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Kuulumisia - Mitä se on? 
Kuulumisia-hankkeen puitteissa on järjestetty jo kymmenen vuoden ajan opettajaksi 

pätevöittävää täydennyskoulutusta maahanmuuttajataustaisille opettajille ja maahanmuuttajien 

kanssa työskentelevälle opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on tukea 

maahanmuuttajataustaisten opettajien työllistymistä sekä osallisuutta suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja koulutusjärjestelmään tukemalla heidän opettajaidentiteettinsä rakentumista 

kielellisesti- ja kulttuurisesti vastuullisen pedagogiikan keinoin. Yksi osa tätä on tunnistaa ja 

tunnustaa yhteisön ja kuuluvuuden merkitys yksilön hyvinvoinnille, oppimiselle, kasvulle ja 

osallisuudelle. 

Kuuluminen on vastaavasti keskeinen tekijä yhteisöjen rakentumisessa ja ihmisten asemassa 

niissä. Kuulumista tuotetaan diskursiivisesti eli siinä, kuinka me ja muut esitetään, ja toiseksi 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, eli tilanteissa, joihin sisältyy toimia ja tekoja, joilla kuulumista 

osoitetaan (Lehtonen & Löytty 2003, 14). Kuulumisia-koulutuksen nimen voidaan nähdä 

viittaavan myös ”kuulumisen tiloihin”, joihin yhdistyy yksilön identiteetti. Kuulumisen tilat ovat 

tällöin paikallisia, kansallisia ja kansallisuusrajat ylittäviä yhteisöjä, joissa ihmiset ajattelevat 

olevansa ”kotonaan”. Nämä kuulumisen tilat mahdollistavat tilan myös yksilön identiteetin 

rakentumiselle ja vahvistumiselle. (Morley 2003, 155.) Ajatus siitä, että 

maahanmuuttajataustaisille opettajille tai opettajaksi tähtääville suunnattu koulutus on 

paikallinen, sisältäen kansallisuusrajat ylittäviä yhteisöjä, jotka luovat tilan identiteetin 

rakentumiselle kuvaa hyvin sitä, mistä Kuulumisia-koulutuksen nimi tulee ja mitkä periaatteet 

ohjaavat koulutuksen toimintaa.   

Tausta ja tavoitteet 

Kuulumisia-koulutuksen ytimessä on jatkuva kehittäminen, reagointi yhteiskunnan muutos- ja 

koulutustarpeisiin, vahva asiantuntemus ja osaaminen opettajankoulutuksesta sekä dialogi 

sidosryhmien ja opiskelijoiden kanssa. Koulutuksessa yhdistyvät yliopiston yhteiskunnallinen 

vastuu ja vaikuttavuus, tutkimusperustainen opettajankoulutus, maahanmuuttajien kotoutuminen, 

kielellisesti ja kulttuurillisesti vastuullinen pedagogiikka sekä yhteiskunnallisten suurten 

uudistumishaasteiden kohtaaminen, jotka vaativat myös luovuutta akateemiseen ajatteluumme. 

Kuulumisia-koulutus on saanut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä 

Opetushallitukselta. 

Koulutuksemme tavoitteena on tuottaa ammatillista pätevyyttä akateemisesti koulutetuille 

maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajien kanssa työskentelevälle opetushenkilöstölle, jotta he 

voivat työskennellä pätevinä opettajina eri opetusalan tehtävissä. Tavoitteena on vastaavasti 

saada maahanmuuttajien tiedot, taidot ja osaaminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja 

koulutusjärjestelmää. Tukeakseen tätä tavoitetta, opetusryhmämme noudattavat inkluusion 
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periaatteita, jossa maahanmuuttajataustaiset sekä syntyperäiset suomalaiset opiskelevat 

yhdessä yhtenäisenä ryhmänä, tukien ja toinen toisiltaan oppien. Näin vastaamme jatkuvasti 

kasvavaan tarpeeseen vahvistaa kielellisesti ja kulttuurisesti moninaista kasvatusta 

suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä. Varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, kuin 

koko kasvatuksen kentällä; aikuiskasvatuksesta vapaan sivistystyön moniin muotoihin asti. 

Koulutuksemme sisällöissä ja toteutusmuodoissa on otettu vakavasti jatkuvasti muutoksessa 

oleva yhteiskunnallinen todellisuus ja siten akateemiselle opettajankoulutukselle asetetut 

uudenlaiset vaatimukset. Opintokokonaisuuksissa on etsitty yksilöllisiä, joustavia ja 

tapauskohtaisia ratkaisuja opiskelijoiden etenemiseen ja opettajiksi pätevöitymiseen, tinkimättä 

koulutuksen akateemisesta tasosta ja opetuksen laadusta. 

Koulutuksemme pohjautuu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan 

opetussuunnitelmaan, ja koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijoilla on valmistuttuaan laaja-

alainen pedagoginen osaaminen ja kelpoisuus toimia opettajana kulttuurisesti yhä 

moninaisemmassa yhteiskunnassa. Toimintaamme ohjaa yksilöllinen ja holistinen työote 

asiantuntevan ja ammatillisen tiimin voimin, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ammatillisen 

yhdenvertaisuuden ja osaamisen tunnustaminen, opettajan pätevyyden tuottaminen 

työmarkkinoille sekä osaamisen valjastaminen opiskelijoiden ja heidän huoltajien saataville, kuin 

opettajanhuoneeseenkin. Tavoitteet tukevat paitsi koulujen muuttuvia tarpeita, myös 

maahanmuuttajataustaisten opettajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Tähän mennessä Kuulumisia-koulutuksessa on opiskellut 289 opiskelijaa, ja tällä hetkellä 

koulutuksessa opiskelee 37 opiskelijaa. Kaikkiaan opiskelijoita on ollut yhteensä 48 lähtömaasta. 

Lähtömaita ovat: Albania, Algeria, Argentiina, Armenia, Azerbaidzhan, Belgia, Espanja, Egypti, 

Ghana, Intia, Irak, Iran, Iso-Britannia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kazakstan, Kiina, 

Kolumbia, Kosovo, Kreikka, Libya, Meksiko, Moldova, Peru, Puola, Ranska, Romania, Saksa, 

Senegal, Sudan, Suomi, Somalia, Sveitsi, Syyria, Thaimaa, Tunisia, Turkki, Ukraina, Unkari, 

Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä, Vietnam, Viro ja Yhdysvallat. Tämä kuvastaa hyvin 

koulutuksen kattavuutta ja moninaisuutta. 

Koulutuksen kohderyhmä 

Kuulumisia-opintokokonaisuudet on suunnattu maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien 

parissa työskentelevälle opetus- ja koulutushenkilöstölle. Valintaprosessissa painottuu erityisesti 

hakijan 

• soveltuvuus opettajan työhön 

• valmius laaja-alaiseen työnkuvaan 

• pätevöitymistarve 

• mahdollisuus sitoutua opiskeluun 
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• valmius korkeakouluopintoihin suomen kielellä 

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kandidaatin tutkinto ja/tai ylempi korkeakoulututkinto. 

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen myöntämä rinnastuspäätös. 

Kuulumisia-hankkeen tarjoamia opintokokonaisuuksia ovat 

• opettajan pedagogiset opinnot, 60 opintopistettä 

• perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, 60 

opintopistettä 

• Opetushallituksen rinnastuspäätöksen edellyttämät pedagogisten ja monialaisten 

opintojen kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot 

Kunkin opiskelijan opintokokonaisuuden ja sen laajuuden määrittelevät Opetushallituksen 

rinnastuspäätös sekä opiskelijan oma tarve lisäkoulutukselle. Jokaisen opiskelijan tavoitteena on 

opettajan kelpoisuus (pedagoginen pätevyys ja/tai luokanopettajan kelpoisuus). 

Koulutushankkeen toimintamalli 

Toteutamme koulutusta vuosien kokemuksen ja kehittämisen kautta rakennetun toimintamallin 

pohjalta. Painotus on täydennyskoulutuksen joustavassa ja pedagogisesti laadukkaassa 

toteuttamisessa, opiskelijoiden lähtötason ja täydennyskoulutustarpeiden huomioinnissa sekä 

opetuksellisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tähän kuuluu opiskelijoiden olemassa 

olevan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä eriyttäminen opintojen aikana.   

Hakuvaiheessa opiskelijoita neuvotaan ja ohjataan asianmukaisten opintojen piiriin. Monissa 

tapauksissa tarvitaan henkilökohtaista ohjausta ja eri vaihtoehtojen kartoitusta, jotta 

pätevöitymisen väylät tulevat hakijalle näkyväksi. Opintojen alkuvaiheessa keskeisessä 

asemassa on henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS), jossa opiskelijan kanssa luodaan 

opiskelijalle yksilöllinen opintopolku, huomioiden hänen aiempi osaamisensa sekä valmiudet ja 

tarpeet lisäkoulutukselle. Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat laaditaan Kuulumisia-koulutuksen 

opetushenkilöstön kanssa.   

Opetuksen lähtökohtana on vuorovaikutteisuus sekä kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. 

Opetus nojaa sosiokonstruktivistiselle oppimisteorialle, jossa painotus on dialogisuudessa sekä 

yhdenvertaisessa osallisuudessa. Tavoitteena on rohkaista opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti 

ja dialogisesti keskusteluun sekä edistää heidän ammatillisen minäpystyvyytensä ja 

asiantuntijaidentiteettinsä rakentumista. Vastaavasti arvioinnissa pääpaino on arvioinnin 

läpinäkyvyydessä ja dialogisuudessa sekä opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa. 

Itse opinnot voi suorittaa työn ohessa etä- ja monimuoto-opintoina. Lähiopetusjaksot ajoittuvat 

viikonloppuihin ja koulutus kestää pääsääntöisesti noin vuodesta kahteen vuoteen. Opinnoissa 
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hyödynnetään laajasti digitaalisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä, jotta osallistuminen on 

joustavasti mahdollista.  

Työelämävalmiuksien vahvistamiseksi koulutukseen sisältyy myös 

opetusharjoittelua. Opetusharjoittelut toteutetaan yhteistyössä harjoitteluoppilaitosten kanssa 

kautta Suomen, jossa ohjauksesta vastaavat harjoittelukoulujen opettajat, joilla on kiinnostus ja 

halu dialogiseen ohjaukseen. Samalla harjoitteluissa painotetaan tulevien 

opettajien itsenäisyyden, kollegiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja verkostomaisen työotteen 

vahvistumista. Monelle tämä on tarkoittanut pysyvien verkostojen rakentamista sekä myös 

tulevaa työpaikkaa.  

Vaikuttavuuden arviointi 
Kuulumisia-hankkeen vaikuttavuuden arviointi alkoi näyttää ajankohtaiselta vuonna 2020, koska 

koulutus oli viettänyt kymmenettä toimintavuottaan – osin koronakriisin varjossa – ja koska 

edellisestä vaikuttavuusselvityksestä on jo yli viisi vuotta. Tavoitteena oli saada vastaus 

kysymykseen ”Miten Kuulumisia-koulutus on vaikuttanut maahanmuuttajataustaisten opettajien 

työllistymiseen ja sijoittumiseen työyhteisöissä?” Vaikuttavuusselvityksen avulla on myös 

mahdollista tuoda esiin Kuulumisia-hankkeen yhteiskunnallista painoarvoa. 

Kuulumisia-hankkeen vaikuttavuutta selvitettiin lähettämällä vastaajajoukolle sähköpostitse 

kyselylomake, johon vastausaikaa oli 2,5 viikkoa. Kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 156 

kappaletta, näistä vastaajan tavoitti 142. Vastauksia tuli yhteensä n=51 (vastausprosentti = 36 

%). Vaikuttavuusraportissa käydään läpi kyselylomakkeen kysymyksiä ja niihin saatuja 

vastauksia. Vastauksia käsitellään kokonaisuutena, mutta esiin nousee myös yksittäisiä 

vastauksia, sillä ne syventävät määrällisen tiedon luomaa kuvaa ja antavat lisää tietoa 

opiskelijoiden omista kokemuksista. 

Raportissa esitellään tutkimuksen vastaajajoukko ja heidän koulutustaustansa sekä 

koulutustarpeensa. Sen jälkeen raportissa tarkastellaan vastaajien asemaa työelämässä ja 

selvitetään, miten koulutus on vaikuttanut heidän ammatilliseen asemaansa. Työelämäosion 

jälkeen suunnataan katse vastaajajoukon suomen kielen taitoihin ja niiden kehittymiseen sekä 

Kuulumisia-opintojen inklusiiviseen toteutukseen. Raportin lopussa tuodaan esille vastaajien 

antama palaute sekä pohditaan Kuulumisia-kokonaisuuden tulevaisuuden näkymiä. 



7 (18) 
 
 
 
 
 
 

33014 Tampereen yliopisto | Puh. 0294 5211 | Y-tunnus 2844561-8  www.tuni.fi 

Vastaajajoukko 

Vastaajajoukko koostuu vuosina 2013–2019 opiskelleista Kuulumisia-opiskelijoista. 

Vastaajajoukon syntymämaita on 18; Armenia, Egypti, Intia, Irak, Iran, Kiina, Kosovo, Kreikka, 

Romania, Saksa, Sudan, Suomi, Ukraina, Unkari, USA, Venäjä, Vietnam ja Viro. 

 

Vastaajajoukosta 82 % on naisia ja 18% miehiä. Suurin osa vastaajista on 40–49 -vuotiaita (43%). 

Vastaajajoukosta vuosina 2017 ja 2018 aloittaneet Kuulumisia-opiskelijat edustavat enemmistöä 

vastausten määrässä. 
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Kyselyyn vastanneista 65 prosentilla oli opetushallituksen rinnastuspäätös heidän 

hakeutuessaan Kuulumisia-koulutukseen. Opetushallituksen rinnastuspäätös antaa maahan 

muuttaneelle mahdollisuuden jatkaa ja täydentää opintojaan, joka joustavasti tukee 

kouluttautumista ja työllistymistä. Rinnastuspäätökset tukevat Kuulumisia-opintokokonaisuuksien 

rakentamista, sillä ne antavat tukevan pohjan ja reunaviivat sille, mitä opintoja kukin opiskelija 

tarvitsee, jotta voisi toimia pätevänä opettajana suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.  

Vastaajajoukon koulutustausta ennen ja jälkeen 

koulutuksen 

Kuulumisia-opiskelijoita yhdistää rikas ja laaja koulutustausta, joka voidaan nähdä voimavarana 

tulevaisuuden opettajuuden kehittymiselle. Kuulumisia-hankkeen kaltaisella 

täydennyskoulutuksella on mahdollisuus luoda siltoja aiemmin opitun ja Suomessa vaadittavien 

pätevyyksien välille. Vastaajajoukosta 37 opiskelijaa on suorittanut Suomessa alemman ja/tai 

ylemmän korkeakoulututkinnon ja 42 opiskelijaa on suorittanut ulkomailla alemman ja/tai 

ylemmän korkeakoulututkinnon tai tieteellisen jatkotutkinnon. Osalla opiskelijoista on sekä 

Suomessa, että ulkomailla suoritettuja tutkintoja. Yleisesti ottaen vastaajajoukolla on hyvin kirjava 

tausta erilaisia tutkintoja, joita monet täydentävät Suomessa.  

         

 

Kuulumisia-täydennyskoulutushankkeessa on mahdollista opiskella opettajan pedagogiset 

opinnot (60 op), luokanopettajan monialaiset opinnot (60 op) sekä Opetushallituksen 

rinnastuspäätöksen edellyttämät kelpoisuus- ja pätevöitymisopinnot. Vastaajilta kysyttiin heidän 

opiskelemiaan opintokokonaisuuksia Kuulumisia-koulutuksessa. Vastaajat pystyivät valitsemaan 

tähän useamman kohdan, sillä osa opiskelijoista on opiskelut enemmän kuin yhden 

kokonaisuuden Kuulumisia-koulutuksessa. Vastaajista 28 % on opiskellut opettajan pedagogiset 

opinnot (60 op), 28 % vastaajista on opiskellut luokanopettajan monialaiset opinnot (60 op) ja 44 
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% vastaajista on opiskellut Opetushallituksen rinnastuspäätöksen edellyttämät kelpoisuus- ja 

pätevyysopinnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opintojaan Kuulumisia-koulutuksen jälkeen, on jatkanut 43 % vastaajista. Opiskelijat ovat 

jatkaneet opintojansa Suomessa esimerkiksi kandidaatista maisterin tutkintoon tai muilla tavoin 

täydentäneet koulutustaan korkeakouluissa. Tässä muutamia poimintoja vastaajien 

jatkokoulutuksista Kuulumisia-opintojen jälkeen: 

 

Jyväskylän yliopisto, Erityisopettajan opinnot 

Tampereen yliopisto, Ympäristöinsinööri 

Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 

YAMK, Digitaalinen media palvelu 

Filosofian maisteri, Arabian kielen ja Islamin tutkimus 

Ammattitutkinto, Lähihoitaja 

Helsingin yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden erilliset opinnot 

Vastaajajoukosta yli puolet koki, 57 % (N=29), että heillä olisi vielä tarvetta jatkaa opintojaan. 

Kysymällä entisiltä opiskelijoilta heidän koulutustarpeitaan, saadaan lisää tietoa ja ymmärrystä 

siitä, millaisista opinnoista maahanmuuttajat ja heidän kanssaan työtä tekevät hyötyisivät eniten. 

Vastaajat kuvailivat koulutustarpeitaan muun muassa näin: 

Seuraavaksi opiskelen psykoterapeutiksi 

Toivoisin sellaisen koulutuksen mikä antaisi pätevyyden oman äidinkielen opettajille 
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Vastaajajoukon työelämä ennen koulutusta ja 

koulutuksen jälkeen  

 

Kuulumisia-täydennyskoulutus on suunnattu maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien 

opetus- ja koulutustehtävissä työskenteleville henkilöille. Osa opiskelijoista on toiminut opettajina 

jo lähtömaassaan, osa puolestaan päätynyt Suomessa opetustyön pariin ilman virallista 

pätevyyttä. Kyselyyn vastanneilla on taustallaan hyvin laaja kirjo erilaisia opetustehtäviä. 

Tyypillisiä työpaikkoja ovat peruskoulut, lukiot, ammattikoulut, aikuiskoulutuskeskukset, yritykset 

ja kolmas sektori. Pääsy töihin ja oman alan tehtäviin on osalle ollut haastavaa. Se on vaatinut 

laajaa uudelleenkouluttautumista, kieliopintoja sekä pitkiä jaksoja erilaisissa pätkätöissä.  

Kuulumisia-koulutuksen jälkeen vastaajien työelämässä on tapahtunut positiivia muutoksia. 

Ennen opintoja työelämän ulkopuolella oli peräti 20 % vastaajista. Kuulumisia-opintojen jälkeen 

kyselyyn vastanneista vain 5 % ilmoitti olevansa työelämän ulkopuolella. Myös vakituisten 

työsuhteiden määrä opintojen jälkeen on kasvanut 9 prosenttiyksikköä. 

 

Kyselylomakkeen vastauksista löytyy hyvin kirjavia työuran ja -historian tarinoita ja suuntia. 

Tutustumalla opiskelijoiden työhistoriaan, voidaan oppia paljon siitä, minkälaisia polkuja 

maahanmuuttajat ja heidän kanssaan työtä tekevät kulkevat suomalaisilla työmarkkinoilla. 67 % 

tutkimukseen osallistuneista vastasi vapaaehtoiseen kysymykseen, jossa kuvattiin sanallisesti 

omaa työhistoriaa ennen Kuulumisia-opintoja. Vaikka kaikkien vastaajien työhistoria on ollut 

kirjava, kaikkia vastauksia yhdisti suuri määrä pätkätöitä, joita vastaajat ovat tehneet jopa useita 

vuosia. Tässä erään vastaajan kuvaus omasta työhistoriastaan ennen Kuulumisia-opintoja:  



11 (18) 
 
 
 
 
 
 

33014 Tampereen yliopisto | Puh. 0294 5211 | Y-tunnus 2844561-8  www.tuni.fi 

Toimin joitain vuosia osa-aikaisena CLIL-tuntiopettajana sekä osa-aikaisena oman äidinkielen opettajana. 

Tein eripituisia (2kk–10kk) luokanopettajan ja aineenopettajan (kielten lehtori) sijaisuuksia vuodesta 

toiseen monessa eri koulussa. Täydensin tuntini erilaisilla satunnaistöillä, sivutöillä ym. esim. Hip-kerho-

ohjaajana. Suurimman osan kesistä olin työtön ja pidinkin työvoimatoimistossa asiakkuuden voimassa 

seitsemän vuoden ajan. 

Muutosta voidaan havaita myös työtehtävissä ennen ja jälkeen koulutuksen. 

 

 

Keskeinen huomio on se, että Kuulumisia-opintojen jälkeen jokainen työssä käyvä vastaaja 

kirjoitti työtehtäviensä liittyvän nimenomaan kasvatus- ja opetustehtäviin, eikä työtehtäviksi 
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mainittu enää muun alan töitä. Näin ollen koulutuksen voidaan nähdä vahvistaneen vastaajien 

ammatillista asemaa ja auttanut pääsemään oman alan töihin. 

Suomen kielen taidot ja niiden kehittyminen 

Kuulumisia-opetuksessa on vahvasti kieli- ja kulttuuritietoinen ote, jolla vahvistetaan 

opiskelijoiden kielellistä ja kulttuurista osaamista ja tuetaan sisältöjen omaksumista tilanteessa, 

jossa taito opetuskielessä on vielä kehittymässä. Vastaajajoukon suomen kielen taidot ovat 

parantuneet opintojen aikana huomattavasti. Ennen Kuulumisia-opintoja 26 % vastaajista ilmoitti 

suomen kielen taitotasonsa olevan tyydyttävä, kun opintojen jälkeen kaikki vastaajat arvioivat 

taitotasonsa olevan kohtalaisen ja erittäin hyvän välillä. Ennen Kuulumisia-opintoja 12 % 

vastaajista arvioi suomen kielen taitotasonsa olevan hyvä, kun taas opintojen jälkeen 28 

prosenttia vastaajista koki kielitaitonsa hyväksi. 

 

 

Yksi Kuulumisia-tiimin vahvuuksista ja osaamisalueista on kielellisen ja kulttuurisen pedagogiikan 

edistäminen. Vastaajajoukolta kysyttiin miten he kokevat oman kielellisen ja kulttuurisen 

kompetenssinsa kehittyneen Kuulumisia-opintokokonaisuuksien aikana. Alla oleviin väittämiin 

vastaajat pystyivät valitsemaan asteikolla 1–5 heidän kokeman kompetenssin kehittymisen 

Kuulumisia-koulutuksen aikana. 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa, eikä 

eri mieltä, 4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Vastauksista on koottu 

keskiarvo jokaiselle väittämälle. Jokaisen väittämän vastauksien keskiarvo on yli neljä, jolloin 

voidaan päätellä, että Kuulumisia-koulutus on kehittänyt ja vahvistanut vastaajien kielellistä ja 

kulttuurista kompetenssia. 
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Vastaajajoukosta 59 % kuvaili sanallisesti, miten Kuulumisia-opinnot ovat vaikuttaneet hänen 

suomen kielen taitoihinsa. Vastauksissa toistuu taitojen parantuminen ja kehittyminen niin 

puhumisen, kirjoittamisen, lukemisen ja ymmärtämisen kuin arkipäiväisen viestinnän ja 

vuorovaikutuksen osalta. 

Äidinkieleni on suomi, joten mielestäni osaan hyvin suomea, mutta Kuulumisia-koulutus on ennen kaikkea 

saanut minut miettimään tarkemmin opetuskieleni käyttöä. 

Kuulumisia-koulutuksessa oli pedagogian opintojen lisäksi erilaisia suomen kielen tunteja, jotka olivat 

todella hyödyllisiä. Kuulumisia-koulutuksen jälkeen puhuin suomea paljon paremmin. 

Opin Suomen peruskoulun OPS:iin liittyviä käsitteitä ja opin toimimaan opettajan roolissa suomen kielellä 

lasten parissa. 

Kuulumisia-koulutus on auttanut vuorovaikutus taitojani kehittymään. 

Kysymällä entisiltä opiskelijoilta halusta oppia lisää suomen kielen taitoja saadaan tietoa siitä, 

millaisista opinnoista maahanmuuttajat tulisivat hyötymään jatkossa. Vastaajista peräti 73 % 

haluaisi oppia lisää suomen kielen taitoja. Taitoja, joita vastaajat haluaisivat vielä oppia ovat muun 

muassa kielioppi, selkokieli, akateemista viestintää, suomen kielen murteita sekä ylipäätään 

vuorovaikutustaitoja. Vastauksissa toistui ryhmän ja vuorovaikutuksen tärkeys tällaisten taitojen 

oppimisessa. 

Inklusiivinen toteutus Kuulumisia-opinnoissa 

Inklusiivinen toteutus Kuulumisia-koulutuksessa tarkoittaa sitä, että moninaisuus nähdään 

arvokkaana, tärkeänä ja yhteenkuuluvuutta lisäävänä voimavarana. Inkluusiokäsitys korostaa 

yksilön osallisuuden merkitystä yhteiskunnassa (Waitoller & Artiles 2013) sekä kaikkien 

mahdollisuutta laadukkaaseen koulutukseen (Florian 2019). Vuodesta 2017 lähtien Kuulumisia-

ryhmissä on opiskellut sekä maahanmuuttajataustaisia että kantasuomalaisia. Entisten 
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opiskelijoiden kokemukset tästä mallista ovat tärkeitä Kuulumisia-opintojen edelleen 

kehittämiseksi. Vastaajista 49 % (N=25) oli aloittanut opiskelunsa vuonna 2017 tai sen jälkeen. 

Näistä vastaajista 80 % on maahanmuuttajataustaisia ja 20% kantasuomalaisia. Opiskelijat 

kokivat monikielisten ja suomenkielisten yhdessä opiskelemisen olleen itselleen hyödyllistä. 

Vastaajat kuvailivat kokemuksiaan suomenkielisten ja monikielisten yhdessä opiskelemista ja 

oppimista hyvin positiivisesti. Vastauksissa toistui synergiaetu niin kielellisesti kuin 

kulttuurisestikin maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kesken. Tällaisen synergiaedun 

tavoittelu ja saavuttaminen ovat linjassa lain kanssa, joka määrittelee kotoutumisen edistämistä 

(L1386/2010).  

 

Vastaajajoukon palaute 

Vastaajilta kysyttiin heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan Kuulumisia-opintojen hyödyistä. Alla 

oleviin väittämiin vastaajat pystyivät valitsemaan asteikolla 1–5 heidän kokeman hyödyn 

Kuulumisia-opinnoista. 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa, eikä eri mieltä, 

4 = jokseenkin samaa mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä. Vastauksista on koottu keskiarvo 

jokaiselle väittämälle. Merkittävä osa vastaajista on kokenut opintojen olleen hyödyllisiä 

työelämän, verkostoitumisen ja vastaajan oman ammatillisen ja akateemisen identiteetin 

kehittymisen näkökulmasta. Kuulumisia-opinnot näyttävät vastaajajoukon vastausten perusteella 

antaneen riittävät tiedot ja taidot toimia opettajana suomalaisessa koulussa. Huomionarvoista on, 

että alla olevista väitteistä vastaajat valitsivat kaikkein harvimmin ”täysin samaa mieltä” -kohdan, 

kun väitteessä oli kyse ammatillisesta tasavertaisuudesta työpaikalla. On huomioitava, että tämä 

oli ainoa kysymys johon Kuulumisia-koulutuksella ei ole mahdollisuutta niinkään vaikuttaa, sillä 

kyse on ennemmin yhteiskunnan ja työyhteisön asenteista kuin opiskelijoiden kompetensseista. 

Ammatillisesti tasavertainen -väittämä voidaan kokea esimerkiksi yleisenä tasa-arvona 

työpaikalla, kollegiaalisuutena, hyväksyntänä, huomioonottamisena sekä samoina etuina ja 

tehtävinä kuin muilla työntekijöillä. Huomattavaa on myös se, että vastaajajoukosta peräti 92 % 
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(N=47) valitsi ”täysin samaa mieltä” -kohdan, kun väittämässä oli kyse Kuulumisia-koulutuksen 

suosittelemisesta ystävilleen. 

Vastaajajoukolta kysyttiin avoimella kysymyksellä Kuulumisia-opintojen vaikutuksista elämään. 

Vastaajajoukosta 51 % (N=26) kirjoitti vastauksen avoimeen kysymykseen. Vastauksissa toistui 

entisten opiskelijoiden kiitollisuus koulutusta kohtaan sekä koulutuksen työllistävä vaikutus:  

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aikaisempi varsin laaja kokemus opettajan työstä sekä heidän 

näkökulmansa suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan rikastivat luokanopettajan opintoja, joissa on 

kuitenkin pohjalla tuhti suomalais-kansallinen ja perinteinen paatos. Olen todella iloinen, että sain 

opiskella niin monenlaista nähneiden ja räiskyvien ihmisten kanssa. 

Samalla, kun omat näkemykseni ja kokemukseni avartuivat ja rikastuivat, koin, että minusta oli apua niille 

kanssaopiskelijoille, joilla oli hieman ongelmia suomen kielen kanssa tai jotka halusivat oppia kieltä 

kantasuomalaiselta. 

Koulutus oli erittäin tärkeä! Koen osaavani enemmän ja ajattelevani monipuolisemmin opetustani. 

Sain ihania ystäviä, se on laajentanut kokemusmaailmaani kaikilla tasoilla. 

Ilman Kuulumisia-koulutusta en olisi voinut opiskella lisää ja saada työtä kasvatus alalla. Koulutuksen 

aikana kehittyin ammatillisesti ja sain hyviä ystäviä. 

Koulutus on vahvistanut opettajuuttani ja on kiva, että aikuisiällä voi vielä kokea tällaista ryhmäytymistä, 

kiinnittymistä ryhmään ja oppimiselämyksiä. 

Sain varmuutta opettajana, koulutus vahvisti ammatillista identiteettiäni, kehitti suomen kielen taitojani, 

antoi selkeän kuvan koulutusjärjestelmästä, nykyisesta opetussuunnitelmasta ja arvioinnista. 
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Kuulumisia-koulutuksen kautta sain viihdoinkin pysyvän työpaikan joka vaikutti erittäin 

myöntävästi elämämääni. Työpaikka on erittäin tärkeä osa identiteettiä ja taloudellista ja 

sosiaalista hyvinvointia. Olen kiitollinen siitä, etten tarvitse enää asioida työvoimatoimistossa 

mutta saan tuoda osaamistani osaksi nykyistä työ-yhteisöäni. Voin tämän kautta vaikuttaa 

koulussamme mutta myös yhteiskunnan aktiivisenä jäsenenä 

Minusta tuli entistä paremmin opettaja ja opiskelija. Opin, mistä pitää löytyä tietoja, mitkä ovat tärkeitä 

asioita opiskelussani, opin antaa itselleni anteeksi. Koulutus auttoi vahvistamaan mm. suomen kielen 

taitoni ja hakemaan yliopistoon. Meitä opetetttiin, miltä tieteelliset kirjoitelmat vaikuttavat yliopistossa, mitä 

on suomalainen koulu ja opillaat. Olen erittäin kiittollinen opettajillemme, joilla on aina hyvä sana ja vinkki 

kaikkille. Tunsin opettajien tuen koko koulutuksen aikana. 

Koulutus oli hyvin järjestetty, mielenkiintoinen ja välttämätön työllistymisen kannalta. 

Sain koulutuksesta uusia näkökulmia opetukseen / opettajan identiteettiini sekä käytännön työkaluja. Sain 

myös konkreettisesti nähdä, kuinka paljon on erilaisia tapoja olla opettaja; ei siis ole yhtä tapaa olla hyä 

opettaja vaan tärkeää on löytää oma tapansa ja olla valmis jatkuvasti tarkastelemaan omia menetelmiä ja 

tapoja. 

 

Kuulumisia tulevaisuus 
Meillä on halu kehittää koulutusta edelleen ja luoda pysyviä malleja, joiden avulla 

maahanmuuttajataustaisten opettajien olisi yhä helpompi kiinnittyä suomalaiseen yhteiskuntaan, 

niin työelämän kuin kotoutumisenkin näkökulmasta. Kuulumisia-tiimi tunnistaa ja tunnustaa 

Kuulumisia-opiskelijoiden osaamisen, jolloin tiedot ja taidot kumuloituvat koko yhteiskuntamme 

hyödyksi. Kuulumisia-hankkeen kaltaisilla täydennyskoulutus variaatioilla pystytään tuottamaan 

sellaista opettajan ammatillista pätevyyttä, jota vaaditaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 

Rahoituksella pyörivät täydennyskoulutushankkeet luovat kuitenkin myös epävarmuutta, niin 

hankkeen työntekijöille, kuin opiskelijoillekin, sillä rahoitus on hankeluontoista ja 

harkinnanvaraista. Täydennyskoulutushankkeet myös uusintavat käsitystä maahanmuutosta 

hankkeena, vaikka kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisemman yhteiskuntamme kasvu ei vähene 

tai lopu. 

Pysyvien mallien luomisella Kuulumisia-tiimi tarkoittaa sellaisia rakenteellisia muutoksia, jossa 

maahanmuuttoa ja sen tuomaa synergiaetua ei nähtäisi enää hankkeiden ja niiden rahoituksien 

kautta, vaan koulutus nähtäisiin, tunnustettaisiin ja integroitaisiin vahvemmin suomalaiseen 

koulutusjärjestelmään ja korkeakoulujen koulutusvastuuseen. Kuulumisia-tiimillä on myös halu 

kehittää oman äidinkielen sekä pienryhmäisten uskontojen opettajien koulutusta, sillä 

tämänkaltaiselle kehitykselle olisi tarvetta kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa 

yhteiskunnassamme. Tällainen kehittäminen vaatisi ensin opetus- ja kulttuuriministeriöltä 

kelpoisuusehtojen uudelleen määrittelyä, jotta kehitys olisi mahdollista. Tämän kaltaisen 
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rakenteellisen kehityksen turvin suomalainen koulutusjärjestelmä pystyisi tulevaisuudessa 

vastaamaan paremmin niin pienien kuin isojenkin oppijoiden kielellisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin 

sekä tuomaan entistä vahvemmin maahanmuuttajien osaaminen osaksi suomalaista 

yhteiskuntaa. 

Kuulumisia-koulutuksen vaikuttavuuden arviointi osoittaa yleisesti, että Kuulumisia-

täydennyskoulutushanke on onnistunut tavoitteissaan tuottaa ammatillista pätevyyttä ja 

osaamista maahanmuuttajataustaisille opettajille sekä maahanmuuttajien kanssa 

työskentelevälle opetushenkilöstölle. Vaikuttavuuden arvioinnista käy ilmi, että Kuulumisia-

koulutuksen jälkeen opiskelijoiden työtilanne on parantunut huomattavasti ja he ovat päässeet 

kiinni oman alansa töihin. Vaikuttavuuden arviointi myös osoittaa, että entisten Kuulumisia-

opiskelijoiden suomen kielen taidot, akateeminen ja ammatillinen identiteetti sekä kuuluminen 

suomalaiseen yhteiskuntaan on vahvistunut koulutuksen aikana. Kyselyyn vastanneiden 

opiskelijoiden antama palaute kertoo myös paljon Kuulumisia-koulutuksen vaikuttavuudesta 

yhteiskunnallisella tasolla, sillä entiset opiskelijat näyttävät löytäneen koulutuksen aikana itselleen 

”kuulumisen tilan”, jossa he ovat pystyneet kiinnittymään niin kansallisiin kuin kansallisuusrajat 

ylittäviin yhteisöihin (vrt. Morley 2003). 

Kuulumisia-tiimi 
Marita Mäkinen, Professori 

Maija Yli-Jokipii, yliopisto-opettaja 

Claudia Cervantes Medina, yliopisto-opettaja 
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Tanja Kallonen, Tutkimusavustaja 
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