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ESIPUHE

Suomen Kesäyliopistot ry tukee kesäyliopistojen maahanmuuttajaopetuksen laajentamista valtakunnallisella 
kehittämishankkeella. Kehittämistoiminta lähti liikkeelle kesäyliopistojen rehtoreille ja toiminnanjohtajille 
tammikuussa 2005 järjestetystä koulutuksesta, jossa asiantuntijat kuvailivat akateemisten maahanmuuttajien 
koulutuksen tilaa eri näkökulmista. Vuoden 2005-2006 aikana Suomen kesäyliopistot ry toteutti kaksi laajaa 
selvitystä pohjaksi kesäyliopistojen maahanmuuttajatoiminnan kehittämiselle. Korkeakoulutettujen maahan-
muuttajien kotoutumista tukeva koulutus Suomessa -selvitys tarkasteli korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 
kotoutumista, koulutustarpeita ja heille suunnattua koulutustarjontaa. Siihen on yleisen tarkastelun lisäksi 
koottu laajasti kesäyliopistojen kokemuksia maahanmuuttajien koulutuksesta. Selvitys antaa myös perustietoa 
maahanmuuttajista ja maahanmuuttopolitiikasta Suomessa.

Käsillä oleva opas on toinen maahanmuuttajatoiminnan kehittämisen tueksi tehty selvitys. Se sisältää tie-
topaketin monikulttuurisesta kompetenssista ja sen kehittämisestä sekä suunnitelman kesäyliopistojen moni-
kulttuurisen kompetenssin tulevalle kehittämistoiminnalle. Selvitys tukee kesäyliopistojen uusien suuntavii-
vaohjauksen tavoitteiden toteuttamista. Vuoden 2006 aikana Suomen kesäyliopistot ry järjestää kesäyliopisto-
jen henkilökunnalle monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta.  Koulutuksissa käsitellään mm. monikulttuu-
risuuden kohtaamista arjen koulutustoiminnassa sekä  monikulttuurista opinto-ohjausta ja –neuvontaa.

Kesäyliopistojen monikulttuurisen kompetenssin kehittämiseen liittyvä selvitys valmistui tammikuussa 
2006. Selvityksen on laatinut kasvatustieteen ylioppilas Sonja Valjus.

Selvitystä ovat rahoittaneet Opetushallitus vapaan sivistystyön lain (632/1998) 14§: n mukaisista kokeilu-
ja kehittämisavustuksista sekä opetusministeriö.

Tampere 22.2.2006

Mika Nirvi
pääsihteeri 
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 1. Johdanto
Suomalainen yhteiskunta on aina ollut monikulttuurinen, mutta viime vuosina kult-
tuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvät kysymykset ovat tulleet entistä merkittä-
vämmiksi kasvaneen liikkuvuuden myötä. Tämä näkyy myös koulutuksessa. Ensin-
näkin Euroopan alueellinen integraatio on lisännyt suomalaisen koulutuksen kansain-
välisyyttä lukuisien liikkuvuusohjelmien myötä. Samalla maahanmuutto Suomeen on 
kasvanut merkittävästi ja maahanmuuttajien kotoutumista tukevasta koulutuksesta on 
tullut yksi aikuiskoulutuksen osa-alue. Aikuiskoulutuksen järjestäjien yksi merkittävä 
osaamisalue nykymaailmassa on kulttuurienvälinen osaaminen. Kulttuurierot tuovat 
oppilaitosten arkeen uudenlaisia tarpeita ja haasteita. Monikulttuurisen opiskelijaryh-
män neuvonnassa, opetuksessa ja ohjauksessa kohdataan tilanteita, joiden lähtökohdat 
poikkeavat tilanteista, joissa henkilökunta ja opiskelijat edustavat samaa kulttuuria. 
Tässä selvityksessä pohditaan oppilaitoksen henkilökunnan monikulttuurista osaa-
mista ja sen kehittämistä. Monikulttuurista osaamista tarkastellaan sekä yksilön että 
organisaation näkökulmasta.

Kesäyliopistojen toiminnan yhdeksi uudeksi painopistealueeksi on Opetusmi-
nisteriön informaatio-ohjauksessa määritelty korkeakoulutettujen maahanmuuttajien 
koulutus. Kesäyliopistoja rohkaistaan kehittämään maahanmuuttajien mahdollisuuksia 
osallistua toimintaansa. Suomen kesäyliopistot ry:n kehittämishankkeessa tuetaan kesä-
yliopistojen uuden painopisteen toteutusta kehittämällä kesäyliopistojen monikulttuu-
rista osaamista. Tämä opas toimii kehittämishankkeen pohjana. Sen tavoitteena on sekä 
tarkastella oppilaitoksen monikulttuurista osaamista teoreettisesti että esitellä kesäyli-
opistoille käytännön vaihtoehtoja monikulttuurisen osaamisensa kehittämiseen. 

Kulttuurienvälisen tasa-arvon edistämishankkeiden piirissä on erilaisia näkemyksiä 
siitä, tulisiko kulttuurienvälisiin eroihin kiinnittää huomiota vai ei. Monimuotoisuuden 
edistäjät korostavat, että olemme kaikki omalla tavallamme erilaisia ja yksittäisiin ryh-
mäjäsenyyksiin liittyvien erojen korostamista tulisi välttää. Monikulttuurisuuden tut-
kijoiden mukaan taas on tärkeää tuntea kulttuurienvälisiä eroja, jotta oman toiminnan 
kulttuurisidonnaisuus voidaan tiedostaa ja tasa-arvoinen kulttuurienvälinen dialogi 
on mahdollista. Tässä selvityksessä tarkastellaan monikulttuurisuutta yhdistäen näitä 
kahta näkemystä. Kulttuurienvälisten erojen tarkastelu on tärkeässä roolissa, koska 
kesäyliopistot pyrkivät edistämään maahanmuuttajien osallistumista koulutuksiinsa 
ja maahanmuuttaja on usein kasvanut erilaisessa kulttuurisessa ympäristössä ennen 
Suomeen muuttoaan. Kulttuuri ymmärretään selvityksessä kuitenkin laajasti. Yksilön 
toimintaan vaikuttavat kansallisen tai etnisen kulttuurin lisäksi myös muut tärkeät vii-
teryhmät. Ei ole yhdentekevää, onko venäläinen asiakas nuori vai vanha, koulutettu 
vai kouluttamaton tai nainen vai mies. Kulttuurisiin viiteryhmiin kuulumisen lisäksi 
jokainen on ainutlaatuinen persoona. Kehittämistoiminnassa tulee lähteä siitä, että 
monikulttuurisuus ei saa olla leimaamista ja moninaisten identiteettien typistämistä. 
Salmenkangas (2005) kuvaa kulttuurienvälisen tasa-arvon edistämisen haasteellisuutta 
osuvasti “Muutu, puutu − oppilaitoksen yhdenvertaisuusoppaassa”:
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Erilaisia opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa vilisevässä oppilai-
toksessa on todellinen haaste tunnistaa ihmisten erilaisuus, kuitenkaan koros-
tamatta sitä, puuttua epäkohtiin, kuitenkaan lisäämättä ristiriitoja, edistää 
yhdenvertaisuutta, kuitenkaan lisäämättä epätasa-arvoa ja hyödyntää oppilai-
toksen moninaisuutta, kuitenkaan saattamatta ketään silmätikuksi. Työ edel-
lyttää yhteistyötä ja säännöistä sopimista. Lisäksi jokaiselta tarvitaan rauhal-
lisen harkitsevaa suhtautumista erilaisiin tulkintoihin tilanteista, sitoutumista 
avoimeen keskusteluun ja rohkeutta tarttua epäkohtiin. Toteutuessaan moni-
nainen työ- ja oppimisyhteisö on kaikille antoisampi, viihtyisämpi ja oikeu-
denmukaisempi. (Salmenkangas 2005: 80.)

Monikulttuurisen osaamisen kehittämisen lähtökohtana on oman kulttuurin tiedosta-
minen. Jotta muista kulttuureista tulevia voidaan kohdella tasa-arvoisesti, on tärkeää 
tiedostaa omien käsitysten ja käytäntöjen kulttuurisidonnaisuus. Mikäli toiminnan 
kulttuurista ja etnistä erityislaatua ei nähdä, omia toimintatapoja pidetään helposti 
itsestään selvästi ainoina oikeina. Tällöin niitä on vaikea perustella erilaisiin toimin-
tatapoihin tottuneelle opiskelijalle tai yhteistyökumppanille. Jotta toimintaa ohjaavat 
”pelisäännöt” voitaisiin perustella reilulla tavalla, vaihtoehdot on ensin nähtävä. Usein 
kulttuurierojen merkitys tiedostetaan organisaation ulkomaille suuntautuvassa kan-
sainvälisessä toiminnassa, mutta Suomessa oman toiminnan kulttuurisidonnaisuuteen 
ei kiinnitetä huomiota. Monikulttuurisuus rajoittuu monissa organisaatioissa kielipoli-
tiikkaan. (Trux 2005: 63–65.) Tässä oppaassa pyritään tuomaan esiin myös muita kult-
tuurierojen huomioimisen tapoja, kuin kielipolitiikka. Opasta varten haastateltu, moni-
kulttuuriselle ryhmälle koulutusta järjestävä henkilö kuvaa tätä osuvasti:

Monet jotka alkavat antaa englanninkielistä opetusta, keskittyvät kielitaitoon 
ja ajattelevat, että ulkomaalaisten opetus eroaa vain kielen suhteen. Kuitenkin 
myös tavat toimia ja käsitykset ovat hyvin erilaiset ja ne tulee myös huomioida 
opetuksessa. Toki kielitaitokin on tärkeä, mutta se ei yksin riitä.

Monikulttuurista osaamista ei voida ikinä täysin saavuttaa, sillä kulttuurien maailma 
on niin rikas ja jatkuvasti muuttuva, ettei kaikkia maailman kulttuureja voida ikinä 
yhdessä organisaatiossa täysin ymmärtää. Organisaation monikulttuurinen osaaminen 
onkin ennen kaikkea avoimuutta kulttuurienväliselle oppimiselle ja oman organisaation 
kulttuuristen käytäntöjen avaamista, jotta myös muista kulttuureista tulevat voisivat 
ymmärtää toiminnan logiikan ja perusteet. Tässä oppaassa keskitytään kulttuurienvä-
lisen vuorovaikutuksen prosessien, suomalaisen toimintakulttuurin erityispiirteiden ja 
kulttuurienvälisen osaamisen kehittymisen ja kehittämisen pohdintaan. Vieraiden kult-
tuurien opiskelu jää monikulttuurista osaamistaan kehittävien lukijoiden elinikäiseksi 
tehtäväksi. 

Oppaaseen on yhdistetty erilaisten monikulttuurisuutta koulutuksessa ja työyh-
teisössä käsittelevien tutkimusten ja kehittämishankkeiden antia. Lisäksi haastateltiin 
kahta pitkään akateemiselle monikulttuuriselle ryhmälle koulutusta järjestänyttä tahoa. 
Kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen nykytilaa tiedusteltiin kyselyllä. Opas 
jäsentyy yhdeksään lukuun. Lukujen lopussa on kysymyksiä ja tehtäviä, joita voidaan 
hyödyntää monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen yksin tai yhdessä. Lukuun 10 on 
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koottu linkkilista monikulttuurisen osaamisen kehittämisessä hyödyllisistä verkkosi-
vuista ja -materiaaleista. Luvussa 11 on pieni monikulttuurisuussanasto.

Toisessa luvussa käsitellään oppaan muotoutumista ja siihen liittyvien selvitysten 
toteutusta. Luvuissa 3-7 tarkastellaan monikulttuurisuutta ja monikulttuurista osaa-
mista korkea-asteen aikuiskoulutuksessa. Kolmannessa luvussa esitellään kulttuurien-
välisen vuorovaikutuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä. Neljännessä luvussa kuvataan 
lyhyesti Suomen väestön monikulttuurisuutta. Luvussa viisi esitellään kulttuurienvä-
listä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävää lainsäädäntöä. Uuden yhdenvertaisuus-
lain myötä kaikki oppilaitokset velvoitetaan tekemään yhdenvertaisuussuunnitelma. 
Luku kuusi käsittelee monikulttuurista osaamista. Luvussa tarkastellaan osaamisen osa-
alueita ja kehitystä sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Teoreettisen tarkas-
telun rinnalla tuodaan esiin käytännön esimerkkejä korkea-asteen aikuiskoulutuksesta. 
Luvussa seitsemän pohditaan monikulttuurisen osaamisen kehittämistä käytännössä. 

Luvut 8-9 käsittelevät monikulttuurisen osaamisen kehittämistä Vapaan sivistys-
työn oppilaitoksissa. Luku 8 käsittelee vapaan sivistystyön oppilaitosten monikult-
tuuristumista opetusministeriön informaatio-ohjauksen uutena painopisteenä. Vapaan 
sivistystyön valtakunnalliset järjestöt tukevat painopisteen toteutusta valtakunnallisilla 
kehityshankkeilla. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY ry:ssä kehitetään kansan-
opistojen, kansalaisopistojen ja opintokeskusten kulttuurienvälistä osaamista. Suomen 
kesäyliopistot ry taas tukee kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen kehittämistä. 
Luvussa 9 tarkastellaan kesäyliopistojen monikulttuuristumisen ja monikulttuurisen 
osaamisen edellytyksiä ja kehittämistä. Luku sisältää suunnitelman valtakunnalliselle 
kehittämistoiminnalle ja kysymyksiä kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen itse-
arvioinnin tueksi. 

2. Oppaan muotoutuminen 
Opas ja siihen liittyvät selvitykset tehtiin loka–tammikuussa 2005. Hankkeen toteutti 
aikuiskasvatustieteen ylioppilas Sonja Valjus, joka on opiskellut sivuaineinaan moni-
kulttuurisuuskasvatusta, sosiaalipsykologiaa ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. 
Oppaan pohjaksi tutustuttiin erilaisiin monikulttuurisuutta koulutuksessa ja työyhtei-
sössä käsitteleviin julkaisuihin ja kehittämishankkeisiin. Tekijä osallistui myös teemaa 
käsitteleviin tutkimusseminaareihin ja tapahtumiin sekä keskusteli oppaasta useiden 
asiantuntijoiden kanssa. Hyviä vinkkejä antoi erityisesti tutkija Marianne Teräs, joka 
on ollut mukana toteuttamassa Kulttuurilaboratorio toimintatutkimusta (ks. luku 7.2).  

Oppaasta haluttiin hyvin käytännönläheinen ja siten sen pohjaksi haastateltiin 
kahta pitkään akateemiselle monikulttuuriselle ryhmälle koulutusta järjestänyttä tahoa. 
Haastattelut toteutettiin parihaastatteluina. Toinen haastateltava pari järjestää yliopis-
ton täydennyskoulutuskeskuksessa maahanmuuttajien työvoimapoliittista ohjaavaa 
koulutusta ja täydennyskoulutusta sekä eri alojen ammattilaisten monikulttuurisuus-
koulutusta. Toinen haastateltu pari suunnittelee ja toteuttaa yliopiston kansainvälistä 
englanninkielistä maisteriohjelmaa. Haastateltavat olivat nimikkeiltään tutkimusjoh-
taja, suunnittelija, koulutussuunnittelija ja kouluttaja. Haastattelun teemoja olivat: 
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a) koulutuksen järjestäjien monikulttuurinen osaaminen ja sen kehittyminen, 
b) opiskelijajoukon monikulttuurisuuden huomioivat toimintakäytännöt ja niiden 
 kehittyminen, 
c) monikulttuurisen osaamisen kehittäminen sekä 
d) monikulttuurisen ryhmän koulutusta ohjaavat kirjalliset 
 yhdenvertaisuusperiaatteet.    
Haastatteluteemat a ja b tiivistettiin käytännönläheisiksi tapausesimerkeiksi lukuun 
6.3. Teemojen c ja d lainauksia tuodaan esiin aihetta koskevissa luvuissa (osaamisen 
kehittäminen luku 7 ja yhdenvertaisuusperiaatteet luku 5). Haastatteluista poimittiin 
lisäksi lainauksia havainnollistamaan oppaan muita teemoja.

Kesäyliopistojen monikulttuurisuuden nykytilan tarkastelun (luku 9.1) pohjana 
ovat Selvitys kesäyliopistojen toiminnasta vuonna 2003, kesällä 2005 toteutettu Kor-
keakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus Suomessa -selvitys 
ja syksyllä 2005 opasta varten tehty kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen tilaa 
käsittelevä kysely. Kysely lähetettiin kaikkien kesäyliopistojen rehtoreille, toiminnan-
johtajille ja suunnittelijoille. Kyselyyn vastasi viisi kesäyliopistoa 22:sta, eli vastauspro-
sentti oli 23. Kysely on liitteenä 1.

3. Monikulttuurisuuden   
 määrittelyä
3.1 Kulttuuri
Kulttuurin määritelmiä on lukuisia. Puhutaan muun muassa materiaalisesta kulttuurista, 
korkeakulttuurista ja toimintakulttuurista. Materiaalista kulttuuria on kaikki ihmisen 
muokkaama ympäristö, kuten rakennukset. Korkeakulttuuria ovat erilaiset taiteenlajit. 
Toimintakulttuuri on tietyn ryhmän tapa elää. Tässä oppaassa tarkastellaan toiminta-
kulttuuria.

Tietyllä rajatulla alueella eläneet ihmisryhmät ovat aina kehittäneet oman kie-
lensä ja elämäntyylinsä, joka erottaa heidät muista. Eri ryhmien yhteisöllisen elämän 
toisistaan erottavia piirteitä kutsutaan kulttuuriksi. Kulttuuri omaksutaan yhteisöön 
sosiaalistumisen kautta, eikä siinä ole mitään synnynnäistä. Kulttuuri mahdollistaa 
yhteisön jäsenten välisen yhteistyön ja kommunikaation. (Giddens 2001: 22–23.) Ole-
tuksena kommunikaatiosta omaan ryhmään kuulumattomien kanssa on, että toista ei 
välttämättä ymmärrä, sillä arvot ja toiminnan arvioinnin perusteet voivat olla erilaiset. 
Muiden ryhmien kanssa toiminta rajoittuu alueille, joista molemmilla voidaan olettaa 
olevan samanlainen ymmärrys ja yhteinen kiinnostus. Tällainen ihmiselle luonnollinen 
vuorovaikutusmalli on yksi syy sille, että ihmisyhteisöjen väliset rajat säilyvät. (Barth 
1969: 8.) 

Kulttuuri mahdollistaa yhteisön erottumisen muista yhteisöistä. Kulttuuria ei voida 
kuitenkaan pitää merkittävimpänä yhteisöä määrittävänä tekijänä, sillä kulttuuri muut-
tuu jatkuvasti ja näyttäytyy yhteisön jäsenille eri tavoin. Lainaaminen, yhdisteleminen 
ja vaikutteiden ottaminen on luonteenomaista kaikille kulttuureille. Suomalaisestakin 
kulttuurista on hyvin vaikeaa löytää asioita, jotka olisivat yksinomaan suomalaisia, siis 
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sellaisia tapoja ja perinteitä, joihin muut kulttuurit eivät olisi jättäneet jälkeään. (Hut-
tunen, Löytty ja Rastas 2005: 29.) Tietyn yhteisön rajojen merkittävin määrittäjä onkin 
kulttuuristen piirteiden sijaan sen jäsenten identifi oituminen kyseiseen ryhmään (Barth 
1969). 

Yksilö voi kuulua samanaikaisesti lukuisiin eri yhteisöihin, joilla kaikilla on oma 
kulttuurinsa. Usein kulttuurilla viitataan etniseen tai kansalliseen kulttuuriin. Etninen 
yhteisö on ryhmä, jolla on tavalla tai toisella yhteinen alkuperä, kieli, toimintakulttuuri 
ja mahdollisesti myös uskonto. Suomessa asuvia etnisiä yhteisöjä ovat muun muassa 
suomalaiset, suomenruotsalaiset, romanit, tataarit ja kurdit. Kansallinen kulttuuri on 
tietyn valtion yhtenäiskulttuuri, jota välitetään kansalaisille muun muassa koulutuksen 
kautta. Suomessa asuva tataariyhteisöön kuuluva henkilö on kasvanut sekä oman etni-
sen kulttuurinsa, että suomalaisen kansallisen kulttuurin vaikutuksen alaisena. Etnisen 
ja kansallisen kulttuurin lisäksi yksilön sosiaalistuu myös oman perheensä kulttuuriin, 
asuinalueensa kulttuuriin, oman alansa ammattikulttuuriin, työpaikkansa organisaatio-
kulttuuriin, oman aikakautensa kulttuuriin ja muiden hänelle merkityksellisten viite-
ryhmien kulttuuriin. 

Yksilö valikoi aina tilanteen mukaan mitä tuo esiin eri ryhmäjäsenyyksistään. Jois-
sakin tilanteissa halutaan korostaa eroja, toisessa häivyttää. Eri ryhmäjäsenyyksien 
merkitys omalle identiteetille vaihtelee yksilöittäin ja tilanteen mukaan. Monikulttuu-
risessa ympäristössä yksilö saattaa pyrkiä peittämään taustansa negatiivisten ennak-
koluulojen ja syrjinnän pelossa. Oman kulttuurin positiivinen huomiointi vahvistaa 
itsetuntoa, mutta kukaan ei halua tulla kohdelluksi yksin kulttuurinsa edustajana, vaan 
ennen kaikkea yksilönä. Seuraava kuvio kuvaa yksilön toimintaa määrittäviä tekijöitä:

Kuva 1: Ihmisyys, kulttuuri ja ainutlaatuisuus
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Kulttuuri koostuu arvoista, normeista ja uskomuksista, sekä niitä ilmaisevista symbo-
leista ja käytännöistä. Kulttuurieroja on tutkittu paljon mm. antropologian, psykologian 
ja puheviestinnän piirissä. Aikuiskoulutuksessa tulevat erityisesti esiin erot oppimis- ja 
koulutuskäsityksissä sekä verbaalissa ja non-verbaalissa viestinnässä. Oppilaitoksessa 
merkityksellisiä kulttuurienvälisiä eroja tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.3. 

Nykymaailmassa omaksutaan kulttuuria useista yhteisöistä ja yhteisöjenväliset 
rajat ovat globalisaation myötä jossain määrin hämärtyneet. Antropologiassa tarkastel-
laankin nykyään usein ”puhtaan” etnisyyden sijaan hybridejä etnisiä identiteettejä, 
jossa on aineksia useista etnisistä kulttuureista, joiden parissa yksilö elää tai on elänyt. 
Moni siirtolainen kokee identiteettinsä olevan kaksikulttuurinen tai monikulttuurinen. 
Moni kokee nykyään myös kuuluvansa ennemmin johonkin transnationaaliin yhtei-
söön¹  tai diasporaan² , kuin tiettyyn maantieteelliseen alueeseen ja sen kulttuuriin. 

3.2 Kulttuurien kohtaaminen koulutuksessa
3.2.1 Omakulttuurikeskeisyydestä kulttuurierojen    
 huomiointiin 
Yhteisön toimintakulttuuri on yleensä sen jäsenille tiedostamaton itsestäänselvyys. 
Tätä ihmisille tyypillistä omakulttuurikeskeisyyttä kutsutaan etnosentrisyydeksi. 
Henkilö, joka ei ole tiedostanut oman toimintansa kulttuurisidonnaisuutta tarkastelee 
myös muita kulttuureja oman kulttuurinsa viitekehyksen kautta ja näkee erilaiset tavat 
toimia ja ajatella kummallisina. Etnosentrisyys estää tasa-arvoisen kulttuurienvälisen 
vuorovaikutuksen, sillä toisen kulttuurin arvoa ei tunnusteta. Etnosentrisyyden 
vastakohta on kulttuurirelativismi, vieraan kulttuurin tarkastelu ja arviointi sen 
omista lähtökohdista käsin. Kulttuurirelativismin mukaan ei ole yhtä normaalia ja 
oikeaa tapaa elää, vaan käsitykset normaalista ja oikeasta vaihtelevat kulttuurista 
toiseen. Kulttuurirelativismin haasteena on, että se voi johtaa kaiken hyväksymiseen, 
sillä kulttuurirelativismin mukaan universaalia moraalia ei ole olemassa. Joidenkin 
kulttuurirelativistien mukaan esimerkiksi yksilön oikeudet ovat epäoleellisia 
kulttuureissa, jotka perustuvat muihin kuin länsimaisiin arvoihin. Kulttuurirelativismin 
ongelmallisuuden ratkaisuksi on esitetty pluralismia, jossa tunnustetaan kulttuurinen 
monimuotoisuus, mutta kaikkien oletetaan silti sitoutuvan tiettyihin yleisesti 
hyväksyttyihin (moraalisiin) periaatteisiin (mm. Pitkänen 1998: 44).

David Sue (1997) on tarkastellut omakulttuurikeskeisyyttä ja vieraiden kulttuurien 
huomiointia monikulttuurisessa ohjauksessa ja koulutuksessa. Hän jakaa monikulttuu-
risen toiminnan yleiseen (generic), universalistiseen (etic) ja kulttuurispesifi in (emic): 
Yleinen toiminta on etnosentristä. Oman kulttuurin mukaista toimintatapaa pidetään 
luonnollisena ja universaalina, koska toiminnan kulttuurisidonnaisuutta ei tiedosteta. 
Kun toiminnan yksikulttuurisuus tiedostetaan, sen säilyttämistä perustellaan ”maassa 

 ¹ Transnationaalin eli ylirajaisen yhteisön jäsenet asuvat useissa maissa. Usein puhutaan ylirajaisista etnisistä yhteisöistä, mutta  
 yhteisö voi olla syntynyt myös muun muassa erityisen elämäntavan tai harrastuksen ympärille.
  

 ² Diaspora kuvaa tilannetta, jossa yhteisö on hajaantunut eri puolille maailmaa pakolaisuuden seurauksena. Alun perin diasporalla on 
 viitattu juutalaisyhteisöön, mutta nykyään sitä käytetään myös puhuttaessa muista pakolaisuuden vuoksi ympäri maailmaa 
 hajaantuneista kansoista. Diasporassa asuvat voivat pitää hyvin tiivisti yhteyttä eri maissa asuviin yhteisönsä jäseniin. 
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maan tavalla” argumentein. Monikulttuurisen koulutuksen tutkijat pitävät koulutuk-
sen yleisiä, valtakulttuuriin perustuvia toimintatapoja kyvyttöminä vastaamaan eri 
kulttuureista tulevien opiskelijoiden tarpeisiin. Yksi ratkaisu valtakulttuurin mukai-
sen toiminnan monikulttuuristamiseen ovat universalistiset toimintakäytännöt. Uni-
versalistisen toiminnan perusteena ovat kaikille kulttuureille yhteiset, ihmiselle laji-
tyypilliset toimintatavat. Haasteena on, että löydetyt universaalit toimintamallit ovat 
usein pohjimmiltaan länsimaisen kulttuurin mukaisia. Universaalit toimintatavat ovat 
usein myös niin yleisiä, että niiden käytännöllinen arvo on vähäinen. Lisäksi tarvitaan 
kulttuurispesifi ä ymmärtämystä. Kulttuurispesifi ssä toiminnassa lähdetään liikkeelle 
vähemmistökulttuurien näkökulmasta. Koulutuksessa ja ohjauksessa pyritään huomioi-
maan osallistujien kulttuurisidonnaiset tottumukset ja tarpeet. Kulttuurispesifi n lähes-
tymistavan ongelmana on, että se johtaa helposti kulttuurien stereotypiointiin. Lisäksi 
kaikkien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kulttuurin tunteminen on mahdo-
tonta. (Sue 1997: 179–182, Matinheikki-Kokko 1999: 230–231) 

Lähtötilanne suomalaisessa yksikulttuurisessa oppilaitoksessa on usein etnosentri-
nen. Kun toiminta monikulttuuristuu, oppilaitos voi joko pitäytyä suomalaisen kulttuu-
rin mukaisissa toimintatavoissa (yleinen), etsiä universaaleja toimintatapoja tai pyrkiä 
huomioimaan monikulttuurisen asiakaskunnan tai yhteistyökumppaneiden kulttuu-
risidonnaiset tottumukset ja tarpeet paremmin (kulttuurispesifi ). Esimerkkejä näiden 
kolmen lähestymistavan mukaisista koulutuskäytännöistä esitellään luvussa 6.3.3.

3.2.2 Monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys ja integraatio 
Monikulttuurisuus -käsitettä käytetään kahdessa päämerkityksessä. Kuvailevana 
käsitteenä se tarkoittaa olemassa olevaa asiantilaa ja normatiivisena käsitteenä toivottua 
tai tavoiteltavaa asiantilaa. Kuvailevana käsitteenä monikulttuurisuudella tarkoitetaan 
sitä, että tietyllä alueella asuu tai tietyssä toiminnassa on mukana useiden kulttuuri-
ryhmien edustajia. Normatiivisesti ymmärrettynä monikulttuurisuus sisältää ajatuksen 
siitä, millainen olisi hyvä ja tavoiteltava monikulttuurinen yhteiskunta tai yhteisö. Usein 
ihanteena on, että eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja edustavilla ryhmillä olisi tasa-
arvoinen asema, kulttuurista monimuotoisuutta arvostettaisiin ja erilaisten kulttuuris-
ten identiteettien säilyttäminen olisi mahdollista. (Huttunen, Löytty ja Rastas 2005: 
20–21.) Normatiivisen monikulttuurisuuden rinnalla käytetään myös termiä kulttuu-
rienvälisyys, joka korostaa aktiivista kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, dialogia ja 
oppimista. Kulttuurienvälinen vuorovaikutus lisää innovatiivisuutta ja luovuutta, kun 
erilaisten maailmankuvien kohtaaminen synnyttää uusia näkökulmia ja ideoita. (Salo-
Lee 2005.) Kulttuurien kohtaaminen voi aiheuttaa kuitenkin myös ristiriitoja, eikä täy-
dellistä reseptiä kulttuurienväliseen harmoniseen yhteiseloon ole löydetty. Seuraavassa 
luvussa 6.2.3 tarkastellaan kulttuurienvälisten ristiriitojen selityksiä ja ratkaisuja.

Positiivisesti monikulttuurisuuteen suhtautuvissa yhteiskunnissa korostetaan 
kulttuurien säilyttämisen oikeutta. Käytännössä osapuolten kulttuurisidonnaiset toi-
mintatavat kuitenkin usein muokkautuvat kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa. 
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa tämä on väistämätöntä, ellei yksilö tai yhteisö eris-
täydy valtayhteisöstä ja luo erillisiä oman kulttuurin mukaisia rinnakkaistoimintoja. 
Kulttuurien kohtaamisessa tapahtuvaa osapuolten kulttuurien muokkautumisprosessia 
eli akkulturaatiota on kuvattu muun muassa termeillä assimilaatio ja integraatio. Assi-
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milaatio on sulautumista valtakulttuuriin. Assimiloivassa yhteiskunnassa vähemmis-
töt joutuvat luopumaan kulttuurisista erityispiirteistään (tavat, kieli jne.) ja toimimaan 
enemmistön määrittämällä tavalla. Integraatiossa yksilö osallistuu yhteiskunnan toi-
mintaan oman kulttuurinsa säilyttäen. Integroitunut vähemmistökulttuurin edustaja 
ymmärtää valtakulttuuria ja osaa toimia sen normien mukaan, mutta ei ole kuitenkaan 
luopunut omasta kulttuuristaan. (Forsander 2001: 32–38.) Suomi noudattaa virallisesti 
pluralistista, monikulttuurista vähemmistöpolitiikkaa, jolloin kulttuurinen ja etninen 
heterogeenisyys on yhteiskunnan toiminnassa sallittavaa. Tavoitteena on integraatio, 
joka pyrkii turvaamaan vähemmistön tasa-arvoisen aseman, valinnan mahdollisuudet, 
oman kulttuurin säilymisen ja elinvoimaisuuden valtakulttuurin rinnalla. (Matinheikki-
Kokko 1991: 15, Liebkind 1994: 9.) Aito integraatio edellyttää valtakulttuurin avautu-
mista arvioimaan toimintaansa ja muokkaamaan käytäntöjään monikulttuurisemmiksi. 
(ks. edellinen luku). 

Myös integraatiota tavoittelevissa monikulttuurisissa yhteiskunnissa vähemmis-
tökulttuuriin kuuluva joutuu kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa usein sopeutu-
maan enemmistön edustajaa enemmän. Haastava kysymys onkin, missä määrin kult-
tuurisen vähemmistön edustajan tulisi sopeutua enemmistökulttuurin toimintatapoi-
hin? Minkälainen integraatio on mahdollinen yhteiskunnassa, jossa valtakulttuurista 
eroavien kulttuurien edustajat ovat pieni moninainen vähemmistö? Muutamien oppi-
laitosten käytännön vastauksia näihin vaikeisiin kysymyksiin käsitellään luvussa 6.3. 
Vähemmistöpolitiikkaan liittyvää lainsäädäntöä tarkastellaan luvussa 5.

Monikulttuurisella koulutuksella tarkoitetaan positiivista monikulttuurisuutta 
edistävää toimintaa ja koulutusta. Unescon määritelmä monikulttuurisesta koulutuk-
sesta on seuraava:

Education involving two or more ethnic groups and designed to help par-
ticipants clarify their own ethnic identity and that of others, reduce preju-
dice and stereotyping, and promote cultural pluralism and equal participation 
(UNESCO, IBE, Educational thesaurus) 

Monikulttuuriseen koulutukseen sisältyy ajatus integraatiosta, kulttuurisen moni-
muotoisuuden hyväksymisestä ja tukemisesta, oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. 
Monikulttuurinen koulutus pitää siis sisällään pyrkimyksen kulttuuriseen jatkuvuu-
teen, etnisten ja kulttuuristen ryhmien oman kulttuuriperinnön ja kokemusten säi-
lyttämiseen ja vaalimiseen, erilaisten oppimistyylien huomioimiseen, laadukkaan ja 
kulttuurisesti sopivan koulutuksen toteuttamiseen ja etnisen identiteetin tukemiseen. 
Monikulttuurinen koulutus on laadukkaan oppimisen tarjoamista kulttuurisesti ja 
etnisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. Kriittinen monikulttuurinen koulutus tun-
nustaa myös monikulttuuriseen koulutukseen mahdollisesti kuuluvan epävarmuuden 
ja ristiriidat. (Gay 1995: 159–160.) Johanna Lasonen (2005) erottaa monikulttuurisen 
koulutuksen ja kulttuurienvälisen koulutuksen. Hänen mukaansa monikulttuurinen 
koulutus sopeuttaa elämään ja työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä. Kult-
tuurienvälinen koulutus taas valmistaa toimimaan tulkkina ja välittäjänä kulttuurien 
välillä. (Lasonen 2005: 6.) Tässä oppaassa käytetään rinnan termejä monikulttuurinen 
ja kulttuurienvälinen. 

Monikulttuurisuuden voidaan nähdä ilmenevän koulutuksessa kolmella tavalla. 
Ensinnäkin monikulttuurisuus on sitä, että koulutustoiminnassa on mukana useiden 
kulttuuriryhmien edustajia. Toiseksi se on sitä, että koulutuksen järjestäjät osaavat 
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huomioida toiminnassaan ja käytännöissään erilaista kulttuuritaustaa edustavien opis-
kelijoiden ja yhteistyökumppaneiden lähtökohdat ja erityistarpeet. Kolmas määrittäjä 
monikulttuuriselle koulutukselle on, että se kehittää osallistujien kulttuurienvälistä 
osaamista ja edistää hyviä etnisiä suhteita. Koulutuksen järjestäjien monikulttuurinen 
ja kulttuurienvälinen osaaminen on tämän oppaan pääteemana.

3.2.3 Kulttuurienväliset ristiriidat ja niiden vähentäminen
Epävarmuus kuuluu monikulttuuriseen yhteisöön. Erilaisten ajattelu- ja käyttäytymis-
tottumusten vuoksi tilanteiden etenemistä voi olla kulttuurienvälisessä vuorovaikutuk-
sessa vaikeampi ennustaa, kuin yksikulttuurisessa ympäristössä. Kulttuurierot voivat 
aiheuttaa myös kulttuurienvälisiä ristiriitoja. Ristiriita voi syntyä joko erilaisista toi-
mintatavoista johtuvasta väärinymmärryksestä tai todellisesta näkemyserosta. Luvussa 
3.3 kuvataan monikulttuurisessa koulutuksessa mahdollisesti ilmeneviä kulttuurien-
välisiä arvo-, käsitys- ja kommunikaatioeroja. Osa kulttuurienvälisistä arvoeroista on 
niin perustavanlaatuisia, että vastakkaisen kulttuurin näkökulmaa on hyvin vaikeaa 
ymmärtää. Kulttuurienvälisiä ristiriitoja analysoitaessa on tärkeää muistaa, että niiden 
taustalla saattaa olla myös muita syitä kuin kulttuurierot, kuten instituution rakenteel-
linen rasismi tai siirtolaisuuteen/pakolaisuuteen liittyvät psyykkiset ongelmat (Wal-
hbeck 2003: 37). 

Kulttuurienvälisiä ristiriitoja voidaan selittää myös ryhmäpsykologian avulla.  
Ryhmienvälisiä ristiriitoja on tutkittu sosiaalipsykologiassa jo vuosikymmeniä. Konfl ik-
titeorian mukaan ryhmienvälisten konfl iktien syynä on kilpailu rajallisista resursseista. 
Konfl ikti voidaan välttää, kun ryhmillä on yhteinen tavoite, jonka saavuttamiseen tar-
vitaan yhteistyötä. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan ryhmien välille syntyy risti-
riitoja käytettävissä olevista resursseista riippumatta. Ryhmien jäsenet haluavat ylläpi-
tää positiivista kuvaa ryhmästään, koska ryhmän arvo vaikuttaa myös siihen kuuluvan 
yksilön itsetuntoon. Oman ryhmän arvoa ylläpidetään vertaamalla sitä muihin sosiaa-
lisiin ryhmiin. Positiivisen sosiaalisen identiteetin ylläpito johtaa helposti ryhmienvä-
liseen kilpailuun. Kilpailu arvostuksesta voi ilmetä mm. oman ryhmän suosimisena, 
ennakkoluuloina muita ryhmiä kohtaan ja muiden ryhmien syrjintänä. Seuraavassa 
määritellään muutamia tähän liittyviä käsitteitä: 

Toisen ryhmän arvostelun pohjana ovat usein stereotypiat. Stereotypiat ovat yleis-
tyksiä³  jonkin ryhmän tyypillisistä piirteistä. Ne voivat olla positiivisia tai nega-
tiivisia. Stereotyyppisessä ajattelussa kaikkia tietyn ryhmän edustajia pidetään 
samanlaisina. Stereotypiat loukkaavat, koska ne redusoivat yksilöiden monipuo-
lisen identiteetin vain yhteen ryhmäjäsenyyteen. Ihmisen näkeminen yksin ”kult-
tuurinsa kantajana” ei tee oikeutta hänen yksilöllisyydelleen. Lisäksi kulttuuriset 
stereotypiat perustuvat usein epäpäteviin yleistyksiin. Harvan stereotypian perus-
tana on niin suuri ja moninainen joukko tietyn kulttuurin edustajia, että otos olisi 
riittävä koko kulttuuria koskevan tiedon muodostamiseen. Media tuo usein esiin 
ääriesimerkkejä vieraan kulttuurin edustajien toiminnasta, sillä niillä on suurin 
uutisarvo ja paremman tiedon puutteessa kuva tietystä ryhmästä voidaan luoda 
näiden esimerkkien pohjalta. Stereotypioihin voi liittyä negatiivisia, halveksivia 
tunteita. Tällöin on kyse ennakkoluuloista.
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  Meillä on sekä henkilökohtaisia, ikävien kokemusten pohjalta syntyneitä ennak-
koluuloja että kulttuurisia ennakkoluuloja, jotka ovat vallalla lähiyhteisöissämme.
Kaikilla on ennakkoluuloja. Ennakkoluuloja voi purkaa pohtimalla kriittisesti 
niiden perusteita ja oikeutusta. Ennakkoluulot ovat asenne ja niiden yhteys yksi-
lön toimintaan ei ole suoraviivainen.

Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua, joka voi perustua tiedon puuttee-
seen tai ennakkoluuloihin. Syrjintä voi ilmetä ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa 
tai yhteisön/organisaation toimintakäytännöissä. Syrjintää määritellään tarkemmin 
luvussa 5, jossa esitellään Suomen syrjinnänvastaista lainsäädäntöä. Rasismi on 
”rotuun”4  tai etniseen taustaan perustuvaa syrjintää. Rasismi voi perustua ajatuk-
seen jonkun rodun tai etnisen ryhmän vallasta tai ylivallasta. Rodullista tai etnistä 
ylivaltaa ajavat liikkeet haluavat yleensä muodostaa yhteiskunnan, jossa vallitsee 
rotujen välinen arvojärjestys ja epätasa-arvoiset olosuhteet. Toinen rasismin muoto 
liittyy rotupuhtauden tavoitteluun, jonka tavoitteena on estää kielloin rotujen tai 
kulttuurien sekoittuminen. Kaikki rotujen tai kulttuurien sekoittamisen estämi-
seen pyrkivä toiminta ei kuitenkaan ole syrjintää5. Lisäksi on olemassa pelkoon 
perustuvaa rasismia, jossa vieraat nähdään uhkana, vaikka mitään arvohierarkiaa 
ei muodostettaisi. Tämänkaltainen rasismi on tyypillistä sorretuille tai hyökkäyk-
sen kohteeksi joutuneille (alkuperäis)kansoille. Kun rasistinen ajattelu on yhtei-
sössä yleisesti hyväksyttyä, syrjintä ilmenee vihamielisyytenä ja/tai alistamisena. 
Yhteisöissä, joissa rasismia ei julkisesti hyväksytä, on peitellympää uusrasismia, 
joka ilmenee muun muassa poissulkemisena.

Sosiaalipsykologiassa on pyritty vuosikymmeniä ratkaisemaan ryhmienvälisiä ristirii-
toja. Gordon Allportin (1954) mukaan kontakti vieraaseen ryhmään vähentää ryhmien-
välisiä ristiriitoja, ennakkoluuloja ja syrjintää. Hänen mukaansa toiseen ryhmään tutus-
tumisella on positiivinen vaikutus kuitenkin vain, kun kulttuurienvälinen kontakti 
tapahtuu tasavertaisten henkilöiden välillä, on luonteeltaan henkilökohtainen, kestää 
riittävän kauan ja tapahtuu suvaitsevaisuutta arvostavassa yhteiskunnassa. 

Allportin kontaktihypoteesia on kehitelty eteenpäin ja luotu kolme vaihtoehtoa 
onnistuneelle kohtaamiselle. Ensinnäkin ryhmienvälistä syrjintää ja ennakkoluuloja 
vähentää kohtaaminen, jossa korostetaan osapuolten yksilöllisiä ominaisuuksia. 
Ihminen ei ole yksin kulttuurinsa edustaja, vaan ennen kaikkea yksilö. Yksilön iden-
titeetin lukuisia puolia korostamalla voidaan nähdä, että kaikilla on jotakin yhteistä. 
Toiseksi ryhmienvälisen syrjinnän ja konfl iktien vähentämisessä auttaa yhteisen ryh-

³  Yleistysten ja karkeiden luokittelujen tekeminen on ihmiselle välttämätöntä, sillä tiedonkäsittelykapa-
siteettimme on rajallinen. Kategorisointi mahdollistaa moninaisen maailman hahmottamisen kokonaisuu-
tena.

4 Rotu on ihmispopulaatio, joka eroaa jollain tavalla toisesta samoin kriteerein määritellystä populaati-
osta. Yleisimmin käytetyt rodun määritelmät ovat perustuneet ihmisten välisille näkyville eroille erityisesti 
ihonvärissä ja kasvonpiirteissä. Käsitykset rodusta ja tietyistä rotujaotteluista ovat vaihdelleet kulttuurista 
ja ajasta riippuen. Ne ovat usein olleet kiistanalaisia. Sosiaalitieteissä biologinen rodun käsite on hylätty, 
sillä ulkoisten piirteiden mukaan luokiteltujen ryhmien ryhmänsisäinen geneettinen monimuotoisuus on 
yhtä suurta kuin ryhmienvälinen.  

5  Rotujen ja kulttuurien sekoittumista voidaan rajoittaa myös niiden ainutlaatuisuuden suojelun nimissä, 
uskoen samalla rotujen ja kulttuurien tasa-arvoon ja itseisarvoon. Tämänkaltaisen ajattelutavan joitakin 
muotoja kutsutaan rasialismiksi.
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mäidentiteetin luominen tai vahvistaminen. Vastakkaiset ryhmät pyritään sisäl-
lyttämään osaksi laajempaa ryhmää, jolla on yksi yhteinen tavoite ja yhteiset arvot. 
Yritysmaailmassa pyritään vähentämään yrityksessä työskentelevien ryhmien välisiä 
ristiriitoja luomalla vahva yrityskulttuuri. USA:n sulatusuuni on myös yksi esimerkki 
pyrkimyksestä sulauttaa kaikki erilaiset etniset ryhmät yhden kansallisen identiteetin 
alle. Kolmanneksi ryhmienvälisiä ennakkoluuloja voi vähentää kontakti, jossa todella 
puututaan ennakkoluulojen syihin ja pyritään purkamaan vääristyneitä käsityksiä. 
Kolmannen mallin kannattajat kritisoivat muita malleja siitä, että niiden suosima ongel-
mallisen ryhmäjäsenyyden merkityksen minimointi ei poista ryhmienvälisiä ristiriitoja. 
Ristiriidat voivat puhjeta uudestaan tilanteissa, joissa kyseinen ryhmäjäsenyys nousee 
merkittäväksi identiteetin määrittäjäksi. Ainoastaan ryhmienvälisten ristiriitojen avoin 
selvittäminen voi heidän mukaansa poistaa ennakkoluuloja. (Cappozza 2003, Brown 
1995: 260–266.)

Nykyään nämä kolme mallia nähdään toisiaan täydentävinä. Jokaisella mallilla on 
heikkoutensa ja vahvuutensa ja riippuu tilanteesta, mikä niistä sopii parhaiten. Kolme 
mallia on pyritty myös yhdistämään. Yhdistelmämallin mukaan onnistunut ryhmien 
kohtaaminen sisältää kaikki edellä mainitut mallit tietyssä järjestyksessä. Ensin on 
parasta edistää henkilökohtaista tutustumista. Sen jälkeen tulee purkaa tietoisesti ryh-
mienvälisiä ennakkoluuloja. Kun ryhmien edustajien välillä on henkilökohtaisia suh-
teita ja stereotypioita on purettu, voidaan luoda toimiva yhteinen ryhmä. (Cappozza 
2003.) Sosiaalipsykologian mallit ovat teoreettisia ideaaleja ja todellisuus on harvoin 
yhtä yksioikoinen. Olennaisessa osassa kulttuurien kohtaamisessa ovat yksilön asenteet 
ja kiinnostus vieraita kulttuureja kohtaan. Rasistiseen ideologiaan vahvasti uskovan 
ihmisen asenteita on hyvin vaikea muuttaa. Edellä kuvatut mallit ovat kuitenkin hyviä 
lähtökohtia positiivisen kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiselle. 

Monikulttuurisessa oppilaitoksessa on kulttuurisia ennakkoluuloja niin opettajilla 
kuin opiskelijoillakin. Tutustumiseen, yhteisöllisyyden luomiseen ja ennakkoluulojen 
purkamiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Oppaaseen haastateltujen yliopis-
ton täydennyskoulutuskeskuksen maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjien mukaan 
suvaitsevaisuuden edistäminen on tärkeä tavoite kaikissa monikulttuurisissa koulutuk-
sissa. He nostavat esiin maahanmuuttajien välisen suvaitsemattomuuden:

A: Se on myös yksi tavoite, että maahanmuuttajat keskenään oppii sitä suvait-
sevaisuutta. Et siinä on tietenkin paljon tekemistä, että me suvaitaan heitä ja 
he suvaitsisivat meitä, mut sit et he vielä keskenään suvaitsisivat toinen toisi-
aan, niin se on ehkä sellanen kaikista ongelmallisin asia. (Yliopiston täyden-
nyskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaopetuksen henkilökunnan haastattelu 
29.11.2005)

Yliopiston kansainvälisen maisteriohjelman edustajan mukaan erilaisuuden suvaitsemi-
sen kehittäminen on tärkeää opiskelijan arjessa selviämisen kannalta:

A: Vieraassa maassa asuvan on tärkeää oppia tulemaan toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa, sillä erilaisuuden kohtaaminen on hänelle arkea. Siksi hyvä 
monikulttuurinen opetus on vuorovaikutteista ja sisältää paljon ryhmätyös-
kentelyä erilaisten henkilöiden kanssa.  (Kansainvälisen maisteriohjelman 
henkilökunnan haastattelu 23.11.2005)

Monikulttuurisessa ryhmässä saattaa syntyä konfl ikteja muun muassa rotuun, uskon-
toon ja politiikkaan liittyen:
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B: Monikulttuuristen ryhmien kanssa on tullut kulttuurienvälisiä konfl ikteja 
luokkatilanteessa rotuun, uskontoon, politiikkaan, näihin isoihin kysymyk-
siin liittyen. Kyllä mä muistan, että siellä nyrkit pystyssä kerran oli joku iraki-
lainen ja iranilainen kaveri ja en muista, et miten siitä sitten selvittiin. Pitikö 
siinä sitten pistää tauko opetukseen ja ovet auki ja mennä välillä käytävään. 
Siinä oli ihan pelottava tilanne. Samaten on tullut uskontojenvälisiä ristiriitoja. 
Luokassa on syntynyt epäasiallista keskustelua, joka on pitänyt pistää poikki 
aika rajustikin. Että täällä opetellaan kieltä. Lisäksi on ollut sellaista, että joku 
ei-afrikkalainen kääntää selkänsä ja laittaa kädet puuhkaan ja sanoo, että minä 
en puhu musta mies kanssa. (Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen maa-
hanmuuttajaopetuksen henkilökunnan haastattelu 29.11.2005)

Kulttuurienvälisiin ristiriitoihin pyritään maahanmuuttajakoulutuksessa puuttumaan 
keskustelemalla asiasta:

A: Siitä usein keskustellaan. On käyty läpi ihan kaikenlaisia näitä monikult-
tuurisuusasioita, että mitkä on suomalaiset periaatteet: yhteiskunnassa ei saa 
syrjiä ja kaikki ovat tasa-arvoisia. Mutta en tiedä meneekö se sitten perille, 
kun se jää niin teoreettiseksi. Ei aina välttämättä voi mitään. (Yliopiston täy-
dennyskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaopetuksen henkilökunnan haas-
tattelu 29.11.2005)

Kulttuurienvälinen ymmärrys ja suvaitsevaisuus kehittyvät usein tehokkaimmin koke-
muksellisen oppimisen kautta. Monikulttuurisessa koulutuksessa voidaan simuloida 
toiseuden kokemuksia muun muassa roolipelien, elokuvien ja tarinoiden kautta. 

3.3 Koulutuksessa ilmeneviä kulttuurieroja
3.3.1 Erot arvoissa ja peruskäsityksissä
Yksi näkökulma analysoida kulttuurin vaikutusta toimintaan ovat erot kulttuurisissa 
arvoissa. Arvojen avulla yksilöt määrittävät hyvän ja pahan. Yksilöillä on sekä henkilö-
kohtaisia, että kulttuurisidonnaisia arvoja. Voimakkaimmat kulttuurienväliset konfl ik-
tit syntyvät usein juuri arvojen yhteentörmäyksestä. Kulttuuriset arvomme vaikutta-
vat toimintaamme kokonaisvaltaisesti, mutta kaikki kulttuuriset väärinkäsitykset eivät 
kuitenkaan johdu arvoeroista. Kyse saattaa olla myös jostakin huomattavasti yksinker-
taisemmasta asiasta, kuten tietyn sanan erilaisesta merkityksestä eri kielissä. 

Yksi merkittävimmistä arvoeroista toiminnan kannalta on se, painottuuko kult-
tuurissa enemmän individualistisuus vai kollektiivisuus. Individualistisissa kult-
tuureissa korostetaan yksilöä ja henkilökohtaisia saavutuksia. Yksilö on itse vastuussa 
toiminnastaan ja selviämisestään. Yhteisön toiminta perustuu jokaista yksilöä yhtäläi-
sesti koskeville velvollisuuksille ja oikeuksille. Individualistisissa kulttuureissa kasva-
tus tukee yksilön itsenäisen identiteetin ja emootioiden kehitystä, koskemattomuutta 
sekä riippumattomuutta muiden ihmisten mielipiteistä. Yksilön päätöksiä pidetään ryh-
mäpäätöksiä tärkeämpinä. Kollektiivisuutta painottavassa kulttuurissa taas sosiaalinen 
viitekehys on merkittävämmässä roolissa kuin yksilö. Kollektiivisen kulttuurin arvoja 
ovat sosiaalinen järjestys, tottelevuus, tradition kunnioittaminen ja itsekuri. Ihminen 
samaistuu voimakkaasti lähiyhteisöönsä ja sen arvoista, normeista ja päämääristä tulee 
hänen persoonallisuutensa kivijalka. Yksilö ei halua erottua joukosta vaan kuulua 
siihen. Välittömin lähiyhteisö on yleensä perhe. Yhteisö valvoo jäsentensä toimintaa 
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tarkasti ja yksilö kasvaa odottamaan tätä valvontaa. Yhteisön vaatimasta uskollisuu-
desta luopuminen on pahinta, mitä kollektiivisessa kulttuurissa voi tehdä. Yhteisö on 
yksilölle lämmön ja perusturvan takaaja. Kun individualistisissa kulttuureissa koulu-
tus tähtää yksilön elinikäiseen kehittymiseen ja oppimiseen, kollektiivisissa kulttuu-
reissa koulutuksen tehtävänä on pikemminkin opettaa miten pitäisi toimia. (Hofstede 
1991: 50–53, Schwartz 2003, Bennett 1998: 23–24, Chen & Starosta 1998: 46, 51–54, 
Gudykunst & Ting-Toomey 1988: 39–43, Kauhanen 2002.) Monissa tutkimuksissa on 
vertailtu kansallisten kulttuurien individualistisuutta ja kollektiivisuutta. Tutkimusten 
mukaan Suomi on melko individualistinen maa. Vielä individualistisempia ovat useat 
Länsi-Euroopan maat ja ennen kaikkea anglosaksiset maat. Muualla maailmassa arvot 
ovat kollektiivisempia.

On ehdotettu, että kollektiivisista kulttuureista tulevien koulutuksen tulisi olla 
opettaja/ohjaajalähtöisempää ja kollektiivisemmin orientoitunutta, kuin individualis-
tista kulttuurista tulevien (Sue 1997: 180). Arja Puurulan (2004) mukaan aikuiskas-
vatuksessa vallalla oleva itseohjautuvuutta ja opettajan ohjaajaroolia korostava oppi-
miskäsitys on hyvin individualistinen. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kaivattaisi 
aikuiskoulutukseen opettajia, jotka perustaisivat opetuksensa individualismin sijaan 
eettiseen opiskelijasta välittämiseen ja pitkäkestoiseen kasvun ja oppimisen tukemi-
seen. (Puurula 2004: 229.) Hofstede (1991) esittää muutamia esimerkkejä kollektiivisuu-
den ja individualistisuuden ilmenemisestä koulutuksessa: Kollektiiviseen kulttuuriin 
kuuluva opiskelija tekee valintansa osana yhteisöään, ei yksilönä, mikä tulisi huomi-
oida ohjauksessa. Kollektiivisen kulttuurin edustajat eivät välttämättä vastaa opettajan 
koko luokalle esittämiin kysymyksiin, koska yksilön ei tule pyrkiä erottautumaan ryh-
mästä. Vain kun opettaja määrää tietyn henkilön vastaamaan, hänellä on oikeus puhua. 
Kollektiiviseen kulttuuriin kuuluu myös oman sisäryhmän suosiminen. Kollektiiviseen 
kulttuuriin kuuluvan opettajan kuluu tarjota sukulaistensa lapsille erityiskohtelua. 
Individualistisessa kulttuurissa taas yksilön suoritukset ja tavoitteet ovat keskiössä. 
(Hofstede 1991: 61–63.)

Toinen kulttuurienvälinen arvoero syntyy siitä, arvostetaanko kulttuurissa enem-
män hierarkiaa vai tasa-arvoa. Hierarkiaan liittyviä arvoja ovat auktoriteetti, sosi-
aalinen valta, varakkuus ja nöyryys. Hierarkkisessa kulttuurissa merkittävässä ase-
massa olevat henkilöt olettavat ja hyväksyvät vallan epätasaisen jakautumisen. Näissä 
kulttuureissa on paljon vuorovaikutukseen liittyviä muodollisuuksia ja yksilön asema 
vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa. Tasa-arvoa korostavissa kulttuureissa sosiaaliset 
suhteet ovat horisontaalisia: ikä-, sukupuoli-, status- ja roolieroja pyritään minimoi-
maan. Sosiaalinen vuorovaikutus on näissä kulttuureissa vähemmän virallista ja suoraa. 
Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan voimakkaasti tasa-arvoa. Vielä voimakkaammin 
tasa-arvon on sanottu korostuvan ruotsalaisessa kulttuurissa. (Hofstede 1991: 27–31, 
Schwartz 2003.)

Koulutuksessa tasa-arvo/hierarkia ilmenee opettajan/ohjaajan ja opiskelijoiden väli-
sissä suhteissa. Tasa-arvoisessa kulttuurissa opettaja kohtelee opiskelijoita vertaisinaan 
ja opetus on opiskelijakeskeistä. Opettaja on oppimisen ohjaaja, jonka ei oleteta tietävän 
kaikkea, vaan enemminkin tukevan oppimista kokemuksensa pohjalta. Hierarkkisessa 
kulttuurissa opettajaa kunnioitetaan ja opiskelu on opettajajohtoista. Mitä vanhempi 
opettaja, sitä suurempi kunnioitus häntä kohtaan on. Opiskelija puhuu luokassa vain 
kun opettaja käskee ja opettajan näkemystä ei ikinä julkisesti kyseenalaisteta. Opettajan 
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oletetaan olevan kaikkitietävä. Moni maahanmuuttajaopiskelija on tottunut opettaja-
johtoisempaan opetukseen. Kunnioitus ja nöyryys opettajaa kohtaan voi estää opiskeli-
jaa muun muassa kritisoimasta tai pyytämästä apua.  (Hofstede 1991: 32–34.)

Kulttuurien välillä on havaittu eroa myös siinä, miten hyvin epävarmuutta ja 
yllättäviä tilanteita siedetään. Kulttuureissa, joissa täsmällisyyttä ja järjestelmällisyyttä 
pidetään tärkeänä, tilanteiden yllättävä muuttuminen aiheuttaa stressiä. Vähemmän 
organisoituneissa kulttuureissa taas käsitellään yllättäviä tilanteita joustavammin. Suo-
messa siedetään epävarmuutta Hofsteden (1991) mukaan keskimääräisesti. Koulutuk-
sessa epävarmuuden sietokyky näkyy avointen oppimisympäristöjen ja laajojen tehtä-
vänantojen määrässä. Kulttuureissa, joissa epävarmuutta siedetään heikosti, odotetaan 
tarkkaan organisoituja oppimistilanteita: tavoitteet on määritelty selkeästi, tehtävät 
ovat yksityiskohtaisia ja aikataulu on tarkka. (Hofstede 1991: 113, 119–120.)

Kulttuurit eroavat myös sukupuoliroolien merkityksessä. Maskuliinisissa kult-
tuureissa sukupuoliroolit ovat selkeät ja erotellut: miehen tulee olla itsevarma, vahva 
ja keskittynyt materiaaliseen menestykseen ja naisen vaatimaton, hellä ja suuntautunut 
elämän laadun parantamiseen. Maskuliinisissa kulttuureissa miesten ja naisten maa-
ilmat ovat erillään toisistaan. Feminiinisissä kulttuureissa sukupuoliroolit ovat osit-
tain sekoittuneet: nainen voi olla miehisiä ominaisuuksia vaativassa tehtävässä ja mies 
voi huolehtia perheestä ja kodista. Pohjoismaisten kulttuurien nähdään olevan hyvin 
feminiinisiä. Koulutuksessa sukupuolierojen merkitys voi näkyä maskuliinisista kult-
tuureista tulevien suhtautumisessa naisiin ja naisten oikeuksiin. Maskuliinisissa kult-
tuureissa naiset opettavat alaluokilla ja miehet yliopistossa. Toisaalta maskuliinisuus 
näkyy myös suorituskeskeisyydessä. Maskuliinisessa kulttuurissa menestyminen on 
opiskelijalle hyvin tärkeää. Feminiinisissä kulttuureissa taas solidaarisuus ja sosiaaliset 
kyvyt ovat arvostetumpia, kuin menestys, ja kilpailuhenkisyys voi olla jopa vähek-
syttyä. Feministisessä kulttuurissa ihanteellinen opiskelija on vaatimaton, kun taas 
maskuliinisessa kulttuurissa ihanteellinen opiskelija pyrkii olemaan paras. Tämä näkyy 
muun muassa eri maiden CV:n kirjoitustottumuksissa. Anglosaksiset maat ja Japani ovat 
koulutuksen suhteen hyvin maskuliinisia kulttuureita. Maskuliinisissa kulttuureissa 
heikko koulumenestys on häpeä. (Hofstede 1991: 90–91.) 

Kulttuureja voidaan erotella myös niiden universalismin/partikularismin kautta. 
Universalistisessa kulttuurissa kunnioitetaan tiettyjä yleisesti hyväksyttyjä normeja 
ja kohdellaan kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Partikularistisessa kulttuurissa taas 
normien seuraaminen riippuu tilanteesta. Tällaisissa kulttuureissa on yleisiä sääntöjä, 
mutta niitä rikotaan usein erilaisista tilannesidonnaisista syistä. Suomalainen kulttuuri 
on melko universalistinen. Koulutuksessa tämä näkyy siten, että yhteisiä sääntöjä olete-
taan usein noudatettavan tilanteesta riippumatta. (Trompenaars 1994)  

Yksi kulttuurienvälinen ero koskee tunteiden ilmaisua. Affektiivisissa kulttuu-
reissa ilmaistaan avoimesti tunteita myös julkisissa ja virallisissa tilanteissa. Neutraalia 
itseilmaisua arvostavat kulttuurit taas pidättäytyvät voimakkaiden tunteiden ilmaisusta 
ja suosivat objektiivisuutta ja etäisyyttä, etenkin virallisissa tilanteissa, kuten koulu-
tuksessa. Suomalaisessa kulttuurissa suositaan usein neutraalia itseilmaisua. Affektii-
visista kulttuureista tuleville neutraalius saattaa vaikuttaa siltä, etteivät ihmiset ole 
aidosti mukana ja kiinnostuneita siitä mitä tekevät. (Trompenaars 1994)  

Kulttuurinen aikakäsitys voi olla polykroninen tai monokroninen. Polykronista 
aikakäsitystä noudattavat tekevät useita asioita samanaikaisesti ja toiminnassa koros-
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tuu ihmisten osallisuus ja tapahtumien loppuun vieminen. Monokronisen aikakäsityk-
sen mukaan elävä taas keskittyy yhteen asiaan kerrallaan ja painottaa aikataulujen ja 
suunnitelmien noudattamista. Monokronisissa kulttuureissa ollaan voimakkaammin 
tehtäväorientoituneita. Polykronisessa kulttuurissa korostuvat ihmissuhteet. (Gudy-
kunst & Ting-Toomey 1988: 52–53.) Suomalainen aikakäsitys on melko monokroninen 
ja aikataulujen suhteen syntyy helposti kultturikolareita polykronisista kulttuureista 
tulevien kanssa.  

3.3.2 Erot viestinnässä
Eri kulttuureissa on erilaisia viestintäkäyttäytymistä sääteleviä normeja ja niiden luo-
mia odotuksia. Kieli- ja kommunikaatioerot ilmenevät muun muassa käsitteissä, koh-
teliaisuussäännöissä, ilmaisun suoruudessa, puheenvuorojen vaihtelussa, keskustelun 
tempossa, keskeytyksien ja päällekkäisyyksien sietämisessä sekä taukojen sallimisessa 
puheenvuoron sisällä. Eroja on myös siinä, miten keskustelukumppanit antavat ja vas-
taanottavat palautetta. Useimmilla ihmisillä on tapana tiedostamattaan soveltaa oman 
kulttuurinsa kommunikaation konventioita kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa ja 
tulkita muista kulttuureista tulevia samoin perustein kuin oman kieliyhteisönsä jäseniä 
(Müller-Jacquier 1998: 5).

Viestintäkumppania tulkitaan sekä sanallisen että sanattoman viestin perusteella. 
Myös sanaton viestintä on tärkeää tiedostaa, sillä kun sanallinen ja sanaton viesti ovat 
ristiriidassa, uskotaan yleisesti sanatonta viestiä. Sanattomassa viestinnässä kulttuurit 
eroavat muun muassa katsekontaktin määrässä ja laadussa, puhetta havainnollistavien 
ilmeiden ja eleiden käytössä, viestintään liittyvässä koskettelussa, puhe-etäisyydessä, 
äänen voimakkuudessa ja tunteiden välittymisessä äänestä.

Kiira-Maria Kirra (2000) on tutkinut suomalaisten kulttuurisidonnaista viestintää 
analysoimalla suomalaisten kuvaamia kulttuurien yhteentörmäyksiä (ks. kriittisten 
tilanteiden analyysi luku 6.2.2). Hänen aineistossaan hämmentäviä kulttuurienväli-
siä tilanteita olivat aiheuttaneet muun muassa heikko kielenhallinta, omasta kielestä 
vieraalle kielelle kääntäminen, sanojen painoarvon erot, käsitteiden merkityserot, 
ilmaisujen suoruus (mitä on kohteliasta sanoa ja mistä parempi vaieta) jne. Seuraavassa 
laatikossa kuvataan esimerkkinä ilmaisujen suoruutta koskevia kulttuurien yhteentör-
mäyksiä:  

Tiettyjen kulttuurien kielellinen ilmaisutapa on suomalaiseen verrattuna hyvin 
epäsuora, kun taas joidenkin kulttuurien ilmaisutavat ovat suomalaisista liian 
suoria ja töksähtäviä. Keskustelukumppanin epäsuora ilmaisutapa oli aiheuttanut 
Kirran (2000) tutkimuksen suomalaisille haasteita etenkin aasialaisten kanssa kom-
munikoitaessa. Aasialaisissa kulttuureissa osapuolten ”kasvojen” (positiivisen sosi-
aalisen arvon) säilyttäminen on viestintätilanteessa erittäin tärkeää. Siten negatii-
vista asioita ei ilmaista suoraan sanallisesti ja erimielisyys tuodaan esiin poistumalla 
tilanteesta tai olemalla hiljaa. Liian suoraksi ja epäkohteliaaksi suomalaiset olivat 
kokeneet mm. latinokulttuurin tavan arvostella ihmisen ulkonäköä tai omaisuutta. 
Suoraa ilmaisutyyliä suosiva puhuja siis ilmaisee näkemyksensä avoimesti ja kertoo 
haluistaan ja tarpeistaan eksplisiittisesti, kun taas epäsuoruuteen taipuvaisen kes-
kustelijan todellinen viesti kätkeytyy rivien väleihin.
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 Samaan kulttuuriin kuuluvat puhujat murtavat helposti koodin, jonka avulla pääsee 
käsiksi puhujan tarkoitusperiin, mutta kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa 
kontekstivihjeiden lukeminen on suurempi haaste. 

Suomalaista viestintää kuvataan usein vähäpuheisena, jäyhänä ja eleettömänä. Suoma-
laiset pitävät itseään usein muita huonompina viestijöinä, koska vertaavat viestintäänsä 
sellaisiin kulttuureihin, joissa puheen arvostus ja asema ovat erilaiset kuin meillä. Eri 
kulttuurien käsitykset sopivasta puheen määrästä kuitenkin vaihtelevat. (Kaukinen 
2004: 5.) Arabikulttuureissa tavoitteena on monimutkainen, rikas kielenkäyttö arki-
sissakin puhetilanteissa, kun taas esimerkiksi Pohjois-Euroopassa tavoitellaan pikem-
minkin Gricen puhemaksiimia ”älä anna enemmän tai vähemmän tietoa kuin on tarve”. 
Japanilaisilla puolestaan on tapana mennä vielä pidemmälle ja vähätellä sekä pitää 
taukoja puheessaan: heidän mielestään sanojen välissä olevalla hiljaisuudella on myös 
merkityksensä. (Gudykunst & Ting-Toomey 1988: 105–107.) Erilaisuus ei merkitse huo-
nommuutta. Esimerkiksi seuraavia suomalaiselle viestintäkulttuurille tyypillisiä piir-
teitä voidaan pitää myös vahvuutena:

• Suomalaiset puhuvat vain silloin, kun heillä on asiaa.
• Suomalainen lähestyy uusia tilanteita tarkkailemalla.
• Suomalainen kunnioittaa toisen yksityisyyttä ja jättää muut ihmiset rauhaan.
• Suomalaiset kunnioittavat toisten ihmisten mielipiteitä. Mielipiteet katsotaan osaksi 
 toisen ihmisen persoonallisuutta. Jos mielipide kyseenalaistetaan, kyseenalaistetaan 
 myös ihminen.
• Suomalainen katsoo, että hänellä on oikeus kuunnella.
• Suomalainen kuuntelu on hiljaista kuuntelua.
• Suomalaisille hiljaisuus ei ole häiriötekijä. (Sajavaara & Lehtonen 1996.)

Suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta vähäilmeisyydestä on kuitenkin hyvä mainita 
kulttuurienvälisessä viestinnässä, jottei viestejä ymmärretä väärin. Suomessa on myös 
tapana katsoa tiiviisti silmiin, mikä saattaa aiheuttaa epämukavuuden tunteita niille, 
joiden kulttuurissa katsekontakti ei ole yhtä kiinteä tai osoittaa kunnioituksen puu-
tetta. 

Kulttuureissa on eroja siinä, miten tärkeänä tietoa pidetään. Toisissa kulttuureissa 
hankitaan paljon tietoa ennen viestintätilannetta, eikä jätetä paljonkaan tilanteen ete-
nemisen varaan (mm. Saksassa ja Japanissa). Toisissa kulttuureissa taas luotetaan vah-
vasti osallistujien yhteiseen tietoon, mikä ilmenee vasta itse tilanteessa (esim. arabit 
ja latinot). Kulttuurien välillä on myös eroja siinä, missä järjestyksessä asiat esitetään. 
Länsimaiselle kulttuurille on tyypillistä, että puhuja esittää ensin varsinaisen asiansa ja 
perustelee näkemystään lyhyesti ja selkeästi. Itämaiselle viestintätyylille taas on omi-
naista, että perustelujen kautta kierrellään ja kaarrellaan kohti varsinaista asiaa. Itä-
maisen kulttuurin mukaan henkilö, jolla on eniten valtaa, voi esittää asiansa suoraan. 
(Kaukinen 2004: 8-9)

Lisäksi erilaiset sosiaaliset tilanteet vaativat tietyn ilmaisutyylin. Puherekisterin 
valinta, eli puheen muokkaaminen tilanteeseen sopivaksi, ei ole helppoa edes äidinkie-
lessä, sillä huomioon tulee ottaa hyvin monta eri tekijää: itse keskustelutilanne (insti-
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tutionaalinen vai vapaamuotoinen?), vastaanottajan asema, keskustelijoiden ikä, suku-
puoli ja heidän valitsemansa ilmaisutyyli akselilla virallinen–arkinen. Tehtävän vaati-
vuutta lisää se, että saman tilanteen sisällä uudet aiheet saattavat vaatia uutta rekisteriä. 
Puhetilanne muuttuu jatkuvasti. Kontekstivihjeiden huolellinen tarkkailu auttaa sekä 
rekisterin valinnassa että itse viestin vastaanottamisessa. Puheen rytmin, voimakkuu-
den, painotusten, nopeuden, intonaation ja tauotusten analysoiminen saattaa johtaa esi-
merkiksi puhujan yhteiskunnallisen aseman jäljille, mutta myöskään sanattoman vies-
tinnän osuutta ei sovi unohtaa. (Müller-Jacquier 1998: 12–14.)

3.3.3 Kulttuurierojen tarkastelun vaarat 
Tieto kulttuurienvälisistä eroista helpottaa kulttuurien yhteentörmäysten ymmärtä-
mistä. Kulttuurierojen tutkimusta kritisoidaan kuitenkin usein yksinkertaistamisesta. 
Kulttuurieroja pyritään usein luokittelemaan selkeiksi malleiksi, jotka kuvaavat käytän-
nön monimuotoista todellisuutta heikosti. Monissa malleissa tarkastellaan kansallisten 
kulttuurien eroja. Voidaan kuitenkin pohtia, onko monikulttuurisissa yhteiskunnissa 
enää yhtä selkeää kansallista kulttuuria? 

Kulttuurierojen tarkkailun on todettu myös lisäävän stereotypiointia (ks. määri-
telmä luku 3.2.3). Stereotypiat loukkaavat, koska ne kutistavat yksilöiden monipuoli-
sen identiteetin vain yhteen ryhmäjäsenyyteen. Yksilön kulttuuri voi myös muuttua. 
Kulttuurierojen tarkkailussa on vaarana, että ihmisiä luokitellaan hätiköidysti tietyn 
kulttuurin edustajaksi esimerkiksi ulkoisten piirteiden tai kansallisuuden perusteella. 
Yksilön kulttuuri rakentuu elämänkokemusten kautta. Useamman kuin yhden etnisen 
kulttuurin parissa kasvanut henkilö on todennäköisesti omaksunut piirteitä useam-
masta kuin yhdestä kulttuurista. Suomeen kauan sitten muuttanut henkilö voi kokea 
ajattelevansa ja toimivansa paljon enemmän suomalaisten, kuin maanmiestensä tavoin. 
Edistettäessä monikulttuurisuutta onkin tärkeää kehittää herkkyyttä kulttuurierojen 
havaitsemisen lisäksi myös samankaltaisuuden ja yksilöllisyyden havaitsemiseen.

Vaaroista huolimatta kulttuurieroja on kuitenkin tärkeää tuntea, sillä tietoisuus 
niistä helpottaa kulttuurienvälisten yhteentörmäysten tulkintaa. Kulttuurieroja voi-
daan huomioida yksilöllisyyttä ja moninaisia identiteettejä kunnioittavalla tavalla siten, 
että pyritään tietoisesti välttämään liian nopeita yleistyksiä ja annetaan jokaisen itse 
määritellä, mihin kulttuuriin hän kokee kuuluvansa. Luvun 6 lainaukset ja tapausker-
tomukset sisältävät muutamia käytännön esimerkkejä kulttuurierojen huomioinnista 
oppilaitoksessa. Erään maahanmuuttajien kouluttajan mukaan koulutuskontekstissa 
korostuvat etenkin opiskelijoiden kielitaitotaso, pohjakoulutus ja persoona, ei niinkään 
etninen kulttuuri: 

Maahanmuuttajaryhmät ovat heterogeenisiä, joten on käytettävä monipuoli-
sia menetelmiä. Uskonto ja kulttuuri eivät ole lähtökohtana, ja kansallisuus ei 
ole niin merkittävä kuin kielitaitotaso, koulutus ja persoona. Erot yksilöiden 
välillä ovat mielestäni suurempia kuin kulttuurien. Tietysti kulttuuri kannat-
taa ottaa huomioon, mutta ennen kaikkea persoonat, eri tyypit. (Maahanmuut-
tajien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 
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3.4 Kysymyksiä ja tehtäviä
• Mihin kulttuureihin koet kuuluvasi? Mitkä kulttuurit ovat erityisesti muokanneet 
 ajatteluasi ja toimintaasi? Minkälaisissa tilanteissa tiettyyn kulttuuriin kuulumisesi 
 korostuu? Oletko joskus välttänyt johonkin kulttuuriin kuulumisesi esiin tuloa?
• Mitä mielestäsi on suomalaisuus? Minkälaisia erilaisia tapoja on määritellä 
 suomalaisuutta?

Vertaa omaa käsitystäsi lähipiirisi käsitykseen suomalaisuudesta ja tutustu Suo-
messa asuvien ulkomaalaisten näkemyksiin suomalaisuudesta:
 • Schatz, Roman. Suomesta, rakkaudella – From Finland with love. WSOY  
  (Johnny Kniga) 2005. 
 • Guicheteau, Philippe. Sunnuntaikirjeitä Suomesta – Courrier de Finlande.   
  Tammi. 2003.

• Lue Nacirema artikkeli (liite 2) ja pohdi mitä kulttuuria se kuvaa. Vastaus löytyy 
 artikkelin lopusta. Etsi käytännön esimerkkejä vieraiden kulttuurien etno-
 sentrisestä tarkastelusta. Muun muassa matkaoppaat sisältävät usein etnosentristä 
 eksotisointia. 

• Mitä kulttuuriryhmiä kohtaan sinulla on epäluuloisia asenteita? Mistä ne ovat 
 peräsin? 

•  Minkälaisiin kulttuurienvälisiin ristiriitoihin olet törmännyt? Mistä ristiriita 
 syntyi? Olivatko syynä mahdollisesti kulttuurierot (mm. kommunikaatioerot 
 tai arvoerot), ennakkoluulot vai jonkin muu? Miten tilanne ratkesi? 
 Miten kulttuurienvälisiä ristiriitoja voitaisiin vähentää?

• Minkälaisten kulttuuristen arvojen koet painottuvan oman 
 työpaikkasi kulttuurissa? Mitkä arvot ohjaavat omaa toimintaasi? 
  Individualistisuus / kollektivistisuus
  Tasa-arvo / hierarkia
  Feministisyys / maskuliinisuus
  Korkea / alhainen epävarmuuden sietokyky
  Universalismi / partikularismi
  Tunteellinen / neutraali
  Polykroninen / monikroninen aikakäsitys

• Koetko kuvauksen suomalaisesta viestintätyylistä kuvaavan omaa 
 viestintätyyliäsi?
• Miten tieto kulttuurieroista voi tukea sinua ymmärtämään eri kulttuureista 
 tulevien asiakkaiden tai kollegojen toimintaa? Miten voit huomioida kulttuuri  
 eroja toiminnassa tekemättä liian hätäisiä yleistyksiä?
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4 Monikulttuurinen Suomi
Suomen väestöstä vain hieman yli 8 % puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. 
Suomi on Euroopan mittakaavassa yksi etnisesti homogeenisimpiä maita. Suomessa on 
kuitenkin ollut pieniä etnisiä vähemmistöjä jo vuosisatoja. Vanhoja etnisiä vähemmis-
töjä Suomessa ovat muun muassa suomenruotsalaiset, venäläiset, saamelaiset, romaanit, 
tataarit ja juutalaiset. 

Viimeisen viidentoista vuoden aikana etnisten vähemmistöjen määrä on alkanut 
kasvaa lisääntyneen maahanmuuton myötä. Maahanmuuttoa Suomeen on lisännyt eten-
kin paluumuutto-ohjelma ja turvapaikkaa hakevien pakolaisten määrän kasvu. Samalla 
Suomeen tullaan ulkomailta entistä enemmän myös opiskelemaan ja töihin. Työvoiman 
ja opiskelijoiden liikkuvuutta edistetään muun muassa Euroopan yhdentymisen ja 
väestön ikääntymisen nimissä. Viime vuosikymmenten lisääntyneestä pakolaisten, tur-
vapaikanhakijoiden ja paluumuuttajien vastaanotosta huolimatta avioliitto on edelleen 
yleisin syy muuttaa Suomeen. (Forsander 2004: 72.). 

Maahanmuuton ulkomailta Suomeen ennustetaan lähivuosina edelleen kasvavan. 
Väestömme ikääntyessä tarve vastaanottaa eri ammateissa toimivia työikäisiä ja nuoria 
ulkomailta kasvaa ja ulkomaisen työvoiman maahanmuutto lisääntyy. Kasvun nähdään 
kuitenkin olevan hallittua ja suhteellisen tasaista. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät 
Suomeen tulevat jatkossakin lähialueilta. 

Kysymyksiä ja tehtäviä:
Selvitä oman alueesi väestön monikulttuurisuutta tilastojen kautta: 

Mitä etnisiä vähemmistöjä alueella asuu?
Minkä eri kansallisuuksien edustajia alueella asuu ja minkä verran? 
Millä perusteella alueella asuvat ulkomaalaisryhmät ovat tulleet Suomeen (perhe-
syyt, työ, pakolaisuus, paluumuutto, opiskelu)? 
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5 Monikulttuurisuuden 
 edistäminen lainsäädän-
 nön ja julistusten avulla 
Unescon yleiskokouksen suvaitsevaisuusperiaatteiden julistuksessa korostetaan, että 
jokaisella on oikeus elää rauhassa kulttuurinsa mukaan:  

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden 
osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietä-
mistä, omasta vakaumuksesta luopumista tai sen heikentämistä. Se merkitsee, 
että ihminen saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että 
toiset pitävät kiinni omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että 
ihmisillä, jotka ovat luonnostaan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puheta-
pansa, käyttäytymismuotojensa ja arvojensa puolesta, on oikeus elää rauhassa 
ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, ettei kukaan saa väkisin tyrkyt-
tää näkemyksiään toisille. 

Unescon yleiskokouksen suvaitsevaisuuden periaatteiden julistus 
(1.4. artikla)

YK:n vuoden 2004 Inhimillisen kehityksen raportin teemana on kulttuurinen vapaus 
monimuotoisessa nykymaailmassa (Cultural Liberty in Today’s Diverse World). Raportti 
käsittelee monikulttuurisuutta hyvin monesta näkökulmasta. Ydinajatus on, että moni-
naisessa maailmassa jokaisella tulee olla oikeus elää oman kulttuurinsa mukaan. Toimi-
van monikulttuurisen yhteiskunnan rakentaminen lähtee kulttuurienvälisen tasa-arvon 
julkisesta edistämisestä. Tähän ei ole yhtä oikeaa tapaa:  

Accommodating people’s growing demands for their inclusion in society, for 
respect of their ethnicity, religion, and language, takes more than democracy 
and equitable growth. Also needed are multicultural policies that recognize dif-
ferences, champion diversity and promote cultural freedoms, so that all people 
can choose to speak their language, practice their religion, and participate in 
shaping their culture—so that all people can choose to be who they are. (…) 
Choices about recognizing and accommodating diverse ethnicities, religions, 
languages and values—are an inescapable feature of the landscape of politics 
in the 21st century. (…) However there are no easy—or one size fi ts all—rules 
for how best to build working multicultural societies. (UNHP Human Develop-
ment Report 2004: Cultural Liberty in Today’s Diverse World)

Lisääntyneen kulttuurisen moninaisuuden myötä kulttuurierojen huomioimiseen on 
alettu kiinnittämään Suomessa uudella tavalla huomiota yhteiskunnan eri kentillä. 
Aikaisemmin kulttuurierojen huomiointi on tarkoittanut pääasiassa vähemmistökiel-
ten oikeuksia ja uskonnonvapautta. Nyt huomiota on alettu kiinnittää vähitellen myös 
muihin kuin kieleen ja uskontoon perustuviin eroihin. Kielellisten erojen huomiointi on 
samalla tullut haasteellisemmaksi lukuisten eri vähemmistökielten myötä. Kulttuurien-
välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään syrjinnänvastaisen lainsäädännön 
kautta. 
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Suomen perustuslain mukaan ihmiset ovat samanarvoisia lain edessä. Ketään ei 
saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella, ellei tähän ole olemassa hyväksyttävää perustetta. Hyväksyttävä peruste tarkoit-
taa muun muassa sitä, että henkilöön liittyvän syyn perusteella voidaan soveltaa niin 
sanottuja positiivisia erityistoimia, joissa henkilön erityistarpeet huomioidaan. Suomi 
on sitoutunut myös kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, Euroopan ihmisoikeussopimuk-
seen ja Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan. Suomessa astui voimaan uusi yhdenvertai-
suuslaki helmikuussa 2004. Yhdenvertaisuuslaki tiukentaa tasavertaisuutta edistävää 
lainsäädäntöä ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia puuttua syrjintään. Lisäksi yhdenver-
taisuuslailla toteutetaan Euroopan neuvoston Suomea velvoittavat direktiivit etniseen 
alkuperään perustuvasta syrjinnästä (ns. rasismidirektiivi) ja työsyrjinnästä (työsyr-
jintädirektiivi). (SEIS 2005: 4-5.) Maahanmuuttajien oikeus säilyttää oma kielensä ja 
kulttuurinsa tuodaan esiin myös laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta (493/1999). Kotouttamislain (493/1999) mukaan kotoutu-
minen on maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja 
yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. (Laki maa-
hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999.).

Uuden yhdenvertaisuuslain mukaan valtion ja kuntien viranomaisilla sekä itsenäi-
sillä julkisoikeudellisilla laitoksilla on lakiin perustuen velvollisuus laatia suunnitelma 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassaan. Tämä koskee myös koulutuksen jär-
jestäjiä. (Opetushallitus 2005.) Esimerkiksi oppilasvalinta, opintosuoritusten arviointi ja 
kurinpito ei saa olla syrjivää sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. Syrjinnällä tarkoitetaan tekoa, joka asettaa yksilön tai kokonaisen ryhmän 
eriarvoiseen asemaan jonkin heidän piirteensä takia ilman hyväksyttävää perustetta. 
Syrjintää voi olla yksittäinen sana tai tilanne, tai se voi olla seurausta pysyvistä raken-
teista tai käytännöistä. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään välitön (suora) syrjintä ja välil-
linen (epäsuora) syrjintä, häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä jotakuta. 

Välitöntä syrjintä on silloin, kun henkilöä kohdellaan vertailukelpoisessa tilan-
teessa epäsuotuisammin kuin jotakuta toista, ja tämä aiheuttaa hänelle haittaa. Välitöntä 
syrjintää kohtaa esimerkiksi opiskelija, joka joutuu kulttuurisen taustansa takia niin 
vakavan kiusaamisen kohteeksi, että hän päättää jättää opintonsa kesken. Välillisessä 
syrjinnässä toimeenpannaan näennäisesti puolueettomia säännöksiä tai toimintatapoja, 
mutta samalla kohteena olevan henkilön erilaiset tarpeet, kyvyt tai elämäntilanne saat-
tavat hänet epäedulliseen asemaan muihin nähden. Välillistä syrjintää on esimerkiksi 
epärelevantin kulttuurisidonnaisen kielen käyttö valintakokeissa. Välitön ja välillinen 
syrjintä voivat olla tiedostettua tai tiedostamatonta toimintaa. Usein rakenteellisen syr-
jinnän huomaaminen on vaikeinta, koska kyse on tutuiksi käyneistä käytännöistä. Par-
haiten yhdenvertaisuus toteutuu kun sitä toteutetaan järjestelmällisesti niin virallisissa 
opetussuunnitelmissa kuin epävirallisemmissa yhteyksissä ja sosiaalisessa kanssakäy-
misessä. Yhdenvertaisuus ei toteudu oppilaitoksissa ilman huomiota ja seurantaa. Sen 
edistämisen ei tulisi olla ainoastaan vähemmistöryhmien, erityisopettajien tai opinto-
ohjaajien, vaan koko oppilaitosyhteisön asia. 
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Seis-projektissa on laadittu ”Muutu. Puutu. – Oppilaitoksen yhdenvertaisuus-
opas”. Opas on kattava ja käytännönläheinen tietopaketti yhdenvertaisuudesta. Se 
toimii hyvänä pohjana yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiselle ja yhdenvertaisuu-
den edistämiselle oppilaitoksen arjessa. http://www.yhdenvertaisuus.fi /mp/db/fi le_lib-
rary/x/IMG/11513/fi le/Muutu.Puutu.pdf..pdf 

Ensimmäinen korkeakoulutason syrjinnänvastainen suunnitelma tehtiin Helsingin 
yliopistossa vuonna 2001 ja sitä on esitelty laajasti hyvänä esimerkkinä yhdenvertai-
suuden edistämisestä:  

Helsingin yliopiston konsistori hyväksyi 14.12.2005 toisen syrjinnän vastaisen 
suunnitelman, joka perustuu uuteen yhdenvertaisuuslakiin. Suunnitelma käsittelee 
syrjintää iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suun-
tautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Suunnitelman mukaan 
yhdenvertaisuus on tavoite, jota Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään kai-
kessa toiminnassaan. Yliopisto on edelläkävijä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kos-
kevissa kysymyksissä ja luo moninaisuutta ja eroja arvostavaa ilmapiiriä. Tulevien 
asiantuntijoiden kouluttajana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana yliopisto on erityi-
sellä tavalla vastuussa siitä, että moninaisuuteen kannustetaan. Tasa-arvo ja ihmis-
ten moninaisuus koetaan yliopistossa voimavaraksi, joka rikastuttaa toimintaa ja luo 
hyvinvointia. Toiminnan lähtökohtana on ajatus siitä, että luovuus elää parhaiten 
yhteisössä, jossa ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuuden edistäminen on keskeinen osa 
henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämistä.

Suunnitelmassa esitetään paljon konkreettisia toimia, joilla yhdenvertaisuutta 
edistetään yliopistossa. Keskeisenä periaatteena on ottaa yhdenvertaisuus huomioon 
kaikessa yliopiston toiminnassa ja arvioida jo suunnitteluvaiheessa toimien mahdol-
lisia vaikutuksia yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Suunnitelma löytyy kokonai-
suudessaan sivuilta: http://www.helsinki.fi /henkos/tasa-arvo/syrjinnan_vastainen_
suunnitelma.htm (Helsingin yliopiston syrjinnänvastainen suunnitelma 2005.)

Etnistä alkuperää, kansallisuutta, ihonväriä, kulttuuritaustaa ja kieltä on käsitelty 
suunnitelmassa syrjintäperusteena seuraavasti: 

Helsingin yliopisto on kansainvälinen ja monikulttuurinen työ- ja opiskeluyhteisö, 
joka arvostaa kansainvälisyyttä osana kaikkia toimintojaan. Yliopistossa tehdään 
aktiivisesti työtä monikulttuurisuuden ja erilaisuuden ymmärtämisen puolesta ja 
rasismia vastaan. Yliopisto pyrkii myös vaikuttamaan suomalaisen yhteiskunnan 
monikulttuurisuuden lisäämiseksi. Monikulttuurisella yhteiskunnalla tarkoitetaan 
sellaista yhteiskuntaa, jossa erilaisen etnisen ja kulttuurisen taustan omaavat ihmi-
set elävät vuorovaikutuksessa keskenään ja jossa erilaisuus koetaan rikkaudeksi. 

Yliopistossa on paljon ulkomaisia tai ulkomaisen taustan omaavia työntekijöitä 
ja opiskelijoita. Suurin osa heistä tulee Venäjältä, Virosta, Kiinasta tai Saksasta. Suo-
messa on myös vanhoja etnisiä vähemmistöjä, kuten romanit ja saamelaiset. Syrjin-
nällä on erilaisia muotoja riippuen kohdehenkilön taustasta, esimerkiksi länsimais-
ten maahanmuuttajien kohtaama syrjintä on erilaista verrattuna afrikkalaisperäisten 
maahanmuuttajien syrjintään.



-26-

 Suomessa opiskelevista ulkomaisista tutkinto-opiskelijoista neljäsosa on kokenut 
syrjintää etnisen tai kulttuurisen taustansa vuoksi.  Eniten syrjintää ovat kokeneet 
afrikkalaiset ja oseanialaiset opiskelijat. Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat yli-
opistokoulutuksessa aliedustettu ryhmä, joten heidän edellytyksiään hakeutua yli-
opistokoulutukseen tulee parantaa. 

Rasismi perustuu ajatukseen, että eri ihmisryhmillä on erilaisia ominaisuuksia, 
jotka voidaan asettaa arvojärjestykseen. Kielteisiksi määritellyt ominaisuudet koh-
distetaan tiettyyn “rotuun” tai ihmisryhmään. Rasismi ilmenee ennakkoluuloina ja 
vihamielisenä käytöksenä maahanmuuttajia ja muita etnisiä ryhmiä kohtaan. 

Yliopistossa annetaan vieraskielistä opetusta kaikissa tiedekunnissa. Joissakin 
tiedekunnissa on vieraskielisiä opetuskokonaisuuksia, mutta yleensä vieraskielinen 
opetus on irrallisina kursseina. Yliopiston tavoitteena on vieraskielisen opetuksen 
jatkuva laadullinen kehittäminen ja määrän lisääminen. Lisäksi ulkomaisille opiske-
lijoille ja työntekijöille järjestetään tukipalveluita sekä yliopistossa toimimisen että 
suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen avuksi. Englanninkielistä informaatiota 
tulee tarjota niin paljon, että suomen ja ruotsin kieltä taitamattomat työntekijät 
ja opiskelijat voivat toimia tehtävissään. Vieraskielistä opetusta antavien yliopisto-
opettajien työtä tuetaan tarjoamalla heille henkilöstökoulutusta ja muita tukipalve-
luja. 

Ohjelmassa on lisäksi määritelty konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla syr-
jintää ehkäistään.  

Seurannan perusteella Helsingin yliopiston syrjinnänvastainen ohjelma toimii hyvin 
välineenä puuttua syrjintään. Ensimmäisestä suunnitelmasta seurasi kuitenkin vain 
vähän aktiivista kehittämistoimintaa. Tässä selvityksessä haastateltujen monikulttuu-
rista koulutusta kehittäneiden tahojen mukaan heidän monikulttuurisuuden kehittä-
misensä on lähtenyt liikkeelle käytännön tarpeista, eikä ylätason ohjelmien seuraami-
sesta:

Yliopistolla on tasa-arvo ohjelma, mutta se ei ole meillä mitenkään aktiivisesti 
käytössä, eikä meidän maisteriohjelmalla ole mitään erillistä tasa-arvo ohjel-
maa. Yliopiston ohjelma löytyy varmaan yliopiston nettisivuilta. Tasa-arvo 
toteutuu käytännön toiminnassa, mutta et jos näitä periaatteita täytyisi ruveta 
kirjaamaan ylös joksikin ohjelmaksi, niin kyllä vähän hankalaksi menisi. Se on 
meillä sellainen luonteva toimintatapa. 

Tasa-arvo on tärkeä arvo meidän toiminnassa. Sellainen tasa-arvo, ettei 
ketään suljeta pois meidän toiminnasta vaan annetaan nimenomaan kaikille 
väylä olla mukana ja tuoda oma panoksensa, ettei kukaan jää ulkopuolelle tai 
jää mahdollisuuksista pois. Se tasa-arvo toteutuu sillä, että otetaan ihmisten 
taustat ja tilanne huomioon. Ei meillä ole tullut mitenkään esille, että joku 
olisi kokenut, että toisen huomioon ottaminen loukkaisi toisen oikeuksia. Jos 
sellainen tulisi, niin silloin me varmaan niitä periaatteita lähdettäisiin teke-
mään opiskelijoiden kanssa. Mutta onneksi ei ole tarvinnut vielä laittaa siihen 
aikaa, koska jos tyhjältä pöydältä alkaisi abstraktisti tehdä jotain periaatteita, 
niin niistä tulisi helposti vain yleviä periaatteita jotka eivät tarkoittaisi mitään. 
(Kansainvälisen maisteriohjelman henkilökunnan haastattelu 23.11.2005)
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Yhdenvertaisuuden edistämisen sisällyttäminen organisaation strategiaan on tärkeää, 
sillä näin kulttuurienvälisen tasa-arvon noudattamiselle on viralliset perusteet. Stra-
tegian tulee kuitenkin olla hyvin käytännönläheinen, jottei kulttuurienvälinen tasa-
arvo jää vain tyhjiksi korulauseiksi. Selvitykseen haastateltujen organisaatioiden tapoja 
edistää kulttuurienvälistä tasa-arvoa käytännössä tarkastellaan tarkemmin luvussa 6.3.  

Kysymyksiä ja tehtäviä:
Miten kulttuurienvälinen tasa-arvo on huomioitu oppilaitoksesi toimintaa ohjaa-
vissa tavoitelauselmissa? Miten kulttuurienvälinen tasa-arvo näkyy oppilaitokses-
sasi käytännössä?

6 Monikulttuurinen     
 osaaminen 
6.1 Monikulttuurisen osaamisen ulottuvuudet

Hyvä perusajatus on se, että toista ihmistä ja kulttuuria tulee kunnioittaa ja 
arvostaa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas syntymämaahan, ammattiin, kau-
neuteen, terveydentilaan yms. katsomatta. Tämä arvokkuus perustuu siihen, 
että jokainen on Jumalan luoma. On siis muistettava yksilöiden ja ryhmien 
tasa-arvoinen kohtelu. Ja tavoitteena ei voi olla muuttaa toista ihmistä kaltai-
sekseen – tehdä maahanmuuttajasta suomalaista. (Maahanmuuttajien koulut-
taja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 

Ehkä tärkein huomioon otettava asia on omien ennakkoluulojen ja rasis-
min myöntäminen sekä käsittely. Yleisesti maahanmuuttajien koulutus ei vaadi 
sen ihmeempää osaamista kuin hyvää oman alan tietoa ja taitoa - ja avointa 
mieltä. Vieraiden kielten taitokaan ei aina ole välttämätön. Jokainen tekee töitä 
omalla persoonallaan ja yhtä oikeaa työtapaa ei voi määrätä tai määritellä - 
minun tapani tehdä ja toimia ei voi olla ainoa oikea; yhdessä tehden ja pohtien 
tulee hyvää jälkeä! (Maahanmuuttajien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuut-
tajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 

Termi monikulttuurinen osaaminen viittaa kykyyn reagoida ja toimia oikein eri-
laissa kulttuurienvälisissä tilanteissa. Tällainen lähtökohta voi johtaa ajatukseen, että 
monikulttuurisuudessa olisi kyse tempuista ja nikseistä, joiden avulla uusista tilanteista 
selvitään sujuvasti ja hallitusti. Valmiiden vastausten ja käyttäytymisohjeiden tarjoa-
minen monikulttuurisissa tilanteissa kohdattaviin monimutkaisiin kysymyksiin on 
kuitenkin mahdotonta. Pikemminkin arki monikulttuurisessa yhteiskunnassa haastaa 
jatkuvaan, avoimeen dialogiin yhdessä toimimisen periaatteista ja käytännöistä. (Hut-
tunen, Löytty ja Rastas 2005: 23.)
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Yksilön monikulttuurisen osaamisen osa-alueita on tutkittu paljon muun muassa 
kulttuurinvälisen viestinnän ja psykologian piirissä. Monikulttuurisen osaamisen ydin 
on toisen ihmisen kunnioitus ja pyrkimys asettua hänen asemaansa. Kulttuurienvälinen 
osaaminen on avointa ja joustavaa suhtautumista erilaisuuteen. Kulttuurienvälisessä 
kohtaamisessa tulisi pyrkiä ymmärtämään ja kärsivällisesti tulkitsemaan toisen toimin-
taa. Kulttuurienvälistä osaamista on halu oppia ymmärtämään mitä toinen tarkoittaa 
ja miten eri kulttuureissa toimitaan eri tilanteissa. Kulttuurienvälisen ymmärryksen 
rakentaminen vuorovaikutuksessa on ennen kaikkea osapuolten yhteistä neuvottelua 
merkityksestä. Hyvin tärkeä osa monikulttuurista osaamista on omien ja muiden virhei-
den salliminen ja epävarmuuden sietäminen. Se tekee ilmapiiristä oppimista tukevan. 

“Monikulttuurinen osaaminen kehittyy antamalla anteeksi itselleen ja toi-
sille.” (Maahanmuuttajien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Koulut-
tajan tukiaineisto.)

Monikulttuurinen osaaminen voidaan jakaa yleiseen ja kulttuurispesifi in. Yleinen kult-
tuurienvälinen osaaminen sisältää kulttuurien kohtaamiseen liittyvien ilmiöiden ja pro-
sessien, kuten etnosentrisyyden, kulttuurienvälisen viestinnän ja vieraaseen kulttuu-
riin sopeutumisprosessin ymmärtämisen. Kulttuurispesifi  tieto taas koskee tietyn kult-
tuurin erityispiirteitä. Tärkeä osa kulttuurispesifi ä tietoa on kulttuurinsisäisten erojen 
olemassaolon tiedostaminen. 

David Suen (1992) mukaan monikulttuurisen osaamisen osa-alueita ovat oman 
kulttuurin tiedostaminen, vieraiden kulttuurien tuntemus ja monikulttuuristen käy-
täntöjen kehittäminen. Koulutuksen järjestäjän kohdalla osa-alueet voidaan ymmärtää 
seuraavasti:

a) Oma kulttuuri: omien kulttuuristen arvojen ja lähtökohtien tuntemus, 
b) Vieraat kulttuurit: kyky asettua toisesta kulttuurista tulevien asemaan ja 
 arvioida koulutus/ohjaustoimintaa ja siihen liittyviä oheispalveluita heidän  

 näkökulmastaan  
c) Monikulttuuriset käytännöt: kyky tehdä sellaisia valintoja 
 koulutus/ohjaustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, että huomioi 
 erilaisen kulttuuritaustan omaavien opiskelijoiden kulttuurisen ja 
 yhteiskunnallisen viitekehyksen. (Sue et. al. 1992, Matinheikki-Kokko 1999:  

 42, Nissilä ja Lairio 2005: 206–207)   

Omien lähtökohtien arviointi on tärkeää, sillä jotta voi ymmärtää muiden erityispiir-
teitä, tulee ensin tiedostaa omat erityispiirteensä. Oman kulttuurin tarkastelu ei ole 
yksinkertaista, sillä kyky toimia tietyssä kulttuurissa ei anna suoraan kykyä ekspli-
koida sen hiljaisia oletuksia ulkopuolisille. Etniseen tai kansalliseen itseymmärrykseen 
kuuluvat stereotyyppiset sisällöt (esim. suomalaisuus akselilla sauna-sisu-Sibelius) eivät 
tässä työssä kanna pitkälle. Oman kulttuurin erityispiirteistä voi tulla tietoiseksi muun 
muassa tutustumalla vieraiden kulttuurien edustajien näkemyksiin käsityksistämme ja 
käytännöistämme. Omien lähtökohtien tiedostamiseen kuuluu myös omien asenteiden 
tarkastelu. Jokaisella on vieraita kulttuureja koskevia ennakkoluuloja ja stereotypioita, 
ja niiden oikeutusta on tärkeää arvioida kriittisesti. Lisäksi omien lähtökohtien arvi-
ointia tukee myös yleinen tieto kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta. Eräs maahan-
muuttajien kouluttaja kuvaa tämän osaamisalueen kehittymistä seuraavasti: 
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Omaa identiteettiä kannattaa pohtia. Mikä tekee minusta minut? Mitä itsel-
leni on tullut matkan varrella mukaan? Mitä olen oppinut vanhemmiltani, 
isovanhemmiltani, ystäviltäni, yhteiskunnalta yms.? Kuinka monet minulle 
selvät asiat ovat kulttuurisidonnaisia? Mistä voin luopua ja mistä en? Täytyy 
myös olla rehellinen itselleen. Eikä tarvitse yrittää olla sen parempi kuin on. 
Omat odotukset työn suhteen, samoin kuin omat vaikuttimet tehdä työtä tulee 
myöntää. Ja täytyy työstää eteenpäin niitä ajatuksia, joita itsestään löytää. 
Ylipäätänsä on käyttäydyttävä niin kuin käyttäytyisi muidenkin ihmisten 
kanssa. (Maahanmuuttajien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Kou-
luttajan tukiaineisto.) 

Monikulttuurinen kompetenssi ja osaaminen on sitä, että laittaa itsen-
säkin peliin ja on valmis sitten niitä omia käsityksiä ja itsestäänselvyyksiä 
kyseenalaistamaan. (Kansainvälisen maisteriohjelman henkilökunnan haastat-
telu 23.11.2005)

Erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä voi kehittää tutustumalla yleisiin kulttuuri-
eroihin (ks. luku 3.3) sekä tarpeen mukaan yksittäisiin vieraisiin kulttuureihin. Kaik-
kia kulttuureita ei ole ikinä mahdollista tuntea. Maailmakuvan ymmärtämisen rinnalla 
on tärkeää pyrkiä ymmärtämään vähemmistöryhmien sosiaalipoliittista todellisuutta 
ja maahanmuuttajien psyykkistä kotoutumisprosessia. Maahanmuuttajien kouluttajat 
kuvaavat tämän osaamisalueen kehittymistä seuraavasti: 

Mamujen kouluttajana voi kehittyä tutustumalla paremmin maahanmuuttajiin, 
liikkumalla heidän parissaan ja pyrkimällä ymmärtämään heidän kokemuksi-
aan maasta toiseen muuttamisesta. Kehittyä voi arvostamalla heidän kulttuuri-
aan ja heidän elämäänsä kotimaassaan. Näin opettajan näkökulma voi avartua: 
hän havaitsee, että mamut voivat muuttaa yhteiskuntaa ja heiltä voidaan saada 
arvokkaita asioita, jotka hyödyttävät suomalaista kulttuuria. (Maahanmuutta-
jien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 

Mamujen kouluttajana voi kehittyä opiskelemalla erilaisia kulttuureja 
(käytöstavat, makuasiat, pukeutuminen jne.) ja kieliä. Tietous eri kulttuu-
reista lisää opettajan arvostusta mamujen keskuudessa ja antaa neuvotteluva-
raa esimerkiksi juhlapyhistä puhuttaessa. (Maahanmuuttajien kouluttaja 2003, 
Lähde: Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 

Kuten luvussa 3.3.3 tuotiin esiin, vieraisiin kulttuureihin tutustuttaessa on kuitenkin 
tärkeää muistaa, että jokainen on ennen kaikkea yksilö ja pyrkiä välttämään hätiköity-
jen yleistysten tekemistä: 

On ymmärrettävä, että maahanmuuttajat eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä, 
jota voi käsitellä “klimppinä”, vaan suuri joukko yksilöitä, joiden tarpeet ovat 
erilaisia. Maahanmuuttaja on tärkeä nähdä somalialaisena lääkärinä tai venä-
läisenä opettajana eikä vain afrikkalaisena, muslimina tai itänaapurina. (Maa-
hanmuuttajien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiai-
neisto.) 

Monikulttuurisen osaamisen kolmas osa-alue on opiskelijoiden kulttuuritaustan huo-
miointi toimintakäytännöissä. Seuraavaan taulukkoon on listattu oppilaitoksen toimin-
nan osa-alueita, joissa monikulttuurisuus olisi hyvä huomioida:
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1. Opetussuunnitelma ja kurssit 
Koulutussuunnittelussa on tärkeää huomioida opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat ja 
edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia hyödyntää moninaisia kokemuksiaan. Yhtenä 
tavoitteena on hyvä olla opiskelijoiden kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen.

2. Oppiminen ja opettaminen 
Koulutuksessa tulisi huomioida opiskelijoiden erilaiset oppimiskäsitykset ja luoda 
yhteinen toimintaa ohjaava oppimiskäsitys. Kun aikuinen on tottunut kouluaikoinaan 
arvostamaan erilaista oppimiskäsitystä, uusien käsitysten ymmärtäminen voi olla vai-
keaa. Oppimiskäsityksen lisäksi myös käytännöt, kuten opiskelutavat ja arviointime-
netelmät, ovat erilaisia eri kulttuureissa. Niiden avaaminen on monikulttuurisessa ryh-
mässä tärkeää. Erilaisiin käytäntöihin tottunut opiskelija ei voi automaattisesti tietää, 
mitä häneltä odotetaan esimerkiksi ryhmätöissä tai itsenäisessä opiskelussa. 

3. Oppilaitoksen kieli ja murteet 
Monet opiskelijat puhuvat kotonaan eri kieltä tai käyttävät opiskelukieltä murtaen. 
Opiskelijan omaa kieltä tulisi arvostaa, vaikka samalla hänelle tulisi antaa välineitä 
oppia ns. standardoitua kieltä. Opetuksessa tulee käyttää ryhmän kielitaitotason 
mukaista selkokieltä. Opetuskielen käyttöä tulee vaalia, etenkin, kun opetuksen tavoit-
teena on oppia kyseistä kieltä. Kun ryhmässä on useita samaa kieliryhmää edustavia 
henkilöitä, kieli muuttuu helposti äidinkieleksi. Monikielisessä ryhmässä on tärkeää 
korostaa yhteisen kielen käyttöä, jottei kukaan tuntisi oloaan ulkopuoliseksi. On hyvä, 
jos ohjausta ja neuvontaa on tarjolla myös muilla kielillä kuin suomeksi. Opiskelijan 
tulee kuitenkin voida itse valita, haluaako hän yrittää käyttää suomea vai saada neu-
vontaa vieraalla kielellä. 

4. Opetusmateriaalit 
Oppimateriaalissa ja tehtävissä on tärkeää huomioida opiskelijoiden kokemusmaailma ja 
tarpeet. Materiaaleissa on hyvä näkyä myös muuta, kuin valtaväestön kulttuuriperin-
nettä. Mahdollisuus linkittää opittava omiin kokemuksiin ja hyödyntää olemassa olevaa 
osaamista lisää oppimismotivaatiota. Opiskelijan tulee kuitenkin voida itse valita, halu-
aako hän tuoda taustansa esiin vai ei. 

5. Valintakokeet ja tentit 
Kokeissa tulee kiinnittää huomiota kulttuurisidonnaisen kielen ja sisältöjen välttämi-
seen ja opiskelijoiden lähtötason huomioimiseen.

6. Oppilaitoskulttuuri ja piilo-opetussuunnitelma 
Yleisen asenneilmapiirin on hyvä olla avoimesti monikulttuurisuutta arvostava, jotta eri 
kulttuuritaustaiset opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleeksi.

7. Opiskelijan neuvonta ja ohjaus 
Hyvin erilaisesta kulttuurista tulevan opiskelijan ohjaustarve saattaa olla suuri. Ensin-
näkin suomalainen koulutusjärjestelmä ja toimintatavat voivat olla ulkomaalaiselle opis-
kelijalle vieraita. Toiseksi kieli ja kulttuurierot hidastavat kommunikaatiota ja ymmär-
rystä. Lisäksi vasta Suomeen muuttaneet opiskelijat kaipaavat usein neuvoa erilaisissa 
arjen kysymyksissä. Perusteellinen selkokielinen tiedotus, neuvonta ja ohjaus ovat 
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olennaisessa roolissa monikulttuurisen ryhmän kanssa toimittaessa. Opiskelijoilla saat-
taa myös olla erilaisia tottumuksia tuen hakemisessa ja joissakin kulttuureissa kynnys 
pyytää apua koulutuksen järjestäjältä saattaa olla suuri. Ohjausta voidaankin järjestää 
monin tavoin: opetuksen ohessa, vertaisryhmässä, oppilaitoksen neuvontapalveluissa, 
vapaamuotoisissa tilanteissa jne. 

8. Toiminnan kehittäminen
Toiminnan kehittämisessä ja palautteenkeruussa tulee huomioida opiskelijoiden kult-
tuuritausta. Epäsuoraa ilmaisutapaa suosivissa kulttuureissa negatiivista palautetta ei 
anneta suoraan. Siten kirjallisen palautteen kautta ei välttämättä saada selville opis-
kelijoiden todellisia mielipiteitä toiminnasta. Palautteen keräämiseen tuleekin kehittää 
vaihtoehtoisia tapoja. Esimerkkejä vaihtoehtoisista palautteenkeruutavoista esitellään 
luvussa 6.3. 

Oppilaitoksen monikulttuurinen osaaminen ilmenee sekä yksittäisten työntekijöiden 
ajattelussa ja toiminnassa että oppilaitosyhteisön ilmapiirissä, käytännöissä ja nor-
meissa. Oppilaitosorganisaation monikulttuurisen osaamisen sisältöjen kuvaus täyden-
tyy seuraavissa luvuissa. Luvussa 6.3 kuvataan haastateltujen koulutuksen järjestäjien 
käytännönläheisiä näkemyksiä monikulttuurisesta osaamisesta ja luvussa 6.4 kuvataan 
monimuotoisen henkilöstön merkitystä oppilaitoksen monikulttuuriselle osaamiselle. 
Ensin tarkastellaan kuitenkin kulttuurienvälisen osaamisen kehittymistä.

6.2 Monikulttuurisen osaamisen kehittyminen
6.2.1 Yksilön monikulttuurisen osaamisen kehittyminen
Yksilön monikulttuurinen osaaminen kehittyy kulttuurienvälisen oppimisen ja sopeu-
tumisen kautta. Sopeutuminen on usein tiedostamatonta ja se tapahtuu sekä toimin-
nallisella että psyykkisellä tasolla. Monikulttuuriseen ympäristöön sopeudutaan toi-
minnallisesti vähitellen yrityksen ja erehdyksen kautta oppimalla sekä mallioppimi-
sen kautta. Psyykkistä monikulttuuriseen ympäristöön sopeutumista on verrattu mihin 
tahansa suureen elämänmuutokseen. Uudenlaisen tilanteen ymmärtäminen ja hyväksy-
minen vie aikansa. Kulttuurienvälinen oppiminen on taas omien kulttuuristen käsitysten 
kyseenalaistamista ja maailmankuvan laajentamista. Monikulttuurisen osaamisen on 
usein kuvattu kehittyvän erilaisten vaiheiden kautta.

Tunnetuin psyykkistä sopeutumista kuvaavista vaiheteorioista on Obergin (1960) 
kehittämä nelivaiheinen u-käyrämalli kulttuurishokista. Tällä mallilla voidaan kuvata 
myös työntekijän monikulttuuriseen ympäristöön sopeutumista. Mallin mukaan vieraita 
kulttuureja kohtaava yksilö kokee ensin euforisen kuherruskuukausivaiheen. Kaikki 
on uutta ja jännittävää. Ensi-innostuksen laannuttua kulttuuri- ja tapaerot alkavat kui-
tenkin ärsyttää. Arjen sujuminen ei ole yhtä vaivatonta kuin suomalaisten asiakkaiden/
kollegojen kanssa ja tuttuja rutiineja tulee ikävä. Kuherruskuukausi muuttuu stressiksi 
ja tässä vaiheessa uutta monikulttuurista asiakaskuntaa/työyhteisöä kritisoidaan usein 
voimakkaasti. Vähitellen yksilö kuitenkin oppii selviämään uudessa tilanteessa ja arki 



tasaantuu. Vaiheiden kesto ja voimakkuus vaihtelevat yksilöllisesti. U-käyrämallia on 
kritisoitu ja kehitetty eteenpäin6. 

Bennett & Bennettin tunnettu malli kulttuurisen herkkyyden kehittymisestä kuvaa 
kulttuurienvälistä oppimista. Kulttuurienvälinen herkkyys merkitsee kykyä ymmärtää 
ja tunnistaa kulttuurienvälisiä ilmiöitä. Kulttuurisen herkkyyden kehittyminen tapah-
tuu etnosentrisyydestä kohti etnorelativistisuutta (ks. määritelmät luku 3.2.1). Bennet-
tien mukaan kulttuurisen herkkyyden kehittymisvaiheita on seitsemän. Näistä kolme 
ensimmäistä ovat lähempänä etnosentristä käsitystä ja muut lähempänä etnorelativis-
tista.

1. Kieltämisvaihe 
 Kieltämisvaiheessa yksilö ei kykene näkemään kulttuurieroja tai näkee ne hyvin 
 pinnallisesti. Eri tavoin käyttäytyvät ihmiset nähdään outoina ja vähä-älyisinä.
2. Puolustusvaihe 
 Puolustusvaiheessa kulttuurierot havaitaan ja ne nähdään hyvin negatiivisesti. 
 Puolustusvaiheelle on ominaista kulttuurien voimakas lokerointi ja oman ryhmän  
 näkeminen muita parempana.
3. Minimointivaihe 
 Minimointivaiheessa oleva yksilö korostaa kulttuurien yhtäläisyyksiä ja erilaisuuden 
 positiivisuutta.
4. Hyväksymisvaihe 
 Hyväksymisvaiheessa tunnustetaan kulttuuristen ristiriitojen olemassaolo. 
 Erilaiset arvot, normit, uskomukset ja tavat voivat aiheuttaa kulttuurien 
 yhteentörmäyksiä. Hyväksymisvaiheessa ollaan kiinnostuneita ratkomaan 
 kulttuurisia ristiriitoja ja tunnistamaan niitä.
5. Sopeutumisvaihe 
 Sopeutumisvaiheessa yksilö kykenee vaihtamaan kulttuurista perspektiiviä ja 
 toimimaan useamman kuin yhden kulttuurin pelisääntöjen mukaan.
6. Integraatio 
 Integraation saavuttanut yksilö on monikulttuurinen. Hänellä on eräänlainen 
 kulttuurinen marginaaliasema: hän ei elä osana kulttuuriaan, mutta ei myöskään 
 täysin erillään siitä. Hänen arvonsa, asenteensa, maailmankuvansa ja käsityksensä  
 ovat alati uudelleenmuotoutuvia ja relevantteja vain kulloisessakin tilanteessa. 
 (Bennett & Bennett 1996: 11, 15–25.)

Lonnerin mukaan kulttuurienvälinen osaaminen voi kehittyä monin tavoin. Ensinnäkin 
se kehittyy kokemusten kautta, kun elää vieraassa kulttuurissa ja/tai on tekemisissä 
vieraiden kulttuurien edustajien kanssa. Tietyssä kulttuurissa eläminen on paras tapa 
oppia ymmärtämään kyseistä kulttuuria. Toiseksi kulttuurienvälinen osaaminen voi 
kehittyä kulttuuritietouden opiskelun kautta. Kulttuureja on tutkittu paljon ja kulttuu-
reja koskevaa kauno- ja tietokirjallisuutta on laajasti saatavilla. Kolmanneksi kulttuu-

6Mm. Ward ja Kennedy ovat erottavat psykologisen ja sosiokulturaalisen sopeutumisen. Psykologinen sopeutuminen seuraa heidän 
mukaansa jossain määrin u-kaarta, mutta päinvastoin kuin alun perin oletettiin, eli päälaelleen käännettyä u-kirjaimen mallia. Psykolo-
gisesti yksilö kokee yleensä ensin stressiä. Sitten aletaan sopeutua, mutta lyhytaikaista stressiä koetaan vielä määräajoin. Sosiokulturaa-
linen sopeutuminen taas etenee oppimiskäyrän mukaan. Mitä pidempää yksilö vieraassa kulttuurissa oleskelee, sitä paremmin hän oppii 
selviämään sosiaalisista tilanteista. (Ward 1996: 131–132.)
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rienvälinen osaaminen voi kehittyä kulttuurienvälisen valmennuksen avulla, joka on 
erityisesti suunniteltu kulttuurienvälisen herkkyyden kehittämiseen. (Lonner & Hayes 
2004: 107.) 

Katri Jokikokko (2005) on tutkinut opettajien kulttuurienvälisen oppimisen edel-
lytyksiä. Hänen mukaansa opettajien kulttuurienvälinen ajattelu ja toiminta kehittyvät 
vähitellen monien tapahtumien yhteisvaikutuksesta, eikä niinkään yksittäisten elämän 
käännekohtien seurauksena. Hänen tutkimukseensa osallistuneiden opettajien kulttuu-
rienväliseen oppimiseen olivat vaikuttaneet merkittävät roolimallit, omat kansainväliset 
kokemukset ja toiseuden kokemukset, arjen tilanteet ja kohtaamiset sekä into ja sitou-
tuminen työhön. (Jokikokko 2005.) Oppaaseen haastatellut korkea-asteen koulutuksen 
järjestäjät kokivat tärkeänä oman monikulttuurisen osaamisensa kehittymiselle ensin-
näkin kosketuksen vieraisiin kulttuureihin. Eräs haastateltava on saanut kosketuksen 
vieraisiin kulttuureihin kotipiirissä ulkomaalaisten sukulaisten kautta:  

Mä olin kiinnostunu kielistä ja kaikista tällaisista kansainvälisistä ja kulttuu-
rienvälisistä asioista jo koululaisena. Se tulee kotoa, kun meillä on puoli sukua 
ulkomaalaisia. Kotona on myös aina puhuttu muita kieliä ja se on sillai itses-
täänselvää, että liikutaan maiden välillä ja asutaan eri maissa (Yliopiston täy-
dennyskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaopetuksen henkilökunnan haas-
tattelu 29.11.2005)

Toinen haastateltava painotti osaamisen kehittymisessä omia toiseuden kokemuksiaan 
ulkomailla:

Mä olin Pariisissa piikomassa kylmässä ullakkohuoneessa johon satoi ja kukaan 
ranskalainen ei voinut puhuakaan mun kanssa, kun olin hirveä maahanmuut-
taja. Kukaan muu kuin arabit ei meidän kanssa puhuneet. Siitä tuli sellaista 
näkemystä, että osaa asettua opiskelijoiden asemaan. Kyllä varmaan tämmönen 
oma kokemus on vaikuttanut. (Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen maa-
hanmuuttajaopetuksen henkilökunnan haastattelu 29.11.2005)

Hyvin tärkeänä samainen haastateltava koki oman monikulttuurisen osaamisensa kehit-
tymiselle myös kokeneempien kollegojen antaman roolimallin: 

Paljon omaan työhöni on vaikuttanut eräs opettaja, jonka tunteja sain seu-
rata harjoittelukurssilla. Hän oli jo silloin hyvin oppilaslähtöinen opettaja ja 
luokan vuorovaikutus oli hienoa. Myös huumoria ja lämmintä suhtautumista 
oli paljon mukana. Häntä olen pitänyt eräänlaisena “esikuvana” omassa työs-
säni, jos näin voi sanoa. Toinen tärkeä opettaja oli tuolta samalta harjoituskurs-
silta, hänkin hyvin huumorintajuinen ja opiskelijamyönteinen opettaja. Itse 
asiassa tällä pienellä parin viikon kurssilla oli paljon suurempi vaikutus kuin 
myöhemmillä paljon laajemmilla opinnoilla. (Yliopiston täydennyskoulutus-
keskuksen maahanmuuttajaopetuksen henkilökunnan haastattelu 29.11.2005)

6.2.2 Organisaation monikulttuurisen osaamisen     
kehittyminen
Oppilaitosorganisaation kulttuurienvälisen osaamisen kehitys on usein spontaania rea-
goimista uusiin tilanteisiin ja yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. Monikulttuu-
rinen tilanne on Suomessa verrattain uusi, eikä mitään vakiintuneita toimintamuotoja 
ole ollut olemassa. (Koponen 2004.) Erään maahanmuuttajien kouluttajan mukaan moni-
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kulttuurinen osaaminen kehittyykin jakamalla kokemuksia kollegojen kanssa ja kokei-
lemalla rohkeasti:

 
Tarvitaan pitkäjännitteisyyttä, kärsivällisyyttä ja myönteisyyttä. Kannattaa 
keskustella paljon kollegojen kanssa, sillä siten oppii käytännön tilanteiden 
hoitamista. Voi myös olla rohkea ja kokeilla. Jos homma ei toimi, niin koettaa 
sitten uudestaan eri tavalla. Kokeneetkaan kouluttajat eivät aina tiedä, miten 
asiat saa opiskelijoille perille. (Maahanmuuttajien kouluttaja 2003, Lähde: 
Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 

Organisaation kulttuurienvälinen oppiminen on vallitsevien käsitysten ja toiminta-
käytäntöjen kulttuurisidonnaisuuden tiedostamista, arviointia ja kehittämistä. Mari-
anne Teräs (2004) puhuu organisaation kulttuurienvälisestä oppimisesta näkymättömän 
näkyväksi tekemisenä. Teräksen mukaan organisaation kulttuurienvälinen oppiminen 
etenee seuraavasti:

Kuva 2: Organisaation kulttuurienvälisen oppimisen prosessi

Mukailtu Teräksen mallista (Teräs 2004: 42)

Ensin pyritään havaitsemaan ja tunnistamaan oman toiminnan kulttuurisidonnaisuus. 
Kulttuurierot tulevat usein esiin tilanteissa, joissa joku käytäntöihin tottumaton tuo 
esiin niiden outouden. Yksi hyvä tapa tunnistaa kulttuurienvälisiä eroja on kriittisten 
tilanteiden analyysi:
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Monikulttuurisessa ympäristössä toimittaessa tulee vastaan kummallisia ja joskus 
hämmentäviäkin tilanteita. Näitä tilanteita analysoimalla voidaan oppia ymmärtä-
mään vieraita kulttuureja paremmin ja kehittää kulttuurienvälistä osaamista. Kriitti-
nen tilanne on tapahtuma, jonka tilanteeseen osallistujat/osallistuja on kokenut jol-
lakin tavoin ongelmallisena ja hämmentävänä, joskus myös huvittavana. Tilanne on 
jäänyt vahvasti mieleen, koska yksilö on huomannut toimineensa jotenkin väärin, 
muttei ymmärrä miksi. Kriittisiin tilanteisiin liittyy monenlaisia vahvojakin tun-
nereaktioita yllätyksestä ja huvittuneisuudesta epävarmuuteen, ärsyyntymiseen, 
häpeään, loukkaantumiseen, järkytykseen, vihaan ja pelkoon. Tilannetta ei välttä-
mättä heti osata tulkita oikein. Vahvojen negatiivisten tunnereaktioiden vallassa se 
nähdään helposti oman kulttuurin kautta ja vasta ajan kuluessa sitä voi neutraalisti 
analysoida ja ymmärtää kohdekulttuurin näkökulmasta. (Kirra 1999: 39–47; Salo-
Lee & Winter-Tarvainen 1995: 81–85.)

Tapoja kriittisistä tilanteista selviämiseen on monenlaisia. Joku hyödyntää 
metakommunikaatiota, eli analysoi ja selittää toimintaansa vastapuolelle ymmärret-
tyään sen johtuvan kulttuurienvälisestä erosta. Toinen pyrkii unohtamaan kipeän 
ja hämmentävän kokemuksen. Kolmas kääntää tilanteen mielessään itselleen edul-
liseksi. Mikäli kriittisiä tilanteita ei käy läpi analysoiden niitä kulttuuristen erojen 
(ks. luku 3.3) ja muiden mahdollisten syiden (ks. luku 3.2.3) valossa, ne saattavat 
häiritä vieraan kulttuurin edustajien kanssa toimimista jatkossa. Kriittinen tilanne 
voi johtua muun muassa verbaalisten tai non-verbaalisten kommunikaatiotapojen 
eroista, erilaisesta tapakulttuurista, erilaisista instituutioista ja sosiaalisesta jär-
jestyksestä tai erilaisten arvojen korostumisesta. (Kirra 1999: 39–47; Salo-Lee & 
Winter-Tarvainen 1995: 81–85.) 

Kriittisten tilanteiden pohtiminen on hyvä tapa kehittää monikulttuurista 
osaamista. Oikeiden tulkintojen tekeminen ei kuitenkaan ole helppoa. Tilanteista 
on hyvä keskustella yhdessä, parhaassa tapauksessa myös kyseessä olevan vieraan 
kulttuurin edustajien kanssa. 

Kun käytäntöjen ja/tai käsitysten erilaisuus on tiedostettu, niitä voidaan vertailla. 
Etnosentrisestä näkökulmasta oma käytäntö nähdään aina parempana. Vertailussa olisi 
tärkeää pyrkiä tarkastelemaan neutraalisti molempien käytäntöjen hyviä ja huonoja 
puolia. Sitten voidaan neuvotella lähdetäänkö nykyisiä käytäntöjä muuttamaan. Vaikka 
käytännöt säilytettäisiin ennallaan, erojen tunnistaminen ja pohtiminen helpottaa jat-
kossa käytäntöjen kuvailua ja perustelua erilaisiin käytäntöihin tottuneille. 

Toimintakäytäntöjen kriittinen arviointi on raskas prosessi ja sisältää muutosvas-
tarintaa. Siten organisaation monikulttuurisen osaamisen kehittyminen onkin usein 
ennemmin yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuvaa sopeutumista, kuin toiminta-
käytäntöjä radikaalisti muokkaavaa uudistavaa oppimista. 

Seuraavassa luvussa esitellään opasta varten haastateltujen koulutuksen järjestä-
jien kulttuurienvälistä osaamista ja sen kehitystä. Haastatellut ovat kehittäneet erilaisia 
tapoja selvitä tilanteessa, jossa opiskelijat edustavat eri kulttuureja. He kuvasivat haas-
tattelussa myös kulttuurienvälistä oppimistaan.
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6.3 Tapausesimerkkeinä kahden korkea-asteen   
 oppilaitoksen monikulttuurinen osaaminen 
6.3.1 Yliopiston kansainvälisen maisteriohjelman hyvät   
 monikulttuuriset käytännöt 

Ensimmäisenä tapausesimerkkinä esitellään englanninkielisen, EU/ETA maiden ulko-
puolelta tuleville opiskelijoille suunnatun maisteriohjelman hyviä monikulttuurisia 
käytäntöjä. Maisteriohjelma toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä. Selvitykseen 
haastateltiin koulutusohjelman suomalaista tutkimusjohtajaa ja suunnittelijaa. Haas-
tateltujen monikulttuurinen osaaminen on kehittynyt kansainvälisten kokemusten 
kautta. He ovat työskennelleet ulkomailla tutkimus- ja opetustehtävissä ja/tai ohjanneet 
ulkomaalaisia opiskelijoita Suomessa.  
Maisteriohjelman järjestäjät korostavat, ettei kukaan voi tuntea kaikkia kulttuureita. 
On kuitenkin hyvä, että koulutuksen järjestäjillä on tietoa ja kokemusta joistakin vie-
raista kulttuureista: 

A: Se on ihan mahdotonta, että tuntisi täydellisesti kaikkien taustat ja pystyisi 
ilman aksenttia puhumaan kaikkien kanssa eri kielillä. Eihän ne opiskelijat 
edes tule hakemaan sellaista. Ne tulee tutustumaan erilaiseen. Joskus natsaa, 
että on opiskelijoita sellaisilta alueilta, joiden kulttuurista on erityisosaamista, 
että pystyy jollakin kielellä keskustelemaan, mutta ei se oo sen monikulttuu-
risuuden ideana.
A: Eli siis se osaaminen on varmaan sitä, että annetaan aikaa ja luodaan se 
tilanne, että on tervetullut olo. Eikä sinänsä sitä, että osaa kaiken jokaisen 
kielestä ja kulttuurista. Ei se voi perustua siihen. Mut on tietysti hyvä, että 
tuntee joitakin kulttuureita hyvin. On hyvä, että ne osaamisalueet niillä jotka 
koulutuksen järjestämisessä on mukana, on erilaisia.

Monikulttuurisen ryhmän hallitsemiseen ei myöskään ole mitään yksinkertaista resep-
tiä:

A: Eikä oo sellasta listaa, jonka vois tehdä, että jos on viidestä maanosasta, niin 
sitten otetaan tällaiset säännöt, ja jos kolmesta vaan ni tällaset, ja jos yhdestä 
ni tällaset. Eurooppalaisetkin eroavat jo niin paljon keskenään. Eikä voi sanoa, 
että aasialaisillakaan olisi edes millään tärkeillä alueilla yhtenäistä kulttuuria ja 
käytäntöjä. Et hyvin erilaisia lähtökohtia.

Maisteriohjelman monikulttuuriset toimintakäytännöt ovat yhdistelmä järjestäjien 
uransa aikana kokeilemia ja hyviksi toteamia toimintamalleja sekä opiskelijaryhmän 
mukaan muokkautuvia käytäntöjä. Tärkeä osa monikulttuurista osaamista on jousta-
vuus:   

A: Pitää luottaa toimijoihin ja antaa liikkumavaraa. Monikulttuurisen ryhmän 
kanssa toimittaessa on tärkeää, että voidaan reagoida sen ryhmän mukaan. Se 
edellyttää, että on tavoitteet selvillä, materiaalit on kerätty huolella ja kaikki 
pelaa. Et semmonen ammattimainen ote ja jopa jämäkkyys selkeissä asioissa. 
Mutta sitten niissä asioissa missä pitää olla joustoa, on kans joustoa. Jos kai-
kissa asioissa joustetaan vähän, niin se on äärettömän stressaavaa. Jos taas ei 
jousteta ollenkaan, niin osalle toimintatavat saattaa mennä ihan kohalleen ja 
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osalle ei, ja sitten ei saavuteta niitä tavoitteita mitä tällä ohjelmalla on, ei tuu 
niitä korkeita oppimistuloksia. 
B: Mä oisin kans samaa mieltä, että vähintään puolet, mut korkeintaan 80 pro-
senttia voi olla sellaisia käytänteitä jotka aina toistuu, että aina on oltava myös-
kin se jouston vara ja tutustuttava siihen ryhmään ja sen kautta sitten tehtävä 
niitä käytänteitä ryhmäkohtaisesti. 

Koulutuksessa pyritään siis osittain muokkaamaan käytäntöjä ryhmän tarpeiden 
mukaan, mutta kaikessa ei voida joustaa, vaan joustamisen mahdollistavat jämäkät 
peruskäytännöt. Esimerkki joustavasta käytännöstä on kurssien suorittaminen. Kou-
lutuksessa suositaan ryhmätöitä, koska silloin jokainen voi osoittaa osaamisensa itselle 
parhaiten soveltuvalla tavalla:

A: Se syntyy siitä ryhmästä. Yks lukee enemmän, toinen kirjoittaa enemmän 
ja kolmas osallistuu enemmän. Toisella mitataan sitoutumista yhdessä asiassa 
ja toisella toisessa. Sen opettajan tai fasilitaattorin tehtävä siinä on sitten pitää 
huoli siitä, että kaikki antaa panoksensa jossain, tai muuten koetaan epäoi-
keudenmukaiseksi, että yks on vapaamatkustaja ja toiset tekee. Mutta samoja 
asioita ei voi odottaa kaikilta, ja sen takia se ryhmässä tekeminen on hyvä. Siis 
vaaditaan lopputulokselta sama, se rima on kaikille sama, mutta että eri tavoin. 
Aina sellainen kohtuullisuus, että ajatellaan et jos toinen on englanninkielinen 
äidinkieleltään niin sen on varmaan helpompi keskustelemalla puhua ja sitä 
kautta sitoutua. Toinen taas ottaa sen kiinni lukemalla ja tutkimalla sitä asiaa. 
Mut rima on kaikille sama. 

Maisteriohjelman järjestäjien mukaan monikulttuurisen ryhmän kanssa toimiminen 
eroaa suomalaisen ryhmän kanssa toimimisesta siten, että käytäntöjä tulee avata ja selit-
tää tarkemmin:  

A: Monikulttuurinen osaaminen on sitä, että ottaa huomioon sen mistä opis-
kelijat tulee ja sitä enemmän käydään itse proseduuria läpi mitä erilaisemmista 
paikoista on osallistujia ja kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelijoiden 
kesken syntyy luottamusta. Sen kautta vasta sitten pääsee eteenpäin. Suoma-
laisten kanssa taas, jos ei ole kovin monenlaisia taustoja ja monenlaisista kult-
tuureista tulleita, niin voidaan mennä suoraan asiaan ja pitääkin mennä. Jos 
siinä käydään proseduuria ja ryhmäytymistä pari ensimmäistä kertaa läpi niin 
opiskelijoista alkaa tuntua, että toiminta on ihan leikkiä ja laulua. 

Monikulttuurista toimintaa tukee ryhmäytymisen ja luottamuksen syntymisen edis-
täminen. Monikulttuurisessa ryhmässä on tärkeää osoittaa, että jokainen on tervetul-
lut ja hyväksytty. Kun opiskelijat ja opettajat tuntevat toisensa, neuvoa on helpompi 
kysyä ja on mahdollista huomioida paremmin jokaisen erityistarpeet. Kun luottamus 
on syntynyt, opiskelijat antavat myös helpommin anteeksi, jos heidän erityistarpeitaan 
ei ole osattu tai muistettu huomioida. Koulutuksen järjestäjät luovat luottamuksellisen 
suhteen opiskelijoihin monipuolisen vapaa-ajan toiminnan ja säännöllisten tapaamisten 
kautta:  

A: Niitä toiminnan pelisääntöjä täytyy sitten luoda ja ylläpitää. Meillä on 
paljon sosiaalista toimintaa ja pidetään vapaa-ajan toimintojakin yhdessä, että 
säilyy se ryhmän kiinteys ja näkemys siitä missä mennään. Oman sitoutumisen 
osoittaminen on tärkeää. Se luo luottamusta. Se suomalaisilta usein unohtuu, 
että täytyy itsestään vähän panostaa, näyttää että haluaa olla läsnä silloinkin 
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kun ei ole pakko. Se voi olla vähän vaikeaa, kun meillä, meidän kulttuurissa 
ajatellaan tuntien ja opetuksen tavoitteiden kautta ja sillai rationaalisesti. Et 
meiän täytyy oikeen niinku miettiä että nää tulee sitten tehtyä, ettei se oo 
vaan sitä opetusta ja sitä virallista, sitä säänneltyä. Että se (yhteisöllisyyden 
luominen) on mun mielestä enemmänkin niinku se avain siihen osaamiseen. Se 
osaaminen hankitaan siitä ryhmästä joka on. (…) Varmaan se sellainen yhtei-
nen osaaminen on sitä, että uskalletaan jättää tilaa ja aikaa ihan oikeesti niinku 
ryhmäytymiselle ja yhdessäolemiselle, ja hyväksymisen osoittamiselle, että 
oot tervetullu ja hyväksytty.
B: Se on tosi tärkeä, sen luottamuksen luominen siihen opiskelijaryhmään, et 
todella ne ajattelee, että (henkilökunta) on saatavilla heille. Kun he luottaa mei-
hin ja näkee että me ollaan saatavilla, niin se tavallaan myöskin antaa sen, että 
jos joskus siitä kompetenssista jotain puuttuu ja jossain tapahtumassa me ei 
olla osattu huomioida jotain, niin opiskelijoilla on sellainen luottamus meihin, 
että me ei olla tehty sitä loukataksemme heitä. He näkevät, että mekin ollaan 
ihmisiä ja virheitä sattuu. Nyt me ei osattu tässä ruoassa, tässä illanvietossa 
huomioidakaan jotakin. Sitä ei sitten toivoaksemme koeta loukkaavaksi vaan 
se on vaan osa toimintaa ja kaikennäköistä sattuu, aina ei muista sitä laktoosi-
tontakaan ruokavaliota. 

Haastattelussa tuli esiin muutamia esimerkkejä siitä, miten kulttuurierot näkyvät kou-
lutuksen järjestämisen arjessa. Yksi tällainen esimerkki on palautteenantotottumusten 
kulttuurisidonnaisuus:

B: Tuntuu, että se on kulttuurikohtaista myöskin se, että koetaanko niin, että 
kun annetaan palautetta niin että siinä voidaan kritisoida, että on oikeus sanoa 
mitä voisi kehittää. Aika paljon tuntuu välillä tulevan palautetta myöskin niin, 
että kaikki oli mukavaa ja kivaa ja mielenkiintoista. Mutta väkisin me ei myös-
kään voida mennä sanomaan, että teidän on nyt sitten kritisoitava meitä ja 
teidän on myöskin ne negatiiviset asiat sanottava. Et se ei oo luontevaa ja se 
palaute on sitten sen mukaista, miten ihmiset ovat tottuneet toimimaan. 
A: Siinä sitten tällaiset vapaa-ajat ja keskustelut auttaa. Sitä kautta pystyy 
saamaan esiin näkemyksiä. 

Palautteen antotottumuksissa näkyy kulttuurisen ilmaisutavan suoruus (ks. luku 3.3.2) 
ja mahdollisesti myös hierarkia. Epäsuoran ilmaisutavan kulttuurista tulevat eivät hel-
posti ilmaise negatiivisia mielipiteitään suoraan ja hierarkkisesta kulttuurista tuleva ei 
kritisoi ylemmässä asemassa olevaa. Toinen haastateltavista toi esiin myös yhden käy-
tännön esimerkin kulttuurien yhteentörmäyksestä:

A: Kerran eräs amerikkalainen opiskelija sai graduseminaarissa tiettyjä paran-
nusehdotuksia työhönsä ja nosti metelin seuraavassa seminaarissa, kun seu-
raavasta työstä ei mainittu kaikkia samoja ongelmakohtia. Hän oli sitä mieltä, 
että jos joku on tehnyt virheen ja se on korjattu, niin se ei saa näkyä enää 
muiden töissä. Hän ei voinut hyväksyä sitä, että seminaariin tullaan niin val-
mistautumattomasti ja ollaan ilman tavoitteita. Tilanne oli aika hankala. Hän 
oli tottunut huippuarvosanoihin, eikä kestänyt kritiikkiä. Suomessa jokainen 
saa tehdä omat virheensä, eikä siitä tehdä suurempaa numeroa. Suomalaisilla ei 
ole samanlaista kasvojen menettämisen ongelmaa. Jos joku on tehnyt virheen 
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ja se on korjattu ja toinen tekee saman virheen, mutta siitä ei muisteta mainita, 
asiasta ei nosteta äläkkää. Mä opin siitä, että ryhmädynamiikan muodostumi-
nen on se ensimmäinen juttu. Sitten kun hommat on jo vauhdissa, niin sitä 
on enää myöhäistä tehdä. Se täytyy rakentaa pitkän ajan kanssa ja luoda ne 
pelisäännöt selväksi.

Esimerkissä tulee esiin maskuliinisen kilpailu- ja suorituskeskeisen kulttuurin ja femi-
niinisen yhteistyötä korostavan kulttuurin ero (ks. luku 3.3.1). Amerikkalainen opis-
kelija on hyvin kilpailuorientoitunut ja kokee, että kilpailutilanteen tulee olla kaikille 
sama. Suomalaisen seminaariryhmän ohjaajan käsitys koulutuksesta taas perustuu 
siihen, että jokainen kilpailee ennen kaikkea itsensä kanssa. Haastateltava tuo esiin, 
että tilanne olisi kenties voitu välttää käymällä alussa tarkemmin läpi opiskelukulttuu-
ria ja periaatteita. Kolmas haastattelussa esiin tullut esimerkki koulutuksessa näkyvistä 
kulttuurieroista koskee viestintää ja huumoria: 

A: Sanot mitä tahansa, niin se voidaan ymmärtää täydellisen eri tavoilla. Että 
kun yrittää vaikka huumorin avulla suomenkielisessä ryhmässä laukaista 
tilannetta, niin monikulttuurisessa ryhmässä huumorin käyttö on paljon vai-
keampaa. Se mikä toiselle on huumoria voi olla toiselle loikkaus. Esimerkiksi 
jos sä sanot, että sä etenet kuin kilpikonna, niin se tarkoittaa toiselle, että sä 
toimit viisaasti ja samalla se voi olla toiselle aika paha loukkaus. Et pitää aika 
varovainen olla. Että toiselle se on kohteliaisuus ja toiselle ei. 

Monikulttuurinen osaaminen kehittyy maisteriohjelman järjestäjien mukaan siten, että 
on valmis kyseenalaistamaan omat käsityksensä ja oppimaan:

B: Monikulttuurinen osaaminen on myöskin sitä itsensä peliin laittamista. Että 
kun kysyit sitä, mitä on sellainen osaaminen ja mistä se tulee, ni ehkä se on 
siitä tosiaan, että laittaa itsensäkin peliin ja on valmis sitten niitä omia käsityk-
siä ja itsestäänselvyyksiä kyseenalaistamaan. Joka kerta siinä tilanteessa kun 
puhutaan, että miksi asiat on näin, niin oppii myös itse siitä. Että todellakin, 
meillä ei ole niitä kolikkopuhelimia sen vuoksi että…Että osaa myöskin itse 
kyseenalaistaa ja miettiä sitä että miksi asiat on näin ja osaa ehkä sitten toi-
saalta seuraavan kerran myöskin ilmaista itseään vähän selkeämmin. 

Maisteriohjelman vahvuuksia monikulttuurisuuden näkökulmasta ovat eri kulttuu-
rien edustajista koostuva koulutuksen järjestäjätiimi, joka tuo toimintaan monipuolista 
monikulttuurista osaamista; koulutuksen pituus, joka mahdollistaa ryhmäytymisen ja 
tutustumisen sekä motivoitunut opiskelijajoukko.  

6.3.2 Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen    
 maahanmuuttajaopetuksen järjestäjien     
 monikulttuurinen osaaminen 
Toinen tapausesimerkki on yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen maahanmuuttaja-
opetuksen järjestäjien monikulttuurinen osaaminen ja hyvät käytännöt. Täydennys-
koulutuskeskus järjestää työvoimapoliittista koulutusta pääasiassa akateemisille maa-
hanmuuttajille. Verrattaessa koulutuksen monikulttuurisia käytäntöjä edellä kuvattuun 
maisteriohjelmaan, maahanmuuttajakoulutuksen käytännöissä korostuu suomalaiseen 
kulttuuriin perehdytys. Maahanmuuttajakoulutuksen pääasiallinen tarkoitus on tukea 
osallistujien työllistymistä ja Suomeen kotoutumista, kun taas maisteriohjelman opiske-
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lijoista suurin osa on Suomessa vain käymässä. 
Selvitykseen haastateltiin täydennyskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaopetuk-

sen kouluttajaa ja koulutussuunnittelijaa. Haastatelluilla on molemmilla hyvin kan-
sainvälinen tausta. Kumpikin on koulutukseltaan suomen kielen opettaja ja opettanut 
suomea vieraana kielenä ulkomailla useita vuosia. Myös Suomessa heillä on kymmenien 
vuosien kokemus maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten koulutuksesta erilaisissa oppi-
laitoksissa. Tärkeä oppimiskokemus heille on ollut ymmärtää, että maahanmuuttajien 
suomen kielen opetus lähtee suomalaiseen kulttuuriin ja toimintatapoihin ohjaamisesta, 
ei kieliopista: 

B: Ensimmäinen kosketukseni erääseen kaukaisempaan kulttuuriin oli aika 
kasvattava kyllä. Että ihmeissään varmaan oltiin sekä opettaja, että oppilaat, 
kun kelloa yritettiin katsoa ja oppikirjaa oppia käyttämään. Siinä tuli kauhean 
kouriintuntuvasti se, että ahaa, tämä ei olekaan nyt sitä partisiipin päätettä 
pääasiassa, vaan että tärkeämpää, paljon tärkeämpää on se, että kulttuuri tulee 
tutuksi: Miten täällä toimitaan. Lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Paitsi 
näitä käytännön asioita, että ulkona on kylmä ja tarvitaan hattua, niin siitä 
et meillä pitäisi oppia sen kellon kanssa toimimaan. Ehkä se tuli ihan siinä 
lähtökuopissa selväksi. Että sitten kun nämä asiat saadaan toimimaan, niin 
sen jälkeen voidaan ruveta siitä partitiivista keskustelemaan tai ylipäätänsä 
kieliopista.

A: Osaamiseni on monipuolistunut aivan valtavasti. Silloin kun aloitin, 
mun eka kokopäivätyö oli yliopistolla. Se oli vaan kieltä, tosi akateemista, ei 
siellä mitään ohjata. Et osaaminen on sillä tavalla monipuolistunut ihan valta-
vasti, että se ohjaus on tullut siihen mukaan. Se ihminen sillai kokonaisuutena. 
Silloin kun aloitin tosiaan, niin se oli vaan suomen kieltä ja kielen rakenteita. 

Haastateltavien mukaan monikulttuurinen osaaminen on joustavuutta, kykyä nauraa 
vaikeille tilanteille ja armollisuutta itseään kohtaan: 

B: Sanoisin että se kulttuurienvälinen osaaminen, se on ainakin tästä näkökul-
masta valmiutta toimia joustavasti sellaisissa tilanteissa, joissa erilaiset, hyvin-
kin erilaiset, kulttuurit kohtaa.

A: Sanoit kulttuurienvälisestä osaamisesta hyvin että joustavuutta, mutta 
mä lisäisin siihen kyllä vielä sen huumorintajun. Vaikeista tilanteista – kun 
joskus kun tuntuu, että yhtään ei tiedä mitä tekee – niin kyllä huumori on mun 
mielestä ainut millä siitä pääsee helposti eteenpäin. Että jos opettajalla ei ole 
huumorintajua, niin ei kannata lähteä maahanmuuttajien kanssa toimimaan. Et 
pitää olla sellaista kykyä, että sen tilanteen saa näyttämään koomiselta. Ei tie-
tenkään ketään siinä niinku nolata tai mitään, vaan koitetaan yhdessä nauraa 
niille tilanteille, jotka joskus on sellaisia ihan älyttömiä tosiaan, ettei tiedä mitä 
pitäis tehdä. Ja kyllä se sitten huumorilla yleensä siitä lähtee. Ja samoin sitten 
myös se, että asettaa itselleen hirveitä paineita, että mitä kaikkea nyt heidän 
pitäisi oppia ja minun vika kun eivät opi tätäkään. Et siinäkin auttaa se huu-
morintaju, että no tää nyt on tätä. Ei ne aina kaikkea opi. 

A: Niillä on vaikeita taustoja niin kyllähän ne sit aina jollain tavalla näkyy. 
Kaikki tulee mukana ja kaikki näkyy siellä luokassa. Paljon kun on yhdessä 
niitten kanssa, viisi-kuusi tuntia päivässä melkeen jokaikinen päivä, niin kai 
siinä tulee kaikki mahdolliset tilanteet esiin. Et siinä mä oon kyllä kokenu, et 
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just se että on itse joustava ja huumorintajuinen, ja yrittää olla aina hyvän-
tuulinen, vaikka se ottaisi kuinka koville, niin se auttaa työssä paljon. Siinä 
on kyllä omakin persoona koetuksella. Eikä se kaikille sovikaan. Et pitää olla 
sellainen tietyn tyyppinen.

Haastateltavien mukaan monikulttuurinen osaaminen kehittyy vähitellen erilaisiin 
kulttuureihin tutustumisen kautta. Vieraiden kulttuurien tunteminen mahdollistaa 
kulttuurierojen huomioimisen toiminnassa:

B: Se monikulttuurinen osaaminen kehittyy ihan sen myötä kun tutustuu 
uusiin kulttuureihin ja niiden edustajiin ja kulttuureja pyrkii ottamaan huo-
mioon. Yksi tärkeä asia on tietenkin kielellinen lähtökohta, että jos sattuu 
tuntemaan sen kielen, tai jos sattuu olemaan kysymyksessä omaa kulttuuria 
lähellä oleva kulttuuri, niin on aina helpompaa asettua opiskelijan asemaan, 
kuin että jos se tulee hyvin kaukaisesta kulttuurista, eikä itse hallitse kieltä. 
Mutta suurempiin kulttuuriryhmiin tutustuu työssä ja sitten kun pääasia on 
tullut tutuksi, niin sitä pyrkii ottamaan huomioon ja on helpompi ottaa huo-
mioon heidän lähtökohtansa. Etenkin siinä ohjauksessa, mutta kyllä myös ope-
tuksessa.

Esimerkki kulttuuritaustan huomioinnista on pyrkimys opastaa Neuvostoaikana 
koulunsa käyneitä, opettajajohtoiseen opiskelukulttuuriin tottuneita venäläisiä opiske-
lijoita Suomessa nykyään vallitsevaan opiskelijakeskeiseen opiskelukulttuuriin: 

B: Meillä on paljon näitä venäläisiä ja sitten sitä on vähitellen oppinut tunte-
maan tietenkin tätä heidän opiskelukulttuuria esimerkiksi. Nää on sellaista 
keski-ikäistä väkeä, nuorempaakin, mutta ei siis ihan nuorta, jotka on vanhan 
systeemin aikana käyneet koulunsa ja yliopistonsa. Neuvostoaikaan se on ollut 
hyvin erilaista mitä meillä nykyään Suomessa on. Ja myös työelämä on ollut 
hyvin erilaista siellä. He odottavat sellaista perinteistä opetustapaa, että tässä 
on harjoitus ja täydennetään siihen päätteet. Sitten he ovat onnellisia. Joutuu 
kauheesti työskentelemään, että saisi heidät tähän opiskelutyyliin joka meillä 
vallitsee. Heidän on vaikea ymmärtää meidän opettajan roolia, sitä, että opet-
taja heidän kanssa pohtii. Heille tulee sellainen olo, että apua eihän tuokaan 
mitään tiedä. Et kuka tätä ryhmää nyt vetää, kun toi opettajakaan ei ole varma 
kaikista asioista.  

B: Nykyään me ollaan käytetty välillä sellaista kuvaa, missä opettaja 
kaataa kastelukannusta tietoa oppilaan päähän ja sitten toinen kuva on sellai-
nen missä se opettaja seisoo vieressä ja neuvoo. Sitten siitä keskustellaan, että 
kummalla tavalla olette tottuneet opiskelemaan tai kumpi on opettajan tehtävä. 
Sillä tavoin sitä on yritetty lähestyä ja avata sitä juttua, mutta se saattaa olla 
tosi tiukassa. (…) Puhutaan myös siitä että voi olla erilainen opiskelutekniikka 
ja ihmiset on erilaisia oppijoita. Ja on pohdittu millä tavalla minä sitten oppisin 
parhaiten. Myöskin selitetään aina, että mihin tällä tehtävällä tai opintokoko-
naisuudella pyritään. Miksi meidän pitää oppia tämä ja mitä hyötyä siitä on tai 
miksi me tehdään tämmönen harjoitus. Ja opetetaan myös pikkasen sitä oman 
oppimisen arviointia, vaikka se vaikeata onkin. 

B: Tietenkin tekemällä oppii. Täällä tehdään paritöitä, ryhmätöitä ja itse-
näistä työtä. Ensin ehkä on hankalampaa, mutta sitten kun siellä on muutaman 
viikon istunut, niin se käy ihan hyvin. Harjoittelemalla. Niin ja kuka oppii 
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helpommin ja kuka vähemmän helposti näitä erilaisia toimintatapoja. 
Yhtenä merkittävimpänä haasteena näiden työttömien maahanmuuttajien ope-
tuksessa haastateltavat pitävätkin itseohjautuvuuteen ohjaamista: 

B: Me pohditaan paljon sitä, miten opiskelijat saataisi ymmärtämään sitä 
itseohjautuvuutta, sitä, että itse pitää toimia. 

A: Se on tää ongelma mamujen kanssa, että Suomessa tehdään aina kaikki 
itse. He ovat maahantulon alkuvaiheessa saaneet sellaisen kuvan, että heidän 
puolesta tehdään asioita, koska he ovat olleet niin avuttomia kielen ja kaiken 
kanssa, että heidän puolesta on tehty kaikenlaista. Ja he luulevat, että se vaan 
jatkuu ja jatkuu, et he vaan istuu ja sitten tulee taas kiltti täti joka tekee. 
Meidän opiskelijat ovat jo edistyneitä, meillä ei ole ollenkaan alkeisopetusta, ja 
eivät he ole enää siinä vaiheessa, että heidän puolesta tehdään. Moni ei halua 
ottaa sitä vastuuta itselleen ja ruveta siihen uuteen rooliin. 
Myös täydennyskoulutuskeskuksessa on huomattu, ettei osa maahanmuutta-
jista ei anna kriittistä palautetta kirjallisesti. Palautetta annetaan suullisesti 
välittömässä tilanteessa sekä epäsuorasti jäämällä pois koulutuksesta: 

A: No se kirjallinen palautehan tahtoo olla aika ylistävää aina, että ei siellä 
paljon kritiikkiä kyllä tuu. Mutta kyllä sitten taas suullisesti tulee

B: Tulee ihan koko aika, että ku vaan korvat auki pitää ja sitten reagoi 
siihen. Kun opiskelijat kokee, että niillä on mahdollisuus vaikuttaa opetuk-
sen sisältöihin, niin sitten sieltä tulee kritiikkiä, kyl sieltä tulee. Et miks sä 
teet näin. Miks mennään ja miks ei noin. Kyl sieltä tulee, ja sit ei tarvi muuta 
ku ottaa se kuuleviin korviinsa siellä. Et se siinä on kans, et koko ajan pysyy 
siinä kärryillä, jos vaan viittii kuunnella ja viittii vähän kysellä. (…) Niin ja 
sit mä oon tehny kirjallisesti semmoset rastiruutuun kyselyt kurssin aikana 
useampaan kertaan. Mä kysyn, että haluaisitko kielioppia ja että haluaisitko 
puhumista jne. Kyllä sieltä sitten kaivamalla. Et jos haluaa palautetta, niin 
kyllä sitä saa. Ja kyllä se palaute niinku tulee, se niinku kävelee sinne tai on 
kävelemättä. Et jos siellä on tylsää, niin sitten ne alkaa sairastaa. Mut et jos ne 
tulee sinne ja jos siellä ei juurikaan poissaoloa ole, niin voi ehkä päätellä että 
on ihan hyvä.

Haastateltavien mukaan tärkeä osa monikulttuurista osaamista on olla arvioimatta eri-
laisia käytäntöjä ja tapoja etnosentrisesti, oman kulttuurin näkökulmasta. Suomeen 
pysyvästi muuttaneille on kuitenkin tärkeää oppia suomalaisia toimintatapoja ja käy-
täntöjä, sillä se mahdollistaa integroitumisen suomalaiseen työelämään:

A: Maahanmuuttajat kummaksuu mitä erilaisempia asioita, kuten CV:n tekoa. 
Lähtökohtana tässä työssä on, että on monia erilaisia tapoja tehdä asiat, eikä 
mikään ole toista parempi tai huonompi. Koulutuksessa opetetaan kuitenkin 
suomalaisia tapoja, koska ollaan Suomessa. Maahanmuuttajille perustellaan 
tätä sillä, että kun kerran Suomessa on näin, niin pääset helpommalla, kun teet 
näin, vaikka se ehkä tuntuukin tyhmältä. Se on täällä tapa ja siten se on hyvä 
omaksua, jotta pääsee töihin. Samoin kun asui itse ulkomailla, niin piti myös 
sopeutua mitä kummallisimpiin tapoihin. Kotona eletään sitten oman kulttuu-
rin mukaan. 

Haastateltavat kokevat maahanmuuttajien kanssa työskentelyn antoisaksi, koska työssä 
oppii jatkuvasti uutta ja voi kokea tekevänsä tärkeää työtä: 
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B: Se on aina uutta, se tässä on miellyttävää. Se on joka päivä uudenlaista tai 
ainakin jokaisen ryhmän kanssa. Vaikka kuinka olisit opettanut miten monta 
ryhmää, niin sitä ei ikinä tiedä mitä eteen tulee. Se on aina erilaista ja sieltä 
tulee aina niitä erilaisia haasteita ja erilaisia tehtäviä ja se siinä on mielenkiin-
toista ja elävää. Hyvä puoli maahanmuuttajien kanssa toimittaessa on, että sitä 
ei pääse pahemmin sammaloitumaan. 

A: Samalla oppitunnilla kysytään miksi jouluna otetaan kuusi sisään ja 
sitten joku haluaa tietää mikä on sepelvaltimotauti. Että yhden aamupäivän 
aikana käydään jo laidasta laitaan kaikki maailman asiat läpi. Että yleensä 
nykyään aika paljon niihin osaa jo jotain sanoakin, mutta aina jää semmosta 
että täytyy kaivaa ja etsiä. 

A: Täähän on kauheen hyödyllistä työtä, että näkee sen tuloksen kun ne 
oppii ja ne pääsee eteenpäin. Tietysti aina joskus ajattelee myös, että tää on 
hulluinta mitä on, mutta niinhän joka työssä tulee turhautumisen hetkiä.
Haastateltavat painottivat sitä, että monikulttuurisuutta ei saa pelätä, vaan 
siihen tulisi suhtautua ennen kaikkea oppimismahdollisuutena:

A: On tärkeää ettei mystifi oi sitä monikulttuurisuutta, tuntuu, että sitä 
nykyään pidetään vähän liiankin ihmeellisenä ja hankalana asiana

B: Niin mitä se monikulttuurisuus on käytännössä? Ei siinä ole mitään 
muuta erikoista, kuin että ei aina tiedä miten heillä ovat asiat olleet kotimaassa. 
Se on rikkaus, että ihmisillä on erilaisia taustoja. Aina voi oppia uutta.

6.3.3 Tapausesimerkkien monikulttuurisen osaamisen   
 analyysi 
Esimerkeissä esiin tullutta koulutuksen järjestäjien monikulttuurista osaamista voidaan 
tarkastella David Suen (1997) mallin pohjalta (ks. luku 3.1). Sue jakaa monikulttuuri-
sen toiminnan valtakulttuurin lähtökohtiin perustuvaan yleiseen toimintaan, univer-
saaliin kaikille kulttuureille soveltuvaan toimintaan ja kulttuurispesifi in yksittäisten 
kulttuurien erityispiirteet huomioivaan toimintaan. Tapausesimerkeissä tulevat esiin 
kaikki kolme lähestymistapaa.

Tietyiltä osin koulutus lähtee yleisistä suomalaisista lähtökohdista, etenkin kun 
sen on tarkoitus kotouttaa Suomeen. Suomalaisten toimintatapojen oppiminen on tär-
keää, kun haluaa opiskella tai työskennellä suomalaisessa ympäristössä. Koulutuksessa 
voidaan harjoitella muun muassa itseohjautuvuutta, tasa-arvoisuutta (työelämässä ja 
yhteiskunnassa yleensä) ja tiimityötä. Monipuolisilla ryhmä- ja yksilötehtävillä luo-
daan kuvaa siitä, miten suomalaisessa työelämässä toimitaan. 

Koulutuksen järjestäjät kuitenkin toteavat, etteivät suomalaisten kanssa sovellet-
tavat menetelmät aina toimi parhaalla mahdollisella tavalla monikulttuurisen ryhmän 
kanssa ja siten he ovat kehitelleet vaihtoehtoisia toimintatapoja. Erittäin tärkeä uni-
versaali käytäntö on kuvailla ja perustella koulutuksessa sovellettavia toimintatapoja 
hyvin selkeästi ja perusteellisesti. Myös monipuolinen ja tehostettu ohjaus tukee uni-
versaalisti kaikkien opiskelijoiden oppimista. Yksi molemmissa haastatteluissa esiin 
tullut universaali käytäntö on vaihtoehtoisten palautteenkeruutapojen kehittäminen. 
Koska joidenkin kulttuurien edustajat eivät anna kriittistä palautetta kirjallisesti, suul-
liseen palautteeseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Samoin poissaolot saattavat 
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olla epäsuora tapa ilmaista kritiikkinsä koulutusta kohtaan. Monikulttuurisen ryhmän 
kanssa on myös tärkeää pyrkiä kulttuurisensitiiviseen viestintään ja huumorin käyt-
töön. Universaalisti tämä onnistuu muuttamalla kielenkäyttönsä diplomaattisemmaksi, 
kuin yksikulttuurisessa ympäristössä. 

Molemmat haastateltavat korostavat joustavuutta monikulttuurisen osaamisen yti-
menä. Joustavuus on taitoa toimia kulttuurispesifi n lähestymistavan mukaan. Osallis-
tujien kulttuuritaustan huomioimisen mahdollistaa perusteellinen ryhmään tutustumi-
nen. Koulutuksen järjestäjä tuntee usein itse joitakin kulttuureja kansainvälisten koke-
mustensa kautta sekä oppii nopeasti tuntemaan suurimpien maahanmuuttajaryhmien 
kulttuurien yleispiirteitä, mutta jotta kaikkien opiskelijoiden moninaiset lähtökohdat 
voidaan huomioida tasapuolisesti koulutuksen toteutuksessa, ryhmään tutustuminen 
on välttämätöntä. Vain tutustumisen kautta voidaan todella oppia ymmärtämään opis-
kelijoiden kulttuurisia lähtökohtia ja luoda luottamuksellinen ilmapiiri. Haastateltavien 
mukaan ei ole ikinä mahdollista huomioida täydellisesti kaikkien opiskelijoiden kult-
tuuria ja siten onkin tärkeää sallia itselleen ja kollegoilleen virheiden mahdollisuus ja 
kyetä suhtautumaan kommelluksiin huumorilla. Kulttuurien erityispiirteitä voidaan 
huomioida niin opetuksessa, ohjauksessa kuin käytännön järjestelyissäkin (esim. ruo-
kailu). Opiskelijoiden tausta voidaan ottaa huomioon muun muassa eriyttämällä oppi-
materiaaleja ja suoritustapoja. Erityistarpeiden huomioiminen ei saa kuitenkaan tar-
koittaa, että joku pääsisi helpommalla kuin muut. Kaikessa ei myöskään voida joustaa, 
vaan joustamisen mahdollistavat kaikille yhteiset jämäkät peruskäytännöt.

6.4 Monikulttuurinen henkilöstöpolitiikka
Olennainen osa monikulttuurista osaamista on monimuotoinen henkilökunta. Kun hen-
kilökunta koostuu monenlaisia kulttuureja edustavista ja erilaisia kulttuurienvälisiä 
kokemuksia omaavista henkilöistä, monikulttuurisen opiskelijaryhmän moninaisten 
tarpeiden ja lähtökohtien huomiointi helpottuu: 

A: On hyvä, että ne osaamisalueet niillä, jotka koulutuksen järjestämisessä on 
mukana, on erilaisia. Mun mielestä meillä on hyvä tilanne tässä, että meillä on 
sekä miehiä että naisia tässä järjestelypuolella. On jotain asioita, mitä naiset 
ei halua miesten kautta selvittää. Voi olla jotain terveyteen liittyvä asioita, 
joista on hankala puhua miehille ja kyllä olen huomannut, että myös miehillä 
on asioita, joista mieluummin jutellaan miesten kanssa. Että ainakin sellai-
nen mahdollisuus on. Tällä en tarkoita sitä, että se pitäisi olla jonain perus-
teena. Että ihan on toiminut kaikenlaisilla kombinaatioilla. Mutta varmaan 
osa monikulttuurista osaamista on, että osataan tehdä näistä hankkeista sen 
verran isoja, että toteuttajilla on erilaista osaamista ja erilaiset lähtökohdat, 
eikä haeta niinku yhdestä muotista. Se luo mahdollisuuksia onnistumiselle. 
Joillakin saattaa maisteriopintojen tasollakin olla niin kova kunnioitus yliopis-
ton henkilökuntaa kohtaan, on niinku oppinu sellasen tavan suhtautua, että ei 
mennä ihan mistä asioista vaan puhumaan. Kun on tarpeeksi porukkaa, jotka 
on sitoutunu siihen toimintaan, niin yleensä niistä löytyy kuitenkin joku jolle 
voidaan puhua. (Kansainvälisen maisteriohjelman henkilökunnan haastattelu 
23.11.2005)
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Lainauksessa tulevat esiin kulttuurierot sukupuolten välisessä kanssakäymisessä ja 
hierarkiakäsityksissä (ks. luku 3.3.1). Joistakin kulttuureista tulevat eivät ole tottu-
neet olemaan tekemisissä toisen sukupuolen edustajien kanssa, joten neuvon kysymi-
nen vastakkaista sukupuolta edustavalta on vaikeaa. Toisaalta taas joissakin kulttuu-
reissa eri hierarkiatasolla olevat eivät voi olla tekemisissä keskenään tai ainakaan jutella 
vapaamuotoisesti. Tällaisesta kulttuurista tulevalle on luontevampaa kysyä neuvoa 
läheisellä hierarkiatasolla olevalta henkilökunnan edustajalta. Mikäli henkilökunta ei 
ole monimuotoinen, opiskelija usein kuitenkin sopeutuu vähitellen myös suomalaisiin 
tasa-arvoon perustuviin toimintatapoihin. Monimuotoinen henkilöstö ei ole välttämät-
tömyys, mutta siitä on hyötyä järjestettäessä toimintaa monikulttuuriselle ryhmälle.

Monikulttuurisessa organisaatiossa työskentely vaatii monikulttuurista osaamista 
kaikilta työyhteisön jäseniltä. Yhteisössä tulee vallita erilaisuudelle avoin ja oppimis-
myönteinen ilmapiiri, jotta monimuotoisuudesta on todella hyötyä, eikä se aiheuta 
organisaation sisäisiä konfl ikteja. Perehdytysvaiheessa tulee huomioida yksilöiden läh-
tökohdat ja avata erilaista kulttuuritaustaa edustavalle työntekijälle yhteisön toiminta-
käytäntöjä tavallista tarkemmin. 

Kulttuurikolarit syntyvät työyhteisöissä usein hyvin pienistä asioista. Ilmapiiri 
saattaa kuitenkin tulehtua, ellei tilanteita selvitetä kunnolla. Hyvä esimerkki pelisään-
töjen avaamisen merkityksestä on erään kesäyliopiston ulkomaalaisen harjoittelijan 
kanssa tapahtunut kulttuurien yhteentörmäys: 

Kyseisen kesäyliopiston toimistolla on tapana, että jokainen henkilökunnan jäsen 
tiskaa vuorollaan yhteiset tiskit ja huolehtii keittiön siisteydestä. Etelä-eurooppa-
lainen miespuolinen harjoittelija kuitenkin kieltäytyi, kun häntä pyydettiin vuo-
rollaan tiskaamaan.

Miten harjoittelija saattoi tulkita tilanteen? Miten kulttuurien yhteentörmäys 
olisi kenties voitu välttää? 

Organisaation monimuotoisuuden kehittymistä kuvataan usein tasomalleilla. Vistin ja 
Härkösen (2005) mukaan organisaation monimuotoistumisen vaiheita ovat: 

a)  monimuotoisuuden vastustaminen, 
b)  lakiin perustuva tasa-arvoisen kohtelun edistäminen, 
c)  moninaisuuden hyödyntäminen sekä 
d)  monimuotoisuuden integrointi ja siitä oppiminen.

Ensimmäisessä moninaisuusosaamisen ja tasa-arvon kehitysvaiheessa moninaisuus 
nähdään enemmistölle hyödyttömänä tai uhkaavana. Moninaisuus tuo muassaan eri-
laisuutta ja se edellyttäisi toimintatapojen kehittämistä ottamaan erilaisuus huomioon. 
Enemmistö pitää kuitenkin vähemmistöille tarjottuja tukimuotoja epäoikeudenmukai-
sina ja pelkää menettävänsä oman asemansa. Ristiriidoilta enemmistön ja vähemmistön 
kesken ei voida useinkaan välttyä. Moninaisuutta vastustamalla organisaatio torjuu 
moninaisuuteen liittyvät haasteet ja menettää samalla siihen liittyvät mahdollisuudet. 
(Visti, A & Härkönen, L-K. 2005, s. 13.) 
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Toisessa tasa-arvon ja moninaisuusosaamisen kehitysvaiheessa tavoitteena on 
lakiin perustuvan tasavertaisen kohtelun edistäminen. Pyritään välttämään syrjintää ja 
parantamaan vähemmistöjen asemaa. Organisaatiossa keskitytään kohtelemaan kaikkia 
tasavertaisesti ja otetaan moninaisuus huomioon henkilöstöpolitiikassa ja käytännöissä. 
Erilaisuus suvaitaan, mutta enemmistöä pidetään normina. ”Erilaiset” nähdään oman 
ryhmänsä edustajina, ei ainutlaatuisina yksilöinä. Stereotypiat estävät yksilöllisyyden 
arvostamisen. (Visti, A & Härkönen, L-K. 2005, s. 13.)

Tasa-arvon toteutumisen ja moninaisuusosaamisen kolmannella tasolla moninai-
suutta hyödynnetään markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Tällöin pyri-
tään tunnistamaan erilaisten ihmisten tarpeet ja herkistämään sekä työntekijät että joh-
tajat sukupuolesta, etnisestä taustasta, iästä ja kansallisuudesta johtuvan erilaisuuden 
huomioon ottamiseen. Moninaisuutta arvostetaan markkinointikeinona, mutta erilaisia 
näkökulmia, taitoja ja kokemuspohjia ei hyödynnetä työryhmän toiminnassa ja tavoit-
teissa. Tämä johtaa vallan epätasaiseen jakautumiseen, mutta myös moninaisuuden 
painoarvon korostumiseen ja sitä kautta vähemmistöjen työllistymismahdollisuuksien 
paranemiseen. Ongelmana on ajatus moninaisuudesta sijoituksena, jolloin keskeisenä 
tavoitteena on taloudellisen hyödyn saavuttaminen ja erilaisten ihmisten sijoittaminen 
tiettyihin työtehtäviin taustansa perusteella. Äärimmäisenä seurauksena voi olla tehok-
kuutta ihannoiva, ns. vahvojen ihmisten työyhteisö. (Visti, A & Härkönen, L-K. 2005, 
s. 13.)

Tasa-arvon toteutumisen ja moninaisuusosaamisen neljännessä vaiheessa moninai-
suus nähdään muutoksen voimavarana ja sitä arvostetaan erilaisten näkökulmien, tai-
tojen ja kokemuspohjien lähteenä. Tämä johtaa vallan tasaiseen jakautumiseen, arvos-
tuksen kokemiseen ja kunnioitukseen sekä moninaisuuden painoarvon lisääntymiseen. 
Tällaisessa yhteisössä käydään ajoittain kiihkeitä keskusteluja ja väittelyitä, mutta niissä 
ei käytetä enemmistön ylivaltaa. Ongelmana voi olla kuitenkin se, että ajattelu- ja työs-
kentelytapojen oletetaan automaattisesti olevan erilaisia eri ryhmiin kuuluvilla. Neljän-
nessä vaiheessa johtavina motiiveina ovat erilaisuudesta oppiminen ja henkinen kasvu. 
Oppimisella tarkoitetaan tässä kyseenalaistavaa ja uteliasta suhtautumista nykyisiä toi-
minta- ja ajatusmalleja kohtaan. Henkisen kasvun tavoitteeseen kuuluu ammattitaidon 
ja työn kehittämisen lisäksi myös kasvu kokonaisena ihmisenä sekä sosiaalisen yhteisön 
ja ihmiskunnan vastuullisena jäsenenä. (Visti, A & Härkönen, L-K. 2005, s. 13.)

6.5 Kysymyksiä ja tehtäviä
Miten hyvin koet osaavasi pukea sanoiksi oman kulttuurisi käsityksiä ja käytäntöjä 
liittyen koulutukseen, oppimiseen ja kommunikaatioon? Miten omaa kulttuuria 
voisi oppia tiedostamaan paremmin?
• Minkä vieraiden kulttuurien maailmankuvaa ja käytäntöjä tunnet? Miten hyvin  
 tunnet eri maahanmuuttajaryhmien sosioekonomisen tilanteen ja kotoutumisen  
 haasteet alueellasi? Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia vieraaseen kulttuu-
 riympäristöön muuttamisesta? Voisitko hyödyntää monikulttuurista osaamistasi  
 laajemmin työssäsi ja tukea oppilaitoksesi monikulttuuristumista? 
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• Minkälaisia monikulttuurisuuden huomioivia käytäntöjä oppilaitoksessasi on 
 kehitetty? Ovatko käytännöt yleisen, universaalin vai kulttuurispesifi n
 lähestymistavan mukaisia (ks. luku 3.2.1 ja 6.3.3)?
• Mitä edellisissä luvuissa kuvailtuja monikulttuurisia käytäntöjä voitaisiin 
 soveltaa myös omassa oppilaitoksessasi?
• Minkälainen yleinen asenneilmapiiri oppilaitoksessa on erilaista kulttuuritaustaa  
 edustavia opiskelijoita tai työntekijöitä kohtaan? 
• Onko oppilaitoksessa tilaa kulttuurienvälisten kriittisten tilanteiden yhteiselle 
 pohtimiselle ja ratkomiselle?
• Onko oppilaitoksesi henkilökunta taustaltaan moninainen vai homogeeninen?  
 Millä  monimuotoisuuden tasolla koet oman oppilaitoksesi olevan tällä hetkellä?

7 Monikulttuurisen     
 osaamisen kehittäminen  
 käytännössä
Monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tarve riippuu luonnollisesti siitä, kuinka 
monikulttuurista oppilaitoksen opiskelijakunta ja alueella asuva potentiaalinen opis-
kelijakunta ovat. Truxin (2005) mukaan organisaation monikulttuurisen osaamisen 
kehittämiseen ei voida löytää yhtä oikeaa kaavaa. On organisaatiokohtaista, halutaanko 
vaieta eroista, korostaa yksilöllisyyttä ja toimia olemassa olevien suomalaisten normien 
mukaan vai muokata toimintaa kulttuurierot paremmin huomioivaksi. (Trux 2005, s. 
64–66.) Usherin ja Bryantin (1997) mukaan aikuiskoulutuksen järjestäjien tulisi moni-
kulttuurisessa yhteiskunnassa uudelleen arvioida tarjoamansa koulutuksen sisältöjä, 
menetelmiä ja kouluttajien asiantuntemusta monimuotoisuuden näkökulmasta. Toimin-
takäytäntöjen taustalla vaikuttavat arvot ja normit tulisi perustella. Monikulttuurisen 
yhteiskunnan koulutus ei voi olla rakennettu valtaväestön ”normaalien” käytäntöjen 
pohjalle, sillä se syrjii usein muita kulttuurisia ryhmiä. Monikulttuurisessa yhteis-
kunnassa aikuiskoulutuksen tulisi suvaita monimuotoisuutta, epävarmuutta ja vir-
heitä. Koulutuksen tavoitteiden tulisi olla avoimempia kuin ennen. Ne tulisi määritellä 
yhdessä osallistujien kanssa ja hyväksyä erilaiset käsitykset kehityksestä. (Usher, Bry-
ant & Johnston 1997: s. 22–25.)
Oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle yksilöistä ja 
yleisestä ilmapiiristä. Kun monikulttuurisuuteen suhtaudutaan positiivisesti ja yksilöt 
ovat tiedostaneet monikulttuurisuuden huomioinnin tarpeen, voidaan alkaa tarkastella 
käytäntöjä monikulttuurisuuden näkökulmasta. Mikäli rakenteiden ja käytäntöjen 
monikulttuurisuutta pyritään kehittämään huomioimatta yksilöiden monikulttuurisen 
osaamisen tasoa (ks. tasomallit: yksilön kulttuurienvälisen herkkyyden kehitys luvussa 
6.2.1 ja organisaation monimuotoisuuden taso luvussa 6.4), kehittäminen usein epäon-
nistuu. (Sue & Sue 2003: 443.) Bennett & Bennett (1996) ovat luokitelleet kulttuurienvä-
lisen herkkyyden eri tasoille parhaiten soveltuvia koulutussisältöjä ja -menetelmiä: 
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Kieltämisvaiheessa oleville opiskelijoille soveltuu Bennettien (1996) mukaan parhai-
ten pinnallisten, neutraalien kulttuurierojen kuvailu. Etnisiä kulttuureja voidaan 
kuvailla tyypillisten taidemuotojen (musiikki, kirjallisuus, kuvataide jne.), paikal-
listen juhlien, historian, yhteiskuntarakenteen sekä tabujen esittelyn kautta. Myös 
oman kulttuurin tyypillisiä arvoja, uskomuksia ja käytäntöjä käydään läpi. Ilma-
piirin tulisi olla luottamuksellinen ja ystävällinen. Tavoitteena on kiinnostuksen 
herättäminen ja erojen tunnistamisen kehittäminen. 

Puolustusvaiheessa oleville opiskelijoille erityisen hyvin soveltuvia sisältöjä 
ovat kulttuurin käsitteen problematisointi ja kulttuurien kohtaamisen psykologian 
esittely. Koulutuksessa voidaan käydä läpi kulttuurien universaaleja piirteitä, ste-
reotypioiden ja ennakkoluulojen muodostumista sekä omaan kulttuuriin kuuluvia 
alakulttuureja. Koulutus keskittyy oman kulttuurin tarkasteluun ja siinä vältetään 
kulttuurien kontrasteja. Koulutuksen on hyvä sisältää erilaisuuden kanssa toimeen 
tulemisen taitojen kehittämistä. Tavoitteena on suvaitsevaisuuden ja kärsivällisyy-
den kehittäminen. 

Minimointivaiheessa oleville voidaan kuvailla kulttuurienvälisen kommuni-
kaation eroja ja kulttuurin vaikutusta havaitsemiseen ja maailmankuvaan. Koulu-
tuksessa on hyvä tarkastella oman kulttuurin erityispiirteitä. Kiinnostusta pyritään 
laajentamaan omasta kulttuurista myös muihin kulttuureihin ja näkemään perus-
kulttuurieroja. 

Hyväksymisvaiheessa oleville opiskelijoille soveltuu monimutkaisempien kult-
tuurierojen, kuten arvoerojen tarkastelu. Koulutuksessa pohditaan kulttuurirelati-
vismin ongelmia ja ratkaisuja. Opiskelijoita tuetaan kulttuurierojen etsimisessä ja 
epävarmuuden sietämisessä sekä valmistetaan kulttuurisen viitekehyksen muutok-
seen. 

Sopeutumisvaiheeseen päässeille opiskelijoille tärkeitä koulutussisältöjä ovat 
sopeutumisen ja kotoutumisen prosessimallit ja kulttuurisen identiteetin kehit-
tyminen. Koulutuksessa käsitellään kulttuurienkohtaamiseen liittyviä negatiivi-
sia ilmiöitä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella toimimista melko 
tutuissa vieraissa kulttuureissa. Koulutuksessa on hyvä olla mukana etnorelativisti-
sia muiden kulttuurien edustajia. 

Integraatiovaiheessa oleville kuvataan monikulttuurisen identiteetin rakenta-
misen teoriaa ja kulttuurisen välittämisen teoriaa. Koulutuksessa pohditaan kult-
tuurienvälisessä marginaalissa elämistä ja esitellään rakentavan marginaalisuuden 
mallia. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia toimia kulttuurienvälisenä resurs-
sina ja luoda yhteyksiä vertaisiinsa. (Bennett & Bennett 1996, s. 11, 15–25.) 

Koulutuksessa on harvoin mahdollista luoda kulttuurienvälisen herkkyyden tason suh-
teen homogeenisiä ryhmiä, mutta Bennettien malli toimii hyvänä pohjana monikulttuu-
risen koulutuksen henkilökohtaistamiselle. Bennettien mallin ohje tiivistettynä on, että 
koulutus on hyvä aloittaa mahdollisimman yleisestä kulttuurin käsittelystä, sillä yksit-
täisten kulttuurierojen listaaminen ennen kulttuurien kohtaamiseen liittyvien ilmiöi-
den tuntemista voi lisätä ennakkoluuloja.

Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen on osa oppilaitosorganisaation kehittä-
mistä ja siten sitä on luonnollista toteuttaa osana muuta kehittämistoimintaa. Kuten kai-
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kessa organisaation kehittämisessä, myös monikulttuurisen osaamisen kehittämisessä 
on ratkaisevaa johdon aito sitoutuminen. Johtajan tulisi rohkaista työntekijöitä edistä-
mään monikulttuurisuuden huomiointia arjen työkäytännöissä. Kehittämistoiminta on 
vaikeaa, jos johto ei ole vakuuttunut toiminnan tärkeydestä. Monikulttuurinen osaami-
nen voi kehittyä vain, kun yksilöt ja organisaatio aidosti haluavat olla kulttuurienväli-
sesti osaavia. 

Organisaation kehittämistapoja on paljon. Kehittämismenetelmien tehokkuus ja 
vaikutus on usein suoraan verrannollinen niiden työläyteen. Lyhyillä täydennyskoulu-
tuksilla voidaan aloittaa monikulttuurisuusteemojen käsittely, mutta varsinainen moni-
kulttuurisen osaamisen kehittäminen on pitkä prosessi. Monikulttuurista osaamista 
kehitettäessä on olennaisinta oppia työskentelemään eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kanssa sen sijaan, että eri kulttuureja opiskeltaisiin vain teoreettisella tasolla. Usein 
korostetaankin jatkuvaa työn arjessa tapahtuvaa monikulttuurisen osaamisen kehittä-
mistä. Osaaminen kehittyy muun muassa vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja keskustele-
malla haasteellisista tilanteista kollegojen kanssa:
S: Miten olet pyrkinyt kehittämään monikulttuurista osaamistasi?

B: No tietysti yritän teoreettisesti pysyä ajan hermoilla. Sitten keskustelen kol-
legojen kanssa. Hirveän tärkeää on se, että voi jakaa ajatuksia opettajatoverien 
kanssa. Mä kaipaan purkamista ja keskustelua siitä, että mitäs tässä tapahtui 
tässä tilanteessa. Mun mielestä se on hyvin tärkeetä jakaa näitä kokemuksia ja 
pohtia ongelmatilanteita. Se on ihan välttämätöntä. Ja se saisi olla ihan joka-
päiväistäkin. Harvoinhan meillä aikaa keskusteluun on, mutta silloin kun on 
vartin välitunti, niin siinä jo kerkii purkaa päivän tapahtumat. Jakaa sitä koke-
musta. On hyvä kun voi keskustella eri uravaiheessa olevien kollegojen kanssa. 
Nuorilla on tuorein teoreettinen tieto ja vanhoilla konkareilla taas kokemusta 
ja sitten voidaan yhdistää näitä ja tehdä paljon yhteistyötä. Se on toiminu kau-
heen hyvin. (Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen maahanmuuttajaope-
tuksen henkilökunnan haastattelu 29.11.2005)

Kehittyä voi myös aika paljon työn - esimerkiksi tiimityön -kautta: on 
paljon uutta, josta ei ole vielä mahdollista saada koulutusta. Tekemällä oppii ja 
ajattelemalla kasvaa; yrittää ja erehtyy ja yrittää ja onnistuu. Kokeilee erilaisia 
tapoja ja rehellisesti ja avoimesti arvioi omaa tapaansa toimia. (Maahanmuutta-
jien kouluttaja 2003, Lähde: Maahanmuuttajat. Kouluttajan tukiaineisto.) 

Täydennyskoulutuksen ja kokemustenvaihdon lisäksi monikulttuurista osaamista voi-
daan kehittää myös laajojen kehittämishankkeiden avulla, joista yksi esimerkki on kult-
tuurilaboratoriomenetelmä:

Hyvin työläs, mutta samalla hyvin tehokas monikulttuurisen osaamisen kehittämis-
menetelmä on kehittävän työntutkimuksen piirissä kehitetty kulttuurilaboratorio. 
Kulttuurilaboratoriossa monikulttuurisen oppilaitoksen henkilökunta ja opiskeli-
jat kehittävät yhdessä monikulttuurisia toimintatapoja. Se tarjoaa osallistujilleen 
keskustelufoorumin, jossa voidaan kohdata kulttuurien välisiä rajoja sekä rakentaa 
uutta kulttuurisia rajoja ylittävää toimintaa.
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 Kulttuurilaboratorio perustuu Muutoslaboratorioon®, joka on osallistava työn 
kehittämisen väline. Muutoslaboratorion® teoreettinen tausta on toiminnan teori-
assa ja kehittävässä työntutkimuksessa. (Kulttuurilaboratorio-projektin kotisivut.) 

Kulttuurilaboratoriomenetelmää on käytetty Helsingin kaupungin opetusviras-
ton ammatti- ja aikuiskoulutuslinjan ja sen ylläpitämän Helsingin sosiaali- ja ter-
veysalan oppilaitoksen sekä Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan 
Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön yhteisessä kehittämis-
hankkeessa: Ensimmäinen kulttuurilaboratorio toteutettiin lukukauden 2001–2002 
aikana. Marraskuusta 2001 huhtikuuhun 2002 kulttuurilaboratorion osallistujat 
(syksyllä 2001 aloittanut maahanmuuttajaopiskelijaryhmä, ryhmän kolme opetta-
jaa, kuraattori, koulunkäyntiavustaja, vetäjä ja tutkija) kokoontuivat 1-6 viikon 
välein 2-3 tuntia kestäviin ohjattuihin kulttuurilaboratorioistuntoihin keskustele-
maan opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta eri kulttuureissa sekä kehittämään 
uusia, kulttuurien väliseen opetukseen sopivia tapoja opettaa ja opiskella. Toinen 
kulttuurilaboratorio järjestettiin uudelle ryhmälle keväällä 2003. Siihen osallistui 
opiskelijoita, opettajia ja projektihenkilökuntaa yhteensä 19 henkilöä, seitsemästä 
eri maasta. Istuntoja oli neljä. Istunnoissa vertailtiin opiskelijoiden aikaisempaa 
oppimiskulttuuria esimerkiksi kuka puhuu tunnilla ja mitä, kuka päättää mitä 
puhutaan ja kuka arvioi opetusta, nykyiseen oppimiskulttuuriin oppilaitoksessa 
sekä mietittiin, mitä asioita olisi hyvä säilyttää ja mitä muuttaa tulevaisuudessa. 
(Kulttuurilaboratorio-projektin kotisivut.)

Kulttuurilaboratoriossa tuotettiin runsaasti ehdotuksia koulutuksen kehittämi-
seksi. Ehdotusten perusteella muodostettiin kokeiluja, jotka toteutettiin seuraavana 
lukuvuonna. Elämänhallinnan pajassa luokkahuoneen oppimisen lähtökohdaksi 
otettiin opiskelijan arki, ihmetyksen aiheet ja kysymykset. Kasvun kansiossa opis-
kelijat oppivat prosessimaista itsearviointia. Sanaston opetuksessa pureuduttiin 
ammattiaineista kumpuavien sanojen ja käsitteiden tehokkaaseen opiskeluun. Integ-
roidussa opetuksessa etsittiin malleja opetukseen, jossa useampi opettaja suunnit-
teli ja toteutti opetusta. Työssäoppimisen kokeilussa pyrittiin kehittämään suomen 
kielen ja työssä tapahtuvan opetuksen yhdistämistä. Oppilaitoskenttäjaksolla opis-
kelijat tutustuivat valitsemansa alan koulutukseen osallistumalla alan ryhmien ope-
tukseen. Opiskelijatutor toiminnan käynnistäminen tähtäsi opiskelijaverkostojen 
kehittämiseen, niin että kokeneemmat opiskelijat opastivat tulokkaita. (Kulttuurila-
boratorio-projektin kotisivut.)

Lisäksi uudistettiin koulutuksen opetussuunnitelmaa ja tuotettiin uusia väli-
neitä kulttuurienväliseen opetukseen ja opiskeluun. Projektissa kirjoitettiin opas 
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tulevat oppilaitokseen ja sen myötä 
uuteen oppimiskulttuuriin. Tarkoituksena oli tehdä näkyväksi uutta oppimiskult-
tuuria ja opastaa opiskelijoita opinnoissaan eteenpäin. Lisäksi koottiin maahan-
muuttajataustaisia opiskelijoita opettaville opettajille Taskukirja kulttuurienväliseen 
opetukseen. Sen tarkoituksena oli perehdyttää uusia opettajia kulttuurienvälisen 
koulutuksen pariin ja samalla kerätä hankkeessa kertyneet kokemukset ja tiedot 
jaettavaksi toisille opettajille. (Kulttuurilaboratorio-projektin kotisivut.)
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8 Monikulttuurinen vapaa  
 sivistystyö
8.1 Maahanmuuttajien koulutus Opetusministeriön  
 informaatio-ohjauksen painopisteenä
Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot ja opintokes-
kukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) sekä kesäyliopistot. Opetusmi-
nisteriö on yhdessä vapaan sivistystyön yhteistyöryhmän ja vapaan sivistystyön val-
takunnallisten järjestöjen kanssa valmistellut vuosien 2002–2004 aikana informaatio-
ohjauksen käyttöönottoa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa parlamentaarisen aikuis-
koulutustyöryhmän ehdotusten pohjalta. Uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotosta on 
sovittu opetusministeriön ja vapaan sivistystyön valtakunnallisten järjestöjen kokouk-
sessa 21.12.2004. 

Opetusministeriö ja vapaan sivistystyön valtakunnalliset järjestöt ovat yhdessä 
määritelleet ja hyväksyneet suuntaviivaohjauksen oppilaitosmuodottaiset tavoitteet 
ja sisällöt. Kaikille oppilaitosmuodoille yhteisiä painopisteitä ovat kansalaisyh-
teiskuntaa ja aktiivista kansalaisuutta edistävät opinnot sekä maahanmuuttajien 
kieli- ja kulttuurikoulutus (oppilaitosmuodoittain hieman eri tavoin muotoil-
tuna). Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien itsenäisessä päätösvallassa on kou-
lutustarjonnan suuntaaminen ja muu tavoitteiden edistäminen vapaaehtoiselta pohjalta 
kunkin ylläpitäjän mahdollisuuksien mukaisesti. Suuntaviivaohjaus otetaan asteittain 
käyttöön vuosina 2005 – 2008. 

Informaatio-ohjauksen avulla pyritään vahvistamaan vapaan sivistystyön oppilai-
tosten asemaa tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota sekä aktiivista kansalaisuutta kannusta-
van aikuiskoulutuksen järjestäjinä. Yleisenä tavoitteena on vapaan sivistystyön osallis-
tumispohjan laajentaminen lisäämällä aikuiskoulutuksessa tällä hetkellä aliedustettujen 
kansalaisryhmien, kuten esimerkiksi työttömien, eläkeläisten, ikääntyneiden ja pelkän 
perusasteen koulutuksen suorittaneiden, osallistumista vapaan sivistystyön koulutuk-
seen. 

8.2 Henkilökunnan monikulttuurisen osaamisen   
 vahvistaminen osana uusien painopisteiden   
 toteutusta 
Vapaan sivistystyön valtakunnalliset järjestöt tukevat oppilaitosten maahanmuutta-
jille tarjoaman koulutuksen laajentamista tarjoamalla henkilökunnalle mahdollisuuksia 
kulttuurienvälisen osaamisen kehittämiseen. Suomen kesäyliopistot ry kehittää kesäyli-
opistojen henkilökunnan monikulttuurista osaamista opetusministeriön rahoittamassa 
kehittämishankkeessa, jonka osana tämäkin opas on tuotettu. Kehittämishankkeen 
sisältöjä kuvataan tarkemmin oppaan esipuheessa sekä luvuissa 9.2 ja 9.3. 

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY ry.) kehittää vapaan sivistystyön oppilai-
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tosten henkilökunnan monikulttuurista osaamista osana opetusministeriön rahoittamaa 
Vapaan sivistystyön osaaminen ja pätevyys VSOP -ohjelmaa, joka koostuu useista osa-
hankkeista. Vapaan sivistystyön osaaminen ja pätevyys (VSOP) kehittämisohjelmassa 
edistetään alan yhteisiä hankkeita, koulutetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten ja 
organisaatioiden henkilöstöä ja vahvistetaan alan tutkimusta. Yhtenä kehittämistee-
mana on monikulttuurisuus. 

VSOP -ohjelmassa on tuotettu kansalaisopintojen opetussuunnitelmasuosituksen 
rinnalle maahanmuuttajien kouluttajan tukiaineisto. Aineisto löytyy verkosta 
osoitteesta: http://vsop-php.vsy.fi /opinto/maahanmuuttajat/index.php. Aineisto on suun-
nattu ensisijaisesti vapaassa sivistystyössä toimiville maahanmuuttajien kouluttajille. 
Sen tavoitteina on tarjota tukea ja valmiuksia työhön tiedon, ideoiden ja menetelmä-
vaihtoehtojen avulla. Sivut kutsuvat myös ajatustenvaihtoon ja yhteiseen pohdintaan 
maahanmuuttajakysymysten parissa. Lähtökohtana tukiaineistolle ovat maahanmuut-
tajien koulutuksen kouluttajille asettamat haasteet. Kokenutkin kouluttaja voi kokea 
olonsa epävarmaksi aloittelevana maahanmuuttajien kouluttajana: tiedänkö, osaanko, 
selviydynkö haasteesta? Riittääkö kielitaitoni, tunnenko tapoja, osaanko “käyttäytyä”? 
Kysymykset kohdistuvat myös aloittavaan kohderyhmään: Keitä he ovat, mikä on heidän 
taustansa? Millaiset ovat heidän päämääränsä, tavoitteensa opiskelulle, lähtötasonsa, 
opiskeluvalmiutensa? Kuinka hyvin he hallitsevat kielen ja kulttuurin? Voiko olettaa, 
että esimerkiksi luku- ja kirjoitustaito hallitaan?  Sivusto sisältää vinkkejä opetuksen 
suunnitteluun ja toteutukseen, monikulttuurisiin teemoihin liittyviä tehtäviä, tietoa 
muutamista teemaan liittyvistä aihepiireistä ja keskustelupalstan. (Maahanmuuttajien 
kouluttajan tukiaineisto sivusto.)

Toinen VSOP -kehittämisohjelmassa toteutettu monikulttuurisuusteemaa käsitte-
levä hanke on Kulttuurienvälinen vapaa sivistystyö (KUVASI). Hankkeessa kehite-
tään ja sovelletaan vapaalle sivistystyölle ominaisia lähestymistapoja kulttuurienväli-
seen työhön. Tarkoitus on yhdistää ja kehittää kaikkien vapaan sivistystyön kenttien 
monikulttuurista osaamista. Kohderyhmänä ovat kansalais- ja työväenopistojen hen-
kilökunta, kansanopistojen henkilökunta sekä sivistysliittojen opintokeskusten ja 
jäsenjärjestöjen henkilökunta ja opintokerho-ohjaajat. KUVASI-hanke toteutetaan VSY 
ry:n jäsenjärjestöjen yhteistyönä. KUVASI-hankkeessa on kehitetty koulutuskokonai-
suus Monikulttuurisuuden kohtaaminen (MOK) – valmiuksia opettajille ja muille toi-
mijoille. (KUVASI kotisivut 2005.) MOK on hyvä esimerkki monikulttuurista osaamista 
kehittävästä koulutuskokonaisuudesta ja sen tarkemmat sisällöt löytyvät liitteestä 3. 
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9 Kesäyliopistojen     
 monikulttuurinen     
 osaaminen ja sen     
 kehittäminen
9.1 Kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen   
 nykytila
Vapaan sivistystyön laissa kesäyliopistojen tarkoitukseksi määritellään tukea elinikäi-
sen oppimisen periaatteen pohjalta yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehitty-
mistä ja kykyä toimia yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moni-
arvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Siten kulttuurienvälisen tasa-
arvon edistäminen sopii luonnollisesti kesäyliopistojen toimenkuvaan. Kesäyliopistojen 
toiminnan yhdeksi uudeksi painopistealueeksi on Opetusministeriön vapaan sivistys-
työn oppilaitoksille suuntaamassa informaatio-ohjauksessa määritelty maahanmuut-
tajien (etenkin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien) koulutus. Maahanmuuttajille 
ja ulkomaalaisille suunnatun koulutuksen ja toiminnan määrä sekä monikulttuurisen 
osaamisen taso vaihtelee tällä hetkellä kesäyliopistoittain. 

Oppaan pohjaksi tehdyn sähköpostikyselyn perusteella useista kesäyliopistoista 
löytyy monikulttuurista osaamista, joka on kehittynyt monikulttuurisen toiminnan 
kautta. Kesäyliopistojen monikulttuurista osaamista on kehittänyt ensinnäkin moni-
kulttuurisen koulutuksen järjestäminen: 

Olemme järjestäneet useita suomen kielen koulutuksia, joihin tulee osallistujia 
ympäri maailmaa. Valmiudet tämän tyyppiseen toimintaan siis löytyvät. Myös 
maahanmuuttajien koulutusta olemme järjestäneet jonkin verran sekä kansain-
välisyyskoulutusta alueen organisaatioille. Paljon on varmasti vielä kehitettä-
vää, mutta siis koulutustoiminnan järjestäminen on toistaiseksi onnistunut! 
(Jyväskylän kesäyliopiston koulutussuunnittelijan kyselyvastaus)

Suoraan monikulttuurisuuteen ei meillä kukaan ole perehtynyt esim. 
opiskelemalla jotakin sellaista alaa, eikä meillä ole mitään erityistä monikult-
tuurisuusohjelmaa olemassa. Meillä on kuitenkin paljon ulkomaalaisopiskeli-
joita, ja heidän kauttaan toki kulttuurien kohtaamista tapaamme työssämme. 
(Helsingin seudun kesäyliopiston koulutussuunnittelijan kyselyvastaus)

Teoreettista osaamista henkilökunnalle on tarttunut satunnaisesti yleis-
luontoisista monikulttuurisuusaiheisista luennoistamme. (Etelä-Karjalan kesä-
yliopiston Imatran yksikön suunnittelijan kyselyvastaus)

Vuonna 2003 kesäyliopistojen opiskelijoista 3 % (1814) puhui äidinkielenään muuta 
kieltä kuin suomea tai ruotsia. Heistä puolet (913) opiskeli Helsingin seudun kesäyli-
opistossa, viidesosa (332) Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa ja noin 100 Jyväskylän 
ja Mikkelin kesäyliopistoissa. Muissa kesäyliopistoissa vieraskielisiä opiskelijoita oli 
vuonna 2003 alle 100. Suurin osa vieraskielisistä opiskelijoista osallistui omaehtoiseen 



-54-

suomen kielen koulutukseen. Muutamassa kesäyliopistossa on ollut myös muuta maa-
hanmuuttajille suunnattua koulutusta: Tampereen ja Länsi-Suomen kesäyliopistot ovat 
järjestäneet valmentavaa koulutusta akateemisille maahanmuuttajille ja Pohjois-Pohjan-
maan kesäyliopisto maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Ulkomaalaisia osallistuu 
jonkin verran kesäyliopistojen valtaväestölle suunnattuun koulutukseen. Kesäyliopis-
toissa on myös monikulttuurista osaamista kehittävää täydennyskoulutusta eri alojen 
ammattilaisille. (Suomen kesäyliopistot ry 2004: 17, Valjus 2006.) 

Kesäyliopistot ovat tekemisissä pääasiassa korkeasti koulutettujen ulkomaalaisten 
ja maahanmuuttajien kanssa. Ulkomaalaisille suunnatut kurssit ovat usein maksullisia7, 
joten asiakaskunta koostuu henkilöistä, jotka haluavat ja voivat sijoittaa koulutukseen. 
Kesäyliopistot pyrkivät opetusministeriön informaatio-ohjauksen myötä laajentamaan 
korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osallistumista koulutuksiinsa. Ongelmana on, 
että työttömillä maahanmuuttajilla ei ole varaa sijoittaa opiskelijamaksuihin. Kesäyli-
opistoissa on kuitenkin voitu järjestää näille ryhmille maksuttomia koulutuksia erillisra-
hoituksella, kuten työvoimapoliittisena koulutuksena, Opetushallituksen rahoituksella 
tai muulla projektirahoituksella. Maahanmuuttajien aikuiskoulutukseen hakeutumista 
Suomessa estää myös se, ettei heillä ole aina aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
perinnettä. Kesäyliopistoista löytyy tahtoa järjestää koulutusta uusille asiakasryhmille, 
mutta kysyntä, rahoitus ja kesäyliopiston mahdolliset roolit alueen maahanmuuttaja-
koulutustarjonnassa tulee ensin selkeyttää. (Valjus 2006.) 

Koulutuksen järjestämisen lisäksi kesäyliopistojen kulttuurienvälinen osaaminen 
on kehittynyt monikulttuurisessa projektitoiminnassa. Esimerkiksi Kuopion ja Etelä-
Karjalan kesäyliopistot ovat toteuttaneet maahanmuuttajien ja suomalaisten positiivista 
vuorovaikutusta edistäviä projekteja. Projektien haasteena on, että ne kehittävät ennen 
kaikkea projektikoordinaattorin monikulttuurista osaamista. Projektit saattavat olla 
irrallaan kesäyliopistojen perustoiminnasta ja projektin päättyessä hankittu monikult-
tuurinen osaaminen voi kadota koordinaattorin mukana: 

Monikulttuurisuusprojekti antoi kokemuksia maahanmuuttajista erityisesti 
koordinaattorille, mutta myös rehtorille. Muu henkilökunta ei ollut kovin 
paljon tekemisissä projektin sisällön kanssa. Koordinaattori kohtasi suhteel-
lisen paljon maahanmuuttajia. Rehtori taas osallistui periaatteellisiin ja käy-
tännön kysymyksiä koskeviin keskusteluihin projektiin liittyen. Projektin 
ohjausryhmässä oli englantilainen jäsen. (Etelä-Karjalan kesäyliopiston Imat-
ran yksikön suunnittelijan kyselyvastaus)

Lisäksi joillakin kesäyliopistoilla on kansainvälisiä projekteja tai koulutusyhteistyötä 
ulkomaalaisten yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa: 

Meillä on kiinteät suhteet Svetogorskiin ja sen alueen virkamiehiin ja kou-
lupuolen yhteistyökumppaneihin. Samoin meillä on ollut joitakin kursseja 
Venäläisten yliopistojen kanssa Pietarissa ja Tverissä. Itse olen hoitanut näitä 
yhteyksiä. Rehtori puhuu myös hieman venäjää. Venäjän aktiviteettien myötä 
myös muu henkilökunta on käynyt Venäjällä ja osaa suhtautua venäläisiin 

7 Kesäyliopistojen toiminnan rahoitus on pääasiallisesti opiskelijamaksujen ja muiden koulutuksen järjestämisestä saatujen tulojen varassa 
(vuonna 2003 osuus tuloista 57 %).
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suvaitsevaisesti. Myös muutaman vuoden takainen Eurooppaan suuntautunut 
kansainvälinen Grundtvig-projekti vierailuineen on parantanut koko henkilö-
kunnan englannin kielen taitoa ja antanut kokemuksia ulkomaalaisten kanssa 
toimimisesta. (Etelä-Karjalan kesäyliopiston Imatran yksikön suunnittelijan 
kyselyvastaus)

Vuonna 2003 kesäyliopistoissa oli 106 ulkomaalaista opettajaa, mikä on 2,5 % kesäyli-
opistojen opetushenkilökunnasta (Suomen kesäyliopistot ry 2004: 15). 

Pohjakyselyn perusteella kesäyliopistoissa tarvitaan monikulttuurista osaamista 
muun muassa alueen koulutustarpeiden hahmottamisessa, kouluttajien valinnassa, asia-
kaspalvelussa ja tiedottamisessa. Jotta kesäyliopistojen monikulttuurista toimintaa voi-
daan laajentaa, on tunnettava potentiaalisen monikulttuurisen asiakaskunnan tarpeet:

Tärkeintä olisi ehkä saada/hankkia tietoa siitä, millaista koulutusta maahan-
muuttajat eniten kaipaavat, mille olisi kysyntää. Tässä olisi tärkeää yhteistyö, 
jota voisi olla erilaisia maahanmuuttajakoulutuksia järjestävien oppilaitosten 
ja muiden tahojen (kuten työvoimatoimisto) välillä olla paljon enemmän. Nyt 
on opiskelijoidenkin välillä vaikeaa hahmottaa, kuka tarjoaa mitäkin ja miksi. 
(Helsingin seudun kesäyliopiston koulutussuunnittelijan kyselyvastaus)

Tärkeä osa kesäyliopistojen monikulttuurista osaamista on alan asiantuntijoiden ja ver-
kostojen tunteminen:

Oma osaamisemme on vaatinut asiantuntijoiden löytämisen opettajiksi. Tässä 
olemmekin onnistuneet hyvin. Turun suomalaisittain pitkät perinteet maahan-
muuttokysymyksissä ovat tuottaneet asiantuntijoita joilla on annettavaa sekä 
sosiaali- että opetussektorille, jonne koulutus on suuntautunut. (Turun kesä-
yliopiston rehtorin kyselyvastaus)

Otamme kursseille ainoastaan sellaisia opettajia, joilla on jo vankka ope-
tuskokemus ennestään. Monet suomenopettajistamme opettavat lukukausien 
aikana maahanmuuttajia peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitok-
sissa. (Helsingin seudun kesäyliopiston koulutussuunnittelijan kyselyvastaus)

Kolmanneksi asiakaspalvelussa, kuten tiedotuksessa ja neuvonnassa voidaan huomioida 
monikulttuurisuus kiinnittämällä huomiota käytettyyn kieleen, olemalla kärsivällinen 
ja esittelemällä suomalaisia käytäntöjä ja palveluita: 

Edellytämme meille asiakaspalveluun hakeutuvilta, myös kesätyöntekijöiltä, 
sujuvaa kielitaitoa ainakin yhdessä vieraassa kielessä, sekä kohteliasta, pal-
veluhenkistä ja ystävällistä asennetta. (…) Asioimme asiakkaan kanssa sillä 
kielellä, jonka hän itse valitsee. Jos hän tulee tiskille puhumaan suomea, hänen 
kanssaan puhutaan suomea, vaikka asian hoitaminen siten veisikin enemmän 
aikaa. Jos hän itse ehdottaa englantia, sitten puhutaan sitä. Pyrimme puhu-
maan “selkosuomea”. 

Kohtaamme lähes päivittäin eri kulttuureista peräisin olevia asiakkaita, 
joille opintoneuvonnan lisäksi usein joutuu selvittämään muutakin kaiken-
laista. Autamme kielikurssille tulijoita oikean kielikurssin tasoryhmän löyty-
misessä, jos apua meiltä kaivataan, ja muutenkin autamme kysyttäessä kaiken-
laisissa asioissa majoituksen kyselijöistä kansalaisuuskielikokeen tarvitsijoi-
hin. Pyrimme aina etsimään ja neuvomaan tahon, josta tietoa saa lisää, vaikka 
kyse ei olisikaan meidän toimialastamme.
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Esitteissämme ja nettisivuillamme on kesäyliopiston esittely ja tasokuva-
ukset kursseista, mutta muuta erityistä infoa ei siinä ole. Esimerkiksi netti-
sivuille voisi laittaa linkkejä erilaisiin tahoihin, joista voi saada lisää infor-
maatiota Suomesta. Olisi kiva saada sivuille myös jonkinlainen sähköinen 
kielitaitotasotesti. (Helsingin seudun kesäyliopiston koulutussuunnittelijan 
kyselyvastaus)

Pohjakyselyyn vastanneiden kesäyliopistojen mukaan henkilökunnan monikulttuurista 
osaamista voitaisiin kehittää tekemällä yhteistyötä monikulttuurisen toiminnan asian-
tuntijoiden kanssa, täydennyskoulutuksella ja olemalla tekemisissä erilaisista kulttuu-
reista tulevien ihmisten kanssa: 

Monikulttuurisuuteen on tietenkin tärkeää perehtyä, ja siinä voisi olla apuna 
yhteistyö erilaisten kulttuurikeskusten ja muiden monikulttuuristen kohtaa-
mispaikkojen kanssa. Monikulttuurisuus on niin laaja aihe, että siinä ei näh-
däksemme kannata lähteä keksimään pyörää uudestaan, vaan hyötyä jo ole-
massa olevista yhteistyötahoista. Heidän kokemuksensa aiheesta ja maahan-
muuttajien tarpeista voi olla meille hyödyksi, ja me taas voisimme järjestää sel-
laisia kursseja, jotka heidän asiakaskuntansa näkee tarpeelliseksi. (Helsingin 
seudun kesäyliopiston koulutussuunnittelijan kyselyvastaus)

Yleispätevä koulutus kaikille henkilökunnan jäsenille voisi olla hyväksi. 
Koulutuksen tulisi olla havainnollistavaa. Tärkeintä on kuitenkin käytännön 
kokemusten saaminen muista kulttuureista olevien ihmisten kanssa. Etelä-
Karjalassa on paljon venäjänkielisiä, mutta muista kulttuureista tulleita on 
hyvin vähän ja he ovat eristäytyneet tai vastaanottokeskuksen väkeä, joilla 
on heikko kytkentä muuhun yhteiskuntaan. Siksi henkilökunnalla on melko 
vähän kokemusta muiden kuin venäjänkielisten maahanmuuttajien kohtaami-
sesta - ja siinä voisi olla kehittämistä. (Etelä-Karjalan kesäyliopiston Imatran 
yksikön suunnittelijan kyselyvastaus)

Seuraavissa luvuissa ideoidaan pohjakyselyn ja taustaselvitysten pohjalta kesäyliopis-
tojen jatkuvaa monikulttuurisen osaamisen kehittämistoimintaa. 

9.2 Kesäyliopistojen monikulttuurisuuden    
 kehittäminen   
Kesäyliopistot voivat edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kulttuurienvälistä tasa-
arvoa yhteiskunnassa monin tavoin. Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen lähtee 
omasta organisaatiosta, mutta se ulottuu myös asiakkaiden ja yhteistyötahojen moni-
kulttuurisen osaamisen kehittymisen tukemiseen. Kesäyliopistojen monikulttuuristu-
misen osa-alueet on kiteytetty seuraavaan kuvioon:
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Kuva 3: Kesäyliopistojen monikulttuuristumisen osa-alueet

Kesäyliopiston monikulttuuristuminen

Kesäyliopiston maahanmuuttaja- 
ja monikulttuurisen toiminnan 

laajentaminen ja 
monipuolistaminen

Kesäyliopiston henkilökunnan 
monikulttuurisen osaamisen 

kehittäminen 

KOULUTUSTEN JA 
TAPAHTUMIEN 

JÄRJESTÄMINEN

PROJEKTITOIMINTA
• kansainväliset projektit
• maahanmuuttajaprojektit

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA
 • vakituinen henkilökunta
 • määräaikainen henkilökunta
 • tuntityöntekijät

Kesäyliopistojen maahanmuuttaja- ja monikulttuurista toimintaa voidaan laajentaa 
kehittämällä: 
• maahanmuuttajille ja ulkomaalaisille suunnattua koulutustarjontaa, 
• suomalaisten ja maahanmuuttajien välistä positiivista vuorovaikutusta kehittäviä  
 projekteja ja koulutuksia, 
• kansainvälistä yhteistyötä sekä 
• erilaisen kulttuuritaustan omaavien henkilöiden rekrytointia.

Toiminnan laajentamisessa on tukena yhteistyö, jonka kautta voidaan jakaa ja kehitellä 
ideoita. Kesäyliopistojen tärkeitä yhteistyötahoja ovat muun muassa alan kouluttajat 
ja asiantuntijat, opiskelijat, muut kesäyliopistot, kunnat, lähikorkeakoulut, järjestöt, 
kehittämisprojektit, viranomaiset, yritykset, SKYOT ry jne. Monikulttuurista toimintaa 
laajennettaessa on hyvä tuntea aiheeseen liittyvää keskustelua, kehittämistoimintaa ja 
lainsäädäntöä. Suomen kesäyliopistot ry:n vuoden 2005 aikana toteuttama Korkeakou-
lutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus Suomessa -selvitys toimii 
perustietopakettina maahanmuuttajatoiminnan kehittämiselle: 

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus 
Suomessa -selvitys tarjoaa kesäyliopistoille tietoa maahanmuuttajista Suomessa, 
Suomen maahanmuuttopolitiikasta, korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotou-
tumisesta ja kotouttamisesta, korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutustar-
jonnasta (työttömät, työssäkäyvät, opiskelevat, työvoiman ulkopuolella olevat), 
korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutuksen ja ohjauksen järjestämisestä, 
eri oppilaitosten roolista maahanmuuttajien koulutuksessa ja jakaa kokemuksia 
kesäyliopistojen maahanmuuttajien kotoutumista edistävästä toiminnasta.
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Tässä oppaassa tarkasteltu henkilökunnan monikulttuurisen osaamisen kehittäminen 
on toinen tärkeä osa kesäyliopistojen monikulttuuristumista. Kesäyliopistojen moni-
kulttuurinen osaaminen ei ole yksin korulauseita strategiassa, vaan sen tulee näkyä 
arjen työssä. Monikulttuurisen osaamisen perustana on avoin suhtautuminen erilai-
suuteen. Monikulttuuristumisessa on olennaista virheiden suvaitseminen, avoimuus, 
uteliaisuus ja huumorintaju. Kukaan ei voi tuntea kaikkia kulttuurieroja ja kulttuurien-
välisessä vuorovaikutuksessa kaikki tekevät virheitä. Erilaisuuden rinnalla on tärkeää 
huomioida myös samankaltaisuus ja yksilöllisyys.

Monikulttuuriseen osaamiseen kuuluu pyrkimys tiedostaa oman käyttäytymisen 
ja ajattelun kulttuurisidonnaisuus, kiinnostus tutustua uusiin kulttuureihin sekä kult-
tuurieroja huomioivien, syrjintää ehkäisevien käytäntöjen kehittäminen. On tärkeää 
pyrkiä avaamaan oman toiminnan perusteita erilaisiin käytäntöihin tottuneille asiak-
kaille ja yhteistyökumppaneille. Myös kärsivällisyys on olennainen osa monikulttuu-
rista osaamista. Toisen kulttuurin näkökulmasta maailmaa tarkasteleva ei välttämättä 
ymmärrä suomalaisia tapoja ja periaatteita ja maltillinen suhtautuminen suomalaisten 
käytäntöjen kritiikkiin helpottaa sujuvaa vuorovaikutusta. Henkilökunnan taustojen 
moninaisuudesta on hyötyä järjestettäessä toimintaa monikulttuuriselle ryhmälle. 

Oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen sisältöjä ja hyviä monikulttuurisia 
käytäntöjä on kuvattu luvussa 6. Tähän on vedetty yhteen muutamia kesäyliopisto-
jen toiminnan kannalta olennaisia hyviä käytäntöjä. Ensinnäkin kaiken materiaalin 
ja viestinnän tulee olla selkeää. Tiedotuksessa ja neuvonnassa voidaan huomioida 
monikulttuurinen asiakaskunta käyttämällä selkokielistä suomea ja mahdollisuuksien 
mukaan myös vieraita kieliä, sekä avaamalla kulttuurisidonnaiset käsitteet. Asiakas-
palvelussa kulttuurienvälinen osaaminen on kärsivällisyyttä ja pyrkimystä asettua asi-
akkaan asemaan. Erilaiseen koulutus- ja opiskelukulttuuriin tottuneelle asiakkaalle voi 
olla vaikeaa ymmärtää suomalaista koulutusjärjestelmää ja opiskelukäytäntöjä. Opis-
kelijavalinnassa on tärkeää varmistaa, etteivät valintamenetelmät ole kulttuurisesti 
syrjiviä. Testeissä tulee välttää käsitteitä, joiden tuntemus edellyttää suomalaisen kult-
tuurin tuntemusta (esim. KELA, sisu, pilkkiminen tai kesämökki) tai erikoiset käsitteet 
tulee selittää. Myös koetilanteessa tulee olla mahdollisuus kysyä kulttuurisidonnaisten 
termien merkitystä. Hakulomakkeet on hyvä ohjeistaa selkokielisesti ja avata ulko-
maalaiselle mahdollisesti tuntemattomat käsitteet. Monikulttuurisen ryhmän koulu-
tuksesta saatuun kirjalliseen palautteeseen on syytä suhtautua kriittisesti ja pyrkiä 
keräämään palautetta myös muilla tavoin. 

Koulutuksen toteutuksessa kouluttajan monikulttuurinen osaaminen on rat-
kaisevassa roolissa. Opetuksessa on tärkeää käyttää ryhmän kielitaitotason mukaista 
selkokieltä. Kouluttajan on hyvä suunnitella koulutukseen jämäkät yhteiset pelisään-
nöt ja selittää ja perustella ne opiskelijoille selkeästi. Muun muassa toiminnan taustalla 
vaikuttava oppimiskäsitys, tavoitteet, arviointiperusteet ja työtavat (ryhmätyö, itsenäi-
nen työ jne.) on tärkeää käydä tarkkaan läpi, jotta myös erilaisiin käytäntöihin tottu-
neet opiskelijat pääsevät mukaan. Opiskelukäytäntöjen omaksumista tukee tehostettu 
ohjaus ja ryhmäytyminen. Opiskelijoilla saattaa olla erilaisia tottumuksia tuen hakemi-
sessa ja joissakin kulttuureissa kynnys pyytää apua koulutuksen järjestäjältä saattaa 
olla suuri. Ohjausta onkin hyvä järjestää monin tavoin: opetuksen ohessa, vertaisryh-
mässä, oppilaitoksen neuvontapalveluissa ja vapaamuotoisissa tilanteissa. Monikulttuu-
risen ryhmän kanssa on tärkeää myös pyrkiä kulttuurisensitiiviseen, diplomaattiseen 
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viestintään ja huumorin käyttöön. Yhtenä koulutuksen tavoitteena on hyvä olla opiske-
lijoiden kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen. 

Jämäköiden yhteisten toimintaperiaatteiden lisäksi kouluttajan on hyvä pyrkiä 
mahdollisuuksien mukaan huomioimaan opiskelijoiden yksilöllinen kulttuuritausta. 
Opiskelijoiden kulttuurista kokemusmaailmaa ja erityistarpeita voidaan oppia ymmär-
tämään tutustumalla yksilöihin. Opiskelumotivaatiota lisää mahdollisuus hyödyntää 
opiskelussa aikaisempia kokemuksia ja osaamista. Opiskelijan täytyy voida kuitenkin 
itse valita, haluaako hän tuoda taustansa koulutuksessa esiin vai ei. Opiskelijoiden 
tausta voidaan ottaa huomioon muun muassa eriyttämällä oppimateriaaleja ja suoritus-
tapoja. Erityistarpeiden huomioiminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa, että joku pääsisi 
helpommalla kuin muut. 

Koska monikulttuurisessa osaamisessa on aina kehitettävää, tärkeintä on lopulta 
halu ja pyrkimys huomioida ryhmän monikulttuurisuus. Kulttuurienvälinen osaami-
nen kehittyy vähitellen yrityksen ja erehdyksen kautta sekä kokeneempien mallista 
oppimalla. Kulttuurienvälisen osaamisen kehittymistä edistää kriittisten tilanteiden (ks. 
luku 6.2.2) analysoiminen yhdessä kollegojen ja opiskelijoiden kanssa. Kesäyliopisto-
jen on tärkeää sisällyttää monikulttuurisen osaamisen kehittäminen osaksi normaalia 
toiminnan kehittämistä ja liittää se myös toimintastrategiaan. Yhdenvertaisuussuunni-
telma on tärkeä väline kulttuurienvälisen syrjinnän ehkäisyssä. Monikulttuurisuuden 
periaatteiden toteutumista on hyvä seurata. Seuraavaan on tiivistetty kesäyliopistojen 
monikulttuurisen osaamisen periaatteet: 

1. Omien lähtökohtien ja kulttuurin tiedostaminen 
Kesäyliopiston työntekijöiden on tärkeää pohtia, miten omat ennakkoluulot, ste-
reotypiat, maailmankuva ja kulttuurisidonnaiset tottumukset vaikuttavat erilaisen 
kulttuuritaustan omaavien yksilöiden kanssa toimimiseen. Omien lähtökohtien 
arviointi mahdollistaa kulttuurienvälisen tasa-arvon toteutumisen. 

2. Avoimuus ja kiinnostus asiakkaiden kulttuureita kohtaan 
Kesäyliopistojen työntekijät ymmärtävät kulttuurienvälisen herkkyyden ja kult-
tuurisen tiedon merkityksen. Empaattisuus asiakkaiden kokemuksia, näkökulmia 
ja maailmankuvaa kohtaan sekä kulttuuristen vähemmistöjen historian ja sosioeko-
nomisen tilanteen tuntemus auttaa palvelemaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia 
asiakkaita paremmin. 

3. Toimintakäytäntöjen tarkastelu monikulttuurisuuden näkökulmasta
Kesäyliopistojen henkilökunta kehittää arjen toimintakäytäntöjään monikulttuuri-
sen asiakaskunnan ja yhteistyötahojen tarpeet paremmin huomioivaksi.  

4. Monikulttuurisuus luonnollisena osana toimintaa
Kesäyliopistot integroivat monikulttuurisen näkökulman osaksi kaikkea toimin-
taansa. 

5. Monikulttuurisuuden edistäminen yhteistyössä
Kesäyliopistot verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä monikulttuurisen toiminnan 
alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämisessä. 
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9.3 Kesäyliopistojen henkilökunnan monikulttuurisen  
 osaamisen valtakunnallinen      
 kehittämissuunnitelma 
Suomen kesäyliopistot ry järjestää vuoden 2006 aikana kesäyliopistoille maahanmuut-
taja- ja monikulttuurista toimintaa koskevaa täydennyskoulutusta sekä tukee kesäyli-
opistoja monikulttuurisuustoiminnan yhteistyöverkoston ja verkkokeskustelufoorumin 
perustamisessa. Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen perustuu kesäyliopistojen 
olemassa olevalle osaamiselle ja kokemusten jakamiselle. Kesäyliopistot voivat kehittää 
monikulttuurista toimintaansa ennen kaikkea tutustumalla toistensa ja muiden alan toi-
mijoiden hyviin käytäntöihin ja haasteisiin.

Täydennyskoulutus on käytännönläheistä ja nousee kesäyliopistojen arjen haas-
teista. Tämän oppaan teemat toimivat pohjana koulutukselle. Koulutuksen tavoitteena 
on lisätä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen liittyvien ilmiöiden ja oman kulttuu-
rin tuntemusta sekä tukea kesäyliopistoja kehittämään arjen toimintakäytäntöjä asia-
kaskunnan monikulttuurisuuden paremmin huomioivaksi. Seuraavaan on listattu kou-
lutuksen sisältöjä. Vaikka osa sisällöistä on teoreettisia, koulutus keskittyy käytännöl-
liseen arjen työn tukemiseen: 

1. Kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen kehittäminen

a) Peruskäsitteet: 
• kulttuuri (luku 3.1), 
• etnosentrisyys, kulttuurirelativismi ja pluralismi koulutuksessa (luku 3.2.1), 
• monikulttuurisuus, integraatio ja kulttuurienvälinen yhdenvertaisuus koulutuksessa  
 (luvut 3.2.2 ja 5). 
Tehtävinä voidaan käyttää lukujen loppuun koottuja tehtäviä. 

b) Monikulttuurinen Suomi: 
• vanhat vähemmistöt, maahanmuuttajat ja erilaiset maahanmuuttoperusteet (luku 4)
• muutaman etnisen ryhmän kesäyliopiston opetukseen/toimintaan osallistuneet 
 edustajat käyvät puhumassa ryhmän koulutustilanteesta ja koulutustarpeista, sekä 
 koulutukseen osallistumiseen liittyvistä haasteista. Vierailijoiksi kutsutaan erilaisin 
 perustein (pakolaisuus, avioliitto, työ, opiskelu) Suomeen tulleita henkilöitä. 
Tehtävänä on oman alueen kulttuurivähemmistöjen määrän ja tilanteen selvittäminen 
sekä kunnan kotouttamisohjelmaan tutustuminen.

c) Kulttuurienväliset kriittiset tilanteet: 
• koulutuksessa ilmenevät kulttuurierot (luku 3.3) 
• kulttuurienväliset väliset ristiriidat (luku 3.2.3)
• kriittisten tilanteiden menetelmä (luku 6.2.2) 
Tehtävänä on jonkin työssä sattuneen kulttuurienvälisen kriittisen tilanteen 
kuvaaminen. Kriittisestä tilanteesta kuvataan mitä, milloin, miten ja missä tapahtui, 
keitä oli läsnä ja erilaisia mahdollisia tulkintoja siitä, miksi näin tapahtui. Mikäli 
henkilö ei ole tavannut työssään erilaista kulttuuritaustaa edustavia henkilöitä, hän voi 
kuvata jonkin vapaa-ajallaan tapahtuneen haasteellisen tai huvittavan kulttuurien koh-
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taamistilanteen. Mikäli omakohtaisia kokemuksia ei ole lainkaan, voi haastatella jotakin 
tuttavaa, jolla on enemmän kokemusta vieraiden kulttuurien kohtaamisesta. 

d) Monikulttuurinen osaaminen ja sen kehittyminen (luku 6)
• henkilökohtainen osaaminen (tiedot, taidot ja asenteet)
• monikulttuurisuuden huomioivat hyvät käytännöt koulutuksessa, ohjauksessa ja  
 asiakaspalvelussa
• monikulttuurisen osaamisen kehittyminen 
Tehtävänä on arvioida omaa ja oman kesäyliopiston monikulttuurista osaamista sekä  
kerätä muutama hyvä monikulttuurinen käytäntö (joko omasta työstä tai muualta).

e) Kesäyliopiston monikulttuurisen osaamisen kehittämisen suunnittelu
• kesäyliopiston sisäinen kehittäminen 
• kesäyliopistojen välisen yhteistyön suunnittelu 
• muiden merkittävien yhteistyöverkostojen pohdinta ja luominen
Ensimmäisenä tehtävänä on tehdä suunnitelma monikulttuurisen osaamisen jatkuvasta 
kehittämisestä oman työn arjessa. Tukena voidaan hyödyntää oppaan luvuissa 3-7 esi-
teltyä teoriaa ja käytäntöjä, luvun 9.4 kysymyksiä itsearvioinnin ja kehittämisen poh-
jaksi sekä luvussa 10 kuvattuja eri tahojen kehittämiä tukimateriaaleja.   

Toisena tehtävänä on verkostoituminen jonkin oman paikkakunnan ja/tai alueen 
maahanmuuttajatyötä tekevän asiantuntijan kanssa. Kesäyliopistojen on tärkeää verkos-
toitua maahanmuuttajuus- ja monikulttuurisuusasioista vastaavien paikallisten viran-
omaisten kanssa. Myös alueella toimivat maahanmuuttajajärjestöt ja -projektit ovat tär-
keitä yhteistyökumppaneita monikulttuurisen toiminnan kehittämisessä. Mikäli ver-
kostojen koetaan olevan kattavat, vaihtoehtoisena etätehtävänä on haastatella sellaista 
oman alan monikulttuurisen työn asiantuntijaa, jolta voi kokea oppivansa jotakin. 

2. Kesäyliopistojen mahdollisuudet maahanmuuttajien koulutuksessa ja 
 kotoutumista tukevassa toiminnassa
• koulutus- ja projekti-ideoiden jakaminen ja yhteistyön suunnittelu
• pohjana akateemisten maahanmuuttajien koulutus Suomessa -selvitys

Koulutuksessa aloitetaan verkkokeskustelu monikulttuurisen työn hyvistä käytän-
nöistä ja haasteista. Verkkokeskustelufoorumi toimii kokemusten ja ideoiden jakamisen 
välineenä myös koulutuksen jälkeen. Koulutuksessa perustetaan myös kesäyliopistojen 
monikulttuurisuusverkosto, joka suunnittelee kesäyliopistojen yhteisiä monikulttuuri-
suusteemoja käsitteleviä tapahtumia. Verkostoon nimetään jokaisesta kesäyliopistosta 
yksi vastuuhenkilö. 

9.4 Kysymyksiä monikulttuurisen osaamisen   
 itsearvioinnin ja kehittämisen pohjaksi 
A. Monikulttuurisen osaamisen kehittämisen lähtötilanne
• Miten monikulttuurinen alueen väestö on?
• Minkälaisia kansainvälisiä suhteita kesäyliopistolla on? 
• Minkälaisia tarpeita ja mahdollisuuksia toiminnan monikulttuuristamiselle on? 
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• Minkälaisia koulutustarpeita alueen monikulttuurisella väestöllä on? 
 Missä roolissa kesäyliopisto voisi olla mukana vastaamassa tarpeisiin?

• Minkälaisia koulutussisältöjä eri maahanmuuttajaryhmille voitaisiin tarjota  
 ja minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla? (kielikoulutus, muu 
 kotoutumista tukeva koulutus, valmentava ja ohjaava koulutus, 
 ammatillinen täydennyskoulutus, avoimen yliopiston opinnot)

• Minkälaisia resursseja kesäyliopistolla on käytettävissä toiminnan 
 monikulttuuristamiseen ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseen?  

B. Monikulttuurisen osaamisen merkitys kesäyliopistojen toiminnassa
• Miten monikulttuurisen osaamisen kehittäminen tukee kesäyliopistojen toiminta-
 ajatuksen ja arvojen toteuttamista? Miten vapaan sivistystyön lain mukainen tasa-
 arvon ja moniarvoisuuden edistäminen on kirjattu kesäyliopistojen strategiaan? 
• Tulisiko monikulttuurisuuden edistäminen kirjata yhdeksi toimintaa ohjaavaksi  
 arvoksi ja toimintaperiaatteeksi? Onko kesäyliopistolla tasa-arvosuunnitelma, 
 yhdenvertaisuussuunnitelma tai syrjinnän vastainen suunnitelma? 
 (Kaikki koulutuksen järjestäjät on velvoitettu laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelma, 
 ks. luku 5) 
• Miten tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistäminen ymmärretään suhteessa 
 monikulttuurisuuteen? Onko tasa-arvo kaikkien kohtelemista suomalaisten 
 normaalien käytäntöjen mukaisesti vai erityistarpeiden joustavaa huomiointia 
 mahdollisuuksien tasa-arvon nimissä?  

D. Monikulttuurisen osaamisen kehittämisen osa-alueet  
• Minkälainen monikulttuurinen osaaminen on kesäyliopiston vahvuus?
• Minkälaista monikulttuurista osaamista on tarvetta kehittää? 

Monikulttuurinen osaaminen koulutusten ja monikulttuurisuusprojektien suunnittelussa:
• Mitkä ovat parhaita markkinointikanavia monikulttuurisen kohderyhmän 
 saavuttamiseksi? 
• Onko koulutus kielen, ajankohdan ja tilaratkaisujen suhteen saatavilla 
 kohderyhmälle?
• Miten kouluttajan monikulttuurinen osaaminen varmistetaan? 

• Miten opiskeluvalinnassa huomioidaan kulttuurierot? Ovatko käytetyt testit ja muut  
 valintamenetelmät kulttuurisidonnaisia?
• Onko opiskelijoilla erilaisia mahdollisuuksia suorittaa kurssi? Huomioidaanko 
 suoritusten arvioinnissa opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat? 
• Miten palautetta kerätään? Miten varmistetaan luotettavan palautteen saanti myös  
 sellaisten kulttuurien edustajilta, joiden kulttuurissa ei ole sopivaa antaa negatiivista  
 palautetta suoraan? 
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Monikulttuurisuus kansainvälisten ja monikulttuuristen projektien toteutuksessa: 
• Mitä kulttuurienvälinen tasa-arvo merkitsee kansainvälisessä yhteistyössä?
• Miten kulttuurierot voidaan huomioida neuvotteluissa, tiedotuksessa, tiimityössä,  
 palautteen annossa jne.? 

Kulttuurierojen huomiointi asiakaspalvelussa, neuvonnassa ja tiedotuksessa:
• Minkälaista monikulttuurista osaamista asiakaspalveluhenkilökunnalta löytyy? Millä 
 kielillä tiedostusta ja neuvontaa on tarjolla? Tunteeko henkilökunta selkokielen?
• Miten kesäyliopiston opiskelukulttuuria voitaisiin avata selkeämmin kesäyliopiston  
 materiaaleissa? 
• Kuuluuko kursseihin vapaamuotoisia tilaisuuksia, jossa on mahdollisuus kysyä 
 neuvoa epävirallisesti?

Kulttuurierojen huomiointi henkilöstöpolitiikassa:
• Työskenteleekö kesäyliopistossa erilaisen kulttuuritaustan omaavia henkilöitä? 
• Onko heidän perehdytyksessään ja työnohjauksessaan, arvioinnissaan, jne. 
 huomioitu kulttuurierot? (esim. avaamalla kesäyliopiston toimintakäytäntöjä ja 
 toiminnan pelisääntöjä tarkemmin) 
• Voidaanko kesäyliopistoon palkata enemmän ulkomaalaisia/maahanmuuttajataustaisia 
 työntekijöitä? 

Positiivisen kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistäminen alueella: 
• Minkälaisia monikulttuurisen osaamisen kehittämistarpeita alueen eri 
 ammattiryhmillä on? 
• Miten kesäyliopisto voisi vastata näihin tarpeisiin? 
• Miten monikulttuurisia kokonaisuuksia voidaan integroida osaksi eri 
 koulutuskokonaisuuksia?
• Miten kesäyliopiston kursseilla edistetään opiskelijoidenvälistä suvaitsevaisuutta?  
• Millä muulla tavoin kesäyliopisto voisi olla mukana edistämässä hyviä etnisiä suhteita 
 alueella?

D. Monikulttuurisen osaamisen kehittämisen organisointi
Vastuunjaot ja sitoutuminen:
• Miten vastuu monikulttuurisen osaamisen kehittämisestä jakautuu? (koko työyhteisö, 
 avainhenkilöt, rehtori/toiminnanjohtaja) 
• Kuka valitaan kesäyliopiston monikulttuurisen toiminnan vastuuhenkilöksi?  
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Kehittämismenetelmät:
• Minkälaista monikulttuurisen osaamisen kehittämistoimintaa henkilökunnalle 
 voitaisiin järjestää? 
• Miten monikulttuurisuusasiat saadaan parhaalla tavalla integroitua osaksi normaalia  
 kehittämistoimintaa? 
• Miten henkilökunta voi kehittää monikulttuurista osaamistaan työn arjessa? 
 (kansainvälinen yhteistyö, monikulttuuriset tiimit, yhteistyö monikulttuurisuuden  
 asiantuntijoiden kanssa)
• Miten henkilökunta voisi edistää kulttuurienvälistä ymmärtämystään vapaa-ajallaan? 
 (osallistumalla toimintaan, jossa on mahdollista tavata vieraiden kulttuurien edustajia, 
 matkustamalla jne.)

Yhteistyö:
• Tunnetaanko kesäyliopistossa maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen liittyvä 
 valtakunnallinen ja paikallinen toiminta? (lainsäädäntö, maahanmuuttopoliittinen 
 ohjelma, kunnan kotouttamisohjelma, paikalliset kehittämisprojektit) 
• Mitkä ovat kesäyliopiston tärkeimpiä viiteryhmiä monikulttuurisessa toiminnassa? 
 (opiskelijat, muut kesäyliopistot, SKYOT, kunta, lähikorkeakoulut, viranomaiset, 
 järjestöt, yritykset jne.)
• Keiden kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä monikulttuurisuuden edistämisessä? 
 Minkälaista yhteistyötä? Mitkä ovat yhteistyötä edistävät ja jarruttavat tekijät?

Monikulttuurisen osaamisen kehittymisen seuranta:
• Miten monikulttuurisen osaamisen kehittäminen voidaan lisätä osaksi 
 kesäyliopiston toiminnan seurantaa ja arviointia? 
• Onko kesäyliopistossa tarpeen toteuttaa jonkinlaisia monimuotoisuusmittauksia, joilla 
 kartoitetaan kesäyliopiston kulttuurienvälistä osaamista ja tasa-arvoa?   

10 Materiaalia       
 monikulttuurisuuden    
 kehittämisen tueksi

Kulttuurien kohtaaminen Suomessa
Kulttuurit keskuudessamme -tietopaketti kuvailee yleisesti kulttuurinvälistä vuo-
rovaikutusta ja suurimpia vähemmistökulttuureja ja -uskontoja Suomessa. Sivuston on 
tuottanut Turun kulttuurikeskuksen kansainvälinen kohtauspaikka osana Ammattilai-
sen väylä -projektia. http://www05.turku.fi /kulttuurikeskus/kvk/kulttuurit/  

Teknillisen korkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen tek-
nillinen yliopisto ovat toteuttaneet Leonardo-liikkuvuusprojektissaan KulttuuriGuru-
sivuston. Sivustolta löytyy artikkeleita kulttuurieroista, kulttuurienvälisestä vuorovai-
kutuksesta ja ohjeita eri maiden työ- ja tapakulttuuriin sopeutumiseen. KulttuuriGuru 
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on suunniteltu auttamaan ulkomaille lähtöä suunnittelevaa tai jo lähdössä olevaa opis-
kelijaa, mutta se soveltuu myös yleisesti kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen tueksi. 
http://www.uraverkko.net/kulttuuriguru/kulttuuri.html

Jyväskylän yliopiston kulttuurienvälisen viestinnän sivuille on koottu verkko-
kursseja kulttuurienvälisestä viestinnästä. Views to Finnish Culture -sivusto käsitte-
lee kulttuurienvälistä viestintää suomalaisen kulttuurin näkökulmasta.
http://www.jyu.fi /viesti/verkkotuotanto/kp/vf/index.shtml 

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura 
(ETMU) on suomalaisten tutkijoiden monitieteellinen yhteenliittymä, jonka tarkoituk-
sen on edistää aihepiiriin liittyvää tutkimusta Suomessa. Tätä tarkoitusta varten seura 
järjestää konferensseja sekä aloittaa aihepiiriä käsittelevän tieteellisen julkaisutoimin-
nan toimittamisen vuonna 2006. Seuran sivuilta löytyy lista tunnetuista monikulttuu-
risuuden tutkijoista (tutkimusintressit, julkaisut, yhteystiedot jne.), jotka kuuluvat 
seuran hallitukseen. http://www.etmu.fi 

Työministeriön julkaisema maksuton poikkihallinnollinen maahanmuuttaja-asi-
oiden lehti Monitori kertoo maahanmuutto- pakolaispolitiikan kehityksestä ja lin-
jauksista sekä Suomessa että ulkomailla. Ajankohtaisasioiden lisäksi lehti kertoo alan 
koulutuksesta, tutkimuksesta ja välittää tietoa alan uusimmasta kirjallisuudesta. Maa-
hanmuuttotilastoista koottu tilasto-liite ilmestyy kerran vuodessa. 
http://www.mol.fi /mol/fi /06_tyoministerio/06_julkaisut/05_monitori/index.jsp 

Monikulttuurinen ohjaus ja opetus
Rainbow- projektin sivuilta löytyy runsaasti monikulttuurisen ohjauksen kehittämi-
seen liittyvää materiaalia http://rainbow.joensuu.fi /projects/rainbow/index.nsf/vieS-
taticPages/M?opendocument Projektin yksi päätuotoksista on laaja monikulttuurista 
ohjausta käsittelevä teos:
Launikari, Mika & Puukari, Sauli (toim.). 2005. Multicultural Guidance and Counsel-
ling - Theoretical Foundations and Best Practices in Europe. Towards a European Rain-
bow. CIMO. 

Kulttuurilaboratorio projektissa tehtiin maahanmuuttajien ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentavan koulutuksen opettajille opas kulttuurienvälisestä opetuk-
sesta. Opas käsittelee teemoja, jotka ovat tärkeitä kaikille maahanmuuttajien koulutta-
jille.http://www.hesote.edu.hel.fi /projektit/kulttuurilaboratorio/ 

Vapaan Sivistystyön yhteisjärjestön ”Maahanmuuttajien kouluttajan tukiai-
neisto” (ks. tarkempi kuvaus luvusta 9.2.1) http://vsop-php.vsy.fi /opinto/maahanmuut-
tajat/index.php 

Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva monikulttuuri-
nen ohjausklinikka arvioi ja edistää toimintaympäristön kulttuurisiin muutoksiin 
liittyvää asiantuntijuutta. http://www.jyu.fi /mclinic/ Ohjausklinikan monikulttuuri-
nen ohjausverkko (MOVER) on rakennettu tueksi monikulttuurisen opetuksen, ohja-
uksen ja koulutuksen parissa työskenteleville, sekä alan opiskelijoille. http://www.jyu.
fi /mclinic/mover/index.php Ohjausklinikan tuottamaa materiaalia löytyy myös “MOVER 
- monikulttuurinen ohjausveräjä” sivustosta. http://www.peda.net/veraja/jyu/mclinic 
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Kepan Kansainvälisyyskasvatussivustolle on koottu monenlaista kansainvälisyys-
kasvatukseen liittyvää materiaalia. Yhtenä kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueena on 
monikulttuurisuuskasvatus. Sivuilta löytyy mm. tietoa alan kouluttajista ja toimijoista. 
http://www.kansainvalisyyskasvatus.net/  

Monikulttuurinen asiakaspalvelu
MORO Joensuu-projektin lopputuote MONITULKKI -monikulttuurisen asiakaspal-
velun ja vuorovaikutuksen aineisto on ladattavissa sivulta:
http://www.pkky.fi /Resource.phx/pkky/aiko/projektit/monitulkki/aineisto.htx 

Tiedotusta heikosti suomea puhuvalle maahanmuuttajalle edistää selkokielen 
käyttö. Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. 
http://www.papunet.net/selkokeskus/ Selkosivut sisältävät mm. Selkouutisten verkko-
lehden sekä tietoa ajankohtaisista aiheista ja selkokirjoista selkokielellä. www.papunet.
net/selko 

Monikulttuurinen työyhteisö
Punaisen Ristin SPRING-projektissa on tehty VALMENTAJA-koulutuskokonaisuus, 
joka käsittelee erilaisuutta ja monimuotoisuutta työssä. Yksi neljästä moduulista “Val-
miina monikulttuurisuuteen” käsittelee monikulttuurisuutta työyhteisössä. Koulutuk-
sen kaikki materiaali löytyy verkosta. Materiaaliin kuuluu loistavia ennakkoluuloja 
käsitteleviä humoristisia sarjakuvia. http://old.redcross.fi /spring/tuotteet/valmentaja/ 

ETMO – Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä -projektissa on tuotettu 
monikulttuurisuutta työelämässä käsittelevä koulutuskansio.
 http://www.kio.fi /Resource.phx/project/project-etmo/index.htx 

Alueellinen monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyö
SELMA, monikulttuurisuus- ja maahanmuuttotyön verkkopalvelu on syntynyt pää-
kaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Kerava ja 
Tuusula) yhteistyöaloitteesta. Verkkopalvelu tarjoaa pääkaupunkiseudun kunnissa toi-
miville, monikulttuurista työtä tekeville henkilöille ja tahoille hyödyllistä ja ajankoh-
taista tietoa seudun monikulttuurisesta kentästä.

Suomen Pakolaisapu on kerännyt Turussa, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla 
kouluttamistaan maahanmuuttajista ohjaajarekisterin, joka tarjoaa monikulttuurityö-
hön eri ammattien osaajia. Pankissa on muun muassa sosiaalityön, päivähoidon ja kou-
lutyön asiantuntijoita, kielten osaajia, eri alojen tutkijoita sekä tietotekniikan, urheilun 
ja taiteen ammattilaisia. http://www.pakolaisapu.fi /tukena_os_pankki.html 

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, syrjinnän vastaisuus
Yhdenvertaisuus verkkosivustolta löytyy ohjeita yhdenvertaisuuden edistämiseen: 
http://www.yhdenvertaisuus.fi /suomi/. Yhdenvertaisuutta edistämään on perustettu 
kaksi suurta hanketta ”SEIS - Suomi eteenpäin ilman syrjintää” http://www.join.fi /seis/ 
ja ”JOIN – Yhdessä edistämään syrjimättömyyttä” -hanke 
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http://www.join.fi /suomi/index.html. JOIN projektissa on kehitetty myös tasa-arvon 
tikapuut työkalu organisaation yhdenvertaisuuden itsearviointia varten http://www.
join.fi /tikapuut/. 

EU:n syrjinnänvastaisilla sivut tarjoavat tietoa EU:n laajuisesta “Moninaisuuden 
puolesta. Syrjintää vastaan.” -kampanjasta sekä taustatietoa Euroopan komission työlli-
syys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston aloitteesta tehdyistä toimenpiteistä tais-
telussa syrjintää vastaan. Nettisivut tarjoavat myös ajankohtaista tietoa tämänhetkisistä 
syrjinnän vastaisista aiheista ja toimista kaikissa EU:n 25 jäsenvaltiossa. http://www.
stop-discrimination.info/ 
 

11 Sanasto
Etnisyys (ks. luku 3.1)
Etnisyys määritellään kulttuurin, kielen, uskonnon ja tapojen kautta. Tiettyyn etni-
seen ryhmään kuuluvia yhdistävät kulttuuriset piirteet sekä yhteinen menneisyys ja 
elinolojen kokonaisuus. Etnisyydessä korostetaan nykyään ihmisen itsensä kokemaa, 
subjektiivista etnistä identiteettiä. 

Etnosentrismi (3.2.1)
Etnosentrismi eli omakulttuurikeskeisyys on asenne, jonka mukaan omassa yhteisössä 
vallitsevat tavat ja tottumukset ovat oikeita ja parhaita mahdollisia, kun taas muissa 
yhteisöissä noudatetut käyttäytymis- ja menettelytavat ovat vääriä ja nurinkurisia.

Ksenofobia
Ksenofobia tarkoittaa muukalaisvihamielisyyttä tai -pelkoa. Muukalaispelko on kiel-
teistä, aste-eroiltaan vaihtelevaa ennakkoluuloa muualta tulevia tai muuta etnistä ryh-
mää edustavia ihmisiä kohtaan. 

Kulttuuri (ks. luku 3.1) 

Kulttuurirelativismi (3.2.1)
Kulttuurirelativismi kiistää mahdollisuuden asettaa kulttuureja, yhteisöjä ja näiden 
arvojärjestelmiä paremmuusjärjestykseen. Se korostaa kulttuurien erilaisuutta ja pyrkii 
ymmärtämään niitä niiden omista edellytyksistä lähtien. 

Maahanmuuttaja
Maahanmuuttaja on jonkin toisen maan kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva hen-
kilö, joka on muuttanut pysyvästi tai pidemmäksi ajanjaksoksi (vähintään vuodeksi) 
Suomeen asumaan. 

Moniarvoisuus, monimuotoisuus, moninaisuus (ks. luku 5)
Moniarvoisuusajattelun lähtökohta on, että vaikka ihmiset ovat erilaisia, he ovat yhden-
vertaisia suhteessa toisiinsa. Erilaisuuden hyväksyminen on avain syrjimättömyyteen, 
suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen. Moniarvoisuutta lähellä ovat käsitteet moni-
muotoisuus ja moninaisuus, joilla tarkoitetaan kaikkien ihmisten erilaisuuden tunnus-
tamista ja kokemista myönteisenä asiana ja voimavarana. 
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Monikulttuurisuus (ks. luku 3.2.2)
Monikulttuurisuus tarkoittaa kuvailevassa merkityksessään, että tietyllä alueella asuu 
tai tietyssä toiminnassa on mukana useiden kulttuuriryhmien edustajia. Normatiivi-
sessa merkityksessään monikulttuurisuus on erilaisia kulttuurisia ja kielellisiä taustoja 
edustavien ihmisten tasa-arvoista vuorovaikutusta ja rinnakkaiseloa. 

Neorasismi (kulttuurirasismi)
Rasismin rinnalle on viime vuosina noussut neo- tai kulttuurirasismin käsite, joka rotu-
jen sijaan puhuu kulttuurien erilaisuudesta ja kehittyneisyydestä. Neorasismin mukaan 
kulttuurit ovat niin erilaisia, etteivät ne voi elää rinnakkain. Näin ei ns. monikulttuuri-
suuskaan voi koskaan toteutua. 

Pakolainen
Pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta 
pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 
yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. 

Pluralismi (ks. moniarvoisuus ja luku 3.2.1)

Rasismi (ks. luku 3.2.3)
Rasismi perustuu ajatukseen, että eri ihmisryhmillä on erilaisia ominaisuuksia, jotka 
voidaan asettaa arvojärjestykseen. Kielteisiksi määritellyt ominaisuudet kohdistetaan 
tiettyyn “rotuun” tai ihmisryhmään. Rasismi ilmenee ennakkoluuloina ja vihamielisenä 
käytöksenä maahanmuuttajia ja muita etnisiä ryhmiä kohtaan. 

”Rotu” 
Rotu on ihmispopulaatio, joka eroaa jollain tavalla toisesta samoin kriteerein määritel-
lystä populaatiosta. Yleisimmin käytetyt rodun määritelmät ovat perustuneet ihmisten 
välisille näkyville eroille erityisesti ihonvärissä ja kasvonpiirteissä. Käsitykset rodusta 
ja tietyistä rotujaotteluista ovat vaihdelleet kulttuurista ja ajasta riippuen ja ovat usein 
olleet kiistanalaisia. Sosiaalitieteissä biologinen rodun käsite on hylätty, sillä fyysisten 
piirteiden mukaan eriteltyjen ryhmien ryhmänsisäinen geneettinen monimuotoisuus on 
yhtä suurta kuin ryhmienvälinen.  

Stereotypia (ks. luku 3.2.3)
Stereotypia on yksinkertaistettu, leimaava, kapea ja kaavamainen mielikuva, mielipide 
tai arvio. Se voidaan muodostaa esimerkiksi toisesta ihmisestä, ryhmästä tai kansasta. 
Stereotypian ongelma on yksilöllisyyden ja yksilöllisten erojen unohtaminen. Vähem-
mistöihin liitetään usein stereotypioita. 

Yhdenvertaisuus (ks. luku 5)
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat toisiinsa verrattuina 
samanarvoisia, toistensa vertaisia. Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus on erilaisuu-
den hyväksymistä ja toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on. 
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LIITE 1: Tiedote selvityksestä ja kysely     
 kesäyliopistojen monikulttuurisen osaamisen  
 nykytilasta 

Lähetetty: 7.11.2005 
Jakelu: rehtorit ja toiminnanjohtajat, suunnittelijat / Tiedoksi: hallitus ja tiederehtorit 

Hei,
Suomen kesäyliopistot ry:ssä on tekeillä kesäyliopistojen maahanmuuttajaopetukseen 
liittyen tutkimus oppilaitoksen monikulttuurisen kompetenssin kehittämisestä. Selvi-
tys tulee toimimaan kesäyliopistoille käytännönläheisenä monikulttuurisen koulutuk-
sen ja toiminnan oppaana. 

Kulttuurienvälistä sensitiivisyyttä ja sen kehittämismenetelmiä tarkastellaan seu-
raavien toiminnan osa-alueiden kautta: henkilökunnan osaaminen, opetussuunnitelma 
ja kurssit, oppiminen ja opettaminen, käytetty kieli ja murteet, tiedotus, testit ja opiske-
lijavalinta, oppilaitoskulttuuri, neuvonta ja opinto-ohjaus, työntekijöiden rekrytointi, 
ohjaavat dokumentit ja toiminnan arviointi.

Koulutuksen järjestäjän monikulttuurinen osaaminen koostuu kyvystä tuntea omat 
kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa, kyvystä arvioida koulutustoimintaa ja siihen liit-
tyviä oheispalveluita toisesta kulttuurista tulevien näkökulmasta ja kyvystä tehdä sel-
laisia valintoja koulutustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, että huomioi erilai-
sen kulttuuritaustan omaavien opiskelijoiden kulttuurisen ja yhteiskunnallisen viite-
kehyksen. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä kulttuurienvälisen osaamisen kehittämisen 
ideaaleja, että käytännön haasteita oppilaitoskontekstissa. 

Tutkimuksen aineistona toimivat monikulttuurisen koulutuksen kehittämishank-
keet sekä muutaman tietoisesti organisaationsa monikulttuurista osaamista kehittäneen 
oppilaitoksen haastattelu. 

Tutkimuksessa kuvataan myös kulttuurierojen huomioinnista käynnissä olevaa tie-
teellistä ja yhteiskunnallista keskustelua. Kulttuurisen ja etnisen moninaisuuden huo-
mioimista koskeva teoria on monitieteistä sekä osittain ristiriitaista ja epistemologisten 
kiistojen lohkomaa. 

Maahanmuuttajien opetus on vielä melko marginaalista kesäyliopistojen toimin-
nassa, mutta opetusministeriön informaatio-ohjauksen myötä se mahdollisesti lisääntyy 
tulevaisuudessa. Jotta uuden asiakaskunnan tarpeisiin voidaan vastata parhaalla mah-
dollisella tavalla, osaamista on hyvä kehittää. Tutkimuksen pohjaksi olisin kiinnostunut 
siitä,

Miten arvioitte kesäyliopistonne monikulttuurista osaamista tällä hetkellä? 

Mitkä teidän kesäyliopistossanne tuntuvat tärkeimmiltä kehittämisalueilta 
monikulttuurisen osaamisen suhteen?

Lähetä vastauksesi sähköpostitse viimeistään 7.11.2005. Myös lyhyt kommentti riittää.

Hyvää syystalvea!

Ystävällisin terveisin,
Sonja Valjus
suunnittelija
Suomen kesäyliopistot ry
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LIITE 2: Nacirema-harjoitus 
Lue artikkeli ja pohdi mitä kulttuuria se kuvaa. Vastaus löytyy artikkelin lopusta.
Lähde: American Anthropological Association: 
http://www.msu.edu/~jdowell/miner.html

Body Ritual among the Nacirema 
Most cultures exhibit a particular confi guration or style. A single value or pattern of per-
ceiving the world often leaves its stamp on several institutions in the society. Examples are 
“machismo” in Spanish-infl uenced cultures, “face” in Japanese culture, and “pollution by 
females” in some highland New Guinea cultures. Here Horace Miner demonstrates that 
“attitudes about the body” have a pervasive infl uence on many institutions in Nacirema 
society.

The anthropologist has become so familiar with the diversity of ways in which different 
people behave in similar situations that he is not apt to be surprised by even the most 
exotic customs. In fact, if all of the logically possible combinations of behavior have 
not been found somewhere in the world, he is apt to suspect that they must be present 
in some yet undescribed tribe. The point has, in fact, been expressed with respect to 
clan organization by Murdock.[2] In this light, the magical beliefs and practices of the 
Nacirema present such unusual aspects that it seems desirable to describe them as an 
example of the extremes to which human behavior can go.

Professor Linton [3] fi rst brought the ritual of the Nacirema to the attention of 
anthropologists twenty years ago, but the culture of this people is still very poorly 
understood. They are a North American group living in the territory between the Cana-
dian Cree, the Yaqui and Tarahumare of Mexico, and the Carib and Arawak of the Antil-
les. Little is known of their origin, although tradition states that they came from the 
east....

Nacirema culture is characterized by a highly developed market economy which 
has evolved in a rich natural habitat. While much of the people’s time is devoted to 
economic pursuits, a large part of the fruits of these labors and a considerable portion 
of the day are spent in ritual activity. The focus of this activity is the human body, the 
appearance and health of which loom as a dominant concern in the ethos of the people. 
While such a concern is certainly not unusual, its ceremonial aspects and associated 
philosophy are unique.

The fundamental belief underlying the whole system appears to be that the human 
body is ugly and that its natural tendency is to debility and disease. Incarcerated in 
such a body, man’s only hope is to avert these characteristics through the use of ritual 
and ceremony. Every household has one or more shrines devoted to this purpose. The 
more powerful individuals in the society have several shrines in their houses and, in 
fact, the opulence of a house is often referred to in terms of the number of such ritual 
centers it possesses. Most houses are of wattle and daub construction, but the shrine 
rooms of the more wealthy are walled with stone. Poorer families imitate the rich by 
applying pottery plaques to their shrine walls.
While each family has at least one such shrine, the rituals associated with it are not fam-
ily ceremonies but are private and secret. The rites are normally only discussed with 
children, and then only during the period when they are being initiated into these mys-
teries. I was able, however, to establish suffi cient rapport with the natives to examine 
these shrines and to have the rituals described to me.

The focal point of the shrine is a box or chest which is built into the wall. In this 
chest are kept the many charms and magical potions without which no native believes 
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he could live. These preparations are secured from a variety of specialized practitioners. 
The most powerful of these are the medicine men, whose assistance must be rewarded 
with substantial gifts. However, the medicine men do not provide the curative potions 
for their clients, but decide what the ingredients should be and then write them down 
in an ancient and secret language. This writing is understood only by the medicine men 
and by the herbalists who, for another gift, provide the required charm.

The charm is not disposed of after it has served its purpose, but is placed in the 
charmbox of the household shrine. As these magical materials are specifi c for certain 
ills, and the real or imagined maladies of the people are many, the charm-box is usually 
full to overfl owing. The magical packets are so numerous that people forget what their 
purposes were and fear to use them again. While the natives are very vague on this 
point, we can only assume that the idea in retaining all the old magical materials is that 
their presence in the charm-box, before which the body rituals are conducted, will in 
some way protect the worshiper.

Beneath the charm-box is a small font. Each day every member of the family, in suc-
cession, enters the shrine room, bows his head before the charm-box, mingles different 
sorts of holy water in the font, and proceeds with a brief rite of ablution.[4] The holy 
waters are secured from the Water Temple of the community, where the priests conduct 
elaborate ceremonies to make the liquid ritually pure.

In the hierarchy of magical practitioners, and below the medicine men in prestige, 
are specialists whose designation is best translated as “holy-mouth-men.” The Nacirema 
have an almost pathological horror of and fascination with the mouth, the condition of 
which is believed to have a supernatural infl uence on all social relationships. Were it 
not for the rituals of the mouth, they believe that their teeth would fall out, their gums 
bleed, their jaws shrink, their friends desert them, and their lovers reject them. They 
also believe that a strong relationship exists between oral and moral characteristics. 
For example, there is a ritual ablution of the mouth for children which is supposed to 
improve their moral fi ber.

The daily body ritual performed by everyone includes a mouth-rite. Despite the 
fact that these people are so punctilious [5] about care of the mouth, this rite involves a 
practice which strikes the uninitiated stranger as revolting. It was reported to me that 
the ritual consists of inserting a small bundle of hog hairs into the mouth, along with 
certain magical powders, and then moving the bundle in a highly formalized series of 
gestures.[6]

In addition to the private mouth-rite, the people seek out a holy-mouth-man once 
or twice a year. These practitioners have an impressive set of paraphernalia, consist-
ing of a variety of augers, awls, probes, and prods. The use of these items in the exor-
cism of the evils of the mouth involves almost unbelievable ritual torture of the client. 
The holy-mouth-man opens the client’s mouth and, using the above mentioned tools, 
enlarges any holes which decay may have created in the teeth. Magical materials are put 
into these holes. If there are no naturally occurring holes in the teeth, large sections of 
one or more teeth are gouged out so that the supernatural substance can be applied. In 
the client’s view, the purpose of these ministrations [7] is to arrest decay and to draw 
friends. The extremely sacred and traditional character of the rite is evident in the fact 
that the natives return to the holy-mouth-men year after year, despite the fact that their 
teeth continue to decay.
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It is to be hoped that, when a thorough study of the Nacirema is made, there will 
be careful inquiry into the personality structure of these people. One has but to watch 
the gleam in the eye of a holy-mouth-man, as he jabs an awl into an exposed nerve, to 
suspect that a certain amount of sadism is involved. If this can be established, a very 
interesting pattern emerges, for most of the population shows defi nite masochistic ten-
dencies. It was to these that Professor Linton referred in discussing a distinctive part 
of the daily body ritual which is performed only by men. This part of the rite includes 
scraping and lacerating the surface of the face with a sharp instrument. Special women’s 
rites are performed only four times during each lunar month, but what they lack in 
frequency is made up in barbarity. As part of this ceremony, women bake their heads in 
small ovens for about an hour. The theoretically interesting point is that what seems to 
be a preponderantly masochistic people have developed sadistic specialists.

The medicine men have an imposing temple, or latipso, in every community of any 
size. The more elaborate ceremonies required to treat very sick patients can only be 
performed at this temple. These ceremonies involve not only the thaumaturge [8] but a 
permanent group of vestal maidens who move sedately about the temple chambers in 
distinctive costume and headdress.

The latipso ceremonies are so harsh that it is phenomenal that a fair proportion of 
the really sick natives who enter the temple ever recover. Small children whose indoc-
trination is still incomplete have been known to resist attempts to take them to the 
temple because “that is where you go to die.” Despite this fact, sick adults are not only 
willing but eager to undergo the protracted ritual purifi cation, if they can afford to do 
so. No matter how ill the supplicant or how grave the emergency, the guardians of many 
temples will not admit a client if he cannot give a rich gift to the custodian. Even after 
one has gained and survived the ceremonies, the guardians will not permit the neo-
phyte to leave until he makes still another gift.

The supplicant entering the temple is fi rst stripped of all his or her clothes. In 
everyday life the Nacirema avoids exposure of his body and its natural functions. Bath-
ing and excretory acts are performed only in the secrecy of the household shrine, where 
they are ritualized as part of the body-rites. Psychological shock results from the fact 
that body secrecy is suddenly lost upon entry into the latipso. A man, whose own wife 
has never seen him in an excretory act, suddenly fi nds himself naked and assisted by a 
vestal maiden while he performs his natural functions into a sacred vessel. This sort of 
ceremonial treatment is necessitated by the fact that the excreta are used by a diviner 
to ascertain the course and nature of the client’s sickness. Female clients, on the other 
hand, fi nd their naked bodies are subjected to the scrutiny, manipulation and prodding 
of the medicine men.

Few supplicants in the temple are well enough to do anything but lie on their hard 
beds. The daily ceremonies, like the rites of the holy-mouth-men, involve discomfort 
and torture. With ritual precision, the vestals awaken their miserable charges each dawn 
and roll them about on their beds of pain while performing ablutions, in the formal 
movements of which the maidens are highly trained. At other times they insert magic 
wands in the supplicant’s mouth or force him to eat substances which are supposed to 
be healing. From time to time the medicine men come to their clients and jab magically 
treated needles into their fl esh. The fact that these temple ceremonies may not cure, 
and may even kill the neophyte, in no way decreases the people’s faith in the medicine 
men.
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There remains one other kind of practitioner, known as a “listener.” This witchdoc-
tor has the power to exorcise the devils that lodge in the heads of people who have been 
bewitched. The Nacirema believe that parents bewitch their own children. Mothers are 
particularly suspected of putting a curse on children while teaching them the secret 
body rituals. The counter-magic of the witchdoctor is unusual in its lack of ritual. The 
patient simply tells the “listener” all his troubles and fears, beginning with the earliest 
diffi culties he can remember. The memory displayed by the Nacirema in these exorcism 
sessions is truly remarkable. It is not uncommon for the patient to bemoan the rejection 
he felt upon being weaned as a babe, and a few individuals even see their troubles going 
back to the traumatic effects of their own birth.

In conclusion, mention must be made of certain practices which have their base 
in native esthetics but which depend upon the pervasive aversion to the natural body 
and its functions. There are ritual fasts to make fat people thin and ceremonial feasts to 
make thin people fat. Still other rites are used to make women’s breasts larger if they are 
small, and smaller if they are large. General dissatisfaction with breast shape is symbol-
ized in the fact that the ideal form is virtually outside the range of human variation. A 
few women affl icted with almost inhuman hyper-mammary development are so idolized 
that they make a handsome living by simply going from village to village and permit-
ting the natives to stare at them for a fee.

Reference has already been made to the fact that excretory functions are ritualized, 
routinized, and relegated to secrecy. Natural reproductive functions are similarly dis-
torted. Intercourse is taboo as a topic and scheduled as an act. Efforts are made to avoid 
pregnancy by the use of magical materials or by limiting intercourse to certain phases 
of the moon. Conception is actually very infrequent. When pregnant, women dress so 
as to hide their condition. Parturition takes place in secret, without friends or relatives 
to assist, and the majority of women do not nurse their infants.

Our review of the ritual life of the Nacirema has certainly shown them to be a 
magic-ridden people. It is hard to understand how they have managed to exist so long 
under the burdens which they have imposed upon themselves. But even such exotic 
customs as these take on real meaning when they are viewed with the insight provided 
by Malinowski [9] when he wrote:

Looking from far and above, from our high places of safety in the developed civi-
lization, it is easy to see all the crudity and irrelevance of magic. But without its power 
and guidance early man could not have mastered his practical diffi culties as he has 
done, nor could man have advanced to the higher stages of civilization.[10]

1. From “Body Ritual among the Nacirema,” American Anthropologist 58 (1956): 
 503-507. All footnotes were added by Dowell.
2. George Peter Murdock (1897-1996 [?]), famous ethnographer.
3. Ralph Linton (1893-1953), best known for studies of enculturation (maintaining that 
all culture is learned rather than inherited; the process by which a society’s culture is 
transmitted from one generation to the next), claiming culture is humanity’s “social 
heredity.”
4. A washing or cleansing of the body or a part of the body. From the Latin abluere, to 
wash away.
5. Marked by precise observance of the fi ner points of etiquette and formal conduct.
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6. It is worthy of note that since Prof. Miner’s original research was conducted, the 
Nacirema have almost universally abandoned the natural bristles of their private mouth-
rite in favor of oil-based polymerized synthetics. Additionally, the powders associated 
with this ritual have generally been semi-liquefi ed. Other updates to the Nacirema 
culture shall be eschewed in this document for the sake of parsimony.
7. Tending to religious or other important functions.
8. A miracle-worker.
9. Bronislaw Malinowski (1884-1942), famous cultural anthropologist best known for 
his argument that people everywhere share common biological and psychological needs 
and that the function of all cultural institutions is to fulfi ll such needs; the nature of the 
institution is determined by its function.

Mistä Naciremassa on kysymys?  
Body Ritual Among the Nacirema on satiiri antropologisesta tieteellisestä artikkelista ja 
USA:n kulttuurista. Artikkelin on kirjoittanut  Horace Miner ja se on julkaistu “Ameri-
can Anthropologist” lehdessä kesäkuussa 1956. Nacirema on takaperinluettuna Ameri-
can. Artikkelissa kuvaillaan tyypillistä länsimaista suuhygieniaa, sairaalahoitoa ja psy-
kiatriaa ulkopuolisen silmin. 

LIITE 3, VSY ry:n vapaan sivistystyön     
 oppilaitosten henkilökunnalle tarjoama 
 ”Monikulttuurisuuden kohtaaminen 
 (MOK) – valmiuksia opettajille ja muille 
 toimijoille” -koulutuskokonaisuus
Monikulttuurisuuden kohtaaminen -täydennyskoulutuskokonaisuus toteutetaan vuo-
sina 2005–2006 ja sen laajuus on 2-7 ov. Koulutuksen taustalla on yhteiskunnallisen 
toimintaympäristön muuttuminen monokulttuurisesta monikulttuuriseksi ja lokaalista 
globaaliksi sekä tietoyhteiskunnan esiinnousu. Yhteiskunnan monikulttuuristumisen 
myötä vapaan sivistystyön opettajien ja muun henkilöstön kansalaisvastuu laajenee enti-
sestään. Henkilöstön oman ammatillisen osaamisen rinnalle on vahvasti tulossa moni-
kulttuuristen tietojen ja taitojen hallitseminen. Koulutuksen rakenne on seuraava:

Johdanto-opinnot (kaikille yhteiset) 2 ov 

Teemaopinnot (valitaan kaksi 1,5 ov yhden teeman sisältä tai eri teemoista) 3 ov 

• Itse olen erilainen! 
• Luuloja ja kaavoja  
  kohtaamaan  

• Kulttuurienvälinen   
  vuorovaikutus

• Kulttuurien perus-
  ulottuvuuksia ja   
  eroja 

• Yhdenvertaisuus,   
  tasa-arvosta 
  moninaisuuteen 

Omat valinnaiset opinnot 1-2 ov 
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Johdanto-opintojen tavoitteena on avata tarkemmin sitä, mistä monikulttuurisuuden kohtaamisen koulutus-
ohjelmassa on kysymys, kertoa opintojen tavoitteista, opiskelutavoista ja monikulttuurisuuteen liittyvästä 
käsitteistöstä. Johdanto-opintojen lähijaksolla tehdään jokaiselle opiskelijalle oma henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma (HOPS), jota tarkennetaan koulutuksen aikana. Koulutuksessa pyritään tarkastelemaan monikult-
tuurisuuden teoriaa osallistujien omasta näkökulmasta, heidän oman monikulttuurisen kokemuksensa valossa. 
(KUVASI kotisivut 2005.) 

Itse olen erilainen! Luuloja ja kaavoja kohtaamaan -teeman perusopintojen tavoitteena on tutustua omiin 
ennakkoluuloihin, asenteisiin ja tapaan kohdata erilaisuus. Kurssilla pohditaan, miten asenteet, ennakkoluulot 
ja stereotypiat syntyvät, ja mitä merkitystä niillä on yksilölle ja ympäristöllemme. Opinnoissa pohditaan myös 
stereotypioiden ja ennakkoluulojen yhteyttä toisiinsa sekä ennakkoluulojen purkamiskeinoja. Käsiteltäviä tee-
moja ovat mm. etnosentrisyys, sosiaalinen ja etninen identiteetti sekä suomalaisuus. Saman teeman syven-
tävissä opinnoissa lähestytään ennakkoluuloja ja kaavamaisia käsityksiä sekä omaa etnistä identiteettiä siitä 
näkökulmasta, miten ne näkyvät omassa työssä ja ryhmien toiminnassa. Tavoitteena on oppia tunnistamaan 
stereotypioiden ja ennakkoluulojen vaikutuksia opintoryhmien toiminnassa. Syventävissä opinnoissa tavoit-
teena on myös perehtyä tarkemmin ennakkoluulojen ja rasismin yhteyteen sekä muukalaisvihamielisyyteen ja 
rasismiin historiallisina ilmiöinä. (MOK koulutussuunnitelman tiivistelmäversio 2005.)

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen -teeman perusopinnoissa on tavoitteena tutustua kulttuuriin ja 
kulttuurienvälisyyteen käsitteinä, sekä tarkastella erilaisia vuorovaikutustyylejä ja niiden kulttuurisidonnai-
suuksia. Tutustutaan myös dialogisen vuorovaikutuksen perusteisiin. Teemassa lähdetään liikkeelle yleisestä 
ja tullaan kohti kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta. Kurssilla käsitellään muun muassa vuorovaikutus-
tyylien kulttuurisidonnaisuuksia kielellisessä ja ei-kielellisessä vuorovaikutuksessa, vieraan kielen vaikutusta 
vuorovaikutustilanteessa ja tyylikästä vuorovaikutusta ihmisten kesken. (MOK koulutussuunnitelman tiivis-
telmäversio 2005.)

 Kulttuurien perusulottuvuuksia ja eroja -teeman perusopintojen tavoitteena on oppia tuntemaan ja tun-
nistamaan eri kulttuureista tulevien ihmisten toimintaa, ajattelua ja vuorovaikutusta ohjaavia kulttuurien 
peruseroja. Opinnoissa perehdytään kulttuurien yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden piirteisiin, valtaetäisyy-
teen, epävarmuuden sietämiseen ja feminiinisyyden asteeseen. Syventävissä opinnoissa lähestytään kulttuu-
rien eroavuuksia siitä näkökulmasta, miten ne näkyvät osallistujien omassa työssä ja ryhmien toiminnassa. 
Tavoitteena on oppia tunnistamaan perusopinnoissa käsiteltyjen kulttuurierojen vaikutuksia omiin työtapoi-
hin, rooliin opettajana ja opintoryhmien toimintaan. Lisäksi tutustutaan kulttuurista toiseen siirtyvään akkul-
turaatioprosessiin. (MOK koulutussuunnitelman tiivistelmäversio 2005.)

Yhdenvertaisuus – tasa-arvosta moninaisuuteen -teeman perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa osal-
listujat monimuotoiseen yhteiskuntaan syrjinnän ja syrjimättömyyden näkökulmasta. Opiskelijat saavat koko-
naiskäsityksen monimuotoisesta yhteiskunnasta ja erilaisista syrjinnän perusteista. Koulutuksessa pohditaan 
omaa, lähiympäristön ja median suhdetta vähemmistöihin. Syventävien opintojen tavoitteena on perehtyä 
syvemmin yhteen niistä vähemmistöistä, joihin perusopinnoissa tutustuttiin ja pohtia syrjinnän estämisen 
ja yhdenvertaisuuden edistämisen keinoja ja mahdollisuuksia. (MOK koulutussuunnitelman tiivistelmäversio 
2005.)
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fax (019) 220 3256
www.hangosommaruni.fi 

helsingin seudun 
kesäyliopisto
Liisankatu 16 A 8, 00170 HELSINKI
puh. (09) 6811 020 
faksi (09) 6811 0210
www.kesayliopistohki.fi 

hämeen kesäyliopisto
Sibeliuksenkatu 25 B, 
13100 HÄMEENLINNA
puh. (03) 6474 070 
faksi (03) 6474 077
www.hameenkesayliopisto.fi 

högskolan på åland
PB 1010, 22111 MARIEHAMN
tel. (018) 5370 00 
fax (018) 16913
www.ha.aland.fi 

jyväskylän kesäyliopisto
PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
puh. (014) 2603 720 
faksi (014) 2604 343
www.cec.jyu.fi /kesayo

kainuun kesäyliopisto
PL 51, 87101 KAJAANI
puh. (08) 6133 058 
faksi (08) 6133 050
www.kainuunkesayliopisto.net

keski-pohjanmaan 
kesäyliopisto
PL 556, 67701 KOKKOLA
puh. (06) 8294 290 
faksi (06) 8294 291
www.chydenius.fi /kesayo

kuopion kesäyliopisto
Savilahdentie 6 B L7, 70210 KUOPIO
puh. (017) 1628 48 
faksi (017) 1628 50
www.uku.fi /kesayliopisto

kymenlaakson kesäyliopisto
• Kotkan toimipiste
Metsontie 41 A, 48220 KOTKA
puh. (05) 2296 800 
faksi (05) 2296 820
• Kouvolan toimipiste
PL 144, 45101 KOUVOLA
puh. (05) 2296 850 
faksi (05) 2296 870
www.kymenlaakso.fi 

lapin kesäyliopisto
Jokiväylä 11 C, 96300 ROVANIEMI
puh. (016) 3313 636 
faksi (016) 311 082

www.lapinkesayliopisto.fi  

länsi-suomen kesäyliopisto
Kalliokatu 2, 26100 RAUMA
puh. (02) 8240 647 
faksi (02) 8225 751
www.lskesayo.fi 

mikkelin kesäyliopisto
Hallituskatu 3 A, 50100 MIKKELI
puh. (015) 2103 00 
faksi (015) 1508 22
www.mikkelinkesayliopisto.fi 

pohjois-karjalan 
kesäyliopisto
PL 179, 80101 JOENSUU
puh. (013) 2442 540 
faksi (013) 2442 299
www.pkky.fi /kesayliopisto

pohjois-pohjanmaan 
kesäyliopisto
PL 2437, 90014 OULUN YLIOPISTO
puh. (08) 3214 073 
faksi (08) 3701 80
www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi 

päijät-hämeen kesäyliopisto
Kirkkokatu 16, 15140 LAHTI
puh. (03) 8922 0400 
faksi (03) 7831 200
www.p-hkesayo.fi 

savonlinnan kesäyliopisto
Linnankatu 11, 57130 SAVONLINNA
puh. (015) 5550 853
faksi (015) 5550 852
www.savonlinnankesayliopisto.net

tampereen kesäyliopisto
Yliopistokatu 60 A, 33100 TAMPERE
puh. (03) 2238 433 
faksi (03) 2148 444
www.uta.fi /kesayliopisto

turun kesäyliopisto
Tuurintie 3 A 5, 20100 TURKU
puh. (02) 2323 302 
faksi (02) 2781 828
www.turunkesayliopisto.fi 

vaasan kesäyliopisto 
vasa sommaruniversitet
Wolffi ntie 36 F 12, 65200 VAASA
puh. (06) 3200 441 
faksi (06) 3200 442
www.vaasankesayliopisto.fi 
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  Koulutuksellista tasa-arvoa 
                        ja elinikäistä oppimista.

Kesäyliopistot toimivat osana suomalaista koulutusjärjestelmää ja 
niiden tarkoituksena on edistää alueellisesti elinikäisen oppimisen 
edellytyksiä. Samalla kesäyliopistot toimivat osana aluekehittämisjär-
jestelmää.

Laissa vapaasta sivistystyöstä 2 §:ssä todetaan, että kesäyliopis-
tot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, jotka järjestä-
vät avointa yliopisto-opetusta ja muuta koulutusta.  Kesäyliopistojen 
toiminta osana avointa yliopisto-opetuksen järjestelmää on avoimen 
ja tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän kannalta tärkeää. Alueellista, 
sosiaalista ja koulutuksellista tasa-arvoa parannetaan harvaan asu-
tussa Suomessa viemällä avoimen yliopiston opintojärjestelmä ja sitä 
tukevat tiedotus- ja opintoneuvontapalvelut paikkakunnille, joissa 
yliopistoilla ei ole omia toimipaikkoja. Kesäyliopistojen toiminnassa 
on merkittävää kysyntälähtöisesti yliopistojen ja korkeakoulujen 
koulutuksen tarjoaminen paikkakunnilla, joilta koulutus puuttuu 
mutta kysyntä kuitenkin on olemassa. Kesäyliopistojen toiminta mer-
kitsee avoimen yliopiston opiskelijoille valinnaisuuden lisääntymistä, 
korkeakoulurajat ylittävien opintojen mahdollistumista ja monitietei-
syyden turvaamista alueellisessa opetustarjonnassa. Yhtä tärkeä mer-
kitys on kesäyliopistojen järjestämällä avoimella yliopisto-opetuk-
sella kesällä, jolloin yliopistojen avoimet yliopistot eivät toimi. Kesä-
yliopistojen avoimesta yliopisto-opetuksesta suurin osa järjestetään 
kesälukukaudella 1.5.-30.8. Täten kesäyliopistot tehostavat avoimen 
yliopiston tarjontaa sekä alueellisesti että ajallisesti.

Kesäyliopistot lisäävät koulutuksen saatavuutta, erilaisia oppi-
misreittejä ja luovat siten alueellisesti koulutuksellista tasa-arvoa.

suomen kesäyliopistot ry. 
fi nlands sommaruniversitet rf. 

the association of summer universities in fi nland
Rautatienkatu 26 A 4  33100 Tampere 
Puh. (03) 214 7626 Faksi (03) 214 7629
www.kesayliopistot.fi  info@kesayliopistot.fi 

Selvitystä ovat rahoittaneet Opetushallitus vapaan sivistystyön lain (632/1998) 14§:n mukaisista kokeilu-ja kehittämisavustuksista sekä opetusministeriö.


