundaarityömarkkinoilla puolestaan etenemismahdollisuudet ja työolot ovat huonot, riski jäädä 

työttömäksi suuri ja työsuhteen jatkuvuus epävarmaa. Koulutettu ja keskenään verkostoitunut 

kantaväestö on markkinoiden ydintyövoimaa, joka tekee arvostetuimmat ja parhaiten palkatut työt. 

Toissijaiselle työvoimalle – jota maahanmuuttajat usein työmarkkinoilla ovat – jää puolestaan 

heikosti palkatut ja ruumiillisesti raskaimmat työt. He toimivat myös talouden suhdannevaihteluiden 

puskurina. Työmarkkinat ovat kuvattua jakoa huomattavasti monimuotoisemmat, mutta suurin osa 

tutkijoista on sitä mieltä, että työmarkkinat ovat eriytyneet tämänkaltaisiin omalakisiin 

osatyömarkkinoihin. (Laurén & Wrede 2010). 

 

Etenkin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kohdalla liikkuvuusansat ja maahanmuuttajien 

hidas työllistyminen ovat ilmiöinä huolestuttavia. Olisi kansantaloudellisestikin hyödyllistä saada 

maahanmuuttajien erityisosaaminen hyötykäyttöön työmarkkinoilla. Korkeasti koulutettujen 

maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista on tutkittu Suomessa toistaiseksi melko vähän, ja 

lähinnä yksittäisten ryhmien tasolla. Kyseinen ongelma on Suomessa suhteellisen uusi, mutta koskee 

suurta maahanmuuttajaryhmää. Työttömyysvajeen paikkaamisen huomioon ottamisen lisäksi 

liikkuvuusansat ja työttömyys voivat olla aiemmin mainitun kotoutumisen hidastumisen tai 

estymisen lisäksi uhkia maahanmuuttajien hyvinvoinnille. 

 

Kanadassa on tutkittu niin sanotun “alityöllistymisen” ja työttömyyden terveysvaikutuksia 

kouluttautuneisiin ja osaaviin maahanmuuttajiin. Tulosten mukaan työllisyyden rooli voi olla 

erityisen tärkeä kouluttautuneille maahanmuuttajille, koska heidän identiteettinsä ja sosiaalinen 

statuksensa liittyvät vahvasti työn ja ammatin moniin eri tekijöihin. Erityisesti kouluttautuneille 

maahanmuuttajille tärkeä identiteetin perusta on ammattilaisuus. Tämän identiteetin menetys 
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vaikuttaa negatiivisella tavalla maahanmuuttajan mielenterveyteen. Tutkimuksessa haastatellut 

kouluttautuneet maahanmuuttajat pelkäsivät myös menettävänsä erityisosaamisensa ollessaan 

työttöminä tai työskennellessään sekundaarialoilla. (Deana & Wilson 2009.) 

 

Ahmadin (2005) väitöskirjan ja aikaisempien tutkimuksien mukaan yksi tärkeimmistä 

maahanmuuttajan työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä Suomessa on hänen paikalliset sosiaaliset 

verkostonsa, jotka usein koostuvat muista maahanmuuttajista. Kyseiset verkostot auttavat 

maahanmuuttajaa työllistymään, mutta toisaalta rajoittavat hänen sosiaalista liikkuvuuttaan. 

Verkostojen kautta saadut työpaikat sijoittuvat sekundaarialoille, eivätkä auta maahanmuuttajia 

siirtymään työelämässä eteenpäin. Ahmadin mukaan tämä vaikuttaa etenkin korkeasti 

kouluttautuneiden maahanmuuttajien kotoutumiseen: ulkopuolisuus talouselämästä ja 

henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen epäonnistuminen johtaa yhteiskunnasta vieraantumisen 

kokemukseen henkilökohtaisella tasolla. Ulkopuolisuuden ja ulossulkemisen jatkuvat kokemukset 

voivat vaikuttaa myös siihen, miten maahanmuuttaja suhtautuu kantaväestöön ja uuteen maahan. 

Tällaisessa tulkintakehyksessä myös sellaiset ilmiöt, jotka eivät ole luonteeltaan syrjiviä tai 

ulossulkevia, voidaan nähdä sellaisina. Näin maahanmuuttajien kohtelu työmarkkinoilla voi vaikuttaa 

myös maahanmuuttajan ja yhteiskunnan välisten suhteiden rakentumiseen laajemminkin. (Ahmad 

2005). 

 

Jorosen ynnä muiden (2000) tutkimuksen mukaan Helsingin seudun maahanmuuttajayrittäjät ovat 

usein hyvin kouluttautuneita ja heidän kansallisuuskirjonsa on laaja. Lisäksi 

maahanmuuttajayrittäjyys on samankaltaista valtaväestön kanssa: yritykset toimivat niillä 

toimialoilla, jotka ovat seudun elinkeinorakenteessa muutenkin keskeisiä, eivätkä yritykset 

poikenneet iältään tai kooltaan muista yrityksistä. Maahanmuuttajayrittäjät käyttävät niin sanottuja 

etnisiä resursseja, tässä tapauksessa lähinnä henkilökohtaisia kontakteja, hyödyksi alkurahoituksen ja 

yritystoimintatiedon hankinnassa. Muiden maahanmuuttajien merkitys ei kuitenkaan ollut merkittävä 

yrityksien asiakaskunnassa, yhteistyösuhteissa ja työvoimassakaan. Yrittäjät eivät myöskään pitäneet 

kielitaidon puutetta merkittävänä ongelmana, joskin tutkimuksessa katsottiin kielitaidon puutteen 

vaikeuttavan alkurahoituksen saamista ja yrityspalveluiden löytämistä käytännössä. (Joronen ym. 

2000.) Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajayrittäjät siis väistävät suurimman osan niistä 

ongelmista, joita maahanmuuttajat usein työmarkkinoilla kohtaavat. Tutkimuksen ajankohtana 

maahanmuuttajien yrittäjyys on tosin ollut ilmiönä uusi ja vielä niin pienimuotoista, että palvelut ovat 

saattaneet siitä syystä nojautua valtaväestöön. 

 

Ongelmana koulutettujen maahanmuuttajien kohdalla on kielitaidon puutteen lisäksi ulkomailla 

hankittu koulutus, jota ei välttämättä katsota Suomessa päteväksi. Ongelma ei kosketa ainoastaan 
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maahanmuuttajia, sillä ulkomaalaisia tutkintoja ei ylipäätään tunnuta arvostavan yhtälailla kuin 

suomalaisia tutkintoja. Saarikallion ynnä muiden (2008) tutkimuksen mukaan ulkomailla tutkinnon 

suorittaneet suomalaiset työllistyvät harvemmin heti valmistumisen jälkeen, ovat useammin 

ylikoulutettuja saamansa työhön, harvemmin koulutustasoaan vastaavassa työssä ja kokevat 

työuransa alkuvuosina ainakin yhden työttömyysjakson. Lähes kolmasosa vastaajista koki lisäksi 

kotimaisten työnantajien suhtautuvan ennakkoluuloisesti heidän tutkintoonsa. Näin tarkasteltuna 

ulkomainen tutkinto näyttäytyy tavoitellun työpaikan saamista hidastavana tekijänä Suomessa, 

vaikka työnhakijan kielitaito olisi sama tai monipuolisempi kuin kotimaassa valmistuneella 

(Saarikallio ym. 2008, 108-109). 

 

4  Maahanmuuttajien kokemukset kielestä, kotoutumisesta 

ja työllistymisestä 
 

 

Selvitystyön osana tehtiin kuusi teemahaastattelua, joihin osallistui kuusi koulutettua, keväällä 2014 

Palmenian Suomi-kerhoon osallistunutta maahanmuuttajaa. Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä 

ja haastattelukielenä toimi pääosin suomi, yhdessä apukielenä englanti. Viisi kuudesta haastattelusta 

nauhoitettiin (yksi osallistuja kieltäytyi nauhoituksesta), litteroitiin, luokiteltiin ja luettiin ristiin 

kahden haastattelijan toimesta. Haastatteluotteissa olevat hakasulkeet ovat joko haastattelijan 

kommentteja tai tunnistamista ehkäiseviä muokkauksia. Haastattelun toisessa osiossa käsiteltiin edellä 

käsiteltyjä teemoja, eli kielen vaikutusta työllistymiseen ja kotoutumiseen sekä kielen oppimista 

yleisesti kouluttautuneiden maahanmuuttajien näkökulmasta . 

 
Yksi kaikissa haastatteluissa ilmennyt, tutkimuksissakin esiin noussut huolestuttava teema oli 

paikalliskontaktien puute. Maahanmuuttajat jäävät usein Suomessa yhteisöjen ulkoreunoille. 

Haastateltujen sosiaaliset kontaktit Suomessa olivat vähäisiä, vaikka maassaoloaika vaihteli 

muutamasta kahdeksaan vuoteen. Niiden, joilla oli Suomessa sosiaalisia kontakteja, ystävyyssuhteet 

olivat muiden maahanmuuttajien tai perheenjäsenten kanssa, tai tuttavuussuhteita kantasuomalaisen 

naapuruston kanssa. Haastateltavat ilmaisivat tämän vaikuttavan huomattavalla tavalla suomen 

oppimiseen: kieltä ei pääse käyttämään arjessa, jolloin sen oppiminen on hidasta ja taso laskee 

nopeasti intensiivikurssien jälkeen. Kieltä katsottiin opittavan parhaiten työpaikalla. 

 
H5: Tarvitsisin enemmän keskustella joo. Minä tarvii työn jossa minä puhua, keskustella 

koko päivän suomea. Sen jälkeen minä voin aloittaa ajatella suomeksi. 
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Kielen lisäksi tärkeänä pidettiin kulttuurin oppimista ja paikallisen normiston tuntemista, mikä on 

myös vaikeaa ilman suomalaisverkostoja. Tämä tuotiin esiin myös työllistymisen suurimpana esteenä 

kielen hallitsemisen lisäksi; on esimerkiksi vaikea vakuuttaa työhaastattelijaa omasta osaamisestaan, 

kun ei tiedä mitä hän odottaa haastateltavalta eikä maahanmuuttaja osaa tulkita haastattelijan 

elekieltä. Sama ongelma voi luoda haasteita myös paikallisissa työyhteisöissä ja ystävyyssuhteissa. 

Viimeisessä otteessa nousi esiin suomalainen sulkeutuneisuus kulttuurisena erityispiirteenä. 

Tutkimusten mukaan suomalaiset suhtautuvat Euroopassa hieman keskimääräistä kielteisemmin 

maahanmuuttajiin (Mähönen & Jasinskaja-Lahti 2013). Maahanmuuttajien puheessa ilmenee hyvin 

se, kuinka vahvasti kieli ja kulttuuri ovat nivoutuneet toisiinsa. 

 
H2: On yksi asia työnhaussa. Koska [kotimaassa] se ei ole, se on abstraktiivi. Minä 

jokaisessa tilanteessa minä tunsin aina, mitä tehdä, mitä sanoa, mitä… miten keskustella 

ihmisen kanssa, että tulee hyvä tulos. --- Mutta Suomessa ei ole paljon tilanteista sama, 

koska minä en tunne… Usein minä en tunne mitään. 

 
H3: Koska esimerkiksi sinä olet suomalainen ja kun sinä puhut suomalainen kanssa ja hän voi 

kysyy jotain ja sitten sinä tiedät mitä hän haluu. [aivan] Mutta jos minä puhuu [oma 

kansallisuus] kanssa totta kai mä tiedän mitä hän haluu tai tai koska mä nään hänen… 

ilmeestä ja sitten voi tuntee [mm]. Mutta jos minä puhun suomalainen mä en tiedä mitä hän 

haluu tai mitä hän ajattelee tai miten… miten minä voin… esimerkiksi jos minä haluu kovasti 

päästä tämä koulu ja täytyy myydä minä itse mutta mä en tiedä miten minä voin. 

 
H3: I have to say that you have the best system but your culture is not open so that’s why 

some immigrants are… even from European countries, they can understand you but it takes 

time. 

 
Haastatateltavat olivat tehneet erilaisia työharjoittelujaksoja Suomessa, mutta eivät tehneet töitä 

vakituisessa työsuhteessa. Kolmesta harjoittelupaikasta oli tarjottu töitä, mutta haastateltavat 

kieltäytyivät esimerkiksi terveydellisistä syistä (fyysiseen työhön liittyen), kielitaidon puutteen 

takia tai koska he halusivat etsiä töitä etupäässä omalta alaltaan. Niin sanottujen 

sisääntuloammattien etuja ei juurikaan nähty, vaikka suurin osa haastateltavista olivat kyllä 

valmiita työllistymään “alempiin” ammatteihin jos kyseinen ammatti vain liittyi omaan alaan. 

Siivousala mainittiin kahdessa haastattelussa helposti työllistävänä alana, mutta siivoustyön 

kaltaisissa itsenäisissä töissä sisääntuloammattien hyödyt eivät täyty. Sisääntuloammateista 

saattaa olla joidenkin mielestä enemmän haittaa kuin hyötyä urakehitykselle, sillä niiden 

vastaanottaminen voi merkitä oman alan ulkopuolelle jumiutumista. Sekundaarialan ammatit 
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merkitsivät enemmänkin luovuttamista kuin uusia mahdollisuuksia. Tämä saattoi liittyä myös 

maahanmuuttajan lähtömaan kulttuuriin ja normistoon, jossa alan vaihtaminen voi olla hankalaa. 

 
H4: ja minun toivottiin että minut matala, matalampi [..kuin mitä olisi?] Joo koska minä 

ajattelen, minulla on hyvä koulutus, minä olen hyvä työskentelijä [aivan] ja nyt minä yritän 

että minä haluan työn vain minun ammattialassa. Mutta ei tarvitse ensin hyvä tai mikä se 

on… [voi alottaa siitä alempaa?] Joo. Toimiston apulainen myös sopiva minulle jos on 

[omaan alaan liittyvän] kanssa tai voin opettaa vähän pieni ryhmässä, mutta myös vaikeaa 

(naurahtaa). 

 
H2: Silloin minä en tiennyt vielä, että Suomessa kannattaa tehdä työtä, joka on ja on aina 

mahdollista vaihtaa sitä. Koska se oli [kotimaassa] aikaisemmin oli aina mieli, että jos olen 

yhdessä töissä, ei kannata vaihtaa ja myös mietin usein, että tämä yritys on tutustunut minua 

ja vaikka on vähän huonoja puolia, mutta minä tiedän millainen… mitä tilanne on. Mutta jos 

minä itse vaihtaa yritystä, se voi tulla vielä huonompi ongelmia. Se, jos  on… Aina jokaisessa 

työpaikassa on aina huonoja ja hyviä puolia. On kannattaa, jos minä osaan ympäristön, minä 

tiedän mitä tehdä ja ei tarvitse vaihtaa työpaikkaa. Joo, siksi. No, mutta Suomessa huomasin, 

että voi tehdä mitä tahansa ja voi vaihtaa aina, se ei ole ongelma täällä. 

 
Neljä haastateltavaa halusi myös kouluttautua lisää ja haki aktiivisesti erilaisiin koulutusohjelmiin. 

Koulutukseen hakeutumisessa törmättiin kuitenkin samoihin ongelmiin kuin työn hakemisessakin. 

Etenkin lisäkouluttaumisen kohdalla mainittiin suomen lisäksi kynnyskielenä myös englanti. Myös 

omien, ulkomailla hankittujen tutkintojen pätevyyttä Suomessa oli hankala todistaa. Miltei jokainen 

haastateltava oli kokenut, että koulutuspaikat annetaan ensisijaisesti suomalaisille. Jälleen tuotiin 

esiin kielen sitoutuminen kulttuuriin ja molemminpuolisen vuorovaikutuksen hankaluus, ja 

suomalaisten ennakkoluulot maahanmuuttajia kohtaan. Jälkimmäisessä otteessa esiin nousi myös 

tutkimuskatsauksessa käsitelty kielen merkitys suomalaisen identiteetille; maahanmuuttajan 

sitoutumista työhönsä tai koulutukseensa epäillään herkemmin. 

 
H1: Minusta nykysin ei helppo päästä [koulutukseen]. Koska nyt on lama, Suomessa myös on 

lama ja paljon suomalaisia on ulkona, eivät pysty saada töitä ja haluaisivat lisätä 

ammattitaitoja, joku lisätutkintoja. Ja löysivät, etsivät kursseja ja kyllä tottakai 

kurssinjärjestäjät valitsevat ensiksi suomalaisia kuin ulkomaalaisia, koska suomalaisten 

kanssa se on yksi iso plussa, se on minimiplussa, että ei ole kieliongelmia. Ja suurin piirtein 

ulkomaalainen suomalaiselle se on musta kissa, koska suomalaiset eivät tiedä mitä meidän 

päässä on, mitä me voimme tehdä viiden minuutin kuluttua. (naurahtaa) Joo. Sen takia 
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ensiksi valitsevat suomalaisia ja sitten jos jää joku vapaa paikka, sitten se on ulkomaalaisia. 

 
H2: On vielä, koska minä haluaisin myös päästä koulutukseen, joka antaa minulle 

suomalainen koulutus. Mutta on, usein jos se ei ole maahanmuuttajille, on vaikeaa, koska 

yleensä suomalaiset ovat parempi oma kielessä. (naurahtaen) Ja minä huomasin vain yksi asia, 

että kun olin haastattelussa koulutukseen, he kysyvät minulta minun miestä, onko minulla 

lapsia ja vielä koska mun mielestä se ei ole… Ei, ei [Ei saa kysyä] Joo ja… Koska ehkä he 

miettivät, että jos minä olen [kansalaisuus] en kannata antaa minulle paikkaa, koska minä voin 

takaisin [kotimaahan]. No, siksi minä haluan saada suomalais... [--] Joo, kansalaisuuden. He 

kysyvät esimerkiksi, onko minun mies suomalainen tai ei. 

 
Haastateltavat korostivat avoimuuttaan uudelle kulttuurille ja toivat esiin kunnioituksensa 

suomalaisia perinteitä ja käytänteitä kohtaan, silloinkin kuin kyseiset käytännöt katsottiin huonoiksi. 

Avoimuus uudelle kulttuurille onkin tärkeää kotoutumisen kannalta. Tutkimusten mukaan onnistunut 

integroituminen uuteen yhteiskuntaan vaatii maahanmuuttajalta kiinnostusta paikallisväestöä ja 

heidän kulttuuriaan kohtaan, kuitenkin niin että yhteiskunta luo mahdollisuuksia maahanmuuttajan 

oman kulttuuri-identiteetin säilyttämiseen. 

 
H3: -- because if you’re an immigrant anyway you move to here, you need to accept 

something from your culture – whatever it is you think is good or bad, it doesn’t matter – 

but then you… you should be open first, yourself [mm] and then you can get the new things. 

But if you only hold like a box inside yourself and you can’t open yourself first you can’t 

come together… So that’s why sometimes this is happening and you don’t understand it or 

you think it’s unfair blablaa something… 

 

Kaikki haastateltavat korostivat oman aktiivisuuden ja asenteen tärkeyttä työllistymisessä ja 

kotoutumisessa. Toisaalta jotkut haastateltavat toivat esiin sekä positiivisen asenteen ylläpidon 

tärkeyttä että omaa lannistumista ja hyvinvoinnin heikkenemistä. Vieraalla kielellä on vaikea ilmaista 

itseään luontevasti, ja tämä saattaa vaikuttaa myös omiin tulkintoihin itsestä sekä omaan itsetuntoon. 

Aiemmin esitellyn tutkimuksen mukaisesti ammatti-identiteetin menetys saattaa vaikuttaa 

negatiivisesti etenkin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien hyvinvointiin (ks. Deana 

& Wilson 2009). 

 
H2: No ehkä on myös, on vaikeaa myös siitä, että olen vähän surullinen. Jos minä en usko, 

että on mahdollista, ehkä se on myös ongelma. Koska no, on jo pitkä aika, se ei ole helppoa. 

Minä mietin myös vaihtamisesta ammattia. [tauko] Mutta yritän miettiä aina positiivista, 
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koska se on tärkeä asia. 

 
H2: Se vaikuttaa tosi hyvin työnhakuun, koska minä en voi sanoa kaikki niin hyvin kuin 

äidinkielessä. Se on ongelma. Ja no, kun minä en voi puhua sujuvasti suomea, tulee… tulee 

mieli, että olen tyhjä ja se ei ole hyvä asia. Koska minä… Koska kotimaassa minä mietin, että 

ei tule takaisin minulle ujo, koska minä opiskelin kotimaassa, että olla vahva ja minä yleensä 

tiedän mitä tehdä jokaisessa tilanteessa, mutta täällä tulee takaisin… että olen taas ujo. Se 

on… Se on minun suomen kieli. 

 
Eräs haastateltava toi esiin myös kielen riittävyyden ongelmallisuuden: Mikä on tarpeeksi? Voiko 

maahanmuuttaja koskaan oppia paikallista ja kulttuuria niin hyvin, että hän olisi samassa asemassa 

paikallisväestön kanssa? Latomaan ynnä muiden (2013) mukaan tutkimuksen tärkeä tehtävä onkin 

luoda ymmärrystä kielitaidosta sellaisena jatkumona, johon sijoittuvat kaikki taustasta riippumatta. 

 
H1: Kielitaito, se on juttu, mitä aina ei riitä. Kun mulla oli esimerkiksi puhuminen kolmas taso 

arvostettu, se ei riitä, se on vähän. Sitten mulla oli toinen Yki-testi, sitten nelonen taso, mutta sitten 

minä mietin; no, se ei riitä. Kyllä minä puhun parempi, mutta se ei vielä riitä. Nykysin ehkä minulla 

on viiden taso, mutta nykyisin minä voisin sanoa samaa; se ei riitä. Ehkä se on koko elämän, 

maahanmuuttaja voi sanoa, että se ei riitä. Emme ymmärrä 100%, emme voi puhua sama kuin 

suomalainen. 

 

5 Maahanmuuttajien kokemukset Suomi-kerhosta 
 
 

Suomi-kerho on keskustelukerho maahanmuuttajille, jota ylläpitää Palmenia, Helsingin yliopiston 

yhteydessä toimiva koulutus- ja kehittämiskeskus (Helsingin yliopisto 2014c). Suomi-kerho on osa 

Monatta-hanketta, joka pyrkii lisäämään tasa-arvoa työmarkkinoilla ja tasapainoa työvoiman 

kysyntään ja tarjontaan tunnuslauseenaan ”Moniarvoisuudella työllisyys tasapainoon” (Helsingi n 

yliopisto 2014b; Kuukka 2013, 22-25). Suomi-kerhon lisäksi Monatta-hankkeessa on 

maahanmuuttajille suunnattuja työharjoitteluja, ATK-koulutuksia ja yritysvierailuja, joiden kaikkien 

tavoitteena on tukea maahanmuuttajien työllistymistä osaamistaan vastaa vaan asemaan (Helsingin 

yliopisto 2014d). Työnantajille Monatta-hankkeessa on saatavilla mentorointivalmennusta, 

kehittämisistuntoja, työyhteisövalmennuksia ja tutkimusta moniarvoisesta työyhteisöstä (Helsingin 

yliopisto 2014e). 

 
Suomi-kerho on asettanut tavoitteekseen saattaa maahanmuuttaja itsenäiseksi kielenkäyttäjäksi, 
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vahvistaa hänen identiteettiään ja hyvinvointiaan, edistää kulttuurien vuoropuhelua, tukea työnhakua 

ja jakaa tietoa työelämästä (Monatta-hankkeen esittelykalvot). Haastatteluvastausten perusteella 

nämä tavoitteet toteutuvat. Maahanmuuttajat kokevat työnhakuun liittyvät toimet hyödyllisiksi. Apu 

ansioluettelon ja työhakemuksen laadinnassa ja tieto erilaisista työnhakuun liittyvistä 

verkkosivustoista mainittiin hyvänä asiana, mutta osa oli saanut samaa tietoa esimerkiksi 

uravalmennuskursseilta, muista yhteyksistä tai oli ollut kerhossa pidempään ja kuullut tiedot jo 

kertaalleen. Tietoja kuitenkin arvostettiin ja esimerkiksi yksi haastateltava kertoi tietävänsä nyt 

enemmän kuin kumppaninsa, joka on asunut Suomessa vuosikymmeniä. Parasta haastateltavien 

mielestä oli kuitenkin ihmisiin tutustuminen, uusien ideoiden saaminen ja ennen kaikkea 

mahdollisuus suomen kielen puhumiseen. Kerhossa viihdytään, sitä pidetään mukavana ja sieltä 

saadaan energiaa. Moni korosti myös kerhon merkitystä arkea rytmittävänä elementtinä työttömän 

elämässä ja vertaistuen lähteenä. 

 
H1: Kerhossa ihmiset ovat positiivisia, he haluavat kehittyy ja tulevat vapaaehtoisesti 

paikalle. Kerho on hyvä keksintö. 

 
H4: Mm.. tää.. palmenian kerhossa minä, minä olen ollut pitkä aika [mm] ehkä puolitoista 

vuotta [okei]. Ensin minä en ymmärrä kaikkea kun [vetäjä] puhuu [mm] koska hän puhuu 

nopea ja se on aika ylitaso minulle mutta sitten minä, minä tuntu että minä, minä se on minun 

sopiva (naurahtaa) muoto, ja se on hyvä ilmapiiri kerhossa. siksi minä tykkään ja yritän joka 

kerta osallistua [mm] 

 
H2: Kerhon ansiosta on vähän rohkeampi, kotimaassa oli tosi rohkea, mutta täällä kieli on 

este. Mutta täällä jos on ihmisten ympäröimänä, ei ole niin ujo kuin kotona istuessa. 

 
H2: Jos ihminen on yksin, hän miettii, että hänellä huono elämä, mutta jos erilaisten ihmisten 

elämää nähdä, voi oma elämä nähdä hyvänä. Surullisia asioita myös  tärkee olla elämässä, 

sitten ihminen voi kunnioittamassa sitä, mitä on. Kuulla muu mielipide on mielenkiintoista, 

asioilla on usein monta puolia. Kuulen, miten he ovat opiskelleet suomea tai etsinyt työtä, se 

on hyvä asia. 

 
Kuten edellä tuli ilmi, osa haastateltavista oli saanut tietoa työelämästä jo aiemmin. Kehitysko hteina 

nähtiin sitä vastoin kielen ja kulttuurin opetuksen lisääminen.  Kerhoa toivottiin muutaman kerran 

viikossa järjestettäväksi ja ammattimaista kielenopettajaa ehdotettiin vierailevaksi vetäjäksi silloin 

tällöin. Moni haastateltava toivoi kerhoon suomalaisia mukaan, jotta kielen oppiminen tehostuisi ja 

omat virheensä kuulisi heti. Toinen haastateltava mainitsi myös, että kerhossa monen äidinkieli on 

venäjä, jolloin suomalaisten läsnäolo saattaisi pitää kielen myös tauoilla ja muissa epävirallisemmissa 
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yhteyksissä suomena. Lisäksi yliopistomaailmassa vakiintunut ns. tandem- kielenopiskelu nousi 

yhdessä haastattelussa esille ja mahdollisuutta sellaisen opiskelumuodon liittämiseen kerhoon olisikin 

suotavaa tutkia. 

 
H5: Joo, minä jo kertoi että minun mielestä tarvitsee että me keskustelemme suomalainen 

kanssa. esimerkiksi kolme maahanmuuttajaa ja yksi suomalainen. Me keskustelemme 

yhdessä mutta suomalainen kuuntelee meitä ja heti korjaa [korjaa kieltä] joo korjaa kieltä 

tai me kuuntelemme miten se oikein tarvitsee kertoa [mm aivan aivan]. Se minun uusi 

idea. 

 
H4: Mmm. Se on… vaikee. Nyt esimerkiksi puoli ryhmää on venäjänkielinen [aivan joo] ja 

siksi välitunnilla puhumme enemmän venäjää [joo]. Mutta se on kiva mutta ei oo 

hyödyllinen. Mutta syksyllä on toinen taso… vai mikä paino [joo taso?] joo ja se oli… 

Mutta minulla on kerhotoveri, en tiedä miten sanoa oikeasti, mutta aina hyvä puhua heidän 

kanssaan vain suomi. 

 

H3: joku kiinnostuu minun äidinkieli ja minä kiinnostuu hänen äidinkieli, esimerkiksi hän 

suomalainen ja hän kiinnostuu [haastateltavan äidinkielestään]. Mä voin opiskeli tai 

harjoitteli kanssa [mm] sama, esimerkiksi puoli tuntii suomee ja puoli tuntii [haastateltavan 

äidinkieltä]. Mutta mä etsin etsi ei ole… ihmiset vastaa minulle. 

 
Kulttuuriin tutustumisen osalta yksi haastateltava toi näkökulman ekskursioihin työkulttuuriin 

tutustumisen kannalta. Hän ehdotti, että yrityksen tuotteisiin tutustumisen sijaan yritysvierailuilla 

kiinnitettäisiin enemmän huomiota työympäristön esittelyyn ja siihen, miten työt tapahtuvat, 

millainen työyhteisö on ja mitä siinä odotetaan. 

 
H1: Siellä [suomikerhossa] auttavat valmistaa CV, antavat linkkiä esimerkiksi missä 

osallistujat voivat kokeilla löytää jotain. Joo, kyllä. Mutta, minä luulen… Se on hyvä, 

mutta… ihmisellä ensiksi kannattaa valmistautua löytää töitä [Mm] valmistautua olla töissä 

[Mm] Koska mikä töitä maahanmuuttajat voivat etsiä ilman tietoja Suomen elämästä, ilman 

tietoja suomen kielestä? [Mm] Se on vain joku siivoustöitä 

[Mm]  vain joku työ missä ei tarvitse miettiä […] Koska jos insinööri tekee 

siivoustöitä, onko se hyvä? 
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6 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 
 

 

Kielen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se on työllistymisen ja kotoutumisen ytimessä. 

Tutkimuskatsauksessa nousee esiin sosiaalisten paikallisverkostojen suuri merkitys sekä 

maahanmuuttajien kielen oppimiselle että työllistymiselle. Maahanmuuttajilta puuttuu usein 

jäsenyys sellaisissa yhteisöissä. joissa he voisivat luontevasti oppia kieltä. Tällaisina yhteisöinä 

toimivat esimerkiksi työyhteisöt. Yhtenä sisääntuloammattien hyvänä puolena katsotaan olevan 

juuri paikallisen kielen ja kulttuurin oppiminen. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kohdalla on 

kuitenkin vaarana jumiutuminen kyseisiin ammatteihin. 

 
Liikkuvuusansoilla ja korkeasti kouluttautuneiden maahanmuuttajien työttömyydellä voi olla myös 

laajoja seurauksia: heidän osaamistaan ei saada hyötykäyttöön suomalaisessa yhteiskunnassa, missä 

työikäisten osuus väestöstä jatkuvasti vähenee. Lisäksi asetelma voi vaikuttaa negatiivisesti korkeasti 

koulutettujen maahanmuuttajien psykologiseen sopeutumiseen: sosiaalisen statuksen lasku, ammatti-

identiteetin ja työn mielekkyyden menetys sekä ammatillisen kehityksen pysähtyminen voivat 

vaikuttaa kielteisesti maahanmuuttajien hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin sekä asenteisiin 

paikallisväestöä kohtaan. Kyseiset vaikutukset hidastavat integroitumista ja voivat kasvattaa 

korkeasti kouluttautuneiden maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä kuilua entisestään. Kielen 

lisäksi maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttavat paikallisväestön kielteiset asenteet ja korkeasti 

koulutetuilla erityisesti ulkomaalaisten tutkintojen todentamisen vaikeus ja suomalaisia tutkintoja 

huonompi asema Suomessa. 

 
Tutkimuskatsauksesta esiin noussut lisätutkimuksen tarve liittyi etenkin liikkuvuusansoihin 

vaikuttaviin tekijöihin. Missä määrin maahanmuuttajien omat asenteet ja toisaalta yhteiskunnan 

rakenteet vaikuttavat liikkuvuusansoihin ja millaisia toimenpiteitä tarvittaisiin niiden purkamiseksi? 

Lisäksi olisi selvitettävä vaihtoehtoisia tapoja osallistaa maahanmuuttajia suomalaisiin yhteisöihin. 

Maahanmuutto on ilmiönä Suomessa vielä suhteellisen nuori, joten tämänhetkisten 

kotoutumisohjelmien vaikutuksista voidaan tehdä johtopäätöksiä mahdollisesti vasta 

maahanmuuttajien toisen sukupolven hyvinvoinnin ja työllistymisen arvioinnin yhteydessä. 

 
Tätä selvitystyötä varten tehdyt haastattelut tukivat monia aiemmissa tutkimuksissa esiin tulleita 

ilmiöitä. Erityisesti niissä korostui suomalaisyhteisöjen ja –kontaktien puute sekä niiden merkitys 

kielen oppimisessa. Lisäksi haastatteluissa nousi esille kulttuurin ja paikallisen normiston 

oppimisen tärkeys, ei pelkästään kielen oppimisen yhteydessä vaan sen lisänä. Lähes jokainen 

haastateltava mainitsi kulttuurierojen aiheuttavan työnhaku- ja työtilanteissa ajoittaista vaikeutta 

lukea työnantajan elekieltä ja äänensävyjä sekä tulkita millaista reaktiota ja käyttäytymistä missäkin 



24  

tilanteessa odotetaan, vaikka samalla alalla olisi kotimaassaan jo työskennellyt. 

 

Sisääntuloammatteihin työllistyminen nähtiin lähinnä viimeisenä vaihtoehtona ja luovuttamisena, ei 

väylänä kotoutumiseen tai kielen oppimiseen. Vain harvat haastateltavat toivat esiin 

syrjintäkokemuksia tai arvelivat paikallisten asenteiden vaikuttavan heidän työllistymiseensä. Tämä 

saattaa johtua useasta syystä: kaikki haastateltavat olivat valkoihoisia ja suurin osa oli muuttanut 

Suomeen lähimaista. Lisäksi haastateltaviksi valikoitui hyvin aktiivisia maahanmuuttajia jotka 

korostivat oman aktiivisuutensa ja positiivisuutensa tärkeyttä, josta jo vapaaehtoinen mutta aktiivinen 

osallistuminen Suomi-kerhon toimintaan kertoo. Lisäksi haasteltujen maahanmuuttajien suomen 

kielen taso saattoi vaikuttaa haastattelijoiden tekemiin tulkintoihin haastateltavien puheesta. 

 

Maahanmuuttajien Suomi-kerhoon liittyvistä haastatteluista tuli myös vahvasti esille tarve ja halu 

kehittää suomen kielen taitoa ja olla tiiviimmässä vuorovaikutuksessa kantasuomalaisten kanssa. 

Yhdessäolo kehittää kielitaitoa ja kulttuurin tuntemusta ja se toimii lähikehityksen vyöhyykkeenä 

(zone of proximal development, Vygotsky 1978) maahanmuuttajille. Toisin sanoen, jos 

maahanmuuttaja osaa ilmaista itseään suomeksi tietyllä tasolla itsenäisesti, hän voi yhdessä 

osaavamman kanssa osata ilmaista itseään sujuvammin ja monipuolisemmin ja kartuttaa siten 

taitojaan sekä kielen että ylipäätään vuorovaikutuksen suhteen. Tämä taas osaltaan edistää 

integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

Lisäksi haastatteluista tuli ilmi tarve Suomi-kerhon tyyppisen toiminnan lisäämiselle. Toiminnasta 

toivottiin intensiivisempää niin käytettävissä olevan ajan (kielitaidon vahvistamisen kannalta 

tapaamisia toivottiin useamman kerran viikossa) kuin sisällön (osa tapaamisista voisi olla 

ammattikielenopettajan vetämiä) suhteen. Myös kantasuomalaisten läsnäolo keskusteluryhmissä 

koettiin tärkeäksi, jotta mahdollisuus kuulla suomea suomalaisen puhumana ja omien virheiden 

korjaamiseen lisääntyisi. Vaikka toiminnassa työllistymisen suora tukeminen, kuten ansioluettelon 

laatiminen ja työhaastattelujen harjoittelu, sai paljon kiitosta, erityisesti toivottiin sellaisia teemoja ja 

vierailuja, jotka kartuttaisivat kulttuurin tuntemusta. Haastatteluissa tuli ilmi, että esimerkiksi 

yritysvierailuilla intressi tuote-esittelyiden sijaan on työkulttuuriin tutustumisessa. 

 

6.1 Toimenpide-ehdotuksia työttömien korkeastikoulutettujen maahanmuuttajien 

kielitaidon ja kotoutumisen edistämiseksi 

 

Vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja tehostamiseksi voidaan esittää muun muassa seuraavia tapoja: 

 

Kielen oppimista ja kulttuurin tuntemusta tukevien mahdollisuuksien lisääminen 
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Kaksikielistä toimintaa on tälla hetkellä esimerkiksi kohtaamispaikassa Kasi, joka on Cultura - säätiön 

niin kutsuttu kulttuuriolohuone Helsingin keskustassa ja jossa maahanmuuttajat ja suomalaiset 

kokoontuvat keskustelemaan suomeksi tai venäjäksi ajankohtaisista kysymyksistä ja kulttuuriaiheista. 

Tämän ja Suomi-kerhon kaltaista toimintaa tulisi lisätä. Esimerkiksi eläkeläisiin kohdistuvaa 

järjestötoimintaa ja maahanmuuttajatoimintaa voitaisiin yhdistää käytännössä. Mahdolliset hyödyt 

voisivat liittyä kulttuurien kohtaamiseen, kantaväestön asenteiden positiiviseen muutokseen, 

maahanmuuttajien yhteisöllistämiseen sekä kielen ja kulttuurin oppimiseen. 

 

Mentoritoiminta 
 

Suomalaisen normiston ja työkulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi ehdotamme Palmenian Monatta- 

hankkeeseen liittyvän mentoritoiminnan (Helsingin yliopisto 2014a) lisäämistä, jossa kyseisen alan 

suomenkielinen ammattilainen ottaa vapaaehtoisesti maahanmuuttajan mentoroitavakseen ja on apuna 

alaspesifeihin menettelytapoihin tutustumisessa ja muihinkin työelämään liittyvissä kysymyksissä. 

 

Tällaista oman ammattialan verkostoitumista on ehdotettu myös Vähemmistövaltuutetun toimesta 

(2010) ja Väestöliitolla onkin Womento-hanke naisille (Väestöliitto). Kuitenkin on todettu, että 

maahanmuuttajamiesten työllisyyden kasvu on naisia hitaampaa ja toimenpiteitä pitäisi saada juuri 

työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten kohdalle (TEM 2014). 

 

Muu vapaa-ajan toiminta 
 

Tilausta vaikuttaisi olevan paljon myös epävirallisemmille vapaa-ajan kokoontumisille, jossa on 

mukana kantasuomalaisia. Maahanmuuttajabarometrissa (TEM 2013b) suurin osa vastaajista (73%) 

haluaisi lisää suomalaisia tuttavia, vaikka monella (85%) niitä jo oli. Useimmat (65%) olivat 

kuitenkin tavanneet heidät töissä, joten työttömälle maahanmuuttajalle sopiviksi 

tutustumisympäristöiksi jäävät naapurusto, vapaa-ajan aktiviteetit ja lastensa kautta suomalaisiin 

tutustuminen. Ehdotammekin tiedon lisäämistä maahanmuuttajille naapuri-, perhe- ja 

eläkeläistoiminnasta sekä liikunta- ja muista harrastuksista esimerkiksi työväenopistoissa, kirjastoissa 

ja muissa helposti saavutettavissa tahoissa. Useampi haastateltava mainitsi pitävänsä taloyhtiön 

talkoista ja satunnaisemmista askareista naapurien kesken tai löytäneensä ystäviä harrastusten parista 

– tietoutta tällaisesta ei-maahanmuuttajaspesifistä toiminnasta olisikin hyvä edistää maahanmuuttajien 

keskuudessa. 

 

6.2 Toimenpide-ehdotuksia korkeastikoulutettujen maahamuuttajien 

työllistymisen edistämiseksi viranomaistasolla 

 
Maahanmuuttajien työllistymistä voidaan edelleen edistää seuraavilla toimenpiteillä: 
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Palveluiden selkosuomen varmistaminen 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2014) teettämistä TE-toimistojen virkailijoiden haastatteluista tuli 

ilmi, että palveluiden siirtyessä nettiin on olemassa riski, että maahanmuuttajien palvelun taso 

laskee erityisesti heikosti suomen kieltä osaavien kohdalla. Siksi on varmistettava, että tietoa saa 

vastaisuudessa verkosta selkosuomella. 

 

TE-toimiston palveluketjujen sujuvoittaminen 
 

2013 tehdyt TE-toimistojen uudistukset ovat heikentäneet maahanmuuttajille tarjottavien 

palveluketjujen olemassaoloa pitkien odotusaikojen johdosta, jotka vaikuttavat negatiivisesti 

esimerkiksi kielitaitoon. Tutkimuksessa ketjuja ei kyetty tunnistamaan. (TEM 2014.) 2012 

Maahanmuuttajabarometrissa (TEM 2013b) vain noin 40 % maahanmuuttajista oli sitä mieltä, että 

kotoutumissuunnitelma oli auttanut heitä ja  37% arvioi, ettei kotoutumissuunnitelmasta ollut lainkaan 

hyötyä työn saamisessa. Uudistuksen vaikutuksia on siis edelleen seurattava ja palveluketjujen 

olemassaolo palautettava. 

 

Olemassa olevien taitojen tehokkaampi tunnistaminen 
 

Maahanmuuttajien kielitaidon, tutkintojen ja ammatillisen osaamisen rekisteröinti on todettu olevan 

puutteellista (TEM 2014). Heillä voi lisäksi olla aiemmin opittuja taitoja, muttei välttämättä 

rinnastettavissa olevaa tutkintoa ja näissä tapauksissa taitojen tunnustamiseen erilaisin 

näyttömenetelmin tulee saada toimivammat mahdollisuudet. 

 

Korkeakouluttautuneiden ammatillisen täydennyskoulutuksen parantaminen 
 

Maahanmuuttajabarometrissa (TEM 2013b) runsas kolmasosa (37%) koki, että ammatillista 

koulutusta on sopivasti ja lähes puolet (45%) ei osannut sanoa koulutuksen määrästä mitään. Tämä 

saattaa tietysti johtua monesta syystä; joko he eivät alunperinkään tarvinneet koulutusta, tai sitten he 

eivät olleet tietoisia koulutuksesta ylipäätään. Jälkimmäinen lienee jossain määrin totta, sillä yli puolet 

(59%) koki myös saaneensa melko vähän, vähän tai ei lainkaan tietoa palveluista Suomessa (TEM 

2013b). Eri kansalaisuuksien kesken tätä mieltä voimakkaimmin olivat kiinalaiset ja kolmanneksi 

useimmin venäläiset, joista kumpienkin joukossa on runsaasti korkeakoulutettuja. Tämä viittaisi 

siihen, että korkeakoulutetuille tulee aktiivisemmin tiedottaa täydennyskoulutuspalveluista. Tätä on 

ehdotettu myös aiemmin (Vähemmistövaltuutettu 2010) ja tämä on kirjattu korkeakoulutettujen 

maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan (Opetushallitus 2012). Työllisyyden 

on myös todettu olevan korkeinta sellaisten toimenpiteiden jälkeen, jotka ”vahvistavat suoraan 

työelämässä hyödynnettäviä taitoja” (TEM 2014). 
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Työharjoitteluiden ja työelämävalmennuksen lisääminen 
 

TE-toimistojen henkilökunta on todennut työharjoitteluiden ja työelämävalmennuksen olevan 

maahanmuuttajille hyviä tapoja kartuttaa työkokemusta suomalaisilta  työmarkkinoilta. Työkokeilut 

sen sijaan koetaan kotoutumiskoulutuksen jälkeistä palveluketjua heikentävänä toimena. Muutenkin 

kotoutumiskoulutusta tulee heidän mukaansa saattaa ammatillisempaan suuntaan ja työelämään 

vahvasti sidotuilla palveluilla, ei pitkillä koulutuksilla. (TEM 2014.) Työharjoitteluiden lisäämistä 

mentoritoiminnan yhteyteen on selvitettävä. 

 

Nimetön työnhaku julkisissa viroissa 
 

TE-toimiston työntekijät kokevat työmarkkinoilla tehtävät uudistukset merkittävämmäksi 

maahanmuuttajien työllistymistä lisääväksi tekijäksi, kuin tarjottavien palvelujen muokkaukset 

(TEM 2014). Tästä esimerkki on julkisiin virkoihin määrättävä nimetön työnhaku, joista 

kummankin käyttöönottoa onkin tarkasteltava (Vähemmistövaltuutettu 2010). 

 

Virkamiesruotsissa pätevöitymisen helpottaminen 
 

Julkisiin virkoihin vaadittavan ruotsin kielen taito sulkee muutoin pätevältä maahanmuuttajalta tien 

virkamiesasemaan ja maahanmuuttajalle edistyneen tason kielikoulutus on sirpaleista ja siten 

vaikeasti sovitettavissa työelämään (TEM 2014). Työn ja toisen kotimaisen kielen taitotason 

virkamiestasolle nostamisen yhteensovittamista ja maahanmuuttajien jo osaamien kielten 

hyödyntämistä on parannettava. 

 

Työn ohella tapahtuvan kielen oppimisen helpottaminen 
 

Muutoinkin työnantajien ja kielen opetusta tarjoavien tahojen yhteistyötä tulee kehittää siten, että 

maahanmuuttajan suomen tai muun työssä vaadittavan kielen oppiminen työn ohessa helpottuu. 

 

Palkkatuen porrastaminen 
 

Työkokemuksen lisäämiseksi myös yrityksille annettavaa palkkatukea on kehitettävä siten, että 

maahanmuuttajan työllistäminen on houkuttelevampaa (TEM 2014). Tähän on ehdotettu 

esimerkiksi palkkatuen porrastamista vähenevään suuntaan (Vähemmistövaltuutettu 2010). 

 

Osa-aikatyön mahdollisuuksien parantaminen 
 

Oma ryhmänsä ovat työvoiman ulkopuolella olevat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on 

kulunut umpeen. Tutkimuksen mukaan TE-toimiston palvelutarjonta taipuu erityisen huonosti heidän 

tarpeisiinsa. Lainsäädäntö ei kuitenkaan ole esteenä kielitaidon parantamiselle heidänkään kohdalla. 

(TEM 2014.) Tämä ryhmä, esimerkiksi kotona lasten kanssa olevat vanhemmat, tuleekin ottaa 
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huomion kohteeksi ja helpottaa osa-aikaisen työnteon mahdollisuuksia. 

 

6.3 Toimenpide-ehdotuksia tutkimuksen kehittämiseksi 
 
Tätä raporttia kirjoittaessa on tullut ilmi, että aktiivisesta ja laajasta tutkimustoiminnasta huolimatta 

on tutkimustieto maahanmuuttajien työllistymisestä ja etenkin siihen vaikuttavista tekijöistä on 

edelleen hyvin sirpalemaista ja poikkileikkausluonteista. Tämä estää meitä tekemästä tarkkoja 

johtopäätöksiä kunkin maahanmuuttajaryhmän tilanteesta ja sen kehittymisestä pidemmällä 

aikavälillä sekä suunnittelemasta kotoutumisohjelmien räätälöimistä maahanmuuttajien tarpeita 

vastaaviksi. Muiden toimijoiden vastaavia havaintoja referoiden esitämme seuraavia ehdotuksia 

tutkimuksen lisäämiseksi ja kohdistamiseksi: 

 

Systemaattisen tiedon keräys ja perustutkimuksen lisääminen 
 

Erityisesti suomen kielen taidosta pitäisi saada systemaattista tietoa, jotta työllistymisen ja 

työttömyyden syitä ja integraation onnistumista voitaisiin tutkia tarkemmin (TEM 2011). Tällöin 

voitaisiin myös kerätä tietoa toimenpiteiden oikeista ajoituksista ja integraatiosta 

vuorovaikutuksellisena prosessina (Jasinkaja-Lahti &  Laine 2009). Myös yksittäisistä ryhmistä, 

kuten eri kieli-, kansalaisuus- tai koulutusryhmistä, olisi hyvä saada erillistä tietoa, jolloin 

esimerkiksi  syyt  paremmin  ja  huonommin  työllistyvien  ryhmien  tilanteille  saat tavat  nousta  eri 

tavoin esiin. Esimerkkejä hyvin työllistyvistä ryhmistä ovat virolaiset, ruotsalaiset ja kiinalaiset. 

Onko näiden ryhmien hyvä työllisyystilanne yhteydessä etnisten enklaavien ilmiöön, heidän 

kielitaitoonsa,  heitä  työllistävien  alojen  alhaisiin  kielivaatimuksiin   tai  maahantulosyihin  ja 

korkeaan koulutukseen? Mitä enemmän työllistymistä edistävistä mekanismeista tiedetään, sen 

paremmin kenties muidenkin ryhmien työllisyyttä voidaan edesauttaa. Lisäksi joissain kattavissakin 

tutkimuksissa, kuten 2012 Maahanmuuttajabarometrissa (TEM 2013b), Ruotsin kansalaiset jätetään 

kokonaan  tutkittavien  ulkopuolelle  ilmeisesti  siksi,  että  vastaajien  otanta tehdään  rekisteröidyn 

äidinkielen  perusteella  ja  he  eivät  siten  erotu  suomenruotsalaisesta  väestöstä.  Jatkossa  olisi 

kuitenkin perusteltua tutkia myös ruotsalaisia maahanmuuttajia, jotta saataisiin esille ne 

työllistymiseen liittyvät esteet, jotka eivät välttämättä liity kielitaitoon. 

 

Sukupuolen ja moniperustaisen syrjinnän merkitys ulkomaalaisten työllistymisessä 
 

2012 ulkomaalaisista oli miehiä 53%, suomalaisista vastaava luku oli 49%. Ruotsalaisista lähes 

60%, virolaisista puolet, kiinalaisista, venäläisistä pieni naisenemmistö ja thaimaalaisista jopa 87% 

on  naisia  (Tilastokeskus  2013c).  Työllistymisen  yhteydestä  sukupuoleen  ja  sukupuolispesifejä 

tarpeita tai erityispiirteistä tulee ottaa selvää. Edellä mainittiin miesten työllistymisen heikomp i 
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kasvu naisiin verrattuna (TEM 2014). On myös huomioitava, että sukupuoli ja etnisyys monesti 

nivoutuvat selittäjinä yhteen, kun tutkitaan maahanmuuttajamiesten ja –naisten työllisyyttä tai 

hyvinvointia laajemmin.   Syrjintätutkimuksissa puhutaan ns. moniperustaisesta syrjinnästä, jolla 

tarkoitetaan esimerkiksi perheen perustamisiässä olevien maahanmuuttajanaisten suurempaa riskiä 

jäädä  työttömäksi  kuin  vastaavanikäisen ja  samaa  etnistä  ryhmää  edustavan  miehen.  Ilmiö  on 

sitäkin monimutkaisempi kuin otetaan huomioon toimialaspesifit työvoimatarpeet ja  –käytännöt 

(esim. Larja ym. 2012). Tarvitaan huomattavan paljon enemmän tutkimusta siitä, miten eri tekijät 

ennustavat maahanmuuttajien työllistymistä yhdessä ja erikseen ja mitkä kaikki väestön ryhmät 

ovat pitkäaiakaistyöttömyysriskin alaiset. 

 

Vaikuttavuustutkimuksen lisääminen 
 

Perustutkimuksen lisäksi tarvitaan myös soveltavaa ja eri toimijoiden tarjoamien 

kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta arvioivaa tutkimusta. Muun muassa Suomi-kerhon 

tyyppisen toiminnan parissa voitaisiin kerätä arvokasta tietoa maahanmuuttajien kokemuksista, 

tilanteista ja kerhon roolista heidän kotoutumisessaan. Erityisesti väliaikaisiksi tarkoitettuihin 

toimintoihin pitempään osallistuvien kohdalla tulisi selvittää, mistä elämäntilanteiden jumiutuminen 

ja tukitoimien käytön pitkittyminen johtuu. Esimerkiksi työllistymiseen tähtäävien 

aktiivitoimenpiteiden parista työllistyi ulkomaalaisia suhteessa puolet vähemmän verrattuna 

suomalaisiin (TEM 2011). 

 

Toiminnan ja vaikuttavuuden tutkimukset auttavat myös kehittämään niin itse toimenpiteitä kuin 

edistävät hyvien käytäntöjen vakiinnuttamista osaksi pysyviä kotouttamisrakenteita. 
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