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Vieraskieliset Helsingissä vuonna 2030
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Vieraskielisten osuus Stadin ao:n VOS-opiskelijoissa
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Suurimmat vieraat kielet: somali, arabia, venäjä, viro, 

kurdi, persia. 

Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on suurin 

kampus 4:lla – 52% ja pienin kampus 1:lla 29%. 

TOP 10 tutkintoa, joissa eniten vieraskielisiä 

opiskelijoita, ovat: 
1. Puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto 60%

2. Välinehuoltoalan perustutkinto, kokeilu 58%

3. Kone- ja metallialan perustutkinto 51%

4. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 47%

5. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 45%

6. Hammastekniikan perustutkinto 37%

7. Rakennusalan perustutkinto 36%

8. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 34%

9. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 33%

10. Laboratorioalan perustutkinto 32%



Kotoutuminen ja kotouttaminen

1) Kotoutuminen = maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteinen 

kehitys, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa 

ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan 

mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen

2) Kotouttaminen = kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista 

viranomaisten ja muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla

(Laki kotoutumisen edistämisestä 2010/1386)
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Kotoutuminen 

• Perustuu yksilön ja sosiaalisten yhteisöjen välisiin suhteisiin >

luottamus ja yhteenkuuluvuus on tärkeää sosiaalisten 

suhteiden syntymiselle ja ylläpidolle (Leinonen&Turjanmaa 2018)

• Miten yhteenkuulumisen ja luottamuksen tunteen 

syntymistä voi tukea

(a) oppilaitos, (b) opiskeluyhteisö, (c) opettaja?
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Toiseen kulttuuriin sopeutuminen

1. Integraatio, kotoutuminen: Yksilö arvostaa sekä omaa taustaansa että 

vuorovaikutusta valtakulttuurin kanssa.

2. Sulautuminen: Yksilö hylkää oman kulttuurisen taustansa ja pyrkii 

sulautumaan valtaväestöön.

3. Eristäytyminen: Yksilö korostaa vain omaa kulttuuriaan hyläten 

valtakulttuurin.

4. Vieraantuminen: Yksilö ei pysty hyväksymään tai häntä ei hyväksytä 

valtakulttuuriin eikä vähemmistökulttuuriin > oma kulttuuri-identiteetti 

katoaa > suurin syrjäytymisvaara
(Berry et al., 1987)
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Ulkomaalaistaustaisten etnisen identiteetin 
muodostamisen strategiat iän mukaan 2014
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Lähde: Liisa Larja,Tilastokeskus, UTH-tutkimus



Kulttuuri

Colere (lat.) = viljellä, kasvattaa, asuttaa 

Mitä tulee ensimmäiseksi mieleen 
sanasta kulttuuri?
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KULTTUURI

suomalainen kulttuuri       savolainen kulttuuri

alakulttuuri    
yläkulttuuri  

kaupunkikulttuuri                 oppilaitoskulttuuri
maalaiskulttuuri

työkulttuuri
itämainen kulttuuri

länsimäinen kulttuuri 
kollektiivinen kulttuuri

kuurojen kulttuuri
nuorisokulttuuri    
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Hofsteden ”ihmismielen ohjelmisto” (Software of the Mind) 

“Kulttuuri on kuin ohjelmisto, joka asentuu yksilöihin sosialisaation 
myötä. Kulttuuri on mielen henkistä ohjelmointia: se saa meidät 

ajattelemaan, tuntemaan ja käyttäytymään yhdenmukaisesti. 
Saman kulttuurin jakavat ihmiset ovat taipuvaisia reagoimaan 

tietyissä tilanteissa samalla tavalla.”

(Hofstede 1993, 19-20; Hofstede 1991, 4.)

8.8.2019 Etunimi Sukunimi 12



Kulttuurin piirteitä 

• Yhteisöllinen (Hofstede & al., 2010) 

→ me vs. he, muut 

• Sosiaalisesti opittu (Chen & Starosta, 1996) 

→ etnosentrinen ajattelu 
= tulkitaan muiden kulttuurien edustajia oman kulttuurin 
näkökulmasta 

• Dynaaminen (Chen & Starosta, 1996) 

→ kulttuureja muuttavat tekijät: teknologia, kulttuurien kohtaamiset, 
katastrofit, ympäristö 
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Kulttuurin ulottuvuus (dimension of culture) 

= ”kulttuurin ominaisuus, jonka voi mitata suhteessa toisiin 
kulttuureihin”

Hofsteden (2010) neljä perusulottuvuutta: 

1. Valtaetäisyys (power distance) 
→ hierarkia 
2. Yksilöllisyys-yhteisöllisyys (individualism-collectivism) 
→ minä vai me? 
3. Maskuliinisuus-feminiinisyys (masculinity-feminity) 
→ ”kovat” vs. ”pehmeät” arvot 
4. Epävarmuuden välttäminen (uncertainty avoidance) 
→ miten suhtautua tulevaisuuden tuomaan epävarmuuteen? 
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Jäävuorimalli
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Yhdenvertaisuus

• Yhdenvertaisuus (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014)

= kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, 

iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, 

kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, 

mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä

”Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa syrjinnän 

kieltoon ja  ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. 

Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö 

tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänalueilla.”

Lähde: yhdenvertaisuus.fi
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Tasa-arvo ≠ yhdenvertaisuus 
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Case-työskentely 
ryhmissä
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Case 1: 
Venäläinen Irina suorittaa työssäoppimista hoivakodissa, jossa työmäärä on hyvin ylimitoitettua 

suhteessa henkilökunnan määrään. Kiireestä johtuen Irina kokee, ettei hän voi pitää taukoja töissä.

Työkaverit sen sijaan lähtevät tauoille ja jättävät esimerkiksi asiakkaiden vaipat vaihtamatta sekä 

lähtevät töistä työajan päätyttyä, vaikka tekemättömiä töitä olisi pilvin pimein.

Keskustelet työnantajan kanssa, joka antaa kritiikkiä opiskelijasta. Työantajan mukaan Irina ei ole 

yhteistyöhaluinen ja on vihaisen ja kärsivän näköinen. Irina ei myöskään koskaan osallistu 

työyhteisön kahvihetkiin tai juttele muuten muiden työntekijöiden kanssa.

Keskustelet Irinan kanssa ja kuulet hänen näkemyksiään. Hän kertoo, että työympäristö ei ole 

ammattimainen resurssipulan takia. Kysyt miksei hän ollut kertonut ajatuksistaan työantajalle, johon 

Irina vastaa, ettei ole hänen asia kertoa niistä alaisena ja pomo on täysin epäpätevä, jollei näe 

epäkohtia itse. 

• Miten puratte tilanteen? 

• Miten voisitte opettajana ratkaista tilanteen niin, että opiskelija pääsee suorittamaan työjakson 

loppuun?

• Miten voitte varmistaa ettei tilanne toistu?
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Case 2:
Ryhmäsi on hyvin kansainvälinen ja hitsautuu hyvin nopeasti yhteen. Ryhmässäsi 

opiskelee muun muassa meksikolainen Joaqim, joka heti ensimmäisenä päivänä 

esittelee itsensä reippaasti kättelemällä kaikkia luokkalaisiaan. Opintojen edetessä 

Joaqim käy vieläkin tuttavallisemmaksi kaikkien kanssa. Innostuessaan hän saattaa 

esimerkiksi halata ryhmäkavereitaan.

Ryhmässäsi opiskelee myös somalialainen Sahra. Hän on myös sosiaalinen ja hänen 

opintonsa etenevät hyvin. Parin kuukauden päästä opintojen aloituksesta Sahra tulee 

kertomaan sinulle, että hän kokee seksuaalista häirintää luokassa. Et ole huomannut 

mitään tällaista oppituntien aikana. Kysyt kaikilta opiskelijoilta yksitellen ovatko he 

kokeneet tai havainneet mitään tällaista. Muut, kuten koko luokan hyvin tunteva Joaqim

vastaavat, etteivät ole huomanneet mitään. 

• Miten lähdet purkamaan tilannetta? 

• Miten varmistat ettei jatkossa kukaan koe häirintää luokassa?
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Case 3: 
Ryhmässäsi on aloittanut pari kuukautta sitten Saadio, joka on asunut Suomessa 14 

vuotta. Hän pärjää joten kuten suullisesti suomen kielellä, mutta kirjallinen suomen kielen 

taito on todella heikko ja muutenkin opiskeluvalmiudet puutteelliset. Saadio on käynyt 

kotimaassaan kaksi vuotta koulua, Suomessa ei ole opiskellut ollenkaan, koska on 

hoitanut lapsia kotona lähes koko Suomessa olon ajan. Ollut alan työkokeilussa kahdessa 

eri paikassa yhteensä 8 kuukautta ja saanut erinomaista palautetta molemmista paikoista. 

Opinnot kuitenkin takkuavat pahasti, vaikka Saadio on todella motivoitunut opiskelemaan 

ja yrittää parhaansa. Saadio on kuuden lapsen yksinhuoltajaäiti. Kertoo, että kotona 

vaikeuksia erityisesti kahden teini-iässä olevan lapsen kanssa, mikä kuormittaa. Myös 

huoli kotimaassa olevasta äidistä ja perheen taloudellinen tilanne painavat.

• Miten ohjaat/opetat Saadiota niin, että opinnot etenisivät ja että hän saisi parhaat 

mahdolliset eväät alalle työllistymistä varten?
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Case 4: 

Ryhmässäsi on nuori maahanmuuttajataustainen poika, Adan, joka 

aloittaa opinnot intoa puhkuen. Pian huomaat aiemmin todella 

motivoituneen pojan käytöksessä muutoksen: hän alkaa olla 

vetäytyväinen ja passiivinen. Yrität keskustella nuoren kanssa asiasta ja 

saat selville, että hän on alkanut epäillä omaa ammatinvalintaansa. 

Adan kertoo, että hänen vanhempansa ovat pettyneitä hänen 

valintaansa hakeutua ammatillisiin opintoihin, koska olivat toivoneet 

pojan jatkavan lukioon ja sen jälkeen yliopistoon. Poika itse on ollut 

varma valinnastaan jo pitkään, mutta nyt itsevarmuus on alkanut 

murentua vanhempien painostuksen alla.

• Miten toimit tilanteessa niin, että asia saataisiin selvitettyä parhaalla 

mahdollisella tavalla? 
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Case 5:
Ryhmäsi on lähdössä koulutussopimusjaksolle työpaikoille. Muutama päivä jakson 

alkamisen jälkeen saat soiton eräältä työpaikalta, jossa jaksoa on suorittamassa 

parikymppinen muslimiopiskelijasi Amira. Työpaikkaohjaaja on tuohtunut, koska on 

yllättänyt Amiran rukoilemasta työpaikan siivouskomerosta kahvitauolla. Ohjaaja väittää, 

että heidän työpaikallaan opiskelijoilla ei ole oikeutta rukoilla. Ohjaaja ei ole puhunut 

asiasta Amiran kanssa ja haluaisi, että joku oppilaitoksen edustaja antaisi Amiralle

palautetta asiasta. Otat yhteyttä Amiraan, joka kertoo, että on itsenäisesti valinnut rukoilua 

varten siivouskomeron, jotta ei häiritsisi muita työntekijöitä. Hän myös korostaa, että on 

rukoillut oman taukonsa aikana.

• Miten lähdet selvittämään tilannetta niin, että kenenkään oikeuksia ei tallottaisi ja että 

tilanne saataisiin ratkaistua kaikkien osapuolien kannalta mahdollisimman hyvin?
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Kaikkien Stadi: Helsingin 
kotouttamisohjelma 2017-2021
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”Kaikilla helsinkiläisillä on 

yhdenvertaiset ja 

saavutettavat mahdolliset 

kasvatukseen, 

koulutukseen ja 

työelämään”

”Oppimisympäristöt, 

pedagogiset ratkaisut ja 

ohjaus edistävät sitä, että 

ulkomaalaistaustaisten 

oppimistulokset paranevat 

vastaamaan kantaväestön 

oppimistuloksia”

https://www.hel.fi/static/liitteet/kanslia/maahanmuuttajat/compressed_Koto%20suomeksi.pdf
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lainaus

Make 2018-2021

https://www.hel.fi/static/liitteet/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/maahanmuuttajien_kehittamissuunnitelma.pdf



Make 2018-2021
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