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Esipuhe
Kielen taidot työllistymisen tukena -hanke aloitti toimintansa heinäkuussa
2015. Kolmivuotisen hanketoiminnan lähtökohtana oli tarve kehittää
maahanmuuttajataustaisille oululaisille yksilöllistä ja työelämälähtöistä
suomen kielen opetusta. Tutkimustiedon (esim. Arajärvi 2009, Paananen
2005) mukaan juuri suomen kielen taito on yksi merkittävimpiä
kompastuskiviä maahanmuuttajien työllistymisessä, ja se myös osaltaan
selittää heidän selvästi kantaväestöä heikomman työllisyysasteensa. Toisen
näkökulman keskusteluun on tuonut tutkijoiden toivomus luopua
yksioikoisista taitotasoon perustuvista kielitaitovaatimuksista ja keskittyä
enemmän eri työalojen todellisiin kielitaitotarpeisiin (ks. esim. Tarnanen &
Pöyhönen 2015, Stenman 2015). Samaan aikaan tiedostetaan myös se
valtava osaamispotentiaali, joka yhä kasvavassa maahanmuuttajaväestössä
on,

mutta

jonka

hyödyntäminen

työmarkkinoilla

on

edelleen

lapsenkengissä.
Hanketta ennen oli Oulun kaupungin monikulttuurikeskus Villa Victorissa jo
aloitettu toiminta suomen kielen S2-opetuksen pedagogisen toteuttamisen
ja opetussisällön kehittämiseksi. Kehittämistyölle ei ollut kuitenkaan varattu
erikseen resursseja, joten sitä varten tarvittiin ulkopuolista rahoitusta.
Parhaaksi

ratkaisuksi

kehittämistyön

lisäresurssitarpeisiin

nähtiin

hanketoiminta. Hanketoiminnan aikana järjestettiin useita eriteemaisia
erikoiskursseja. Kurssien lisäksi hanketoiminnassa kehitettiin verkkoopetusta erityisesti opetuksen saatavuuden parantamiseksi. Yksilöllisen
ohjauksen merkitys työllistymisen kannalta tuli erityisesti esiin mentoroinnin
ja kurssien aikana annetun yksilöohjauksen yhteydessä. Hankkeen suurin
merkitys onkin siinä, että pienryhmä- ja henkilöohjauksen myötä
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yksilöllisten tarpeiden huomioiminen maahanmuuttajien työllistymisessä ja
osallisuudessa tuli konkreettisesti esille.
Maahanmuuttajista

koostuvat

opetusryhmät

ovat

merkittävästi

heterogeenisempiä kuin pääosin kantaväestöstä koostuvat ryhmät niin
opiskelutaustan, oppimiskokemuksen kuin kulttuurin, iän ja etnisen
taustankin puolesta. Sen vuoksi jatkossa tarvitaankin ns. yleisopetuksen eli
ryhmäopetuksen

rinnalle

yhä

enemmän

myös

yksilöllisempää

ja

eriyttävämpää opetusta. Tässä raportissa käydään läpi hankkeen taustojen
lisäksi myös kokemusten ja tulosten pohjalta toimenpide-ehdotuksia
suomen kielen S2-opetuksen toteuttamista ajatellen.
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Suomen kielen opetus maahanmuuttajille
Suomen kieltä vieraana kielenä on opetettu niin yliopistoissa, kansalais- ja
työväenopistoissa kuin suomenkielisissä kouluissa kotimaassa ja ulkomailla
jo vuosikymmenten ajan. Ulkomailla opetuksella on vielä pitemmät
perinteet: suomen kielen kursseja tarjottiin jo 1800-luvulla mm. Tarton,
Budapestin

ja

Pohjoismaiden

yliopistoissa.

Vaikka

suomen

kielen

opetuksella (finska) toisena kielenä on pitkä historia Suomen ruotsinkielisten
alueiden oppilaitoksissa, on sen opetus näiden alueiden ulkopuolella
suhteellisen uutta. Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) on noussut
oppiaineesta tieteenalaksi, kun yliopistoissa on alettu tutkia ja opettaa
suomea toisen ja vieraan kielen näkökulmasta. Tällä hetkellä S2-opintoja
tarjotaan joko erillisinä kursseina tai sivuainekokonaisuuksina (perus- ja
aineopinnot). (Martin 2007.) Muutos on ollut nopea, ja sitä on omalta
osaltaan vauhdittanut maahanmuuton voimakas kasvu erityisesti viimeisen
10 vuoden aikana.
Suurin osa maahanmuuttajista saapuu jonkun muun perusteen kuin
turvapaikan hakemisen vuoksi. Vuonna 2016 oleskelulupahakemuksen
jättäneistä 80 % oli tullut perhe-, työ- tai opiskeluperusteisesti. Turvapaikan
perusteella

hakemuksen

jätti

vajaat

20

%

kaikista

n.

32 000

oleskelulupahakemuksen jättäneestä. (Maahanmuuttovirasto 2018.) On
kuitenkin todennäköistä, että globaalit talouden, politiikan tai ilmaston
muutokset lisäävät maahanmuuttoa tulevaisuudessa yhä voimakkaammin,
kuten viimeisin pakolaisaalto osoittaa.

Kotouttamiskoulutukseen velvoittaa laki
Laki kotoutumisen edistämisestä eli kotoutumislaki (1386/2010) sisältää
kaikki ne toimenpiteet, jotka lakisääteisesti on järjestettävä maahanmuuttajille, ja mitkä tahot ovat näistä toimenpiteistä vastuussa. Yhtenä
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osana kotouttamistoimenpiteitä on kotouttamiskoulutuksen (myöh. kotokoulutus) järjestäminen, ja osana tätä koulutusta on suomen tai ruotsin
kielen

opettaminen

Opetushallituksen

antamien

erillisten,

opetus-

suunnitelman perusteiden mukaisesti. Tämän koulutuksen kielellisenä
tavoitteena on toimivan peruskielitaidon saavuttaminen opetettavassa
kielessä.

Kuva 1. Kotoutumisen pullonkaulat eli ongelmakohdat kotoutumisen polulla.

Kunnissa vastuu jakautuu valtion viranomaisten (ELY-keskus ja TE-toimisto,
vastaanottokeskukset) sekä kunnan omien toimenpiteiden, kuten perus- ja
koto-koulutuksen järjestämisen välillä. Yhteistyö eri osapuolten sekä
oppilaitosten ja 3. sektorin toimijoiden välillä on erittäin oleellinen osa kototyön kokonaisuutta. Yleensä alueilla toimii myös erilaisia hankkeita, joilla on
tavoitteena tämän yhteistyön sekä uusien toimintamallien kehittäminen.
Yliopistopaikkakunnilla, kuten Oulussa, yliopiston merkitys erityisesti
koulutettujen ja jo ammattitaidon hankkineiden maahanmuuttajien
kotouttamisessa ja työllistämisessä on tullut yhä tärkeämmäksi.

Maahanmuutto ja suomen kielen opetuksen muuttuvat tarpeet
Suomen

kielen

opetussuunnitelmia

S2-opetus

on

peruskouluissa,

osa

maahanmuuttajien

lukioissa

sekä

koto-

ammatillisissa
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oppilaitoksissa. Lisäksi kunnat, vastaanottokeskukset, oppilaitokset ja monet
järjestöt järjestävät eritasoisia S2-oppikursseja osana lakisääteistä kotokoulutusta, jonka lisäksi ne tarjoavat myös vapaaehtoisia suomen kielen
kursseja aikuisopiskelijoille. Tämä opetus palvelee erityisesti sellaisia
opiskelijaryhmiä, jotka eivät pääse joko henkilökohtaisista tai hallinnollisista
syistä em. “institutionaalisiin” koulutuksiin: henkilöt eivät ole oikeutettuja
koto-koulutukseen, heillä ei ole työn tai perheen vuoksi mahdollisuutta
osallistua opetusohjelmien mukaisille kursseille tai he eivät kulttuuri- tai
perhesyistä voi osallistua tavalliseen ryhmämuotoiseen opetukseen. Tätä
ryhmää on kutsuttu myös spontaaneiksi opiskelijoiksi (Martin 2007). Yhden
erityisryhmän muodostavat kotiäidit, joilla ei ole mahdollisuutta esim.
työelämän kautta osallistua kielen opiskeluun. Tämän ryhmän ongelmia ei
ole edelleenkään onnistuttu ratkaisemaan. Ryhmään kuuluvien ongelmana
on usein lisäksi se, että heille pitäisi pystyä järjestämään pienten lasten
hoitoapua suomen kielen kurssien ajaksi. Tällaisia äiti-lapsi-ryhmiä onkin
jonkin verran kokeiltu osana kotiäitien kotouttamiskoulutusta, jossa pyritään
kokonaisvaltaisesti naisten yhteiskunta-, työelämä- ja kielikoulutuksen
yhdistämiseen, ja näin tehokkaasti käyttämään se vähä aika, jonka he voivat
olla kotinsa ulkopuolella. (Kuva 1)

S2-opetuksesta tutkimukseen
Osaavien opettajien tarve on johtanut myös tarpeeseen kehittää ja tutkia
suomen kielen asemaa muuna kuin ensikielenä opetettavana aineena.
Opetuksen laajeneminen alun yksityisopetuksesta tai ruotsinkielisten
oppilaitosten opetuksesta yliopistoihin kotimaassa ja ulkomaille on kulkenut
käsi kädessä myös itse tieteenalan kehityksen kanssa. Omana tieteenalana tai
oppiaineena suomen kielen S2-opetuksesta alettiin puhua kuitenkin vasta
1990-luvulla,

kun

maahanmuuttajien

suomen

kielen

opetus

oli

jo
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vakiintumassa osaksi kotoutumiskoulutusta. Opetustarpeen lisääntyminen eri
tasoilla lisäsi luonnollisesti myös opettajakoulutuksen tarvetta. Alussa
opetuksesta vastasi äidinkielen opettajien lisäksi kirjava joukko eri taustaisia
opettajia, jopa täysin kouluttamattomia vapaaehtoisia. Suomessa S2opettajaopintoja voi opiskella joko tutkintoaineen sisällä tai sivuaineopintoina
Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.
Lisäksi S2-opettajaopinnot voi suorittaa täydennyskoulutuksena Helsingin,
Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa.

S2-tieteenala murroksessa
S2-tieteenalan kehittyminen on seurannut yleisiä toisen kielen oppimisen
(second language acquisition, SLA) kehityslinjoja viimeisten 50 vuoden ajan.
Alkuaikojen

kielenopetus

pohjautui

vahvasti

behavioristiseen

oppimiskäsitykseen, jossa kielen opetuksen fokus on kielen rakenteiden
oppimisessa

ja

oppijankielen

virheiden

korjaamisessa.

Kielen

erityispiirteiden analysoinnin, kontrastiivisuuden ja oppijan tuottaman kielen
tutkimuksen

myötä

fokus

on

siirtynyt

opetuksessa

syötöksen

ja

vuorovaikutuksen sekä kielitaidon eri osa-alueiden tunnistamisen kautta
kohti sosiokulttuurista ja -kognitiivista sekä ekologista kielen oppimisen
suuntausta. Tässä kehityksessä näkyy myös kielikäsityksen murros, jonka
mukana kielen resurssit, yksilölliset kielen repertoaarit sekä monikielisyys
ovat tulleet osaksi vieraan tai toisen kielen opettamisen eetosta.

Kieli on kommunikaation väline
Kielikäsityksen muutos on tuonut myös opetukseen uusia tuulia:
avainasemassa ovat nyt osallisuus ja vuorovaikutuksellisuus. Nykyään
pedagogiikassa on vallalla funktionaalinen käsitys kielestä kommunikaation
työvälineenä, jonka tärkein tehtävä on viestin välittäminen erilaisissa
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sosiaalisissa tilanteissa. Funktionaalisuus liittyy toiminnalliseen oppimiseen,
jossa kielen oppiminen on osa toiminnallista ja sosiaalista kontekstia (Suni
2008).
Funktionaalisuuden perusajatuksen on, ettei muotoja voi pitää erillään
merkityksestä

ja

käytöstä,

erottamattomat.
kielenoppimista

vaan

Funktionaalisen
ohjaavat

oppijan

muoto, merkitys

ja käyttö

oppimiskäsityksen
kielenkäyttötarpeet,

ja

ovat

mukaan
muotojen

oppiminen palvelee merkitysten ilmaisua. (Aalto & muut 2009.) Kielen
oppiminen ja kielen käyttö kulkevat siis käsi kädessä, ja se on vahvasti
yksilölliset tarpeet ja taidot huomioon ottavaa. Funktionaalisessa kielen
opetuksessa korostetaan myös reseptiivisen kielenoppimisen merkitystä
produktiivisen kielitaidon kehittymisen tukena tai jopa edellytyksenä.
Kommunikatiivisessa ympäristössä kielen oppimisessa korostuu analogisten
mallien ja säännönmukaisuuksien hahmottaminen yksittäisten kielioppisääntöjen tai rakenteiden sijaan. Siinä on myös perusajatuksena haastaa
oppija itse aktiivisesti hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteitaan sekä
osaamistaan omaa tarvetta vastaavan kielitaidon oppimiseksi.

Suomen kielen opetus osana kotoutumista
Funktionaalisuuden

korostuminen

viime

vuosina

erityisesti

S2-

opetuspedagogiikassa heijastelee laajempaa yhteiskunnallista tarvetta ja
kotouttamiskoulutuksen vaatimuksia: maahanmuuttajien työllistymistä tulisi
edistää ja heidän olemassa olevan osaamisen hyödyntämistä tehostaa.
Nykymuotoinen S2-opetus vastaakin hyvin pitkälle myös Opetushallituksen
määrittämiä, koto-koulutuksen osana annettavan suomen kielen opetuksen
suosituksia. (Opetushallitus 2007.)
Kotoutuminen on prosessi, jossa maahanmuuttajan on opittava monia uusia
taitoja ja omaksuttava uusia toimintatapoja pystyäkseen täysipainoisesti
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hallitsemaan omaa elämäänsä sekä toimimaan täysivaltaisena yhteisön
jäsenenä

uudessa

ympäristössä.

Sosiaalisen

kanssakäymisen

sekä

kommunikoinnin kannalta kieli on avainasemassa tässä prosessissa. Sen
vuoksi suomen kielen opetus on mukana kotoutumisprosessissa jo heti
alkuvaiheessa.
Lain mukaan viranomaisen on tarjottava maahanmuuttajalle kotokoulutusta, johon sisältyy yhteiskunnallisten asioiden lisäksi myös kielen
opiskelua. Koulutuksen tarjoaa yleensä joku oppilaitos joko osana
räätälöityä kotokoulutusta tai erillisinä kursseina. Läheskään kaikki
maahanmuuttajat eivät kuitenkaan eri syistä pääse koto-koulutukseen, vaan
suomen kielen opetus on järjestettävä jotenkin muuten. Tässä on tärkeässä
osassa toisaalta työvoimaviranomaiset, mutta myös mahdollinen työnantaja
tai maahanmuuttaja itse. Erityisesti 3. sektorin toimijat, mutta myös avoimet
oppilaitokset, tarjoavat vapaaehtoisia suomen kielen kursseja eri tasoisille
opiskelijoille.
Taulukko 1. Tärkeimmät suomen kielen S2-opetuksen järjestäjät Oulussa. Lista ei ole
täydellinen, sillä opetusta annetaan myös useissa hankkeissa sekä yhdistyksissä.
Suomen kielen S2-opetus Oulussa
OSAO
OAKK
PSK
Aikuislukio
Oulun yliopisto
Kesäyliopisto
Vuolle-opisto
Oulu-opisto
Vastaanottokeskus
Hätämajoitukset (SPR)
Alaikäisyksiköt
(ODL, Ensi- ja turvakoti, Pelastakaa
lapset ry)
Monikulttuurikeskus Villa Victor

Valma-opinnoissa
Koto-koulutuksessa
Koto-koulutuksessa,
luku- ja kirjoituskurssit
eri tasoja, myös verkko-opintoja
eri tasoja
eri tasoja, myös verkko-opintoina
eri tasoja
eri tasoja
alkeet, alaikäiset ja oppivelvollisuusiän
ylittäneet
vapaaehtoisten järjestämää
vapaaehtoisten järjestämää

alkeis- ja jatkokursseja, non-stop -opetus
erikoiskursseja (Hankekurssit)

14

Oulun kaupungissa suomen kielen S2-opetusta antavat yliopisto ja
ammattikorkeakoulu,

Oulun

aikuisoppilaitokset,

useat

monikulttuurikeskus

Villa

kaupungin

aikuislukio

sekä

muut

yksityiset

koulutuskeskukset

sekä

Victor.

Alkeisopetusta

annetaan

myös

vastaanottokeskuksessa. (Taulukko 1)

Suomen kielen opetus Villa Victorissa
Oulun kaupungin monikulttuurikeskus, tunnettu myös nimellä Villa Victor,
on monikulttuurisuuspalveluiden ja monikulttuurineuvonnan keskus, jossa
tarjotaan myös suomen kielen S2-opetusta monella eri tasolla. Kurssit ovat
monikulttuurikeskuksen muun toiminnan tapaan ilmaisia, ja ne noudattavat
matalan kynnyksen periaatetta. Opetus noudattaa nonstop-periaatetta,
jossa sama opetussisältö ”kiertää” koko opetusvuoden ajan. Tällainen
syklinen opetussuunnitelma mahdollistaa sen, että opiskelija voi tulla
mukaan opetukseen milloin tahansa vuoden aikana, eivätkä katkokset
läsnäolossa haittaa opetukseen osallistumista. Verrattuna tavanomaiseen,
lineaariseen opetussuunnitelmaan nonstop-opetuksen etuna on sen tuoma
joustavuus eli opetusta on tarjolla aina silloin, kun se sopii omaan
elämäntilanteeseen ja aikatauluihin. Usein oppilaitosten tai muiden
opetuksen järjestäjien kursseille joutuu odottamaan tai aina ryhmiin ei
mahdu. Näissäkin tilanteissa nonstop-opetuksen avulla on mahdollista
ylläpitää ja kehittää suomen kielen taitoa, ja samalla voi tavata muita ihmisiä.
Tämä sosiaalinen aspekti Villa Victorin kursseilla onkin jopa yhtä tärkeää kuin
itse opiskelu, sillä monella maahanmuuttajalla suomen kielen opiskelu voi
olla ainoa kontakti ulkomaailmaan. Ryhmässä saa myös vertaistukea, ja
suomen kielen käytännön harjoittelu on helpompaa, kun voi puhua
vertaisten, ei-natiivien suomen kielen puhujien kanssa.

15

Eritasoista ja -aikaista opetusta
Villa Victorin S2-opetus on jaettu alkeis- ja jatkotasoihin sekä erikoisryhmiin
(Taulukko 2). Alkeistasolla on 4 rinnakkaisryhmää, jatkotasolla niitä on 2.
Lisäksi jatkotasolla on edistyneiden ryhmä, eräänlainen ”jatkoryhmän
jatkoryhmä”, kirjoitusryhmä, keskusteluryhmä sekä harjoitusryhmä YKItestiä varten.
Taulukko 2. Villa Victorin suomen kielen S2-opetuksen lukujärjestys syksyllä 2018
Kurssin nimi

Viitteellinen taitotaso

ryhmiä

tuntia viikossa

Alkeisryhmä
Jatkoryhmä
Suomea
edistyneille
Keskustelukurssi
Kirjoituskurssi
YKIharjoituskurssi

0-A1
A1-A2

4
2

16
8

A2-B1(2)

1

4

A2-B1
A1-A2

1
1

1
2

A2-B2

1

2

Villa Victorissa annetaan S2-opetusta yhteensä 33 viikkotuntia aamu- ja
iltapäivisin sekä iltaisin (Kuva 2). Suomen kielen opetus onkin Villa Victorin
suurimmat asiakasvirrat tuova palvelu. Keskimääräinen kuukausittainen

Kuva 2. Villa Victorin suomen kielen S2-opetuksen lukujärjestys syksyllä 2018
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kävijämäärä pelkästään suomen kielen tunneilla vaihtelee 500–1000 välillä
(Kuva 3).

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

YKI-harjoituskurssi
keskustelukurssi
jatkotaso
alkeistaso
kesäopetus

Kuva 3. Villa Victorin suomen kielen S2-opetukseen osallistuvien määrä eri
kurssitasoilla kuukausittain vuonna 2017.

Kehittämistarpeet ja toimenpiteet
Suomen

kielen

S2-opetus

poikkeaa

monessa

suhteessa

muusta

opetuksesta. Opetukseen osallistujien taustat poikkeavat suuresti ns.
tavanomaisesta opetusryhmästä. Erityisesti aikuisopiskelijoiden kohdalla
vaihtelu on suurta niin iän, koulutuksen, oppimiskokemusten kuin etnisen
taustan puolesta. Myös opiskelijoiden erilainen elämäntilanne ja sosiaalinen
asema vaihtelevat suuresti.
Opetuksen hankemuotoinen kehittäminen nähtiin tarpeelliseksi, sillä
kehittämistyöhön yleisesti ei ollut tarjolla budjettirahoitusta. Lisäksi
perustoiminnasta
mahdollisuuden

erillisenä
kokeilla

ja

toimintana
pilotoida

hankemuotoisuus

uudenlaisia

antoi

toimintamuotoja

vapaammin.

Ryhmäopetuksesta yksilölliseen – ryhmätasosta eriyttämiseen
Maahanmuuttajaryhmien

opetuksessa

yksilölliset

tarpeet

tuovat

opetukseen niin sisällöllisiä kuin pedagogisiakin haasteita. Sisällön puolesta
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on pyrittävä vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin sekä tason että
aihealueiden

osalta.

Pedagogiikassa

on

huomioitava

opiskelijoiden

oppimiskokemukset, koulutustausta sekä toiminnallisen kielitaidon tarpeet.
Suurista opiskelijamääristä johtuen valtaosa opetuksesta on edelleen ns.
massaopetusta,

jossa

opetuksen

lähtökohtana

on

yleistävä

ja

rakennepohjainen lähestymistapa. Toiminnallisuuden tarve on kuitenkin yhä
enemmän tiedostettu myös ryhmäopetuksessa, mikä näkyy kielen käytön
kommunikatiivisten harjoitteiden suosimisena puhtaasti rakenteellisten
kielioppitehtävien sijaan.
Eriyttämisen ja yksilöllisen ohjauksen tarve on kuitenkin suuri, suurempi kuin
ns. tavanomaisessa opetuksessa, sillä vain siten voidaan vastata riittävästi
suureen ryhmän sisäiseen vaihteluun. Eriyttäminen edellyttää kuitenkin
pienempiä opetusryhmiä ja suurempaa opettajaresurssia. Nämä ovat
kustannuskysymyksiä, ja vaativat sen vuoksi erityisratkaisuja.

Hankkeen tavoitteet
Hanketoiminnan myötä kehittämistyön tavoitteet yksilöityivät yleisiin eli
pitkän aikavälin sekä välittömiin eli lyhyen aikavälin tavoitteisiin.
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Yleiset ja pitkän aikavälin tavoitteet
Yleisenä tavoitteena oli parantaa kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti eri
viranomaisten yhteistyöllä maahanmuuttajataustaisten syrjäytymisuhan alla
olevien aikuisten työllistymisen edellytyksiä ja näin luoda ns. varsinaisen
kotoutumisajan jälkeen1 maahanmuuttajille mahdollisuuksia ja edellytyksiä
osallisuuteen, koulutuksen sekä työllisyystoimenpiteiden kautta itsenäisen
ja täysipainoisen elämän hallintaan. Hankkeen tavoitteena oli
-

parantaa työ- tai opiskelupaikan hakemisen edellytyksiä poistamalla erityisesti
kielitaidon puutteesta johtuvat esteet

-

kehittää yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kielellisiä ja sosiaalisia taitoja sekä
elämänhallintaa yleensä

Välittömät ja lyhyen tähtäimen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena lyhyellä aikavälillä oli parantaa kohdehenkilöiden
mahdollisuuksia itsenäiseen työskentelyyn ja opiskeluun, lisätä toimintaan
osallistujien aktiivisuutta ja osallisuutta sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään
-

parantamalla kielitaidon sekä tiedon haun (sähköiset palvelut) taitoja

-

kehittämällä virtuaalisen suomen kielen S2-opetuksen oppimisympäristö

-

hyödyntämällä tehokkaammin jo olemassa olevia toimintamalleja ja rakenteita

-

kehittämällä eri viranomaisten ja toimijoiden välistä yhteistyötä

Toimenpiteet
Hanketoimenpiteiden yleisenä johtoajatuksena oli järjestää yhteistyössä eri
organisaatioiden kanssa asiakaslähtöisesti toteutettua suomen kielen
koulutustoimintaa.
työnhakuun

1

ja

Toteutustapoina
oppimistaitoihin

olivat
liittyen,

teemalliset

kurssit

esim.

työharjoittelupaikkojen

Varsinaisella kotoutumisajalla tarkoitetaan n. 3 vuoden jaksoa maahan muuton jälkeen, jolloin
henkilö kuuluu vielä lakisääteisten koto-toimenpiteiden piiriin (koto-koulutus). Tämä ei ole
kuitenkaan virallinen määritelmä, sillä kaikki eivät pääse tai ole oikeutettuja ko. aikana kotokoulutuksiin. Tästä ajasta käytetään myös termiä jälkikotoutumisaika.

ja
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maahanmuuttajataustaisten harjoittelijoiden kohtaamisen parantaminen
kielikoulutuksen yhteydessä ja työnantajayhteistyön kautta sekä muut
koulutustilaisuudet ja seminaarit. Toimenpiteitä olivat:
S2-opetuksen kehittämistoimenpiteitä em. tavoitteiden mukaisesti:
-

luku- ja kirjoituspiiri primaarisesti lukutaidottomille

-

lähiopetuksen eriyttäminen ja yksilöllisen opetuksen ja oppimissuunnitelmien
tekeminen

-

muut teemalliset tiedotustilaisuudet

Virtuaalinen oppimisympäristö lähiopetuksen tueksi ja materiaalipankiksi
-

virtuaaliopetus laajentaa opetuksen kenttää

-

mahdollistaa paremmin opetuksen eriyttämisen, yksilöllisen tuutoroinnin sekä
itsenäisen opiskelun

Virtuaalisessa opetuksessa pilotoitiin sähköisen opetusalustan ja materiaalin
käyttöä ja sen soveltuvuutta maahanmuuttajien S2-kielen opetukseen.
Tuotettu opetusmateriaali oli lähiopetusta tukevaa ja virtuaaliopetukseen
soveltuvaa.

Virtuaalinen

opetusympäristö

integroitiin

osaksi

kaupungin

ja

Oulun

kaupungin sähköisiä palveluja.
Kolmantena

toimenpiteenä

oli

Oulun

yliopiston

yhteistyömallien kehittäminen S2-opetuksen toteutuksessa:
Yliopistoyhteistyö opetuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa
-

toimintamalli, jossa Oulun yliopiston S2-opettajakoulutuksessa opiskelevat voivat
suorittaa opetusharjoittelunsa osana hankkeessa järjestettävää suomen kielen
opiskelua

-

yliopistoyhteistyöllä
kehitetään
kohderyhmää
parhaiten
palvelevaa
opetusmateriaalia sekä opetusmetodeja sekä luodaan opetukselle laatukriteerit ja
seuranta

Toimenpide toteutettiin hyödyntämällä Oulun yliopiston suomen kielen S2opettajaopiskelijoita
opintopisteitä

kurssien

suorittamalla

opettajina.
harjoittelun

Opettajaopiskelijat
ja

muita

saivat

opintosuorituksia

kursseilla. Lisäksi he tuottivat materiaalia juuri kyseisten kurssien tarpeisiin.
Opetuksessa

käytetiin

rinnakkaisopettajuusmetodia,

joka

antoi
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mahdollisuuden järjestää yksilöllistä ja kohderyhmän tarpeita vastaavaa
opetusta. Yliopiston ja Villa Victorin yhteistyöllä luotiin myös syklinen
opetusmalli opetussisältöineen Villa Victorin antamaa yleisopetusta varten.

Odotettavissa olevat tulokset
Hankkeen toimenpiteiden odotettiin parantavan vaikeassa työmarkkinaasemassa olevien maahanmuuttajataustaisten työnsaantimahdollisuuksia
sekä elämänhallintataitoja. Hankkeen toiminnan tuloksena kohderyhmän
yhteiskunnallisen syrjäytymisen riski pienenisi ja osallisuus lisääntyisi.
Hanketoiminnan

kautta

edistetään

maahanmuuttajataustaisten

työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä etsittäisiin piilotyöpaikkoja
kohderyhmän tarpeisiin. Hanketoimenpiteiden avulla tuettaisiin välillisesti
työyhteisöjen monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden kehittymistä,
minkä tavoitteena on kaksisuuntainen kotoutuminen.
Hanketoiminnan

myötä

suomen

kielen

S2-opetuksen

laatutaso,

monipuolisuus ja saavutettavuus parantuisivat alueella merkittävästi.
Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaisi myös niiden opiskelun, jotka
eivät muuten pysty osallistumaan lähiopetukseen, ja näin heidän
osallisuutensa paranisi. Virtuaalinen opetusympäristö mahdollistaisi myös
yksilöllisemmän opetuksen sekä eriyttämisen kohderyhmän tarpeiden
mukaisesti.
Yliopistoyhteistyön

avulla

saataisiin

opettajaharjoittelijoiden

kautta

monipuolisia ja uudenlaisia opetusresursseja sekä kehitettäisiin uusia
opetusmetodeja maahanmuuttajien kielenopetukseen.
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Hankkeen toteutus
Erikoiskurssit
Hankkeessa järjestettiin yhteensä 10 erikoiskurssia vuoden 2016 alusta
kevääseen 2018. Lisäksi vuoden 2017 alusta hankkeessa toimi Womentomentorointiryhmä (Taulukko 3). Kurssien suunnittelussa hyödynnettiin
yhteistyöosapuolilta sekä Villa Victorin asiakaspalvelusta saatua palautetta
mahdollisista

erityiskurssitarpeista.

Eri

kursseilla

kokeiltiin

erilaisia

pedagogisia lähestymistapoja opetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kaikkiaan eri hanketoimintoihin osallistui 2015–2018 välisenä aikana 231
henkilöä.
Erityishuomiota

kiinnitettiin

kurssin

opetussisällön

asiakaslähtöisyyteen,

opettajamäärän

suhteeseen

sekä

toteutuksen

suunnittelussa

ryhmäkokoon,

opiskelija-

opetusaikatauluihin.

Kaikessa

suunnittelussa sekä opetuksen toteutuksessa tärkeää oli interaktiivisuus eli
se, että kurssit toteutettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa.
Kurssien perusteemana oli joko koulutustaso tai koulutusala. Koulutustason
mukaisia kursseja olivat mm. korkeasti koulutetuille suunnatut kurssit (3 kpl)
sekä edistyneiden ja alkutason opiskelijat yhdistävä kurssi, jossa tarkoitus oli
kokeilla eräänlaista tuutori-opettaja-mallia. Alakohtaisia olivat hoito- ja
palvelualan

kurssit,

Yhdessä-ryhmä

sekä

erikoiskurssina

sienikurssi.

Ammattikorkeakouluryhmälle järjestetty kurssi (Everyday Finnish) oli sekä
ala- että tasokohtainen, samoin puhekielen kurssi.
Womento-mentoroinnin

voisi

luokitella

alakohtaiseksi,

mentorointiparit valikoituivat ammattialan perusteella.

koska
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Taulukko 3. Kielen taidot -hankkeen aikana järjestetyt kurssit
Kurssin nimi

Kohderyhmä

osallistujia

aika

Korkeasti
koulutetut
osaajat
Puhekieli
käyttöön
Alkeista
eteenpäin
Hoitoalan
suomea
(HOITSU)
Palvelualan
suomea (PAL)
Korkeasti
koulutettujen
suomea
(KOUTSI)
Sienikurssi

yo- tai amk-tutkinnon
suorittaneet
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1.2.–23.3.2016

yleinen

10

16.2.–28.4.2016

edistyneet ja vähän kieltä
osaavat
hoitoalan amk-opiskelijat;
yhteistyössä OAMK:n kanssa

10

21.3.–6.5.2016

22

10.10.–30.11.2016

palvelualan opiskelijat;
yhteistyössä Luovin kanssa
korkeakoulutustaustaiset

17

13.2.–29.3.2017

19

16.2.–13.4.

yleinen; yhteistyössä Oulun
yliopiston, Vuolle Setlemntin ja
Sieniseuran kanssa
OAMK-opiskelijat; yhteistyössä
KILKAS-hankkeen kanssa
Lintulammen
asukasyhdistyksen
oppisopimusryhmä;
yhteistyössä Yhdessä
Yhdenvertainen -hankkeen
kanssa
väh. lukio-opinnot suorittaneet

8

5.–9.9.2017

28

11.1.–22.2.2018

8

28.9.2017–12.4.2018

19

27.2.–26.4.2018

kantasuomalaiset ja
maahanmuuttajataustaiset
naiset

13

2017–2018

Everyday Finnish
Yhdessä-ryhmä

Suomea
korkeakoulutetuille
Womentomentorointi

Kurssien opettajina toimi n. 25 suomi toisena ja vieraana kielenä -opiskelijaa.
Suurin osa heistä oli aineopintovaiheessa ja sai opettajana toimimisesta
opintosuorituksen S2-aineopintojen Opetusharjoittelu-kurssista (10 op).
Osa opiskelijoista oli vasta perusopintovaiheessa ja suoritti kurssilla
suppeamman tuutorointi-harjoittelun (3 op). Yhteensä hankkeen kursseilla

23

Kuva 4. Gunta Ahlfors Väestöliitosta kertoo Womento-mentoroinnista hankkeen
kevätseminaarissa 2017.

suoritettiin n. 200 opintopistettä, joka vastaa n. 5 400 työtuntia.2 Kurssien
annista opiskelijaopiskelijoille kerrotaan Tuloksia ja pohdintoja -osiossa.

Womento-mentorointi yhteistyössä Väestöliiton kanssa
Helmikuussa 2017 Kielen taidot työllistymisen tukena -hanke käynnisti
yhteistyössä Väestöliiton kanssa Womento-mentoroinnin. Womento on
suunnattu korkeasti koulutetuille naisille. Mentorina toimii suomalainen
nainen

ja

aktorina

maahanmuuttajanainen.

Ensimmäiseen

Oulussa

järjestettyyn Womentoon osallistui 13 maahanmuuttajanaista ja 13
suomalaista naista. Kaikki osallistuneet maahanmuuttajanaiset ovat olleet

2

Opintopisteen laskennallinen työmäärä on 27 tuntia työtä.
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Suomessa jo jopa kymmeniä vuosia ja tulleet Ouluun alun perin joko töihin
kansainvälisen rekrytoinnin kautta tai opiskelemaan yliopistolle. (Kuva 4)

Sienikurssi ja sieniretki
Yksi

edelleen

Suomessa

vähän

käytetty

oppimisympäristö

maahanmuuttajien koulutuksessa on luonto. Koto-koulutusten ja suomen
kielen opiskelijaryhmien yhteydessä tulee usein esille se epäkohta, että
maahanmuuttajia ei missään vaiheessa ”perehdytetä luontoon”. Heille
opetetaan mm. jokamiehen oikeuksista ja kerrotaan luonnon antimista, joita
kantaväestö vaihtelevalla menestyksellä kerää. Heille ei kuitenkaan opeteta
sitä, mikä kantaväestölle on liiankin tuttua: miten luontoon ja metsään
mennään? (Kuva 5)

Kuva 5. Sienikurssin satoa 2017: kerätyistä
lajintunnistamisen harjoittelemista varten.

Maahanmuuttajat

ovat

erityisen

sienistä koottiin

kiinnostuneita

niin

sieninäyttely

kutsutuista

keruutuotteista. Marjoja ja sieniä käytettäisiin omassa taloudessa ja
ruuanlaitossa enemmänkin, mikäli niitä vain osattaisiin kerätä.
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Näitä

ongelmia

lähdettiin

ratkomaan

kokeilemalla

uudenlaista

yhteistyökurssia, jossa tieto ja käytäntö yhdistettäisiin. Vuolle Setlementti on
jo

vuosia

järjestänyt

joka

syksy

marja-

ja

sieniretken

maahan-

muuttajaryhmille. Hankekurssilla yhdistettiin tähän myös sienituntemusta
järjestämällä suomen kielen kursseille osallistuville mahdollisuus osallistua
Oulun yliopiston biologian laitoksen järjestämälle sienikurssille sekä siihen
liittyvään sieniretkeen.

Äiti-lapsi-ryhmä
Varsinaisten kurssien lisäksi hankkeessa järjestettiin tapaamisia kotiäideille,
joissa oli mahdollista tulla keskustelemaan suomen kielellä eri asioista
paikalla olevien asiantuntijoiden ja toisten äitien kanssa. Tilaisuudessa oli
järjestetty lastenhoitoa, joten äidit voivat ottaa lapset mukaansa. Tilaisuus ei
kuitenkaan saanut riittävästi osallistujia, jotta sitä olisi voitu jatkaa
pitempään.

Hankeseminaarit ja muut yleisötilaisuudet
Erikoiskurssien ja mentoroinnin lisäksi hankkeessa järjestettiin useita
tiedotustilaisuuksia ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi joka kevät
järjestettiin seminaari, jonne kutsuttiin maahanmuuttajien työllistymisen ja
koulutuksen asiantuntijoita alustamaan eri aiheista.
Seminaarien teemat vaihtelivat vuosittain, mutta punaisena lankana oli
maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen, suomen kielen rooli siinä tai
yleensäkin kotoutumisessa. Seminaarien ohjelmat on esitetty liitteessä 1.

26

Kieli työn alla -seminaari 2016
Hankkeen

ensimmäisessä

kevätseminaarissa

pureuduttiin

suoraan

hankkeen ytimeen eli kielen ja kielitaidon merkitykseen työn saannissa.

Kuva 6. Korkeasti koulutettujen suomea -kurssin opiskelijat antoivat kurssipalautetta
Kieli työn alla -seminaarissa 2016

Osallistujia oli tilaisuudessa 50 mm. Oulun, Jyväskylän ja Lapin yliopistosta,
TE-toimistosta,

SPR:ltä,

Oulun

Diakoniaopistolta,

Oulun

aikuiskoulutuskeskuksesta, Ammattiopisto Luovista sekä eri yhdistyksistä ja
hankkeista. Seminaarin pääteemoina olivat suomen kielen merkitys
maahanmuuttajien työllistymisessä sekä maahanmuuttajien työllistymisen
nykytilanne ja haasteet. (Kuva 6)
Mentorointia ja metsäluontoa – koto-työn uusi ekologia -seminaari 2017
Vuonna 2017 oli teemana suomen kielen koulutuksen uudet ympäristöt ja
toimintatavat. Teemoina olivat mentorointi ja tuutorointi kotouttamisessa
sekä luontoympäristö ja green care –malli kotoutumisen kontekstina.
Osallistujia

oli

38

mm.

Vuolle

Setlementistä,

Väestöliitosta,
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Metsähallituksesta,

Luonnonvarakeskuksesta

sekä

Lapin

ammattikorkeakoulusta.
Kielen taidot käyttöön -seminaari 2018: Hankkeen loppuseminaari
Viimeisessä kevätseminaarissa palattiin osittain alkuun ja peilattiin
alkuvaiheen tilannetta ja tavoitetta tähän hetkiseen pisteeseen: Mitä oli
saavutettu? Miten maahanmuuttajien työmarkkina-asema oli muuttunut?
Miten ympäristö tai yhteiskunta oli muuttunut? Osallistujia oli 41
järjestäjäorganisaatioiden lisäksi mm. Centria ammattikorkeakoulusta, ELYkeskuksesta, Oulun Diakonissalaitokselta sekä eri yhdistyksistä ja järjestöistä.
Pääteemoina loppuseminaarissa olivat maahanmuuttajien kielitaidon
merkitys ja osaamisen hyödyntäminen työelämässä.

Opiskelijoiden kokemuksia kursseilta
Kaikilta kursseilta kerättiin kurssipalautetta sekä opiskelijoilta että joillain
kursseilla myös opettajilta. Palaute kerättiin pääosin sähköisenä zef-kyselynä
(Liite 2), osalla kursseista kerättiin myös kirjallinen palaute paikan päällä.
Sähköisen kyselyn etuna oli sen vaivattomuus: kyselyn lähettäminen oli
helppoa sähköpostitse, ja vastaaminen onnistui milloin tahansa. Ongelmana
siinä oli erittäin alhainen vastausprosentti, myös ns. ”karhuviestin” jälkeen.
Kurssilla kerätyssä palautteessa hyvänä puolena oli taas se, että jonkinlainen
vastaus saatiin kaikilta osallistujilta, mutta huonona puolena vastausajan
rajallisuus, jolloin vastaukset olivat usein puutteellisia tai kysymyksiin
jätettiin kokonaan vastaamatta.
Eroja näkyi myös eri kurssien välillä: erityisesti korkeasti koulutettujen
kurssilta

sekä

Womentosta

saatiin

korkeimmat

vastausprosentit,

alhaisimmat puolestaan Puhekielen sekä Alkeista eteenpäin -kurssilta.
Puhekielen kurssi oli avoin, joten sieltä ei voitu kerätä sähköistä palautetta,
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Alkeista eteenpäin -kurssilla oli puolestaan opiskelijoita, joilla kielitaito oli
sen verran heikko, etteivät he välttämättä pystyneet itsenäisesti kyselyihin
vastaamaan.
Saatujen vastausten perusteella yleiskuva kursseista oli positiivinen.
Tärkeimpinä asioina kursseilla opetetuista ja opituista asioista pidettiin
työelämälähtöisyyttä, yksilölähtöisyyttä eli pieniä ryhmiä ja yksilöohjausta,
käytännön kielen opiskelua ja opettajien helppoa lähestyttävyyttä. Samoista
asioista tuli toisaalta myös kritiikkiä: osa opiskelijoista ei nähnyt, että
opiskelussa olisi ollut riittävästi käytännön kielen tai työelämässä auttavan
kielen harjoittelua, osa piti taas opiskelua liian käytännön läheisenä toivoen
enemmän rakenteiden ja kieliopin tai sanaston opiskelua. Yleisimpänä
negatiivisena palautteena tuli kuitenkin se, että kurssi nähtiin liian lyhyenä
ja lähiopetusaika liian vähäisenä. Olisi siis haluttu kurssille pidempi
kokonaiskesto ja useampia lähiopetuskertoja viikossa. Tämä ei valitettavasti
käytännön syistä ollut mahdollista. Tosin joillekin kursseille pystyttiin
järjestämään 2–3 viikon mittainen jatkoaika tuntiopetuksen avulla.

Kurssikohtaisia otteita opiskelijapalautteista
Ohessa poimintoja eri kursseilta saaduista opiskelijapalautteista.
Korkeasti koulutettujen suomen kieltä 1 (kevät 2016) (KT-01-16)
Hankkeen ensimmäisen kurssin palaute oli erittäin rohkaisevaa. Lähes
jokainen kurssilainen antoi palautteen, ja myös kurssin opettajat osallistuivat
palautteen antoon.
Erityisesti pidettiin siitä, että kurssi oli opiskelijalähtöinen ja jokaisen tarpeet
kartoitettiin. Erittäin hyväksi koettiin myös CV:n ja työhakemusten kieliasun
korjaaminen yhdessä opettajan kanssa. Kurssin sisällöt ja opetusmenetelmät
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saivat myös hyvää palautetta. Etenkin yhdessä tekeminen ja kielioppi-buffet3
mainittiin kaikissa palautteissa hyvänä asiana. Jokainen koki oppineensa
paljon uutta. Suomen kielen taidon osa-alueista sekä lukeminen,
kirjoittaminen

että

puhuminen

parantuivat

opiskelijoitten

mielestä

jokaisella. Myös itsevarmuus ja rohkeus käyttää kieltä lisääntyivät. Opettajien
määrää (4) pidettiin hyvänä, sillä jokainen sai tarvittaessa myös yksilöllistä
opetusta!
”Ah, unohdin sanoa. Se oli tosi hyvää, kun opettajat lähettää meille power pontia
ja muuta e-tietoa kurssin jälkeen. ”
”Opiskelijalähtöisyys oli hyvä! Samoin opiskelijoiden motivaatio, moniopettajuus,
kohderyhmän onnistunut rajaaminen.” (opettajan palaute)
”Saimme henkilökohtaista apua työnhakuun. Meidän CV:t ja hakemukset olivat
korjattu henkilökohtaisesti, mikä on todella tärkeä.”

Palautteessa annettiin myös selkeitä kehittämisehdotuksia. Suurin toive oli,
että kurssi olisi ollut pitempikestoinen. Toivottiin myös enemmän aikaa
yhteissuunnitteluun

sekä

sanaston

kartuttamista.

Myös

vuorovaikutuksellisia harjoituksia olisi voinut olla enemmän. Kotitehtävien
antamiseen ja niiden tarkastamiseen olisi toivottu paneuduttavan enemmän.
Osan mielestä 4 opettajaa oli liikaa tai mainitsi luokan hälyisyyden. Osa
toivoi myös enemmän kielioppiharjoituksia.
”Kurssin pitää olla pitempi, se oli liian lyhyt. Kirjoittaminen puuttuu, vaikka
olemme tehneet paljon.”

3

Kielioppi-buffet oli ensimmäisen hankekurssin opettajien lanseeraama opetusmuoto, jossa
ryhmäopetuksesta erillään saattoivat opiskelijat käydä yksitellen eri huoneessa opettajan kanssa
keskustelemassa omista, henkilökohtaisista kielen ongelmista. Tämä nähtiin erityisen hyvänä sen
vuoksi, että useinkaan monia, jatkuvasti mukana kulkevia kysymyksiä, epäselvyyksiä tai
väärinymmärryksiä ei kehdata koko ryhmän kuullen tuoda esille.
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”Vaikka kielioppi on aina hyödyllinen, ja en osaa kielioppi täydellistä, olisi kiva
saada enemmän haastavampi kielioppia, erityisesti itseopiskelu.”
”Yhteissuunnittelu oli välillä haastavaa yhteisen ajan puutteen vuoksi. Yhteinen
retki jonnekin olisi ollut kiva järjestää, mutta aikaresurssia tämän suunnitteluun
ei ollut tarpeeksi.” (opettajan palaute)

Puhekieli käyttöön -kurssi (kevät 2016) (KT-02-16)
Kurssin sisältönä oli puhekielen, slangin ja murresanojen opiskelua. Kurssille
osallistuneet olivat kaikki palautteiden perusteella tyytyväisiä ja kokivat
oppineensa paljon uutta suomen kielestä. Kurssille osallistui alle kymmenen
henkilöä, joten ns. puheharjoitusta ei osallistujien mielestä tullut tarpeeksi.
Tehtävät koettiin sopivan tasoisiksi ja opetusmateriaali oli monipuolista ja
ymmärrettävää.

Kurssilaiset

toivoivat

lisää

samanlaisia

kursseja.

Kurssipalaute kerättiin viimeisen oppitunnin aikana.
Työelämän suomea -kurssi (syksy 2016) (KT-03-16)
Työelämän suomea -kurssilla perehdyttiin suomalaiseen työelämään,
päivitettiin CV:t, tehtiin työhakemuksia ja harjoiteltiin työhaastatteluja.
Ryhmä jaettiin kahteen ryhmään osaamistason mukaan. Kaikkiaan
osallistujia oli 9.
Kurssilaiset olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä kurssiin, sisältöön ja
menetelmiin. Toiminnallisuus katsottiin positiiviseksi menetelmäksi. Kaikki
oppivat uusia asioita suomalaisesta työelämästä ja paljon uutta työnhakuun
liittyvää sanastoa. Kurssilla oli hyvä henki ja yhdessä tekeminen oli mukavaa.
Kaikki olisivat halunneet, että kurssi olisi ollut pitempikestoinen.
Muutamalle kurssilaiselle kurssi oli ehkä liian vaikea, mutta hekin kokivat
kuitenkin oppineensa paljon. Muutama myös olisi halunnut kurssille
kielioppia; he aikoivatkin osallistua Villa Victorin suomen kielen perus- ja
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jatkokursseille. Opettajat saivat toiminnastaan ja ”kärsivällisyydestään”
paljon kiitoksia.
Hoitoalan suomen kielen kurssi -Hoitsu (syksy 2016) (KT-04-16)
Hoitoalan suomen kielen kurssi eli Hoitsu toteutettiin oppilaitoksen ja
asiakkaiden toiveista. Hoitsuun sisällön tuotti Suomen Diakoniaopisto ja
kielen opetuksesta vastasivat Oulun yliopiston S2-opettajaksi opiskelevat
opiskelijat. Kurssille osallistui hoitoalan ammattilaisia ja hoitoalalle aikovia
henkilöitä, mutta osalla osallistujista oli väärä käsitys kurssin sisällöstä: he
odottivat kielioppia, kun kurssin teema oli ammattisanasto.
Kurssiin oltiin tyytyväisiä ja sitä pidettiin hyödyllisenä työllistymisen
kannalta. Erityisesti mainittiin hoitoalaan liittyvät asiat, kuten anatomiasanasto ja raporttien kirjaaminen. Myös siitä pidettiin, että kurssilla otettiin
huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja kurssin sisältöä suunniteltiin
yhdessä. Opetusmenetelmiin ja opettajiin oltiin erityisen tyytyväisiä.
”Hyvää puoli; kurssi oli hyvin järjestetty.”
”Opettajat osasivat ottaa huomioitta opiskelijalta yksilöllisesti.”
”Oli tosi hyvää esim. sairauden ja oireiden oppiminen, puhekielen ja
vuorovaikutuksen harjoitteleminen jne.”
”Opettajat olivat kärsivällinen ja ystävällinen.”
”Osasimme kuunnella oppilaita ja käydä asioita rauhassa läpi.” (opettajan
palaute)

Kurssin osallistujilla ei ollut juurikaan mielipiteitä siitä, mitä olisi voinut tehdä
toisin. Ainoastaan kurssiin lyhyys jälleen harmitti, ja kurssimateriaalin olisi
toivottu olevan samassa ”vihkossa”. Myös enemmän tehtäviä toivottiin.
Tämän opettajat olivat huomanneet jo kurssin aikana. Opettajia harmitti
kurssilaisten epäsäännöllinen osallistuminen ja kurssin keskeyttäminen.
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”Olisin halunnut osata valmistaa monipuolisempaa kurssimateriaalia ja tehtäviä
kurssilaisille” (opettajan palaute)
”Osan opiskelijoista osallistuminen oli epäsäännöllistä, osa keskeytti ->kurssiin
sitoutumista parannettavaa: olisi ehkä parempi, jos kurssipäivät eivät olisi
peräkkäisinä päivinä.”(opettajan palaute)
”Aikataulu ei onnistunut hyvin.”
”Kurssi oli liian lyhyt.”

Kurssin opettajat olivat tehneet myös oman palautekyselyn oman
toimintansa kehittämiseksi (Liite 3).
Korkeasti koulutettujen suomen kielen kurssi 2 (kevät 2017) (KT-05-17)
Toinen korkeasti koulutettujen kurssi onnistui hyvin. Kurssilaisten mielestä
yhdessä tekeminen oli mukavaa ja kurssin aiheet olivat erilaisia ja innostavia.
Se myös koettiin oppimisen kannalta hyväksi, että opettajia oli useampi.
Opetusmenetelmiin oltiin erittäin tyytyväisiä. Materiaaleja ja tehtäviä
pidettiin kiinnostavina ja innostavina. Opettajat huomioivat jokaisen
yksilölliset tarpeet. Video-CV jakoi porukkaa: osan mielestä se oli todella
hyvä ja osan mielestä täysin turha.4 Kurssille osallistujia kahdessa ryhmässä
oli kaikkiaan 18.
”Oli hyvää, että puhuimme paljon ja pelasimme pienessä ryhmässä.”
”Kurssi oli tosi hyödyllinen. Oli mahdollisuus keskustella suomeksi parissa,
ryhmässä, opettajien kanssa. Minä opiskelin murre, nyt ymmärrän vähän.”
”Ja myös tämä kurssi antoi hyvä mahdollisuus tehdä videoCV!”

4

Video-CV oli osa tämän ja Palvelualan suomea -kurssin vapaaehtoista ohjelmaa, jossa
opiskelijoilla oli mahdollisuus suunnitella ja kuvata oma esittely Ammattiopisto Luovin mediaalan opiskelijaharjoittelijoiden tekemänä. Palvelualan suomea -kurssi toteutettiin yhteistyössä
Ammattiopisto Luovin kanssa samaan aikaan tämän kurssin kanssa.
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”Opettajat olivat erittäin hyvä ja heidän opetus metodologia oli erikoista koska ne
ovat nuoria ja heillä on paljon energiaa. Olen sitä mieltä, että kurssi oli heille
haastava ja ne onnistuivat.”

Osa ei siis pitänyt video-CV:tä tarpeellisena. Se turhautti ja harmitti. Ehkä
kyseessä oli myös epävarmuus omasta kielen tasosta. Osa olisi halunnut
myös enemmän ryhmätyötä varsinaisen opetuksen ulkopuolella.
”Minä en ymmärsi hyvin kun opettajat puhuivat eli olin vähän eksinyt joskus.”
”Olisin halunnut tehdä enemmän ryhmätyötä kurssin ulkopuolella, esimerkiksi
työpajaa missä voimme simuloida työtehtävät, haastattelut, projektit, raportit…”
”Kun meillä oli se video CV juttu ja piti tehdä omia.. Minun mielestä se oli vähän
ylimääräinen kurssissa.”

Palvelualan suomea -kurssi (syksy 2017) (KT-06-17)
Palvelualan suomen kurssi järjestettiin yhteistyössä Ammattiopisto Luovin
kanssa. Luovi tuotti sisällön kurssiin ja S2-opettajaksi opiskelevat suomen
kielen opetuksen. Opiskelijoita oli yhteensä kahdessa ryhmässä 17.
Yleisarvio kurssista oli hyvä. Kurssilaiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä
opetukseen ja opetusmenetelmiin, mutta kokivat, että tunteja ei ollut
valmisteltu riittävästi, ja toinen opettaja ei ottanut opetusta aivan tosissaan.
Kurssilaiset pitivät siitä, että kurssilla puhuttiin paljon suomeksi, käytiin läpi
ammattisanastoa ja kielioppia. Yhdessä tekeminen koettiin tärkeäksi. Lähes
jokainen koki oppineensa uutta ja rohkaistuneensa käyttämään suomen
kieltä. Video-CV-mahdollisuudesta pidettiin, ja suurin osa myös sen teki.
”Opettajat auttoi paljon, he vastasivat kaikkiin kysymyksiini, he antavat
hyödyllistä tehtävien palautetta.”
”Kurssi oli hauska ja XX oli hyvä opettaja.”
”Emme saanut aikataulu, vaikka se oli luvannut. Palaute oli hidas (saimme
työkokemuspalaute kaksi viikkoa myöhemmin).”
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”Me pelasimme liikaa, olisi pitänyt olla tehtäviä enemmän.

Everyday Finnish (tammi-helmikuu 2018) (KT-10-18)
Everyday Finnish –kurssi toteutettiin yhteistyössä OAMKin KILKAS-hankkeen
Connect with Finland -kurssin osana. Opiskelijoita kahdessa eri ryhmässä oli
28. Käytännön suomen kielen kurssin kohderyhmänä oli myös vaihtoopiskelijoita. Pääsääntöisesti kaikki opiskelijat olivat sitä mieltä, että olivat
oppineet jotain uutta, kurssi auttaa heitä etenemään urallaan Suomessa,
oppitunnit oli hyvin suunniteltu, he saavuttivat oppimistavoitteensa sekä
saivat uusia eteenpäin auttavia kontakteja.
Opettajien

toiminta

ja

opiskelumenetelmät

(osallistavaa

oppimista,

tekemällä oppimista) saivat kovasti kiitosta. Kurssin sisältö oli myös
useimpien mielestä mielekäs. Useasta palautteesta kävi ilmi, että puhuttu
suomi on aivan muuta kuin kirjoitettu suomi ja kielioppi. Se oli ollut yllätys.
Muutamassa palautteessa mainittiin, että ilta-aika (16.30–19.00) ei ollut
paras mahdollinen aika kurssille osallistumiseen.
”It was tough but a very useful lesson. The spoken language will help us the most
in Finland.”
“The lessons had interactive activities which made it fun.”
“Getting out of the comfort zone and converse in finnish.”
“The topics were very practical and teachers are so lovely, thoughtful and
enthusiastic!”

Vain kahdessa palautteessa mainittiin, että kurssista ei ollut hyödytty. Toisen
palautteen antajan suomen kielen taso oli niin hyvä, ettei saanut kurssista
irti juurikaan, mutta totesi myös, että se oli varmasti vähemmän suomea
osaaville erittäin hyvä ja tarpeellinen. Toisen mielestä ylipäätään puhekielen
opiskelu oli turhaa ja ajankohtakin ihan väärä.
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Suomea korkeasti koulutetuille -kurssi 3 (kevät 2018) (KT-11-18)
Korkeasti koulutettujen kurssisarjan viimeinen sujui entisten tapaan, mikä
näkyi myös positiivisena palautteena. Opettajat saivat erityiskiitosta.
Osallistujia oli yhteensä 19 koko kurssin aikana.
”Mikä tahansa kysyitiin heiltä, he yrittivät selittää ja olivat valmis seuravia aiheita
ja kysyivät meiltä, mitä me haluaisimme oppia lisää ennen kurssia.”
”Kurssi oli monipuolinen. Opettajat ovat päteviä.”
”Kurssilta voitiin opiskella, mistä mää olin kiinusunut. Esim. Partisiippi.”

Toiveista tai kehittämisehdotuksista voisi mainita, että toivottiin edelleen
enemmän

työelämälähtöisyyttä,

ja

toisaalta

myös

opetukseen

selkokielisyyttä. Negatiivisena opetuksesta yleensä mainittiin mm. se, että
opiskelijoiden kielitaidossa oli suurta vaihtelua. Lisäksi kritisoitiin liian
vähäistä mahdollisuutta kehittää puhekieltä.
”Opiskelijoiden kielitaito oli eri taitotasolla.”
”Ei ollut paljon mahdoillista kehitämään puhemisen taitoa.”
”Olisi ollut hyvä enemmän työelämään liittyvää harjoitusta ja siihen liittyvää
sanastoa.”

Omasta suoriutumisesta mainittiin onnistumisena mm. se, että kurssi tarjosi
mahdollisuuden tutustua niihin asioihin, jotka kiinnostivat.

Hankkeen tuloksia ja johtopäätöksiä
Projekti- tai hanketyö on usein käytännössä ainut keino luoda uusia
toimintamalleja

tai

kehittää

olemassa

olevia.

Julkishallinnon

organisaatioiden resurssit ovat yhä tiukemmin sidottuja perustoiminnan
toteuttamiseen, jossa siinäkin ollaan usein juustohöylän tai leikkurin alla. Sen
vuoksi ulkoinen rahoitus, jota projektitoiminta tuo julkistalouden toimintaan
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budjettirahoituksen

tueksi,

tuo

uusia

mahdollisuuksia

myös

perustoiminnalle.
Projektimuotoisen

kehittämisen

ominaispiirteitä

ovat

ainutkertaisuus,

aikataulusidonnaisuus, rajalliset resurssit ja selkeä tavoitteen asetanta sekä oma,
linjaorganisaatiosta poikkeava organisoitumisensa. Ainutkertaisuus tarkoittaa,
että projekti suunnitellaan ja toteutetaan aina erilaisin resurssein, tavoittein ja
erilaisessa ympäristössä. Lähtökohtana on, ettei projektin toimintaa jatketa
uudessa projektissa, vaan että projektiorganisaatio puretaan projektin päättyessä
ja projektin tulokset otetaan käyttöön osana organisaation perustehtävää. (Oulun
kaupungin projektiopas 2013)

Hankekehittämistyö kiinteänä osana organisaatioita
Projektitoiminnan tulosten hyödyntäminen edellyttää sekä projektilta että
toimintaympäristöltä

(organisaatio,

jossa

toimitaan)

jatkuvaa

vuorovaikutusta projektin aikana ja selkeää suunnitelmaa projektitoiminnan
aikana kehitettyjen toimintatapojen juurruttamiseksi osaksi perustoimintaa.
Projekti ei siis saa olla pelkästään perustoimintoja varten hankittu lisäresurssi
tai henkilöstön vararesurssina toimimista. Projektin tulee olla itsenäinen
kokonaisuus, jolla on omat tavoitteet, resurssit ja aikataulu. Tavoitteet
määrittelevät puolestaan projektilta halutut lopputulokset.
Jotta projektimuotoinen kehittäminen kokonaisuutena tuottaisi parhaalla
mahdollisella tavalla organisaation sille asettamat tavoitteet, on isossa
organisaatiossa oltava yhtenäiset projektityöskentelyn käytännöt. Yhtenäisillä
projektikäytännöillä luodaan perusta projektien kokonaisuuden hallinnalle, joka
mahdollistaa oikeiden projektien valinnan toteutukseen oikeaan aikaan. (Oulun
kaupungin projektiopas 2013)

Oulun kaupungissa on samanaikaisesti käynnissä kymmeniä eri projekteja ja
kehittämishankkeita, joita hallinnoidaan erityisten kehittämissalkkujen
kautta. Kehittämissalkut ovat Oulu 2020 -toimenpide- ja toteuttamis-
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ohjelmien

mukaisesti

jaettu

eri

toimialojen

ja

niitä

hallinnoivien

hallintokuntien mukaan 6 eri ryhmään.
Kielen taidot työllistymisen tukena -hanke kuului työllistämissalkkuun
(Työllä hyvinvointia), jonka yleisenä päämääränä on saavuttaa työllä
hyvinvointia ja työllistämisellä elinvoimaa. Saadut tulokset vahvistivat, että
hankkeen toimenpiteillä saatiin vaikutuksia em. hankesalkun yleisen
tavoitteen mukaisesti. Hanketoimet paransivat kokonaisvaltaisesti ja
yksilöllisesti osallistujien työllistymisen edellytyksiä ja loivat näin heille
mahdollisuuksia

ja

edellytyksiä

työllisyystoimenpiteiden

kautta

osallisuuteen,

itsenäisen

ja

koulutuksen

täysipainoisen

sekä
elämän

hallintaan.

Villa Victorin opetus – Yleisopetus
Villa Victoriin opetus laajeni vuoden 2015 alusta, jolloin alkeistasolle saatiin
yhteensä 4 rinnakkaista ryhmää ja jatkotasolle 2 ryhmää. Lisäksi aloitettiin
erillinen luku- ja kirjoitustaidon harjoitteluun keskittyvä LUKI-ryhmä.
Keskustelu- ja YKI-harjoitusryhmä säilyivät ennallaan.
Hankkeessa keskityttiin toisaalta kaikkien yleisryhmien opetussisällön
kehittämiseen

ja

toisaalta

verkko-opetuksen

mahdollisuuksien

selvittämiseen yleisopetuksen tukena.
Non stop -opetuksen haasteet – opetussisällöt ja -kontekstit
Jatkuva opetussisällön kierrättäminen, ns. syklinen opetussuunnitelma
(sisältö kiertää palaten määräajoin alkuun, samat opetussisällöt toistuvat eri
konteksteissa) erona ns. lineaariseen opetukseen (kurssilla alku ja loppu,
opetussisällöt etenevät loogisesti jo opitun päälle rakentuen, yleensä
yksinkertaisesta kompleksisempaan) tuo opiskelijoiden osallistumiseen
joustavuutta. Se tuo myös joustoa ryhmän sisäisen diversiteetin hallintaan

38

(opiskelijoiden heterogeeninen tausta), kun ei olla sidottuja aikataulusta
riippuvaiseen opetussisältöön. Samoihin rakenteellisiin sisältöihin palataan
lukuvuoden aikana uudestaan eri kontekstissa, joten myös säännöllisesti
mukana oleville tulee asioihin kertausta.
Taulukko 4. Ehdotetut aihesisällöt yleisopetuksen eri viikkojaksoille (Moduulit)
Moduuli

aihesisällöt, alkeistaso

aihesisällöt, jatkotaso

1

fraasit
persoonapronominit
olla-verbi
verbit: verbityyppi 1
persoonataivutus (preesens)
kysymyssanoja
kO-kysymys
genetiivi
t-monikko
k,t,p -astevaihtelu (suora nomineilla
ja verbityypissä 1)
partitiivi
numeraalit, perusluvut
kieltolause
adjektiiveja
värit
kysymys: Millainen?
eksistentiaalilause
paikallissijat
demonstratiivipronominit ja niiden
taivutus
tulla- ja mennä-verbi
kello
verbit: tyypit 1-5
omistusrakenne
nominityypit
käänteinen astevaihtelu
imperatiivi
objekti imperatiivissa ja
myönteisissä/kielteisissä
transitiivilauseessa
monikon partitiivin esittely
päiväys
järjestysluvut (< 100)

objekti
relatiivipronomi joka
verbiketjut
imperfekti

2

3

4

5

negatiivinen imperfekti
kun-sivulause, että-sivulause
perfekti/pluskvamperfekti
nut/nyt –sanatyyppi, ut/yt –
sanatyyppi

i-monikko (paikallissijat)
i-monikko (genetiivi + partitiivi)
adjektiivien komparatiivi ja
superlatiivi (yks. nominat.)
mennään-rakenne (let’s do)
verbityyppi 6

3. infinitiivi (iness., elat., illat.)
ajan ilmauksia
-minen –deverbaali

konditionaali
possessiivisuffiksit
transitiivi/intransitiiviverbit

Haasteita tällainen opetus tuo erityisesti opettajalle: Miten hän valmistelee
tulevat tunnit ilman selkeää, kronologista opetus- tai tuntisuunnitelmaa?
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Miten varaudutaan ryhmän sisäiseen vaihtuvuuteen, kun joka tunnille voi tulla
aivan uusia opiskelijoita? Tämä ongelma on erityisen suuri alkeisryhmissä,
joissa osa opiskelijoista on jo päässyt alkeista eteenpäin, kun osa saattaa olla
ensimmäisen kerran suomen kielen oppitunnilla.
Aluksi

näihin

ongelmiin

esitettiin

ratkaisuksi

erityistä

syklisen

opetussuunnitelman mallia, jossa opetussisällöt jaettiin 5 viikon jaksoihin.
Sisältörunko laadittiin erikseen alkeistasolla ja jatkotasolle (Taulukko 4).
Näille viikkojaksoille luotiin myös rinnalle erilaisten vaihtuvien kontekstien
sykli, jolloin ne yhdessä muodostivat opetussisällön ja -kontekstin sisältävän
moduulin.
Myöhemmin käytännön opetuksessa luovuttiin opetuskontekstijaksoista,
sillä se olisi vaatinut monipuolisemman opetusmateriaalin sekä enemmän
tuntien valmistelua etukäteen. Malli oli myös ristiriidassa opetuksen
joustavuuden kanssa, sillä oppitunteja varten oli varauduttava useampaa
varasuunnitelmaan em. ryhmä sisäisen vaihtelun vuoksi. Lisäksi 5 viikon
jakso nähtiin kummallakin tasolla liian lyhyeksi koko opetussisällön läpi
käymiseksi. Suunniteltu syklin pituus määriteltiin 5 viikoksi keskimääräisen
lukukauden pituuden mukaan. Syyslukukausi on n. 4 kk ja kevätlukukausi n.
5 kk eli 16-20 viikkoa vastaavasti, joten tämän pituisen jakson ehtisi käydä
lukukauden aikana 3-4 kertaan läpi. Moduulien opetussisältöjä tulisikin
jatkossa tarkastella niin, ettei niitä kaikkia ole tarkoitus käydä yhden jakson
aikana läpi, vaan niiden sisällön voi jaotella useampaan sykliin. Tässä
vaiheessa opetussisältörunko säilytettiin siten vain viitteellisenä pohjana,
jota opettajat voivat tilanteen ja tarpeen mukaan käyttää pitkäjänteisessä
opetussisältöjen suunnittelussa.
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Hankekurssit – Teemalliset erikoiskurssit

Kuva 7. Sieni- ja marjaretkeläiset Oulun Sanginjoen retkeilymajalla syksyllä 2017

Kursseille

osallistujat

kokivat

hankeen

tarjoaman

kurssitoiminnan

mielekkääksi tavaksi kehittää kielitaitoaan. Opettajia oli kaikilla kursseilla
useampia kerrallaan, joten opiskelijat saivat yksilöllistä ja täsmälleen heidän
tarpeisiinsa sopivaa kieliopetusta ja ohjausta. Kurssien tavoitteena oli
kielitaidon parantaminen, työllistyminen ja elämänhallinnan paraneminen,
jota pedagogiseksi lähtökohdaksi valikoitunut funktionaalinen opetus hyvin
tuki. Myös opetusympäristöä haluttiin laajentaa luokkahuoneesta ulos
arkiympäristöön, jopa luontoon (Kuva 7). Funktionaalisuuden mukaan
opetuksen lähtökohtana olivat opiskelijoiden tarpeet ja keskiössä kielen
käyttö. Vastuu oppimisesta oli opiskelijoilla itsellään, ja tavoitteena oli
opetuksen ja muun elämän yhdistäminen. Opetuksen sisällöissä keskityttiin
joko

yleisesti

työelämätaitoihin

(esim.

CV,

työhaastattelut,

työpaikkailmoitukset, hakemukset) tai erikoiskursseilla ryhmän tai yksilön
työelämään liittyviin taitoihin (esim. sanasto, rakenteet, kommunikointi).
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Kaikki kielitaidon kehitys edesauttaa työllistymistä, mutta opetuksen
työelämäpainotteisuuden avulla sitä saatiin vielä tehostettua. Täsmällistä
mittaria, joka kertoisi, kuinka paljon kurssit auttoivat osallistujia, ei
luonnollisesti ole olemassa. Kurssien annin arvioinnissa on luotettava
osallistujien mielikuvaan kurssien hyödyllisyydestä. Saatujen palautteiden
perusteella se lienee kiistatonta.
Kursseilla toimiville S2-opiskelijoille hankekurssit olivat erinomainen tapa
suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu. Opiskelijat saivat mahdollisuuden
harjoitella

yhteisopettajuutta,

materiaaleineen

ja

kokeilla

suunnitella

funktionaalisen

kokonaisen

kurssin

pedagogiikan

ratkaisuja

käytännössä. Suurin tulos oli kuinenkin aito kohtaamistilanne tulevien S2opiskelijoiden ja -oppilaiden välillä. Kohtaamiset ovat opiskelijoille tärkeitä
kasvun paikkoja sekä S2-opettajana että ylipäätään ihmisenä.
Merkittävä tulos on myös se, että hankkeessa harjoitettu toiminta nähtiin
erittäin tärkeäksi kaupungin tarjoamaksi lisäkoulutukseksi erityisesti
korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja harjoittelumahdollisuudeksi S2opiskelijoille. Tätä toimintaa pidettiin niin tärkeänä, että tämän hankkeen
antamien

kokemusten

periaatteisiin

pohjalta

pohjautuva

haluttiin

yliopiston

räätälöidä

hallinnoima

uusi

samoihin

S2-opetus-

ja

mentorointihanke. Hankkeen aikana solmitut suhteen yliopiston, kaupungin,
eri oppilaitosten ja muiden hankkeiden välillä ovat vakiintuneet, ja niiden
pohjalta on hyvä paitsi jatkaa jo nyt alkaneita, mutta myös rakentaa uusia
toimintamuotoja.
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Womento-mentorointi
Ensimmäisen Womento-mentoroinnin tulokset olivat erittäin lupaavia.
Väestöliitto korostaa Womentossa hyvinvoinnin merkitystä, mutta Oulussa
otettiin enemmän mukaan myös työllistymiseen tähtääviä tavoitteita.
Prosessin aikana on mm. päivitetty kaikkien aktorien CV:t, käyty läpi kaikki
mahdolliset työnhakukanavat, tehty työhakemuksia ja haettu töitä, etsitty
koulutuspolkuja ja erityisesti käytetty mentorin verkostoja hyväksi.

Kuva 8. Katherine Reunanen kertoo kokemuksiaan Womento-mentoroinnista
hankkeen kevätseminaarissa 2017.

Palautteiden mukaan kaikkien aktoreiden itsetunto ja rohkeus oli prosessin
aikana huomattavasti parantunut ja suomen kielen taidon kehitys on ollut
huomattava; toiminnan alkaessa helmikuussa tapaamisissa oli hyvin hiljaista,
mutta päättäjäistilaisuudessa puhe pulppusi iloisesti suomeksi. Osallistujista
kaikki kokivat saaneensa uusia ystäviä ja tutustuneensa luonnollisella tavalla
suomalaiseen kulttuuriin ja myös työkulttuuriin. Prosessin aikana tapahtui
myös työllistymistä. Seitsemän aktoria työllistyi joko omalle alalleen tai
muulle alalle. Osa teki ratkaisuja opintojen ja alan vaihtamisen suhteen ja
pari henkilöä on hakeutumassa väitöskirjatutkimuksen pariin. Kaikki aktorit
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kokivat myös työnhakunsa tehostuneen ja aktivoituneen Womentotoiminnan ansiosta. (Kuva 8)
Womento-mentorointi ja mentoroinnin kehittäminen sekä yksilöllinen
valmentaminen

ja

suomen

kielen

opetus

korkeasti

koulutettujen

maahanmuuttajien työllistymiseen Oulussa ja Oulun seudulla ovat olleet
Kielen taidot työllistymisen tukena -hankkeen keskiössä. Myös muiden
hankkeen kurssien palautteiden sisältönä on ollut selkeästi se, että tällaista
toimintaa tarvitaan ja kaivataan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
työllistymisen tueksi. Myös mentorit, joista osa edusti Oulussa toimivia
pienempiä ja suurempia yrityksiä (Monetra, KPMG, Solpoint ym.) ja osa oli
kokeneita coachaajia, kertoivat palautteissaan, että Womento on avannut
silmät tajuamaan, mikä potentiaali yrityksillä jää käyttämättä korkeasti
koulutetuissa maahanmuuttajissa ilman mentorointia, valmentamista,
verkostoja ja yritysyhteistyötä.

Verkko-opetus yleisopetuksessa ja hankekursseilla
Hankkeen yhtenä päätavoitteena oli luoda edellytykset virtuaalisen
opetuksen kehittämiseksi suomen kielen S2-opetuksen tueksi. Tarkoitus oli
luoda verkko-opetusympäristö, jossa olisi kursseilla käytettävää materiaalia,
harjoituksia sekä ajankohtaista tietoa opetuksesta. Jo varhaisessa vaiheessa
voitiin todeta suurimmaksi ongelmaksi järjestelmien ja organisaation
jäykkyydet sopivan sovelluksen ja mallin kehittämisessä. Yleisesti opetuksen
käytössä olevia verkko-opetusalustoja (esim. Moodle) ei voitu Oulun
kaupungin tietoteknisten linjausten tai lisenssirajoitteiden vuoksi ottaa
käyttöön. Tämän vuoksi täytyi kehittää toimintaa jo olemassa olevien, Oulun
kaupungin

verkkosivustojen

(Ouka-sivusto)

sovellusten (Skype, Yammer) avulla.

sekä

avoimen

koodin
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Yleisopetuksen jatkoryhmälle tehtiin opetussivu, josta opiskelijat saivat
seuraavan kurssiviikon materiaalia, tehtäviä ja linkkejä opetettavaan
aiheeseen. Lisäksi sivulla säilytettiin aina kahden edellisen viikon materiaalit.
Sivulla oli myös yhteydenpitolomake (”Opettajanpöytä”), jolla pystyi
lähettämään viestejä ja kysymyksiä opettajalle suoraan ja henkilökohtaisesti.
Materiaali oli helposti tulostettavassa muodossa (pdf), jolla pyrittiin
vähentämään tarvetta jakaa tai kopioida materiaalia tunneilla. Sivu otettiin
vastaan positiivisesti, ja opiskelijat antoivat myös kommentteja ja
kehittämisideoita. Ouka-sivusto mahdollistaa kohtalaisen monipuolisesti
erilaisen materiaalin (myös kuva- ja videomateriaalin) sekä reaaliaikaisen
”striimauksen”,

joten

jatkossa

sen

käyttöä

voidaan

monipuolistaa

merkittävästi.
Ouka-sivustoa hyödynnettiin myös hankkeen erikoiskursseilla, joita varten
julkaistiin kurssisivua. Siinä oli sama periaate kuin em. jatkokurssin sivulla
materiaalin ja tiedonjaon osalta. Hankekurssien interaktiivisuuden vuoksi
toivottiin opiskelijoilta enemmän panostusta verkkosivujen sisältöön, mutta
se jäi osin saavuttamatta.
Ouka-sivuston käyttö myös muiden opetusryhmien tukiresurssina on
mahdollista,

esim.

alkeiskurssien

ns.

aloituspaketti,

joka

sisältäisi

ensimmäisen oppitunnin perusmateriaalia, voitaisiin tarjota sähköisesti
verkkosivuilla, mikä vähentäisi huomattavasti opettajien kopiointityötä.
Lisäksi opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua alkumateriaalin jo ennen
ensimmäiselle oppitunnille tuloa, mikä vähentäisi myös non stop –
opetuksesta johtuvan ”jatkuvan aloittamisen” tuomaa haittaa tunneilla.

Läksyklubi – virtuaalinen läksyapu
Oulun

kaupunginkirjasto

maahanmuuttajille

osana

pilotoi

2016-2017

Kaakkois-Suomen

virtuaalista

läksyapua

ammattikorkeakoulun
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hallinnoimaa ERNOD (Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen) hanketta.

(www.xamk.fi/ernod)

Pilotoinnin

jälkeen

vuodesta

2017

virtuaalisen läksyavun toimintaa (Läksyklubi) otettiin asteittain koekäyttöön
Villa Victorissa. Palvelussa käytettiin vapaan lähdekoodin ohjelmistoa
(Skype), ja se toimi vapaaehtoisvoimin. Ajatuksena tässä palvelussa oli, että
tiettynä aikana viikosta asiakkailla on mahdollisuus ottaa etäyhteys
neuvojiin, jotka auttavat reaaliaikaisesti erityisesti opiskeluihin liittyvissä
kielen ongelmissa.

Kotiäiti-ryhmä
Kotiäidit osoittautuivat haasteelliseksi ryhmäksi, sillä osallistujamäärät jäivät
hyvin pieniksi. Toiminnasta tiedotettiin laajasti – päiväkoteja ja neuvoloita
myöten – mutta jostakin syystä kiinnostus jäi laimeaksi. Jatkossa olisi syytä
pohtia toimintatapoja, joilla kotiäidit saataisiin aktiivisemmin mukaan myös
opetustoimintaan. Virtuaalisen opetustoiminnan kehittäminen voisi olla yksi
keino saada madallettua osallistumiskynnystä myös tälle ryhmälle.

Yhteistyö ja toiminnan koordinointi
Projektityön onnistumisen edellytyksenä on tiivis ja luonteva yhteistyö
organisaation kanssa, missä projektityötä tehdään. Oulun kaupungin
Sivistys-

ja

kulttuuritoimessa

on

oma

organisaatio

projektityölle

(Projektitoimisto), jonka tehtävänä on huolehtia projektien tiedottamisesta,
kouluttamisesta sekä käytännön asioiden ohjauksesta. Projektitoimiston
tulee huolehtia Oulun kaupungin yleisen ohjeistuksen mukaan siitä, että
projektit toimivat yleisten linjausten mukaisesti, ja että projektityön tulokset
saadaan osaksi organisaation toimintaa.
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Tämän projektin aikana tuli esille monia käytännön ongelmia, jotka johtuivat
mm. työskentelyorganisaation koosta, hallinnon moniportaisuudesta ja
päätöksenteon linjattomuudesta.
Hallinto-organisaation sisäinen yhteistyö
Yksi kehittämistyön tavoitteista on parantaa yhteistyötä organisaatiossa
sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti, ja näin optimoida jo olemassa
olevien resurssien käyttöä. Mitä suurempi organisaatio, sen haastavampaa
tämän

tavoitteen

saavuttaminen

on.

Oulun

kaupungissa

tehdään

maahanmuuttoon, kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyvää
työtä

monessa

eri

organisaatiossa

ja

hallintokunnassa

osana

perustoimintoja sekä hankkeissa. Maahanmuuttopalvelut, Työllisyyspalvelut
(myöh. osa BussinesOulua) sekä Sivistys- ja kulttuuritoimi vastaavat
maahanmuuttajien palveluiden järjestämisestä eri vaiheissa, mutta osittain
myös päällekkäin. Tässä hankkeessa pyrittiin luomaan toimintamalleja, jossa
eri organisaatioiden välinen yhteistyö maahanmuuttajien suomen kielen S2opetuksen osalta virtaviivaistuisi, ja päällekkäisen työn aiheuttamaa
resurssien hukkaa voitaisiin vähentää. Samalla pystyttäisiin paremmin
palvelemaan myös asiakkaita.
Tiedonkulun sekä hallinnollisten esteiden, hierarkkisuuden ja vanhoihin
asenteisiin pitäytymisen vuoksi tässä tavoitteessa ei onnistuttu kovin hyvin.
Suunnittelu ja päätöksenteko tehdään edelleenkin Oulun kaupungin
organisaatiossa hyvin erillään siitä, missä perustoiminta ja asiakasrajapinta
ovat. Sen lisäksi tieto ei kulje riittävän hyvin moniportaisessa ja vahvasti
hierarkkisessa organisaatiossa sen enempää ylös- kuin alaspäinkään.
Tiedonkulun ongelmaa on myös horisontaalisessa suunnassa, mikä haittasi
eri

hallintokuntien

välistä

yhteistyötä

niin

perustoimintojen

kuin

hankkeidenkin kohdalla. Yksikkötasolla työyhteisön vaikeat ongelmat
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heijastuivat myös hankekehittämistyöhön aiheuttaen omat, ylimääräiset
lisänongelmansa.
Ulkopuolinen yhteistyö
Hankkeella oli useita yhteistyökumppaneita kaupungin organisaation
ulkopuolella. Tärkein yhteistyökumppani hanketyön suunnittelussa ja
toteutuksessa oli Oulun yliopisto, asiakaskunnan kannalta taas tärkeimpiä
olivat eri oppilaitosten lisäksi TE-toimisto sekä Vuolle Setlementti sekä
monet 3. sektorin toimijat. Yhteistyö tapahtui osin Villa Victorin muun
yhteistoiminnan kautta (mm. tiedottaminen ja yhteiset tapahtumat).
Kursseista ja muusta toiminnasta tiedotettiin mm. TE-toimiston sekä
oppilaitosten eri kanavien kautta, ja osa kurssien sisällöstä toteutettiin
yhteistyössä

ammatillisten

oppilaitosten

kanssa.

Pääsääntöisesti

ulkopuolinen yhteistyö sujui hyvin, mutta tässäkin suurimmat ongelmat
ilmenivät tiedonkulussa.

Hankkeen tulosten juurruttaminen ja toimenpideehdotuksia
Hanketoiminnan päättyessä hanketyön tulokset pyritään soveltuvin osin
juurruttamaan

osaksi

organisaation

toimintaa.

Kehittämistyölle

on

luontaista se, että osa toiminnoista todetaan jo hanketyön aikana
tarpeettomiksi

tai

mahdottomiksi

toteuttaa

osana

perustoimintoja.

Hyödylliset, uudet ja aikaisempaa tehokkaammat toimintatavat sen sijaan
on tärkeää saada jäämään pysyviksi senkin jälkeen, kun hanketoiminta
päättyy. Tämä edellyttää yleensä organisaatiossa resurssien ja toimintojen
uudelleen järjestelyä, ehkä myös lisäresurssia. Parhaassa tapauksessa
hanketoiminnan ansiosta toimintojen tehostuminen ja synergia voivat
kuitenkin tuoda myös säästöjä.
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Tässä hankkeessa saavutetut tärkeimmät tulokset sekä ehdotukset
niiden juurruttamiseksi:
-

yleisopetuksen non stop -periaatteen säilyttäminen

-

yleisopetuksen opetussisältöjen systemaattinen käyttöönotto

-

verkkosivujen käyttö yleisopetuksessa alkeis- ja jatkotasoilla

-

kertaluonteiset erikoiskurssit ad hoc -periaatteella yhteistyössä
yliopiston, eri oppilaitosten sekä TE-toimiston kanssa

-

virtuaalisen läksyapukerhon, Läksyklubin, toiminnan jatkokehittäminen

-

mentoroinnin
ja
työelämäohjauksen
kehittäminen
yhdessä
BusinessOulun, yliopiston, eri oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa

***

Jälkiseuranta
Hankkeessa ei ollut varsinaisena tehtävänä osallistujien työllisyystilanteen
seuranta hankkeen jälkeen. Kattavan jälkiseurannan tekeminen olisi ollutkin
lähes mahdoton tehtävä. Hankkeen osallistujilta kyllä kerättiin tiedot
lopetustilanteessa,
keskeyttäneet

mutta

eivät

tiedot

useinkaan

saatiin
enää

vain

tietoja

osalta,

koska

lähettäneet.

kurssin

Hankkeen

loppuvaiheessa lähetettiin vielä sähköinen tiedustelu kaikille hanketoimiin
osallistuneille, joilta oli toimiva sähköpostiyhteystieto. Kyselyssä tiedusteltiin
työllisyys- ja opiskelutilannetta, otanta oli 40 kpl (25,8 % 155:stä kyselyn
saaneesta ja 17,3 % kaikista hanketoimiin osallistuneista). Tiedusteluun
vastanneista töissä tai yrittäjinä oli 37,5 % (34,8 %), opiskelemassa 40 % (35,3
%) ja työttömänä 22,5% (33,5 %). Alkutilanteen vastaaviin lukuihin verrattuna
(suluissa) tilanne oli tällä otannalla positiivinen, tosin ei tilastollisesti
luotettava.
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Liite 1. Hankkeen kevätseminaarien ohjelmat 2016-2018
Seminaari 20.4.2016

Kieli työn alla Maahanmuuttajat kiinni työelämään parempien kielen taitojen
avulla
Pakkala-sali, Oulun kaupunginkirjasto
Alustava ohjelma
8.30

Tervetulokahvit

9.00 – 9.30
Kaupungin edustajan tervehdyssanat
Ari Heikkinen, hallintojohtaja

Suomen kielen merkitys maahanmuuttajien työllistymisessä
9.30 – 10.15
Suomen kielen merkitys -näkökulmia ongelmakohtiin
Árpád Kovács, kansainvälisen työn pastori
10.30 – 11.15
Kielitaito ja sosiaaliset verkostot – näistäkö eväät työelämään?
Sari Pöyhönen, professori, Jyväskylän yliopisto
11.30 – 12.30

Lounas (omakustanteinen)

Maahanmuuttajien työllistymisen nykytilanne ja haasteet
12.30 – 13.00
Kokemuksia Kielen taidot –hankkeen koulutuksesta
Hankkeen pilottikurssin opiskelijat ja opettajat
13.15 – 14.00
Foreign Lounge –projekti
Nafisa Yeasmin, projektikoordinaattori, Lapin yliopisto
14.15 – 15.00
TE-toimiston tehtävät ja palvelut kotouttamisessa
Mari Tuomikoski, palvelujohtaja, Oulun TE-toimisto
15.15 – 15.45

Yhteenveto ja keskustelu

16.00

Tilaisuuden lopetus

***
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Kevätseminaari 28.4.2017
Oulun kaupungintalo, Valtuustosali klo 9 – 16
Mentorointia ja metsäluontoa! Kototyön uusi ekologia

Ohjelma
Aamupäivä: Teemana mentorointi ja tuutorointi kotouttamisessa
8.30 – 9.00

Aamukahvi

9.00
Seminaarin avauspuheenvuoro
johtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki
9.15 – 9.45
Kokemuksia ja ajatuksia kulttuurimentoroinnista
projektisuunnittelija Minna Ylilehto,
kulttuurimentori Luz Peltoniemi, Vuolle Setlmentti ry
10.00 – 10.30
Ernod-hanke – verkkotuutorit läksyapuna
hanketyöntekijä Jarno Laakso, Oulun kaupunginkirjasto
10.45 – 11.45
Womento – työuramentoroinnilla tuloksiin!
monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors, Väestöliitto
- mentorointiin osallistuvat
12.00 – 13.00

Lounas (omakustanteinen)

Iltapäivä: Teemana luontoympäristö ja Green Care –malli kotoutumisen kontekstina
13.00 – 13.30
Luontoympäristön ja luonnon virkistyskäytön rooli kotoutumisessa,
ESIKOTO-hanke
puistonjohtaja Saara Airaksinen, Metsähallituksen Luontopalvelut
13.45 – 14.15
Luonto- ja viherympäristöjen kehittäminen hyvinvointipalvelujen
näkökulmasta - mallina hyvinvointimatkailun kehittämishanke Voimametsistä
viherkattoihin
tutkija Marja Uusitalo, LUKE
14.30 – 15.00
Luontoa elämään –hankkeessa saatuja kokemuksia luontoon
tukeutuvasta kuntoutustoiminnasta
lehtori Arja Jääskeläinen, LapinAMK
15.15 – 15.45
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa, PoLut –hanke
projektipäällikkö Laura Jokela, LapinAMK - peruttu
15.45 – Loppukeskustelu
16.00

Tilaisuuden lopetus

***
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Kielen taidot työllistymisen tukena -hankkeen
loppuseminaari 5.6.2018

Kielen taidot käyttöön
Maahanmuuttajien kielitaidon merkitys ja osaamisen hyödyntäminen työelämässä

Ohjelma
9.00

Tervetulokahvit

9.30 – 9.40

Alkusanat

Veli-Pekka Pelkonen, Kielen taidot työllistymisen tukena
9.40 – 10.00

Kaupungin edustajan tervehdyssanat

Antti Koistinen, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki
10.00 – 10.30

Mentorointi työvalmennuksessa

Sannamari Sala, Kielen taidot työllistymisen tukena
10.30 – 11.00

Kielen taidot työllistymisen tukena S2-oppiaineen

näkökulmasta
Sisko Brunni, S2-oppiaine, Oulun yliopisto
11.00 – 12.00

Lounas (omakustanteinen)

12.00 – 12.30

Digituulia mentorointiin

Irja Leppisaari, Centria AMK
12.30 – 13.00

Kielitaidon taso ja työelämä

Tanja Tammimies, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
13.00 – 13.30

Älä holhoa

Henry Koivukangas, BusinessOulu, Oulun kaupunki
13.30 – 14.00

Turvapaikanhakijan työllisyyden edistäminen – kokemuksia

ESIKOTO-hankkeesta
Riitta Engman, ESIKOTO, ODL ja Marja Tervahauta, Diak
14.00 – 14.30

Motivaatio ja kielen parantaminen

Bo Ra Kim ja Na Ri Kinnunen, Kulttuurikoulutus
14.30 - Loppukeskustelu päivän teemoista
16.00

Tilaisuuden lopetus
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Liite 2. Sähköisen palautelomakkeen (Zef-kysely) vastaustyypit ja kysymykset.
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Liite 3. Opiskelijoiden loppupalautetta Hoitsu-kurssista (kurssin opettajien
keräämä, 30.11.2016), kurssin esittely s. 31
Palautteen jätti 8 opiskelijaa. Palautelomakkeessa oli neljä kysymystä. Alla
koontia opiskelijoiden vastauksista.
1. Mitkä kurssin tehtävät olivat sinun mielestä hyviä ja hyödyllisiä?
- koko kurssi oli hyvä x 2
- kaikki materiaalit oli hyödyllisiä
- ammattisanasto x 3
- dialogit ja näytteleminen
- puhekieli x 2
- opettajat ovat opettaneet hyvin / opettajat olivat ystävällisiä x 3
”Mä opiskelin paljon asia hoitoalla.”
”Opin paljon asioita: Kirjoittaa raportti, hoitaa tai avustaa asiakas tai potilas.”
”Esim. kuvan tarina kertomus. Me harjoittelemme puhukieli ja mielikuvitus.
Hoitotyön tekstit, puhekieli ja vuorovaikutus on erittäin hyvä, se hyödynttää meitä
työelämässä myöhemmin.”
”Liikunnan opettajan tai koulu kurssin tehtävät olivat ihan hyödyllisiä.”
”Sairaudet ja oireet, ihmiskeho, hoitotyön tekstit sekä puhekieli ja vuorovaikutus
jne. olivat hyviä ja siitä voisi hyötyä minun tulevaisuudessa työssäni.”
2. Mitkä kurssin tehtävät eivät olleet sinun mielestä hyödyllisiä? Miksi eivät?
- ei mitään / kaikki hyödyllisiä x 5
- tunteja oli vähän
”Video ymmärtäminen on tosi vaikea ja ei hyödyllisiä”
”Esim. perussanat, tai joku muut sanat jotka eivät liity tätä kurssille.”
”Melkein kaikki tehtävät ovat hyödyllisiä. Jotkut tehtävät ovat helpoa. Minun
mielestä liikunnanopettajan ja koulun tuntia ovat erityisesti hyödyllisiä minulle.
Mutta tunteja on vähän.”
”Minusta kaikki tehtävät olivat hyödyllisiä. Vaikka olen jo osannut, esim. verbin
aikamuoto ja objekti, mutta kun opin uudestaan oli aina hyötyä. Esimerkiksi se
auttaa mua muistamaan paremmaksi.”
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”Ei ole, koska minulla ei ole aikaa oppia kurssilla joka kerta, koska olen opiskelija
toisen kurssi sama aika ja päivää.”
3. Jäikö jotain puuttumaan?
- ei mitään x 3
- ammattisanastoa esim. ergonomia ja apuvälineitä
- esimerkkejä koulun opetussuunnitelmasta (liikunta)
- kaikki materiaalit voisivat olla yhdessä vihkossa
- opetus ei peräkkäisinä päivinä, ”ei ke ja to, koska vaikea löytää aika”
- kurssi on lyhyt
”Ei ole aika opiskele kaikki hoitoalan asiaa.”
”Toivon että tehdä toinen kertaa tämä kurssi.”
”Ei varma ole, paitsi oli liian vähän / lyhyt kurssia.”
4. Kommentteja ja terveisiä opettajille
- Opettajat olivat ystävällisiä x 5 (ja aktiivisia, sosiaalisia, kivoja, auttaa paljon,
kärsivällisiä, mukavia, hienoa ja hauskaa)
”Taso ryhmä, parempi kun ihmiset ryhmässä sama tasossa.”
”Haluan opiskella toinen kurssin samaa alalla.”
”Kurssi on tosi hyvä, mutta valitettavasti kurssi on lyhyt, toivon että lisää kurssia
tulevat tulevaisuudessa. Koska kurssi on oikeasti hyödyllisiä. Minun mielestä
Suomessa on liian vähän suomen kieltä opetus korkeasti koulutetuille.”
”Kiitos paljon! Ja nähdään vaikka ensi kurssilla jos mahdollista!”
”Meillä oli tosi mukava ajan teidän kanssa!”
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