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1. JOHDANTO
Info4Migrants-projektin tavoitteena on kohdata eurooppalaiset
tehokkaan integraation tavoitteet siirtämällä Careers Europen
innovatiivinen

Eisodos-maahanmuuttajatietokanta

ammatillisen

koulutuksen

tarjoajille

ja

neuvontakeskuksille halki Euroopan. Sysäys projektille saatiin kun Eurooppalainen ohjelma
kolmansien maiden kansalaisten integraatiosta (Euroopan komission 2011) tunnisti, että
maahanmuuttajat ovat tällä hetkellä alihyödynnetty voimavara ja ihmispääoman tuhlausta kaikissa
jäsenvaltioissa. On korostettu, että EU-maiden tulisi tehdä sisäisen muuttoliikkeen prosessista
maahanmuuttajille

houkuttelevampaa

ja

mutkatonta,

ensinnäkin

parantamalla

kohdeyhteiskunnassa saatavilla olevaa tietoa (esim. työmahdollisuudet, kulttuuri, oikeudet),
välttämällä yhteenottoja alkuperäistyövoiman kanssa, sekä tiedottamalla maahanmuuttajille heidän
oikeuksistaan.

Info4Migrants-projektin tavoitteena on varustaa uraohjaajat ja maahanmuuttajien kanssa
ammattikoulutuksen parissa työskentelevät tukityöntekijät sekä työvoimatoimistoissa ja muissa
organisaatioissa maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ammattilaiset verkkotyökalulla, joka
auttaa heitä työssään kohtaamiensa maahanmuuttajien tukemisessa.

Kohderyhmät (sekä ohjauksen ammattilaiset että maahanmuuttajat) tulevat olemaan mukana
monissa palauteaktiviteeteissa, jotta voidaan taata, että työkalu mukautetaan kohtaamaan
olemassa olevat tarpeet Euroopan tasolla.
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tämän LLP-projektin kuusi kumppania tulevat kehittämään
verkkotyökalun, joka sisältää laajan kirjon käytännön tietoa sekä tärkeiden tietojen käännökset
yleisille maahanmuuttajien kielille.
Info4Migrants-projekti perustuu yksityiskohtaiseen tutkimus- ja toteutussuunnitelmaan, jonka tulee
täyttää seuraavat tavoitteet:
Ymmärtää, ketä maahanmuuttajat ovat ja millaista tukea he tarvitsevat, millaista tukea on jo
olemassa kussakin kumppanimaassa
Tunnistaa

aukot

uraohjaajien/ohjauksen

ammattilaisten

tiedoissa

heidän

työssään

maahanmuuttajien parissa
Tutkia käytännön tietoa ohjauksen ammattilaisten tiedoissa olevien aukkojen täyttämiseksi

Kehittää verkkotyökalu tukemaan maahanmuuttajien parissa
työskenteleviä ohjauksen ammattilaisia
Testata ja parantaa verkkotyökalua
Levittää projektin tuloksia kohderyhmien jäsenten, strategisten kumppaneiden ja suuren yleisön
keskuudessa.

2. METODOLOGINEN LÄHESTYMISTAPA RAPORTIN LAATIMISEKSI
Kaikki projektikumppanit pitäytyivät yhteisissä ja yksityiskohtaisissa menetelmissä tiedonkeruun ja
analysoinnin suhteen tutkimuksen johdonmukaisuuden takaamiseksi kaikissa kumppanimaissa, sekä
kattavan kuvan rakentamiseksi eri näkökulmista koskien maahanmuuttoa Euroopassa. Tietoa kerättiin
laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistelmän kautta.

3. JOHDANTO RAPORTTIIN
Tämä raportti kerää yhteen johtopäätökset projektikumppanien suorittamasta kansallisesta
tutkimuksesta. Raportin tavoitteena on löytää samankaltaisuuksia ja eroja Info4Migrants (I4M) projektin osallistujamaiden välillä maahanmuuttajatilanteen suhteen: maahanmuuttajien alkuperä,
sosio-ekonominen profiili, heidän ammattilaisilta saamansa tuki ja tukijärjestöt.
Kun kansallisten raporttien löydökset otetaan huomioon, voimme tunnistaa kohderyhmän tärkeimmät
tarpeet kussakin maassa ja voimme tarjota niihin ratkaisuja I4M-työkalun avulla. Tämä dokumentti
auttaa projektitiimiä projektin seuraavissa vaiheissa, kuten 14M-työkalun sisällön kehittämisessä, ja se
myös tarjoaa näkemyksiä maahanmuuttajien asemasta eri osallistujamaissa: Iso-Britannia, Itävalta,
Bulgaria, Suomi, Espanja ja Ruotsi.

4. MAAHANMUUTTAJIEN PROFIILI KUMPPANIMAISSA
Maahanmuuttajien profiili on erilainen eri kumppanimaissa, ei ainoastaan eri alkuperän vuoksi, vaan
maahanmuuton erilaisten sosio-ekonomisten tasojen ja syiden vuoksi.
Maahanmuuttajien alkuperä riippuu usein maantieteellisestä läheisyydestä kohdemaahan tai
kulttuurisista/historiallisista suhteista lähtö-/kohdemaiden välillä. Maahanmuuttajien erilainen

alkuperä

tietenkin

merkitsee

myös

sitä,

että

myös

maahanmuuttajien pääasialliset kielet eroavat eri kumppanimaissa.
Maahanmuuttajien sosio-ekonomisen taustan suhteen havaittiin,
että vaikka maahanmuuttajien (tutkimukseen osallistuvissa maissa) pätevyystaso on usein alhaisesta
keskitasoon ja heidän taloudelliset resurssinsa ovat vähäiset, tämä tilanne saattaa vaihdella maasta
toiseen. Joihinkin maihin, esimerkiksi Iso-Britanniaan ja Ruotsiin saapuvilla maahanmuuttajilla on
korkeampi pätevyystaso kuin esimerkiksi Espanjaan saapuvilla.
Tutkimus paljasti myös, että maahanmuuttajien sosio-ekonominen tausta vaikuttaa myös heidän
syihinsä muuttaa. Espanjan tapauksessa suurin osa maahanmuuttajista saapui 90-luvulla ja 2000-luvun
alussa taloudellisen nousukauden innostamana, kun taas Bulgarian maahanmuuttajista suurin osa on
tullut pakolaisina tai turvapaikan hakijoina pääasiassa Syyriasta ja Afganistanista.
Maahanmuuttajien saama tuki eroaa myös eri maissa. Maahanmuuttajat esimerkiksi Espanjassa tai
Bulgariassa ovat riippuvaisempia ystävistään tai sukulaisistaan, jotka jo asuvat kohdemaassa, kun taas
Iso-Britanniassa suurempi osa maahanmuuttajista hakee apua erilaisilta järjestöiltä. Tämä kuitenkin
riippuu jokaisen maahanmuuttajan alkuperästä ja tilanteesta. Esimerkiksi projektimaihin saapuvat
turvapaikan hakijat yleensä hyödyntävät ammattilaisjärjestöjen palveluita enemmän kuin taloudellisista
syistä maahan tulevat maahanmuuttajat.
Seuraavassa taulukossa näkyvät maahanmuuttajien pääasialliset ominaisuudet maittain:
Iso-Britannia

Itävalta

Intia, Puola ja Pakistan,

Saksa,

Irlanti ja Saksa

Serbia, Bosnia ja

Lähtömaa

Turkki,

Bulgaria
Venäjä,

Syyria,

Afganistan

Kroatia

Suomi

Espanja

Ruotsi

Venäjä, Viro,

Romania,

Somalia, Irak, Syyria,

Ruotsi Kiina,

Marokko,

Bosnia ja Puola

ja Somalia

Kolumbia,
Ecuador ja IsoBritannia

Pääkielet

puola, punjabi, urdu,

serbia,

bosnia,

bengali ja gujarati

kroatia, turkki ja

Arabia,

venäjä,

turkki ja englanti

romania

Viro, venäjä,

Romania,

Bosnia,

suomi,

ranska,

kurdi,

espanja, arabia

englanti

ruotsi

ja

englanti

Pätevyystaso

arabia,
syyria

ja

ja englanti

Kansallista keskiarvoa

Kansallista

Kansallista

Sama

tai

Sama

tai

Sama tai kansallista

korkeampi

keskiarvoa

keskiarvoa

kansallista

kansallista

keskiarvoa

alhaisempi

korkeampi

keskiarvoa

keskiarvoa

korkeampi

korkeampi

alhaisempi

Suurin

Ei tukea, tai

Tukea

maahanmuu

tukea

löytää,

Maahanmuuttajia

ttajista

maassa

joissakin asioissa ei

verkkoalustan

Bulgariassa auttaa

ilmoitti, että

olevilta

tarpeeksi

“together:

yleensä maassa jo

tukea

sukulaisilta ja

Austria”

olevat sukulaiset

hyvin

(“yhdessä:

(jos näin on).

saatavilla

Usein

Työpaikat, lailliset

Miten löytää

Spain

Vapaat

ja

päivitettävä lista

oikeudet

työtä,

Vapaat

koulutusmahdollisu

pääsy

maahanmuuttaji

velvollisuudet,

maahanmuu

työpaikat,

udet ja kansallisten

terveydenhuoltoon,

lle

koulutusmahdollis

ttajajärjestö

kansallisten

todistusten

lakiasiat

linkeistä,

uudet

t

todistusten

kääntäminen

Pääasialliset

lakitietoa, tietoa

kansallisten

koulutusma

kääntäminen

Ruotsin vaatimuksia

tarvittavat

työnhausta

todistusten

hdollisuudet

Espanjan

vastaaviksi

tiedot

(kaikilta

kääntäminen

vaatimuksia

kannoilta), pääsy

Bulgarian

vastaaviksi

terveydenhuolto

vaatimuksia

on,

vastaaviksi

Saatu tuki
kohdemaahan
saapuessa

osa

Joitakin

Ei tukea tai hyvin

Suurin

maahanmuuttajista

tulkkipalveluita.

vähän.

saa

Materiaalia

tukea

sukulaisiltaan

ja

ystäviltään

ja

osa

oli

jo

oli

helppo
mutta

ystäviltä

Itävalta”)
Maahanmuuttajien
oikeudet
velvollisuudet,

hyödyllisistä

ja

ja

ja

työpaikat,

kieltenopiskelum
ahdollisuudet,

5. MAAHANMUUTTAJIA TUKEVAT ORGANISAATIOT KUMPPANIMAISSA
Tällä alueella kumppanimaiden välillä oli eniten yhtäläisyyksiä. Kaikissa kumppanimaissa
maahanmuuttajia tukevat erilaiset järjestöt, jotka tarjoavat eri palveluita. Nämä järjestöt saattavat olla
julkisia

tai

yksityisiä,

ja

ne

vaihtelevat

ammattijärjestöistä

maahanmuuttajajärjestöihin,

julkishallintoihin, uraneuvontakeskuksiin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin.
Toinen yhtäläisyys kaikkien kumppanimaiden välillä oli se, että maahanmuuttajien kanssa
työskentelevät järjestöt työskentelevät yleensä paikallisella tasolla, vaikka ne olisivat kansallisia
järjestöjä, joten saatu tuki liittyy palvelujen läheisyyteen.

Yleisesti

ottaen

nämä

järjestöt

tarjoavat

palveluita

maahanmuuttajille, mutta niitä ei ole varsinaisesti suunniteltu
maahanmuuttajille

ja

ne

myös

tarjoavat

palveluita

alkuperäisväestölle, eivätkä maahanmuuttajat monessa tapauksessa ole niiden pääasiallinen
kohderyhmä (esimerkiksi ammattijärjestöt ja urakeskukset).
Näemme kuitenkin, että joissakin maissa (esimerkiksi Iso-Britanniassa) sellaisilla organisaatioilla kuten
asuntoyhtiöt,

työvoimakeskukset,

urakeskukset

ja

ammattikoulut

on

paljon

kokemusta

maahanmuuttajien kanssa työskentelystä, mikä puolestaan valmistaa heitä paremmin näiden
tukemiseen. Nämä organisaatiot saattavat kuitenkin tuntea kykenevänsä tukemaan maahanmuuttajia
vain omalla erikoisalallaan. Ongelmana on se, että vaikka on maahanmuuttajille on paljon tietoa tarjolla,
nämä tiedonlähteet ovat hajaantuneet eri organisaatioiden välillä, ja on erittäin vaikeaa ja aikaa
kuluttavaa löytää tietoa niistä kaikista. Ohjauksen ammattilaisten ja maahanmuuttajien kannalta olisi
hyödyllistä, jos kaikki tämä tieto olisi kerätty yhteen paikkaan.

6. URAOHJAAJIEN PROFIILI KUMPPANIMAISSA
Myös tällä alueella kumppanimaiden väliltä löytyy paljon yhtäläisyyksiä.
Suurin osa uraohjaajista kussakin maassa ei ole saanut erityiskoulutusta maahanmuuttajien tukemiseksi,
ja he ovat oppineet tukemaan maahanmuuttajia eri alueilla ja erilaisten epämuodollisten keinojen
avulla, työnsä ohessa.
Viime vuosina, taloudellisen kriisin ansiosta ja yhä useamman jäädessä työttömäksi tai joutumaan
vaihtamaan uraansa, uraohjauksesta on tullut erittäin tärkeää. Suurimmassa osassa kumppanimaita
uraohjaajat käyvät yleistä korkealaatuista ammattikoulutusta, joka valmistaa heitä kohtaamaan laajan
asiakaskirjonsa tarpeita. Koulutusta ei yleensä kuitenkaan ole suunniteltu sellaista työtä ja tietoa silmällä
pitäen, jota ohjaajat ja muut tukitoiminnan ammattilaiset tarvitsevat työssään maahanmuuttajien
parissa.
Muita

maahanmuuttajien

kanssa

työskenteleviä

ammattilaisia

(esim.

ammattijärjestöt

ja

hyväntekeväisyysjärjestöt) ei yleensä kouluteta uraohjaajiksi, mutta he tukevat maahanmuuttajia
heidän muiden tarpeidensa (kuin ammatillisten tarpeiden) suhteen, kuten laki- ja henkilökohtaiset
tarpeet (esimerkiksi asuminen).

Erikoistumisen puute maahanmuuttajien parissa työskentelyyn
merkitsee sitä, että näiltä ammattilaisilta saattaa puuttua jotakin
avainpätevyyttä, kuten maahanmuuttajien puhumien kielten
tuntemusta, tiettyä kulttuurienvälistä viestintätaitoa ja tietoa maahanmuuttajien alkuperäkulttuurista.
Kuten aiemmassakin osiossa, suuri este ammattilaisten työskentelylle maahanmuuttajien parissa on
kuitenkin se, että heillä ei ole pääsyä päivitettyyn ja tarkkaan tietoon kaikista eri tukialueista, joita
maahanmuuttajille on tarjolla, sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Koska maahanmuuttajien
kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat yleensä erikoistuneet tiettyihin alueisiin, he eivät välttämättä
pysty

neuvomaan

tai

ohjaamaan

asiakasta

toiseen

tukijärjestöön.

Siten

esimerkiksi

uraohjauskeskuksessa työskentelevä ammattilainen tietää paljon siitä, mistä löytää työtarjouksia, miten
luoda CV tai löytää koulutusmahdollisuuksia, mutta tämä ammattilainen ei ehkä tiedä lakiasioista tai
muista päivittäiseen elämään liittyvistä asioista, kuten asumisesta.
Vaikka ei voida odottaa, että uraohjaaja tietää vastaukset kaikkiin kysymyksiin, joita maahanmuuttajilla
saattaa olla, kansalliseen tutkimukseen osallistuneet uraohjaajat mainitsivat, että he haluaisivat tietää
vähintään mihin organisaatioihin ohjata maahanmuuttaja-asiakkaat, jotta he saisivat tukea muilla
alueilla. Toisin sanoen olisi hyödyllistä, jos olisi olemassa alue/verkkosivut, josta ammattilaiset löytävät
kaiken tiedon ja voivat neuvoa asiakkaitaan eteenpäin tai ottamaan yhteyttä saadakseen tukea.
Seuraavat ovat ne alueet, joilla uraohjaajat ja ammattilaiset tunsivat tarvitsevansa enemmän tietoa,
jotta voisivat paremmin tarjota tukea maahanmuuttaja-asiakkailleen:
Iso-Britannia
Tietoa tarvitaan

Itävalta

Bulgaria

Suomi

Espanja

Ruotsi

Koulutusmah

Lakiasiat,

Ammatilliset

Koulutusmahdollisu

Sosio-

Ammatilliset

dollisuudet,

maahanmuuttajia

näkökannat,

udet

ekonomiset

näkökannat,

olemassa

tukevat

lakiasiat,

maahanmuuttajille,

näkökannat,

tukijärjestöt

olevat

sosio-ekonomiset

koulutusmahdollisu

työhön

vastaavuudet

maahanmuutt

maahanmuut

näkökannat.

udet ja olemassa

kysymykset

maahanmuutt

ajille, Ruotsin

tajia tukevat

olevat

palkat…)

ajien

kulttuurinäkö

järjestöt, laki-

maahanmuuttajayh

pätevyyden ja

kulmat.

, kulttuuriset

teisöt.

Espanjan

ja

järjestöt,

liittyvät
(CVt,

sosio-

vaatimusten

ekonomiset

välillä.

näkökannat.
Alueet, joilla on

Tietoa

Tietoa

Tietoa

Tietoa

Tietoa

Tietoa

parannettavaa

maahanmuut

maahanmuuttajien

maahanmuuttajien

maahanmuuttajien

maahanmuut

maahan-

tajien

kulttuurisesta

kulttuurisesta

kulttuurisesta

tajien

muuttajien

taustasta

kulttuurisesta

kulttuurisest

taustasta

ja

a taustasta

viestintätavoista.

taustasta

ja

viestintätavoista.

taustasta,

kulttuurisesta

lakiasioista ja

taustasta

maahanmuutt
ajia auttavista
järjestöistä.
Ehdotuksia I4M-

Tutkintojen/t

Tietoa saksan kielen

työkalun

odistusten

kursseista

Suomen

Helppo

Käyttäjä-

kirjoittamattomat

käyttää.

ystävällinen ja

kehittämiseksi

vastaavuus

resursseista

säännöt

tulisi

Yksinkertaista

helppoa

tulisi

perussaksan

sisällyttää!

Mm.

kieltä.

kieltä. Tarjoa

sisällyttää.

oppimiseksi.

kulttuuritietoa

Käytännön

vinkkejä.

Linkkejä

Yksinkertaista kieltä.

Suomesta – tämä on

tietoa.

Eri

maahanmuut

Tietoa

erittäin

tajia tukeviin

maahanmuuttajia

Suomeen

työkalut. Anna

yhteisöjärjest

tukevista

muuttaville

askel

öihin

järjestöistä.

maahanmuuttajille.

askeleelta

Käytännön

Tutkintojen/todistus

oleelliset

työkaluja

ten

tiedot,

kuten

CV-

ja

vastaavuus.

Tiedostojen

tulee
valmiina

Kuten yllä.

tärkeää

aiheisiin

liittyvät

riippuen siitä,

malleja/työka

olla

lu.

tulostettaviksi,

maahanmuutt

Yleistä tietoa

koska

ajat

Iso-Britannian

maahanmuuttajilla

olleet maassa.

kulttuurista.

ei ole tietokonetta

Olisiko

Kielityökaluja

tai

mahdollista

englannin

yhteyttä.

monilla

internet-

miten

kauan

ovat

sisällyttää

oppimiseen.

kielityökalu,

Hyödyllisiä

jossa

lauseita

perustunteja

foneettisesti

ruotsin kielen

kirjoitettuna

opiskeluun?

Kielen

tulisi

olla
miellyttävää –
lämmintä
ystävällistä.

ja

olisi

7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA HUOMIOT
Tämä tutkimus paljastaa, että kumppanimaiden välillä on eroja
näihin maihin saapuvien maahanmuuttajien suhteen.
Maahanmuuttajien alkuperä on erilainen, ja se liittyy yleensä historialliseen/kulttuuriseen yhteyteen
kohde- ja lähtömaan välillä. Vaikka syy maahanmuuttoon liittyy usein taloudellisiin syihin (työpaikan
löytämiseen kohdemaassa), maahanmuuttajat menevät yleensä maihin, joiden kieltä he jo osaavat tai
joissa kulttuuri on samankaltainen. Toinen syy maahanmuuttoon, etenkin Bulgarian tapauksessa, on
turvapaikan haku, mikä selittää sen, että suurin osa Bulgarian maahanmuuttajista tulee sellaisista maista
kuin Syyria tai Iran. Maahanmuuttajien pätevyystaso eroaa myös eri kumppanimaissa, ja etenkin
Suomeen muuttaa korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia ja Itävaltaan puolestaan erittäin alhaisen
koulutustason omaavia maahanmuuttajia.
Yleisellä tasolla maahanmuuttajille tukea tarjoavia organisaatioita on erilaisia. Ne ovat yksityisiä ja
julkisia organisaatioita ja työskentelevät eri alueilla (esim. ammattijärjestöt, julkiset työvoimatoimistot,
maahanmuuttajajärjestöt, hyväntekeväisyysjärjestöt, jne.) Koska ne ovat erikoistuneet eri alueille, ne
tarjoavat erityistukea ja organisaatioilta saattaa puuttua tietoa tuesta, jota on saatavilla muilla alueilla
(tai ainakin joillakin muilla alueilla). Tämä merkitsee sitä, että uraohjaajan tai ammattilaisen täytyy joko
tehdä omaa tutkimusta joka kerta kun he saavat pyynnön maahanmuuttaja-asiakkaalta, tai
maahanmuuttaja-asiakkaan täytyy itse tehdä omaa tutkimusta – johon heillä ei välttämättä ole
resursseja, tietoa tai riittävää kielitaitoa.
Kyselytutkimuksen ja kumppanimaissa järjestettyjen pienryhmätapaamisten perusteella uraohjaajat ja
tukiammattilaiset sekä maahanmuuttajat päätyivät siihen, että verkkoportaali, johon kerätään tietoa tai
linkkejä tietoon tai tietyissä asioissa avustaviin tukiorganisaatioihin olisi erittäin hyödyllistä. Tästä syystä
I4M-projektia on pidetty erittäin tervetulleena tässä tutkimusvaiheessa aktiivisesti osallistuneiden
henkilöiden mielestä.

