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Esipuhe

Tutkimukseni tarkoituksena on tukea suomalaisten korkeakoulujen
kansainvälistymistä siten, että niistä valmistuville uussuomalaisille
aukeaisi enemmän mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen työelämään ja edistää sitä kautta suomalaista kilpailukykyä ja yhteiskunnallista hyvää. Korkeakoulut ovat merkittäviä toimijoita länsimaisessa yhteiskunnassa. Korkeakoulujen kansainvälistyminen on kuitenkin edelleen
suhteellisen vähän tutkittu asia (ks. lisää Söderqvist 2004, 2002, 2001)
– korkeakoulujen kansainvälistymisen merkitys työnantajien kannalta
käytännössä lähes tutkimaton alue.
Suomalainen yhteiskunta on kuitenkin muuttunut lyhyehkössä ajassa melko homogeenisestä yhteiskunnasta paljon kansainvälisemmäksi.
Ulkomaalaisten määrä absoluuttisesti on kasvanut moninkertaiseksi,
vaikka heitä sinänsä onkin vielä vähän moneen muuhun länsimaahan
verrattuna. Miten tämä muutos näkyy työpaikoilla henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä?
Tutkimustulosten analyysin jälkeen pohdin kuitenkin yhä enemmän, onko tämä oikea reitti suomalaisen yhteiskunnallisen hyvän saavuttamiseksi. Auttaisiko meitä kuitenkin enemmän – ja vähemmällä
vaivalla - jos muuttaisimme radikaalisti perhepolitiikkaa ja saisimme
sitä kautta enemmän olosuhteisiin jo sopeutuneita suomalaisia?
Haluan kiittää opetusministeriötä, jonka rahoituksen kautta mahdollistui Helian ja CIMOn yhteisprojektina tutkia kansainvälistymistä
työnantajan silmin kahdesta näkökulmasta. Tutkija Irma Garam selvitti
yhtä aikaa työnantajien käsityksiä suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ulkomaankokemuksen työmarkkinarelevanssista ja allekirjoittanut
työnantajien, esimiesten suhtautumista ulkomaalaistaustaisten työhönottoon ja työssäoloon. Haluan kiittää Heliaa mahdollisuudesta tehdä tutkimustyötä. Tutkimusrauhan merkitystä ei voi liiaksi korostaa!
Haluan kiittää CIMOn johtoa ja tutkimusosaston henkilökuntaa
luottamuksesta sekä tutkija Irma Garamia yhdessä kulkemisesta. Käsikirjoituksen parannuskommenteista kiitokset KTT Eiren Tuusjärvelle
ja VM Hilkka Taimiolle! Haluan kiittää tutkimuksen ohjausryhmää,
erityisesti paneutumisesta Tarja Pietiläistä Life Works Consulting Oy:stä
ja Aila Säkkistä Oulun ammattikorkeakoulusta, mutta lämpimästi
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myös Anita Lehikoista opetusministeriöstä, Hanna Hämäläistä työministeriöstä, Salla Heinästä Akavasta, Jouni Lounasmaata nykyisin
Technopolis Ventures Ltd:stä, Ulla Ekbergiä, Pirjo Zirraa ja Samu
Seitsaloa CIMOsta, Ritva Laakso-Mannista ja Lauri Tuomea Heliasta ja
Sinimaaria Rankia nykyisin EVTEKistä monista hyvistä kommenteista
ja keskusteluista. Haluan lämpimästi kiittää haastateltavien löytämisessä auttaneita henkilöitä ja erityisesti Jaavamo Oy:n toimitusjohtajaa Yrjö
Jaavamoa. Haluan kiittää haastateltavia. Ilman heidän myötämielistä ja
avointa suhtautumista ei koko projektista olisi tullut mitään. Haluan
kiitttää kyselyyn vastanneita - vaikka ulkomaalaisuus ei ollutkaan suurimmalle osalle teistä kovin tärkeää, kuitenkin näitte vaivan ja vastasitte!
Erityiskiitos kaikille kommentteja soittaneille!
Haluan kiittää tätiäni Maisia ja setääni Yrjöä sekä miestäni Aria lasten hoitamisesta iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Silloin ei kuuluisi tehdä työtä – koskakohan minä opin? Haluan kiittää lapsiani, perhettäni ja
ystäviäni sekä Helian kollegoita kestämisestä ja kaikesta avusta.
Helialaisille kiitos avusta ammattikorkeakoulututkimuksen rakenteiden
ja prosessien vakiinnuttamisessa tämän tutkimuksen osalta! Tutkimus ei
ole yksinään puurtamista, vaan parhaimmillaan mielenkiintoista tiimityötä, jossa erilaisten osaajien osaaminen jalostuu uusiksi käytännössä
hyödynnettäviksi käsityksiksi.
Minna Söderqvist
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Tiivistelmä – Ulkomaalaiset suomalaisten työnantajien silmin
työssä ja työhonotossa
Mitä tehtiin ja miten?
* Uusi tarkastelunäkökulma: aiemmin ulkomaalaisia suomalaisilla työpaikoilla on tutkittu joko maahanmuuttajien näkökulmasta tai tilastollisena ilmiönä – ei työnantajien silmin
* Tarkoituksena on auttaa työnantajia rekrytoimaan ulkomaalaisia, ulkomaalaisia työllistymään ja yhteiskuntaa kansainvälistymään.
* Tavoitteena on selvittää henkilöstöjohtamista ymmärtämällä, mikä estää ja mikä edistää ulkomaalaisen rekrytointia ja miten esimiestyö muuttuu, jos on ulkomaalaisia alaisina.
* Tutkimus vastaa kysymykseen ”Miten työnantajat Suomessa suhtautuvat esimiehinä ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin työssä ja työhönotossa?”
Aineistoa kerättiin lähettämällä yli 2000 kyselylomaketta kattavasti erilaisille työnantajille ympäri
Suomea. Vastausprosentti oli 31,5 % - 635 työnantajaa vastasi. Aineistoa kerättiin myös haastattelemalla 33 työnantajaa kunta-, valtio- ja yksityiseltä sektorilta. Aineisto analysoitiin SPSS:n perustyökaluilla sekä sisällön analyysillä.

Joitain tärkeimpiä tuloksia
* Korkeakoulujen kansainvälistyminen on osa alueen kehittämistä. Alueittain on merkittäviä vaihteluita.
Mikä estää ja mikä edistää?
* Ulkomaalaisten työllistymistä estää se, että ulkomaalaisuutta ja sen monimuotoisuutta ei huomioida henkilöstöhallinnon prosesseissa eikä henkilöstön johtamisessa – ulkomaalaisia rekrytoidaan
ikään kuin he olisivat suomalaisia.
* Ulkomaalaisten työllistymistä estää se, että ulkomaalaisuutta ei osata hyödyntää (liike)toiminnassa.
* Ulkomaalaisten työllistymistä estää se, että he eivät hae laajasti eri työpaikkoihin, lähes kolme neljäsosaa vastanneista ei ole koskaan saanut ulkomaalaisilta työhakemusta.
* Ulkomaalaisten hyödyntäminen tuloksenteossa on lapsenkengissä. Työyhteisöjen ja lähiesimiesten
puutteellinen kulttuurikompetenssi estää ulkomaalaisten osaamisen täyden hyödyntämisen.
* Ulkomaalaisten työllistymistä edistää, jos palkkaavalla työnantajan edustajalla on henkilökohtaisia
kansainvälisiä kokemuksia tai jos (liike)toiminnan ydin on kansainvälinen.
Ulkomaalaisuutta ei huomioida strategisesti
* Ulkomaalaisiin suhtautuminen on merkittävästi erilaista, jos yrityksen tai organisaation toiminnan
ytimenä on kansainvälisyys tai jos toimitusjohtajana on ulkomaalainen.
* Ulkomaalaisia ei rekrytoida aktiivisesti. Poikkeuksena ovat huippuosaamista vaativat organisaatiot.
* Moninaisuuden johtaminen tuli esille vain yhden kerran koko tutkimuksen aikana! Etnisyyden suhteen eivät suomalaiset työnantajat ole vielä kovinkaan hereillä. Innovaatioita ei tuoteta ainakaan kulttuuriosaamisen avulla. Kansainvälistymiseen liittyviä liiketoimintataitoja ei kouluteta.
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TIIVISTELMÄ – ULKOMAALAISET SUOMALAISTEN TYÖNANTAJIEN SILMIN TYÖSSÄ JA TYÖHONOTOSSA

* Ulkomaalaistaustaisten erityinen henkilöstöjohtaminen on Suomessa lähes olematon ilmiö: henkilöstöjohtamisessa ei vielä osata useimmissa paikoissa ajatella niin, että hyviin käytäntöihin ulkomaalaisten kohdalla kuuluu laajempi henkilön hyvinvoinnista huolehtiminen kuin kotimaisten työntekijöiden kohdalla. Isojen yritysten ekspatriaattien kohdalla asiat osataan hoitaa, pk-yrityksissä ja julkisella sektorilla ei asiaa olla vielä tultu ajatelleeksi.
* Valtio ja kuntatyönantajat ovat hyvin erilaisia ulkomaalaisiin työntekijöihin liittyen.
* Käsitykset ulkomaalaistaustaisista työssä ja työhönotossa vaihtelevat yritysten koon mukaan.
* Suomalaisen tutkinnon suorittaminen ulkomaalaisena ei ole rekrytointiperusteena merkittävä.
* Prosesseista
* Rekrytoinnista: Ulkomaalaisen on osattava suomea eikä hän tarvitse ruotsia tullakseen rekrytoiduksi – lähes jokainen haastateltava mainitsi molemmat. Kielitaitovaatimusta perustellaan
niin muun työyhteisön huonolla kielitaidolla, asiakkaiden vaatimuksilla kuin työturvallisuustekijöilläkin. Rekrytointitilanteessa ulkomaalaistaustaisella on suurempi näytön paikka kuin suomalaisella työnhakijalla.
* Työnhakuvälineistä: Ulkomaalaisten kannattaa käyttää työnhakuvälineenä erityisesti webbiä ja
toisaalta hyödyntää kaikkia suomalaisia suhteitaan. Työvoimatoimiston kautta ulkomaalaiset
työllistyvät parhaiten kunnalle tukityöllistettyinä tai teollisuuteen. Kuntatyönantajat tukityöllistävät mielellään ulkomaalaisia, koska saavat siten parempaa osaamista samalla rahalla: pitkällekin koulutetut ulkomaalaiset ovat työttöminä ulkomaalaisuutensa takia.
* Palkkauksesta: Työnantajat varovat rasismisyytteitä ja kertovat noudattavansa työehtosopimuksia. Jos työehtosopimuksessa kuitenkin vaaditaan, esimerkiksi julkisella sektorilla vaikkapa
tiettyä muodollista pätevyyttä eikä henkilö voi todistaa omaavansa sitä esimerkiksi maanpakolaistaustan vuoksi, hänen palkkansa on automaattisesti pienempi.
* Perehdyttämisessä, sitouttamisessa ja integroimisessa ei huomioida ulkomaalaistaustaisen
erityistarpeita
* Täydennyskouluttamisesta: eniten täydennyskoulutetaan kieliä ja interkulturaalisia vuorovaikutustaitoja. Oppilaitosten pitäisi panna paremmaksi tässä suhteessa.
* Esimiestyön muuttumisesta
* Esimiestyö jämäköityy ulkomaalaistaustaisten ansiosta.
* Työntekemisen ohjauksessa on huomioitava kulttuurien erilaisuus. Työntekokulttuuri on erilainen. Eri kulttuureihin liitetään erilaisia stereotypioita: suomalainen toimii itsenäisesti, ulkomaalaisesta ei voi olla varma, ja vietnamilainen on ahkera.
* Esimiestyössä korostuu vuorovaikutus ihan eri tavalla, jos alaisena on ulkomaalaisia. On päätettävä, mitä kieliä käytetään ja miten. On puhuttava auki asioita – mikään ei enää ole itsestään selvää. Asioita on selitettävä enemmän kädestä pitäen. Palaverikäytännöt muuttuvat:
suomalaistenkin on pakko puhua enemmän.
* Muutama ulkomaalainen siellä täällä ei vielä tuo muutoksia esimiestyöhön.
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Ehdotuksia viranomaisille
Ehdotan, että opetusviranomaiset varmistuisivat siitä, että kaikki Suomessa tutkintonsa suorittavat
ulkomaalaiset saavan hyvän suomen kielen taidon eli pystyisivät käyttämään suomea työkielenään.
Ehdotan, että opetusviranomaiset selvittäisivät, miten kaikilla kouluasteilla voitaisiin lisätä interkulturaalisten vuorovaikutustaitojen ja vieraiden kielten opetusta, koska täydennyskoulutusta annetaan työpaikoilla eniten kielissä ja vuorovaikutustaidoissa. Kielten opetuksessa varsinkin ammattisanastojen hallintaa harvinaisissa kielissä tarvittaisiin työelämässä.
Ehdotan, että työviranomaiset korostaisivat työnhakua kouluttaessaan sitä, että ulkomaalaistaustaisten on valmistauduttava työnhaussa korostamaan erityistaitojaan verrattuna suomalaisiin
hakijoihin sekä korostamaan perusosaamistaan. Mitä kaukaisemmasta kulttuurista ulkomaalaistaustainen työnhakija on, sitä enemmän hänen on vakuutettava työnantajaa, että hän ei ole sen suurempi
riski tulla rekrytoiduksi kuin suomalainenkaan työnhakija.
Ehdotan, että työnantajien käsityksiä ulkomaalaistaustaisten työhönotosta ja työssäolosta seurattaisiin säännöllisesti.
Ehdotan, että kerättäisiin ulkomaalaisten työllistymiseen liittyviä hyviä käytäntöjä eri tahoilta ja
tiedotettaisiin niistä kootusti.
Ehdotan, että pohdittaisiin, voitaisiinko radikaalilla perhepolitiikan muuttamisella lapsiperheitä
tukevaan suuntaan saavuttaa samat hyödyt kuin aktiivisella maahanmuuttopolitiikalla, mutta vähemmällä vaivalla ja vähemmillä ongelmilla, ehkä jopa vähemmillä kuluilla. Maahanmuuttotutkimuksen valossa näyttää siltä, että maahanmuuttajien kohdalla joka tapauksessa 1. sukupolvi integroituu
huonosti työelämään. Molemmilla toimenpidevaihtoehdoilla kestää siis yhtä kauan, ennen kuin suomalaisen työelämän katoavia suuren ikäpolven edustajia saadaan korvattua.

Ehdotuksia työyhteisöille
Jotta työyhteisöt voisivat hyödyntää heillä töissä olevien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osaamista täysimääräisemmin, heidän tulisi tietää henkilökuntansa taustoista enemmän. Ehdotan, että työnantajat liittäisivät henkilöstötilinpäätöksiin (ks. esim. Ahonen 2000, Eronen 1999) omaksi osakseen
moninaisuuden johtamisen tai esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytetyistä väitteistä edelleen kehitetyt mittarit, joiden avulla ulkomaalaisten työhönottoon ja työssäoloon liittyviä seikkoja seurattaisiin
säännöllisesti työpaikoilla.
Ehdotan, että työnantajat henkilöstön osaamisen kehittämisessä huomioisivat Suomessa jo olevan
ulkomaalaistaustaisen henkilöstön tai tekisivät koko työyhteisölle näkyvämmäksi varsinkin omalla työpaikalla olevan ulkomaalaistaustaisen henkilöstön osaamisen, jotta heidän osaamisensa tulisi paremmin
organisaatioiden hyödyksi. Ulkomaalaistaustaisilla olisi varmasti uusia näkökulmia tarjottavanaan.
Ehdotan, että jos työyhteisöön on tarpeen luoda aktiivinen rekrytointipolitiikka, sitä luotaessa
huomioitaisiin omana näkökulmanaan Suomessa jo olevien ja täällä tutkintonsa suorittaneiden rekrytointi.
Ehdotan, että työyhteisöt kehittäessään henkilöstöön liittyviä prosessejaan huomioisivat paremmin myös ulkomaalaistaustaisten erityistarpeet.
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Ehdotuksia oppilaitoksille
Ehdotan, että pyritään kehittämään erityisesti ulkomaalaistaustaisten työnhaun tukemista. Ehdotan,
että jotkut viranhaltijat esimerkiksi rekrytointipalveluista tai oppilaanohjauksesta erikoistuisivat siihen. Ehdotan, että selvitettäisiin hyviä käytäntöjä, miten opettajat ja varsinkin opinnäytetyönohjaajat
voisivat tukea suosituksin ulkomaalaistaustaisten Suomessa tutkinnon ko. oppilaitoksessa suorittavien työnhakua.
Ehdotan, että oppilaitokset varmistaisivat esimerkiksi webbikurssein tai yhteisin kielikeskusprojektein, että kaikilla valmistuneilla on hyvä suomen kielentaito. Tällä tarkoitan, että suomea voitaisiin
käyttää työkielenä.

Ehdotuksia ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille
Ehdotan, ulkomaalaistaustaiselle Suomessa opiskelevalle teroitettaisiin opiskelujen aikaisen verkostoitumisen merkitystä. Ehdotan, että ennen työnhakua ulkomaalaistaustainen työnhakija pyrkisi verkostoitumaan suomalaisten kanssa kaikin keinoin ja tutustumaan heihin sekä pyytämään heitä suosittelijoikseen. Esimerkiksi opinnäytetyöohjaajat tutustuvat opiskelijan tapaan työskennellä pidemmän ajan kuluessa. Opintojen ohjaajat voisivat olla toisenlaisesta näkökulmasta ulkomaalaistaustaista tuntevia henkilöitä. Molemmat voisivat olla varteenotettavia suosittelijoita ensimmäisen työpaikan
saamiseksi. Ehdotan, että suositukset merkittäisiin näkyviin jo hakemuskirjeisiin.
Ehdotan, että ulkomaalaistaustainen työnhakija koostaisi itselleen mahdollisimman monipuolisen portfolion ja ottaisi sen mukaan haastatteluun tai liittäisi työnäytteen jo hakemukseensa. Ehdotan, että hän valmistautuisi näyttämään haastattelussa konkreettisesti, mitä osaa. Stereotypian sanoin: suomalainen ei usko ennen kuin näkee.

Ehdotuksia jatkotutkimukseksi
Ehdotan, että työelämän näkökulmasta selvitettäisiin, miten PK-sektorin mahdollisuuksia hyötyä ulkomaalaistaustaisista omassa liiketoiminnassa voitaisiin tukea joko niin, että PK-sektori alkaisi rekrytoida heitä enemmän tai niin, että heitä saataisiin Suomeen yrittäjiksi muillekin aloille kuin ravintola-alalle. Suurin osa (99 %) suomalaisista toimipaikoista on pieniä: ne on saatava rekrytoimaan ulkomaalaistaustaisia, jos halutaan, että tutkintoja suorittaneet ulkomaalaiset työllistyvät Suomeen.
Ehdotan, että samaa aihepiiriä lähestyttäisiin uudelleen, mutta jaettu johtajuus - käsityksen
kautta (Ropo et al 2005), kun sitä nyt tarkasteltiin esimiesnäkökulman avulla. Esimerkiksi tunnejohtamisen analysoinnin kautta olisi ehkä mahdollista päästä kiinni niihin jaettuihin kulttuurisiin ymmärryksiin, joita ulkomaalaistaustaisten alaisten johtamisessa on. Selvitettäisiin, miten luodaan yhteistä
todellisuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kun käytetään molemmille osapuolille vierasta kieltä
ja eletään keskellä kulttuurieroja. Mielenkiintoista olisi samassa yhteydessä selvittää, miten käsitykset eroavat miehisyyden tai naiseuden kautta tulkittuina, jotta asioiden ja ihmisten sisällyttäminen
teeman käsittelyyn mahdollistuisi. Tänä päivänä samat toimintamallit tuottavat vielä eri seurauksia
miehille ja naisille, siis myös ulkomaalaistaustaisille miehille ja naisille.
Ehdotan, että selvitettäisiin toimintaolosuhteiden eroja tänä päivänä, 1900- luvulla ja 1800- luvulla ulkomaalaisten maahantulon ja yrittäjyyden suhteen ja sitä kautta haettaisiin tietoa siitä, miksi
Suomi ei nyt vedä puoleensa ulkomaisia investointeja ja ulkomaista osaamista. Jos ulkomaista alkuperää olevaa pääomaa olisi enemmän, täällä tarvittaisiin enemmän sillanrakentajia, eli täällä tutkintonsa suorittaneita ulkomaalaisia.
Ehdotan, että selvitettäisiin, mikä merkitys alikehittyneellä palvelusektorilla verrrattuna muihin
OECD-maihin on ulkomaalaisten työllistymisen kannalta.
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Tulosten pohdintaa

¢ Lähtiessäni tutkimaan työnantajien käsityksiä Suomessa koulutetuista ulkomaalaisista työntekijöistä en olisi uskonut, että yhä tänä päivänä ilmiö tuntuu niin ”olemattomalta” työnantajien arjessa kuin näitten tulosten valossa on. Kansainvälistyminen on ollut korkeakoulumaailmassa viimeiset viisitoista vuotta hyvin pinnalla – yrityksissä näin ei
ole: uussuomalaiset, ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat hajallaan
Suomessa. Yksittäisiä henkilöitä on eri työpaikoilla. Kuntasektorilla
käytetään pitkäaikaistyöttöminä olevia maahanmuuttajia ja valtiosektorilla palkataan ulkomaalaisia asiantuntijoita. Yrityksissä molempia.
Ulkomaalaistaustaisia ei vastausten perusteella palkata, koska ei ole
tarvetta eikä hakijoita. Tarpeen puuttuminen on erilainen näkemys,
kuin esimerkiksi opetusministeriön visiossa v. 2003 -2008 esitetty ajatus. Hakijoiden puute on erilainen näkemys, kuin mitä esimerkiksi mediassa vuonna 2005 on raportoitu maahanmuuttajien kokemuksista.
Työnantajien näkemysten mukaan sillä ei ole merkitystä, mistä
työntekijän tutkinto on peräisin: halutaan ammattitaitoista riskitöntä
suomea osaavaa henkilökuntaa. Koska työnantajilla ja viranomaisilla on
näin erilainen käsitys, viranomaisten kantaa kannattaisi ehkä tarkistaa.
Työttömien työnhakijoiden lisääminen ei liene järkevää.
Työnantajat tuntuisivat tarvitsevan apua ensinnäkin siinä, että he
huomaisivat ulkomaalaistaustaisista tarjolla olevat erityishyödyt, esimerkiksi liittyen kieli- ja kulttuuriosaamiseen ja osin erilaiseen ammattitaitoon. He tuntuisivat tarvitsevan apua myös siinä, miten he voisivat
kääntää ulkomaalaistaustaisen osaamisen organisaation hyödyksi. Organisaatioiden pitäisi ehkä aloittaa siitä, että ne tunnustaisivat henkilöstön osaamisen merkityksen käytännön toimenpiteillä. Nyt hyvin monet
eivät osanneet sanoa, onko ulkomaalaistaustaisista ollut hyötyä toiminnan kehittämiselle. Eri tahoilta on saatavissa tähän konkreettisia neuvoja, joita varmaan kannattaisi jatkossa eri tahojen viestiä, jotta maassaolevien uussuomalaisten osaaminen ja kokemus saataisiin suomalaisen
yhteiskunnan käyttöön.
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Suomessa tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten ja muun korkeakoulujen
kansainvälistymisen merkitys paikkakunnalle ja kansainvälistymisen
näkyminen omalla työpaikalla

Hallituksen tavoite on lähes kaksinkertaistaa Suomessa tutkinnon suorittavien ulkomaalaisten määrä vuoden 2002 tilanteesta vuoteen 2008
mennessä. Vain neljäsosa työnantajista oli sitä mieltä, että he tarvitsevat
tällaisia henkilöitä!
Tavoite tuntuu kovalta. Vuoden 2004 aineiston perusteella kolmen
viime vuoden aikana on vielä paljon tehtävää, jos toivotaan, että tämä
suurempi korkeakouluista valmistunut joukko myös työllistyisi Suomeen, vaikka suuret ikäluokat ovatkin poistumassa. Toisaalta voi myös
pohtia, auttaisiko Suomea paremmin koulutetun henkilöstön pulassa
perhepolitiikan parantaminen ja lapsiperheiden tukeminen kuin ulkomaalaisten kouluttaminen. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien
yhdessä työskentely on aina hankalampaa, vaikka monesti myös antoisaa.
Haastatteluaineistossa työnantajat pohtivat monipuolisesti ulkomaalaisena suomalaisen tutkinnon tekemisen mielekkyyttä. Ulkomaalaisen Suomessa suorittamaa tutkintoa eivät haastatellut työnantajat
pidä rekrytointiperusteena. Jotkut jopa kyseenalaistavat koko tutkinnon
suorittamisen mielekkyyden, koska tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisilla
on niin suuria vaikeuksia löytää työpaikka valmistumisensa jälkeen.
Toisaalta suomalaisen tutkinnon suorittamista pidetään indikaattorina
halusta jäädä Suomeen, halusta kehittyä ja kokemuksesta suomalaisesta
työelämästä. Ajatellaan, että tutkinto helpottaisi sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen työelämään ja toisi useampia ulkomaalaisia mahdollisten rekrytoitavien listalle. Suomalaisen tutkinnon
suorittamisen avulla myös poistetaan riskiä ulkomaalaisen rekrytoinnista: suomalainen työnantaja tuntee suomalaiset tutkinnot paremmin
kuin ulkomaalaiset tutkinnot. Suomalaista ulkomaankauppaa toisaalta
kyllä edesauttaa myös se, jos vastapuolella on neuvottelukumppanina
henkilö, joka tuntee maan ja sen tavat.
Hyvälle, osaavalle ja tuottavalle työntekijälle annetaan paljon sisältöä. Pintaan nousee ahkera, omatoiminen, suomenkielentaitoinen hyvät
interkulturaaliset vuorovaikutustaidot omaava työntekijä, jonka jälkiä ei
tarvitse kenenkään korjata ja jolle työ on tärkeä elämänsisältö. Asenne ja
motivaatio ovat tärkeimmät yksittäiset kriteerit: jokainen vastannut
työnantaja oli valinnut ne erittäin tärkeiksi kriteereiksi. Ulkomaalaistaustaisella on suurempi näytönpaikka kuin suomalaisella hakijalla.
Mitä kaukaisemmasta kulttuurista hän tulee, sitä suuremmaksi riskiksi
hänen palkkaamisensa koetaan.
TULOSTEN POHDINTAA

15

Puolet vastanneista työnantajista ei tiedä, onko heillä oman alueen
korkeakouluissa opiskelevia ulkomaalaistaustaisia työharjoittelijoina.
Vajaalla viidenneksellä on ollut ja vajaa kolmannes tietää, ettei ole ollut
ulkomaalaistaustaista työharjoittelijaa. Mahdollisia selityksiä ovat esimerkiksi vastajan lyhytaikainen toiminta tehtävässään, harjoittelijoiden
jatkuva vaihtuvuus tai vähäinen kosketus harjoittelijoiden hankintaan
tai perehdyttämiseen
Vastanneiden työnantajien (pääasiassa johdon ja ylimmän johdon
edustajia) tietämättömyys henkilöstönsä taustoista jatkuu töissä olevien
taustojen kohdalla: yli puolet on valinnut vastauksen ”en osaa sanoa”.
Jonkin vastausvaihtoehdon valinneista vain alle joka kymmenennellä on
palkattu korkeakoulusta valmistunut ulkomaalainen. Ulkomaalaisista
kokemusta omaavat työnantajista 17 % on vastannut palkanneensa
oman alueen korkeakoulusta valmistuneen. Työnantajatyypeittäin yllättäen valtio1- ja kuntatyönantajat2 ovat palkanneet eniten korkeakouluista valmistuneita ulkomaalaisia työsuhteisiin, yksityisen työnantajan
mukaan 9 %:lla on korkeakoulusta valmistunut ulkomaalainen palkattuna.
Tehdyn tarkastelun perusteella toimenpiteitä tulee kohdistaa eri tavoin erityyppisille työnantajille, eri alueilla ja erikokoisissa yrityksissä,
mikäli halutaan tukea ulkomaalaisten entistä parempaa työllistymistä
Suomeen.
Työnantajien asenteet

Uhkana ulkomaalaisia pitää vain 7 % vastanneista työnantajista. Noin
kaksi kolmasosaa kaikista vastanneista työnantajista pitää heitä mahdollisuutena. Näitä vastauksia lukiessa tulee kuva, että kaikki on hyvin.
Kuitenkin maahanmuuttaja-tutkimusten (esim. Forsander 2002, Joronen 2005, Paajanen 1999 ja toim. 2005, Trux 2000, 2005) kautta tiedetään, että tilanne ei ole näin ruusuinen, vaan että maahanmuuttajilla on
suuria vaikeuksia työllistyä Suomeen. Mitä kauempaa tulija on, sitä suurempi on kulttuurietäisyys (käsitteestä ks. esim. Luostarinen 1979) ja
sitä vaikeampi on työllistyä. Tässä tutkimuksessa haettiin selvyyttä tähän ongelmaan henkilöstöprosessien johtamista tutkimalla.

1 12,7%
2 12,0 %
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Työnantajien kokema hyöty ulkomaalaisista (liike)toiminnalle

Vastausten perusteella ulkomaalaisia on hyvin vähän vielä palkattuna,
mikä onkin samansuuntainen tulos kuin tilastot kertovat: Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asuu reilu satatuhatta ulkomaan kansalaista,
joista noin 77 % on työikäisiä. Ulkomaalaisten työttömyysprosentti on
suurempi kuin kantaväestön, työministeriön mukaan heistä noin 29 %
on työttöminä.
Työnantajat eivät ole kyselyvastausten perusteella saaneet ulkomaalaisista suurta hyötyä ydinliiketoiminnalleen: liiketoiminta ei ole kehittynyt, eikä uusia asiakkaita tai uusia yhteistyökumppaneita ole liiemmin
löytynyt ulkomaalaisten ansiosta. Yksi selittävä seikka voisi olla, että kun
ulkomaalaiset eivät ole koulutustaan vastaavissa tehtävissä (ks. esim. Forsander 2002), niin ei heistä voi saada hyötyäkään toiminnalle niin paljon
kuin, jos he voisivat tehdä koulutustaan vastaavia tehtäviä.
Toisaalta haastattelut antoivat vähän lohdullisemman kuvan, mutta
vain siinä tapauksessa, että toiminnan ydin oli kansainvälistä. Esimerkiksi ulkomaille myytäessä oli eduksi, että myyjänä oli alun perin ko.
maan kansalainen ja kansainvälistä markkinointia luotaessa oli eduksi,
että oli erimaalaisia.
Palvelutyönantajat ovat saaneet eniten hyötyä. Koon mukaan tarkasteltuna keskisuuret ja suuret työnantajat ovat kokeneet saaneensa eniten hyötyä. Maantieteellisten alueiden mukaan tarkasteltuna pääkaupunkiseutulaiset ja hämäläiset työnantajat ovat vastanneet eniten olevansa tämän väiteryhmän väitteiden kanssa samaa tai täysin samaa mieltä. Pienten työnantajien mahdollisuuksia ja kykyjä hyödyntää ulkomaalaistaustaisia tutkinnon suorittaneita tulisi parantaa.
Henkilöstöjohtamisen prosesseista

Harvasta yrityksestä tuli esille minkäänlaista strategista henkilöstöjohtamista tai sen operatiivista soveltamista. Tämän tutkimuksen taustaoletuksena kuitenkin oli, että organisaatiossa tarvitaan strateginen ote
henkilöstöjohtamiseen, jotta työnantajat pystyvät saamaan käyttöön
kulttuurieroista kumpuavaa osaamista. Oletus osoittautui liian suureksi.
Tähän varmaankin vaikuttaa se, että vastaajina ovat erityisesti pienet ja
keskisuuret toimipisteet. Niissä ei Tuomen (2005) mukaan useinkaan
ole erillistä henkilöstöjohtamisfunktiota tai toisaalta erillistä kirjattua
strategiaa.
Eniten käytettyjä rekrytointikanavia ovat kyselyaineiston valossa
työvoimatoimistot, lehdet ja internet. Haastatteluvastausten perusteella
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sai erilaisen kuvan: sähköisten hakukanavien merkitys korostui niissä.
Työharjoittelu on haastatteluaineiston mukaan tärkeä rekrytointikanava. Ulkomaalaistaustaisten on siis tärkeä päästä työharjoitteluun, jos haluavat löytää valmistuttuaan työpaikan Suomesta.
Työnantajien näkemyksen mukaan ulkomaalaistaustaisten ansiotaso on sama kuin suomalaisten. Aiemmissa tutkimuksissa, kun on kysytty ansiotasosta työntekijöiltä, on saatu erilainen tulos.
Työnantajien näkemyksen mukaan suomalaisiin työyhteisöihin on
helppo tulla. Haastateltavien mukaan perehdyttämisprosessit ovat kunnossa. Niissä ei kuitenkaan huomioida ulkomaalaistaustaisen kulttuurisia erityistarpeita, joten tuloksen kanssa voi olla perustellusti eri mieltä.
Haastattelujen mukaan on kahdenlaisia sitouttamiskeinoja. Pienet
ja julkisen sektorin työantajat luottavat työn sisältöön sitouttamiskeinona, ja isoissa yrityksissä tarjotaan monenlaisia erityispalveluita.
Kyselyvastauksissa selvitettiin työyhteisöön sosiaalistumista. Tulokset ovat erilaisia kuin tutkimuksissa, joissa on kysytty maahanmuuttajilta samasta aihepiiristä. Työnantajien vastausten mukaan suurempaa ongelmaa ei näyttäisi olevan, kun taas maahanmuuttajien enemmistön
mukaan suuria ongelmia esiintyy. Esimerkiksi Jasinskaja-Lahti et al
(2002 s.33) raportoivat, että työnhakuun liittyvää syrjintää on kokenut
46 % ja työpaikalla loukkauksia ja syrjintää on kokenut 25 %. Jaakkola
(2000) raportoi, että maahanmuuttajataustaisista vastaajista enemmän
oli kokenut syrjintää suomalaisten kollegojen kuin suomalaisten työnantajien taholta.
Integroituminen työyhteisöön jakaa haastateltavien mielipiteitä.
Toisaalta ollaan sitä mieltä, että maahanmuuttaja ei integroidu koskaan,
toisaalta ollaan sitä mieltä, että ulkomaalainen integroituu täydellisesti,
koska hänen rekrytointinsa on niin hyvin valmisteltua. Jos on työntekijäpula, niin integroituminen on helpompaa, koska työyhteisöllä on tarve
ottaa uusi työntekijä avosylin vastaan.
Kansainvälistymiseen liittyvää täydennyskoulutuksen sisältönä tarjotaan pääasiasssa kielikoulutusta sekä interkulturaalisiin vuorovaikutustaitoihin liittyvää koulutusta, joten näitä valmiuksia ei ilmeisesti saada riittävästi perus-, toisen ja korkea-asteen koulutuksessa, ja näin ollen
opetusta tulisi lisätä. Täydennyskoulutustoiminta ei tunnu useimmissa
paikoissa olevan kovin systemaattista tai strategialähtöistä, vaan henkilöt itse valitsevat, mitä ehdottavat esimiehilleen.
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Esimiestyön muutoksista

Kyselytulosten mukaan ”ulkomaalaisten mukanaolo työyhteisössä on lisäänyt tarvittavan kommunikaation määrää” ja ”meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia yhteistyökumppaneita”. Haastattelujenkin mukaan kommunikaatio on tärkeää: Esimiestyössä sitä tarvitaan enemmän, ja sen luonne muuttuu. Mikään ei ole enää itsestään selvää, minkä vuoksi esimiestyö jämäköityy.
Koska eri kulttuureissa esimiestyölle asetetaan erilaisia odotuksia,
niin niiden erilaisuus aiheuttaa muutoksia myös haastatteluissa esiin
nousseesen ”perinteiseen henkilöstön itsenäistä otetta olettavaan suomalaiseen esimiestyöhön”. Tämä tulos on yhteneväinen Ropo et alin (2005)
esittämän ajatuksen ”esimiestyötä haastaa se, että työtä suunnittelevan
esimiehen edellytetään huomioivan asiantuntijoiden kokemuksen ja
osaamisen sekä sallivan niiden edellyttämän vapauden työssä”. Haastatteluaineistossa vapauden tarve tuli esille muidenkin kuin asiantuntijoiden työtä koskien. Ulkomaalaistaustaisten alaisten aiheuttamana esimiestyön vaativana muutoksena on, että esimiestyö muuttuu monimutkaisemmaksi eri kulttuurien aiheuttamien monien eri ulottuvuuksien
esiinnousun myötä.
Esimiehet ja työyhteisöt tarvitsevat lisää tietoa ja käytännön kokemuksia.
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1
Ulkomaalaiset työnantajien
silmin – tutkimusasetelman
esittely

1.1 Tutkimuksen tarkoituksena auttaa ulkomaalaisia
työllistymään ja yhteiskuntaa kansainvälistymään
¢ Ulkomaalaisten työllistyminen on ongelma Suomessa. Ulkomaalaisilla, niin täällä tutkinnon suorittaneilla kuin muillakin maahanmuuttajilla, on vaikeuksia sijoittua suomalaisille työmarkkinoille. Alkukeväästä 2005 on raportoitu runsaasti erilaisista maahanmuuttajien
työllistymiseen liittyvistä ongelmista niin televisiossa, radiossa kuin valtakunnallisissa ja paikallisissa lehdissä. Suurten ikäluokkien eläkkeelle
siirtyminen on toinen ongelma Suomessa. Yksi mahdollisuus näiden ongelmien ratkaisuun on ulkomaalaisten kouluttaminen Suomessa suomalaisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Toinen mahdollisuus voisi olla
perhepolitiikan radikaali suunnanmuutos. Tämä tutkimus kuitenkin
käsittelee ulkomaalaisia suomalaisessa työelämässä työnantajan silmin.
Aihepiiri on lähes tutkimaton tästä näkökulmasta.
Eri tarkoituksiin ulkomaalaisuus määrittäytyy eri tavoin. Puhekielessä tarkoitamme yleensä ulkomaalaisella muualla kuin Suomessa syntynyttä suomea puhumatonta henkilöä, mutta usein myös vain vieraalta
näyttävää henkilöä kutsutaan ulkomaalaiseksi, vaikka hän olisi suomalaisen äidin tai isän lapsi ja syntynyt ja käynyt koulunsa Suomessa. Tutkimustarkoituksiin ulkomaalaisuutta on jo vaikeampi määritellä. Usein
käytetty mittari on kansallisuus, mutta sen huono puoli on, että tietyn
ajan kuluttua täällä vakituisesti asuvat ulkomaalaiden kansalaiset usein
vaihtavat kansalaisuutta ja kirjautuvat tilastoihin jatkossa suomalaisina.
Toisinaan taas ajatellaan, että ”ulkomaalainen”-sana on jotenkin negatiivisväritteinen ja pidetään parempana puhua maahanmuuttajista.
Toisaalta, maahanmuuttaja-sana saattaa tuntua oudolta esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa itse muutto on tapahtunut kymmeniä vuosia
20

ULKOMAALAISET TYÖNANTAJIEN SILMIN – TUTKIMUSASETELMAN ESITTELY

aiemmin. Uussuomalainen terminä korostaa sitä, että henkilö on valinnut suomalaisuuden, hän on uusi täällä. Ulkomaalaistaustaisen voi määritellä esimerkiksi siten, että hän puhuu äidinkielenään jotain muuta
kieltä kuin suomea, suomenruotsia, saamea tai romaania. Hän on mahdollisesti syntynyt ja viettänyt taaperoikänsä muualla. Toisen sukupolven kohdalla kaikki nämä sanat tuntuvat teennäisiltä. Käytän kuitenkin
jatkossa pääasiassa termiä ulkomaalaistaustainen, sillä se on lähinnä informanttieni käyttämää ”ulkomaalainen” – sanaa, mutta kuitenkin hieman tarkempi määritys kuin ulkomaalainen.
Suomessa olevien ulkomaalaisten määrä on kasvanut huimasti
1990-luvulla. Suomeen on tullut ulkomaalaisia eri vaiheessa historiaamme eri syistä. Itsenäistymiseemme asti ulkomaalaisia tuli tänne melko
vapaasti. Esimerkiksi Suomeen muutti venäläisiä, saksalaisia ja ruotsalaisia kauppiaita, joiden perustamia yrityksiä on yhä tänä päivänäkin
voimissaan (esim. Stockman, Paulig, Sinebrychoff). Itsenäistymisen alkuaikoina suhtautuminen muuttui vähemmän suvaitsevaksi, kunnes
taas 1990-luvun globalisoituminen on tehnyt tilanteesta erilaisen siten,
että maahanmuuttajien yritystoiminta on hyvin samanlaista kuin suomalaistenkin yritystoiminta. (Joronen et al. 2000, Joronen & Ali
2000).
Nyky-Suomessa asuu venäläisiä ja virolaisia paluumuuttajia, kiintiöpakolaisia Vietnamista ja Somaliasta, opiskelijoita eteläisestä Afrikasta,
työpaikan perässä muuttaneita Kiinasta ja Itä-Aasiasta. Kaikkein kauiten täällä olleet ovat suomalaisten puolisoita. (Tilastokeskus 2004, Forsander 2002). Suomalaiset miehet ovat hakeneet puolisoitaan idästä ja
naiset etelästä (Jaakkola 2000).
Työikäisiä oli 77 % Suomessa vuoden 2003 lopussa (Tilastokeskus
2004) asuneista 107003 ulkomaan kansalaisesta. Eniten työikäisiä oli
marokkolaisissa, espanjalaisissa, ranskalaisissa, briteissä ja italialaisissa,
joista noin 90 % oli työikäisiä. Vuonna 2003 Suomessa asui 158867 ulkomailla syntynyttä ja 124817 vieraskielistä.
Näistä noin puolet asuu Uudellamaalla, lähes kolmasosa Helsingissä. Lukumääräisesti eniten ulkomaan kansalaisia on viidessä suurimmassa kaupungissa, mutta jos asiaa tarkastellaan ulkomaan kansalaisten
osuutena koko kunnan väkiluvusta, niin kärkeen kirii Maarianhamina
7 %:lla ja Helsinki on vasta toisena 5 %:lla. Tällä tavoin tarkasteltuna
myös Salo, Jomala, Finström, Närpiö ja Haukivuori ovat kymmenen
suurimman joukossa. (Tilastokeskus 2004)
Vuoden 2003 työministeriön lukujen perusteella (Tilastokeskus
2004) ulkomaalaisten työttömyys on laskussa, vaikka on edelleen korkea. Vuoden 2003 lopulla heidän työttömyysasteensa oli 29 %. Pahin
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työttömyys on niillä väestöryhmillä, jotka ovat tulleet Suomeen pakolaisina, eli irakilaisilla, iranilaisilla, somalialaisilla ja entisen Jugoslavian
alueelta tulleilla. Myös marokkolaisilla työttömyysaste oli yli 50 %.
Suomalainen yhteiskunta on EU:n myötä auennut yhä enemmän.
Harva yritys voi toimia kansainvälisestä, globaalista markkinataloudesta riippumattomana. Kansainvälisyys on yhtä lailla olennainen osa myös
julkisen sektorin toimintaa nykyään. Kansainvälinen yritystoiminta on
monimuotoisempaa kuin kansallinen. Erilaisissa kulttuureissa toimiminen vaikuttaa työelämässäkin tuloksentekokykyyn erilaisissa olosuhteissa. Ulkomaalaiset ovat voimavara, mahdollisuus kansainvälisessä liikeelämässä. Kuitenkaan suomalaiset yhteisöt - yritykset, kunnat ja valtio
- eivät innokkaasti hyödynnä maassa jo olevia kansainvälisiä henkilöstöresursseja.
Tämän tutkimuksen tarkoitus on henkilöstöjohtamisen prosessien
syvällisemmän ymmärtämisen avulla auttaa ulkomaalaisten työllistämisestä ja yhteiskunnan kansainvälistymisestä vastaavia viranomaisia
onnistumaan tehtävissään, jotta Suomessa jo asuvien ulkomaalaisten
paha olo vähenisi, kun olisi tietoa, jonka avulla he pääsisivät töihin helpommin. Kun ulkomaalaiset integroituvat paremmin suomalaiseen työelämään, heidän, ja samalla myös valtaväestön – elämänlaatu ja hyvinvointi paranee. Yritysten kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla voi
parantua ja aluekehitys saada piristysruiskeen erilaisen ajattelun myötä.
Veronmaksajain sosiaalikulujen maksurasitus pienenee. Ammatti-, tiede
– ja taidekorkeakoulujen sekä yliopistojen ja muiden oppilaitosten toiminta tulee tehokkaammaksi, kun niiden ”tuotokset” eli tutkinnon suorittaneet ulkomaalaistaustaiset tulevat yhteiskunnan täysimääräisesti
käyttöön.

1.2 Tutkimuksen tavoitteena selvittää, mikä estää ja mikä
edistää ulkomaalaisen rekrytointia
¢ Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää
• ulkomaaalaisena Suomessa tutkinnon suorittamisen merkitystä
työnantajille
• korkeakoulujen kansainvälistymisen merkitystä työnantajille
• suomalaisten työnantajien kotimaisen ja ulkomaisen henkilöstön johtamiseen liittyvien prosessien tutkimisen avulla, mitkä
seikat edistävät ja mitkä toisaalta estävät ulkomaisen Suomessa
valmistuneen henkilön rekrytoitumista Suomeen ja
• miten esimiestyö muuttuu, jos on ulkomaalaisia alaisina.
22
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Tutkimuksessa selvitetään, millainen ilmiö uussuomalaiset tai ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat suomalaisilla työpaikoilla työnantajilta kysyttynä. Tarkastelunäkökulma on uusi, sillä aiemmin tätä ilmiötä – ulkomaalaisia suomalaisilla työpaikoilla – on tutkittu joko maahanmuuttajien näkökulmasta tai tilastollisena ilmiönä. Aineiston analyysissä keskitytään erityisesti henkilöstöjohtamisen osa-alueista rekrytointiin, perehdyttämiseen ja sitouttamiseen sekä esimiestyöhön.

1.3 Tutkimuskysymyksenä ”Miten työnantajat Suomessa
suhtautuvat esimiehinä ulkomaalaistaustaisiin
henkilöihin työssä ja työhönotossa?”
¢ Vastattavana tutkimuskysymyksenä on:
Miten työnantajat Suomessa suhtautuvat esimiehinä ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin työssä ja työhönotossa?
Analyysissä apukysymyksinä toimivat
• Miten työnantajat suhtautuvat ulkomaalaisena Suomessa tutkinnon suorittamiseen?
• Millainen merkitys korkeakoulujen kansainvälistymisellä on
työnantajille?
• Millainen on rekrytointiprosessi?
• Millainen on perehdyttämisprosessi?
• Millainen on sitouttamisprosessi?
• Millaisia eroja tulee esimiestyöhön, jos alaisena ulkomaalainen?
Analyysissä näitä asioita lähestyttiin ulkomaalaisten työllistämisen edistämisen näkökulmasta.
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2
Teoreettisia lähtökohtia
pähkinänkuoressa

2.1 Henkilöstön johtamisesta
2.1.1

Henkilöstön johtamisen kansainvälisistä ulottuvuuksista

¢ Strateginen menestyminen tarkoittaa organisaation kykyä saavuttaa tai ylittää omistajiensa ja asiakkaidensa sille asettamat odotukset pidemmän jakson aikana. Menestyksen avaimina ovat tilannekohtaisesti
oikeat tehokkaat strategiat, kyvykkyydet ja toimintamallit. Luovat osaavat ja sitoutuneet ihmiset ovat kaiken perusta, ja näin henkilöstöjohtaminen on keskeinen osa sisäistä strategiaa: innostava ja tehokas henkilöstöjohtaminen on yksi tämän päivän tärkeimmistä kilpailukeinoista.
Henkilöstön huolellinen valinta, panostaminen osaamisen kehittämisen
jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti sekä tehokas kannustaminen ovat henkilöstöjohtamisen perusasioita. Henkilöstön johtamista
voidaan tarkastella kuuden kyvykkyyden kautta. Näitä ovat ihmisten
johtaminen strategialähtöisesti, resursointi, osaamisen kehittäminen ja
johtaminen, palkitseminen, työhyvinvoinnin ja ilon varmistaminen
sekä henkilöstöhallinnnon tapahtumakäsittelyprosessit ja tietojärjestelmät. (Hannus 2004, Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001).
Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen kirjallisuus käsittelee muun
muassa kansainvälisen henkilöstöjohtamisen strategisia ja operatiivisia
asioita, kuten henkilöstöjohtamista monikansallisissa yrityksissä, koulutusta ja kehittymistä monikansallisissa organisaatioissa, ekspatriaatteihin lähtöön ja paluuseen liittyviä erityiskysymyksiä, globaalia työvoimaa, kansainvälisiä urapolkuja, kansainvälisessä toiminnassa vaadittavia henkilöstön valmiuksia sekä kansainvälisen henkilökunnan luotsaamisessa vaadittavia osaamisia (Scullion & Linehan 2005, Özbilgin
2005, Kauhanen 2003). Scullion (2005 s.5) nostaa kansainvälisen ja kotimaisen henkilöstöjohtamisen erottaviksi tekijöiksi kaksi asiaa: sen, että
kansainvälinen henkilöstöjohtaminen operoi useassa maassa ja useassa
kulttuurissa sekä sen, että se käyttää erilaisia kansallisia työvoimakate24
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gorioita. Tällöin olennaista on, millainen tieto on eri maiden olosuhteista sekä miten henkilöstöjohtamista voidaan maiden sisällä ja niiden välillä toteuttaa.
Scullionin mukaan (2005 s.6) kansainvälisen henkilöstöjohtamisen
kompleksisuus voidaan pelkistää kuudeksi asiaksi: suuremmaksi määräksi henkilöstöjohtamisen asioita, laajemman näkökulman tarpeeksi,
henkilökunnan henkilökohtaisen elämän suuremmaksi huomioimiseksi, kansainvälisen strategian muuttumisen huomioimiseksi henkilökunnan rekrytoinnissa, suurempiin riskeihin ja suurempaan määrään ulkoisia tekijöitä.
Suomalaisista yrityksistä 99 % on PK-sektorin yrityksiä. Aikaisemmat tutkimukset usein painottuvat suuriin organisaatioihin, joissa on
erillinen henkilöstöhallinto. Tästä syystä on vaikea soveltaa niiden tuottamaa ajattelua PK-sektorikenttään. Strateginen henkilöstöjohtaminen
on PK-yrityksissä usein omistaja-yrittäjän itsensä toteuttamaa tai annettu oto-tehtävänä jollekin yrityksen avainhenkilöistä. Strategiat ovat pääsääntöisesti kirjoittamattomia ja vaativat siksi jatkuvaa keskustelua.
Ääritapauksessa tulkinnan puuttuminen voi tuottaa itsestäänselvyyksinä pidettäviä kehittämisen esteitä, jotka kumpuavat yrityksen historiasta
ja siten estävät henkilöstön kehittämisen. PK-yrityksessä, jossa toimii ulkomaalaisia ulkomaalaistaustaisia, erityinen haaste onkin puheen tulkinnallisuuden ymmärtäminen ja yhteisen todellisuuden rakentaminen
vierasta kieltä käyttäen. (Tuomi 2005)
Kansainvälistymisen edellyttämiä henkilöstövalmiuksia on Jussila
et alin (1997) mukaan vaikea määritellä, koska pelkkä ammatillinen kokemus ja asiantuntemus eivät yksin riitä, vaan keskeistä on ympäristön
vaikutus työntekijän toimintaan. Tärkeitä kognitiivisia, eli ajatteluun,
muistiin ja oppimiseen liittyviä, taitoja ovat innovatiivisuus, luovuus,
ongelmanratkaisutaidot ja jatkuvan oppimisen kyky. Kansainvälisissä
tehtävissä on tärkeää kyetä orientoitumaan ja jäsentämään hahmottumattomia, epäselviä tai muuttuvia olosuhteita epävarmuutta sietäen.
Sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus- ja viestintävalmiudet, korostuvat, kun ei ole valmista sosiaalista tai ammatillista verkostoa. Avoin
ja kiinnostunut asennoituminen vierasta kulttuuria ja sen edustajia kohtaan on tärkeää. Yhteistyökyky, kyky luoda kontakteja ja ilmaista itseä
ovat niin ikään tällaisia taitoja. Sopeutumistaidot ovat tärkeitä. Tällaisia
taitoja ovat mm. joustavuus, ennakkoluulottomuus, kyky työskennellä
tuloksellisesti paineen alla sekä kyky käsitellä ja sietää sopeutumisprosessiin liittyvää stressiä, joka hallitsemattomana saattaa purkautua depressiivisyytenä tai alkoholin ongelmakäyttönä. Olennaista on myös puolison ja perheen sopeutumiskyky, motivaatio ja asennoituminen. Työn-
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tekijän motivaation ja etukäteisodotusten realistisuuden arviointi on
niin ikään olennaista. Vääränlaiset motiivit johtavat epärealistisiin odotuksiin ja epäonnistumisiin. (Jussila et al. 1997)
Moninaisuuden johtaminen (diversity management) on suuntaus,
jonka mukaan ajatellaan, että ihmisten erilaiset ideat ovat työyhteisölle
korvaamaton resurssi. Nemetz & Christensen (1996) analysoivat, miten
yksilöt reagoivat erilaisiin lähteisiin, jotka muokkaavat moninaisuuden
käsitystä. Härtel (2004) puolestaan keskittyy työpaikan käytäntöjen ja
systeemin sekä työntekijä – ja ryhmäasenteiden selvittämiseen eri ryhmien vuorovaikutusken kesken. Parvis (2003) on soveltanut moninaisuuden johtajuuden tutkimista nimenomaan ihmisten johtamiseen
(leadership) monikulttuurisilla työpaikoilla. Trux (2005) on selvittänyt,
miten monietnisyyteen suhtaudutaan ja miten se ymmärretään suomalaisessa organisaatiossa, jossa ei ole kuultu moninaisuuden johtamiseen
liittyviä argumentteja eikä niiden vastaväitteitä. Bergen et al (2002) on
analysoinut moninaisuuden johtamisen tahattomia seurauksia. Glastra
et al (2000) kehottaa kiinnittämään huomiota tasa-arvosuunnitelmiin
analysoituaan moninaisuuden johtamisen kenttää hollantilaisessa kontekstissa. Kahdeksan Euroopan maan kontekstissa aihetta on tarkastellut Singh & Point (2004). Sandri & Hoa (2001) ovat päätyneet siihen,
että moninaisuuden johtamisessa viestinnän parantaminen on olennaista.
Som (2003) on samoilla linjoilla Kauhasen (2003) kanssa, että henkilöstöjohtamisen prosessien tulee olla hyvin selkeitä ja integroituja organisaation yleisstrategiaan. Näillä prosesseilla hän tarkoittaa mm. rekrytointia, valintaa, perehdyttämistä, kouluttamista ja palkitsemista.
2.1.2

Esimiestyöstä ja johtajuudesta

Esimiestyö on eri asia kuin johtajuus. Nurmen (2000) mukaan johtajuus on johtajaksi nimittämisenkin jälkeen ansaittava. Joidenkin henkilöiden vaikuttavuus perustuu heidän karismaansa, arvovaltaan, uskottavuuteen, tietoon, taitoon, osaamiseen tai vain vaikuttamisen taitoon.
Johtajuudessa on useita dimensioita ja tyyppejä, ja ne muuttuvat yksilön,
johtajan ja organisaation vuorovaikutuksessa. Esimiestyötä voidan tarkastella Nurmen (2000) esittelemän kolmen rooliryhmän avulla: hän jakaa esimiestyön henkilösuhde-, informaatio- ja päätöksentekorooleihin.
Nämä jaottelut eivät ehkä kaikilta osin ole täydellisiä enää tämän päivän tilanteissa. Ropo et al (2005) katsovat johtajuutta eri tavalla. Heidän
mukaansa johtajuus on muutostilassa ja he esittelevät jaettua johtajuutta.
Esimiestyö on heidän näkemyksensä mukaan yksi jaetun johtajuuden
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särmistä, monista voimista, jotka vaikuttavat samanaikaisesti. Esimiestyö jakaantuu asioiden suunnitteluun ja vastavuoroisten ihmissuhteiden
hoitoon ja sitä hankaloittaa monesti esimiesten tiuha vaihtuvuus. Varsinkin asiantuntijatyössä yksilön on monesti etsittävä itse etsittävä ratkaisuja työnsä ongelmiin kumppaninaan muut asiantuntijat. Usein onkin kaksi tai useampia esimiehiä, jolloin tehtävät ja priorisoinnit tulevat
erilaisina eri suunnista. Esimiestyötä haastaa se, että työtä suunnittelevan esimiehen edellytetään huomioivan asiantuntijoiden kokemuksen ja
osaamisen sekä sallivan niiden edellyttämän vapauden työssä.
Henkilösuhderooleissa esimiehellä on Nurmen (2000) mukaan kolmenlaisia rooleja: Esimies on keulakuva, jolla on sosiaalisista tai juridisista syistä johtuvia edustusvelvollisuuksia. Esimiehen tehtävänä on organisoida alaisten tehtäviä, käskeä, valvoa, kuunnella ja delegoida. Esimiehen tehtävänä on toimia organisaation ulkopuolisten kanssa yhteistyössä. Kysyttäessä haastateltavien näkemyksiä esimiestyön muuttumisesta kaikki haastateltavat pitäytyivät alaisten johtamiseen liittyvässä
kategoriassa, mikä varmaan onkin tärkeimpiä ja eniten aikaan vieviä
rooleja. Alaisten tehtävien organisointi, työnjaon ja vastuitten määrittely, tavoitteista sopiminen ja tulosten valvonta ovat sen tyyppisiä tehtäviä,
joihin on helppo järjestää erilaisia muodollisia menettelytapoja. Vastuu
alaisista kuuluu esimiehelle. Epävirallisempi yhteydenpito on keskustelua, kuuntelua, innostamista, vaikuttamista, delegointia, maanittelua ja
käskemistä. (Nurmi 2000) Henkilökohtaisen vaikuttamisen taidot ovat
tärkeitä paitsi yhdyshenkilötehtävissä myös alaisiin liittyvissä epävirallisemmissa tehtävissä.
Ropo et alin (2005) mukaan esimiestyössä on olennaista tunnistaa
virallisen ja epävirallisen johtajuuden mahdollisuudet ja rajoitukset. He
pitävät sosiaalisen vuorovaikutuksen foorumien lisäämistä työaikana
merkittävänä jaetun johtajuuden käytäntönä ja parantuneena mahdollisuutena tiedon jakamiseen. Tiedonkäsittelyn tapa työyhteisöissä liittyy
tiiviisti siihen, miten onnistuneena työyhteisö koetaan ja miten sujuvana
sen toiminta ymmärretään. Osaamisen kehittämistä pidetään strategisesti tärkeänä, siksi investoidaan tieto- ja viestintäteknologiaan. Se ei
kuitenkaan riitä, vaan tiedon kehittäminen ja jakaminen on sosiaalista
ja inhimillistä. Yhteiseksi tekeminen vaatii kokemusta, arvostusta, luottamusta, tiedon jakamista ja tietämättömyyttä. Mahdollisuudet syntyvät tutusta luopumisesta ja aikaisemman yhdistämisestä uudella tavalla.
(Ropo et al 2005)
Esimies toimii Nurmen (2000) mukaan myös tärkeänä kommunikaation solmupisteenä. Esimies hankkii tietoja etsimällä kokonaiskuvaa
organisaatiosta ja ympäristöstä, esimies tiedottaa ja vaikuttaa ulkoisesti
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ja sisäisesti. Esimiehellä on useita päätöksentekorooleja. Esimies etsii
uusia mahdollisuuksia ja panee alulle toiminnan kehittämishankkeita ja
valvoo niiden toteutusta. Esimies käsittelee organisaatiolle merkityksellisiä häiriöitä, hän päättää rahan, materiaalin, henkilöiden ja ajan jakamisesta sekä vahvistaa organisaatiolle merkittäviä päätöksiä. Esimies
edustaa organisaatiota tärkeissä neuvotteluissa.

2.2 Korkeakoulujen ja yritysten
kansainvälistymistutkimuksesta
2.2.1

Kansainvälistymisprosessi kansainvälisessä liiketaloustieteessä

¢ Kansainvälinen liiketaloustiede on tutkinut 1970-luvulta alkaen
erityisesti monikansalliseen yritykseen liittyviä aihepiirejä. Kansainvälistymisprosessien tutkimuksen suuret nimet ovat Johanson-Vahlne
(1990, 1977) ja Johanson-Wiedersheim-Paul (1975) Upsalasta sekä
Luostarinen (1979, 1970) Helsingin kauppakorkeakoulusta. Heidän tutkimustensa jälkeen aihepiiriä ovat alkaneet tutkia myös amerikkalaiset
ja muunmaalaiset tutkijat keskittyen kuitenkin useimmiten markkinoille tuloon ja vientiin, kun esimerkiksi Luostarinen (1979) on luonut
monipuolisen kansainvälistymiseen liittyvän vaihemallin suomalaisen
aineiston avulla. Sen olennaisia elementtejä ovat tuote, markkinat ja
kansainvälistymisoperaatiot.
Verkostonäkökulma on uusimpia tapoja lähestyä kansainvälistymisprosessin ongelmia. Sitä ovat kehittäneet erityisesti Johanson & Mattsson (1998), Håkansson & Johanson (1992) ja Andersen & al. (1994).
PK-yritysten näkökulmasta kansainvälistymistä on tutkittu vähemmän, mutta muun muassa Söderqvist & Holstius (2005), Korhonen
(1999), Coviello-McAuley (1999) ja Lu & Beamish (2001) ovat lähestyneet tätä problematiikkaa.

2.2.2

Korkeakoulujen kansainvälistymistutkimus

Korkeakoulujen kansainvälistymistutkimus on hyvin moninaista. Kansainvälistymisen johtamiseen liittyen on tehty kolme väitöskirjaa
(Knight 1995, Parsons 2001, Söderqvist 2002). Söderqvistin (2002) mukaan kansainvälistyminen on muutos kansallisesta kansainväliseksi
instituutioksi. Korkeakoulujen kansainvälistymistä ei ole tutkittu henkilöstöjohtamisen näkökulmasta, vaan eniten sitä on lähestytty opetussuunnitelman kehittämisen kannalta.
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CIMO kerää kansainvälistymiseen liittyvät suomalaiset tilastot. On
kansainvälisesti harvinaista, että kansainvälistymiseen liittyvää dataa
on niin paljon tarjolla.
Suoraan kansainvälisiin henkilövalmiuksiin liittyviä kursseja ja
opintojaksoja on ollut korkeakouluissa vähän (Jussila et al. 1997). Vieraalla kielellä toteutettavaa koulutusta sen sijaan on paljon – Suomessa
on eniten englanninkielisiä koulutusohjelmia englantia äidinkielenään
puhuvien USA:n, Australian, Uuden Seelannin, Ison-Britannian ja Irlannin jälkeen (Maiworm & Wächter 2002). Opiskelijavaihto on aktiivista. Lähes 7600 suomalaista korkeakouluopiskelijaa opiskeli ulkomailla v. 2003 (Söderqvist 2005) Noin 6600 ulkomaista opiskelijaa opiskeli
Suomessa samana vuonna.
Kansainvälistymisprosessi korkeakouluissa on kuitenkin edennyt jo
institutionaalistumisvaiheeseen (Söderqvist 2002) useimmissa suomalaisissa korkeakouluissa. Tämä tarkoittaa muun muassa, että kansainvälistymisen rakenteita ja strategioita kehitetään osana muuta korkeakouluhallintoa. Tällä hetkellä Suomessa ja Euroopassa keskitytään erityisesti kotikansainvälistymisen (Söderqvist & Parsons 2005) kehittämiseen,
eli esimerkiksi tarkistetaan erilaisten opintojaksojen orientaatioperustan, tavoitteiden, sisällön ja kurssikirjallisuuden monikulttuurisuus. Nyt
keskitytään myös ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden rekrytoinnin
kehittämiseen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kansainvälistämiseen. Ammattikorkeakouluissa erityisesti kehitetään myös
kansainvälistä työharjoittelua.

2.3 Ulkomaalaiset Suomessa -tutkimus
2.3.1

Eila Kännön toteuttamasta linjasta hallituksen aktiiviseen
maahanmuuttopolitiikkaan

¢ Ulkomaalaispolitiikka 2000-luvulla on kovin erilaista kuin ennen
1990-lukua (Seppälä 2004). Tämä näkyy tehdyssä tutkimuksessa (ks.
esim Matinheimo-Kokon & Nissilän 2001 bibliografia). Uusin muuttoliikettä ja etnisyystutkimusta käsittelevä katsaus lienee vuosia 1999 2004 käsittelevä Työvoimahallinnon julkaisema selvitys.
Työvoimahallinto on erittäin aktiivinen aiheeseen liittyvien selvitysten, hankkeiden, ohjelmien, käytäntöjen jne. lanseeraaja. Tutkimustiedon lisäksi ulkomaalaistaustaisille on tarjolla monenlaisia esitteitä ja
neuvontaa, kuten esimerkiksi:
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•
•
•
•
•

Suomeen työhön -opas
Työelämätietoutta ulkomaalaisille -esite
Koti Suomessa -esite
Perille on monta tietä -video
Yhdenvertaisuuslaki-julkaisu.

Hallinnolla on ollut ja on meneillään kymmeniä erilaisia hankkeita.
Mielenkiintoisia ovat muun muassa:
•

•

•

•

SELMA, seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus (ks.
www.selma-net.fi), joka tarjoaa verkkopalveluna pääkaupunkiseudun kunnissa toimiville, monikulttuurista työtä tekeville
henkilöille ja tahoille hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa seudun
monikulttuurisesta kentästä
VASAMA, Vantaan v. 2004 päättynyt maahanmuuttajien työja koulutushanke, jossa keskeistä oli maahanmuuttajien oman
aktiivisuuden ja suomalaiseen yhteiskuntaan osallistumisen tukeminen
Caisa, jonka tavoitteena on tukea monikulttuurisen kaupungin
suvaitsevaisuutta ja kehittymistä edistämällä eri maista tulleiden
ihmisten vuorovaikutusta, tukemalla etnisten vähemmistöjen
omaehtoista kulttuurin harjoittamista ja antamalla tietoa erilaisista kulttuureista ja suomalaisesta yhteiskunnasta
Monikulttuurisuus voimavarana työyhteisössä ETMO-hanke,
joka pyrki torjumaan rasismia ja muukalaisvihaa työmarkkinoilla.

Ulkomaalaispolitiikan suunnanmuutosta kuvastaa myös vuonna 2005
julkaistu työministeriön vuonna 2004 asettaman työryhmän luonnos
hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Tässä ohjelmassa
pääpaino on työperusteisen maahanmuuton edistämisessä. Siinä esitellään 35 politiikkalinjausta toimenpiteineen.
Tieteenalojen ja tutkijoiden määrä on 2000-luvulla kasvanut moninkertaiseksi. Selvityksen mukaan yli puolella tutkijoista aihe liittyy tai
on liittynyt maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja tai etnisiin kysymyksiin.
Kaupan ja hallinnon alalla on kuitenkin edelleen vain harvoja ulkomaalaisiin liittyviä tutkimuksia. Työelämää, toimeentuloa, työllisyyttä, yrittäjyyttä tms. – kategoriassa oli 9 % tutkimuksista – taloustieteisiin luokiteltuna vain 3 %, kauppatieteisiin ei yhtä ainutta.
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2.3.2

Työmarkkinoiden lohkoutuminen ja maahanmuuttajien
työmarkkina-asema

Tutkimus Suomessa ulkomaalaisten työllistymisestä on pääosin tutkimusta maahanmuuttajien työllistymisestä. Sitä ovat tehneet harvat tutkijat. Alla muutamia esimerkkejä heidän kiinnostuksen kohteistaan.
Forsander on tutkinut muun muassa
• globaalin osaamisen kansallisia rajoja yhdessä Raunion, Salmenhaaran ja Helanderin kanssa (2004)
• maahanmuuttajia työmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella
(2002)
• etnisiä ryhmiä Suomessa ja työmarkkinoiden lohkoutumista
(2001)
• maahanmuuttajien työllistymistä ja työhallintoa (2000)
• työvoiman tarvetta ja maahanmuuttopolitiikkaa yhdessä Alitolppa-Niitamon kanssa (2000).
Joronen puolestaan on analysoinut muun muassa
• maahanmuuttajien työmarkkina-aseman ongelmia (2005)
• maahanmuuttajien yritystoimintaa Suomessa Alin (2000) kanssa
• ulkomaalaisten yrittäjyyden historiaa Pajarisen ja Ylä-Anttilan
kanssa (2000).
Trux on tutkinut muun muassa
• kansainvälisyyttä ja monietnisyyttä työpaikalla (2005)
• monimuotoista työyhteisöä (2000).
Paananen on pohtinut muun muassa
• maahanmuuttajien elämää Suomessa (toim. 2005)
• ulkomaalaisten työnhakijoiden luokittelua (1999).
Muita tämän tutkimuksen aihepiirin kannalta merkittävämpiä teoksia
ovat Sutelalta (2005) on maahanmuuttajia palkkatyössä erittelevä tutkimus, Raatikaiselta (2004) on ulkomaisen työvoiman hankintaa selvittävä julkaisu, Haapakorvelta (2004) maahanmuuttajien koulutusta ja työelämää koskeva tutkimus, Juutin (2005) valtaväestöä ja maahanmuuttajia työyhteisössä erittelevä tutkimus sekä Työministeriön julkaisut maahanmuuttajien ohjaamisesta työmarkkinoille (1997) ja Jaakkolan (2000)
maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt työhönotossa ja työelämässä.
Yllättäen kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa ei ole kovinkaan kosketeltu ulkomaalaisten työskentelyä Suomessa. Kulttuurieroja
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on tutkinut mm. Koivisto (2000) ja Karppinen (1994), ekspatriaatteja
Tahvanainen (1999) ja Peltonen (1998) sekä Vaara (1999) fuusioiden jälkeistä organisaation integraatiota.
Suomen kielen opetus on edelleen hyvin merkittävässä asemassa (ks.
myös Garam 2004, Raatikainen 2004, Paananen 1999).
Rasismia ja työttömyyttä käsitteleviä uusimpia tutkimuksia on mm.
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobian julkaisema
vuosiraportti (2004), Jasinskaja-Lahti et alin (2002) Rasismi ja syrjintä
Suomessa ja Jaakkolan (1995, 1999) tutkimukset ulkomaalaisasenteista.
Työvoiman rekrytointia sinänsä Työministeriö selvittää säännöllisesti. Työvoiman hankintakanavia, rekrytointiongelmia ja toimipaikkojen tulevaisuuden näkymiä ei kuitenkaan eritellä siten, että ulkomaalaistaustaisiin liittyvät asiat tulisivat näkyviksi.
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3
Miten tutkimus tehtiin?

3.1 Haastatttelut
3.1.1

Haastateltavina 33 valtion, kunnan ja yksityisen sektorin
työnantajaa

¢ Haastateltavia valitessani ongelmaksi muodostui se, että Suomessa
tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia on vähän, ja he ovat hyvin hajallaan suomalaisilla työpaikoilla. Heidän esimiehiään oli lähes mahdotonta löytää. Käyttämällä Heliasta valmistuneita muiden maiden kansalaisia apuna oli mahdollista valita hyvät haastateltavat esimiehet.
Tätä tutkimusta varten tehtiin kuusi pilottihaastattelua keväällä
2004 ja haasteltiin 27 henkilöä syksyllä 2004. Haastateltaviksi oli tarkoitus saada henkilöitä, jotka olisivat toimineet Suomessa tutkinnon
suorittaneiden ulkomaalaisten esimiehinä. Tällaisia henkilöitä oli erittäin vaikea löytää, mutta haastateltavista loppujen lopuksi puolet eli 14
oli tällaisia. Osan heistä (6 kappaletta) löysin selvittämällä Heliasta valmistuneet ja kysymällä heiltä itseltään heidän työpaikkojansa ja esimiehiänsä. Loput löytyivät sattumalta, koska lopulta päädyin siihen,
että valitsin haastateltaviksi sellaisia henkilöitä puu- ja paperi-, metallija televiestintä-, kunta – ja valtiosektorilta, joilla on jonkinlaista kokemusta ulkomaalaisten esimiehenä toimimisesta. Halusin haastateltavia
viideltä erityyppiseltä alalta. Puu- ja paperiteollisuus yhdessä metalliteollisuuden kanssa ovat vuosia muodostaneet suomalaisen teollisuuden
perustan. Nokian menestyksen myötä televiestintäalan merkitys on
noussut huomattavaksi. Kunta- ja valtiotyönantaja ovat suuria työllistäjiä.
Haastateltavista toimi työnantajan edustajina 2 valtiolla, 7 kunnalla
ja loput 18 yrityksissä. Valtion edustajat toimivat tutkimus- ja työvoimapalveluissa. Kunnan edustajat toimivat opetustoimessa, sosiaali- ja terveystoimessa, monikulttuurisuus- ja elinkeinopalveluissa. Yritysten
edustajat jakautuivat siten, että 5 toimi puu- ja paperialalla, 4 metallialalla, 5 televiestinnän ja 6 yritystä palvelujen parissa. Osa yrityksistä
kuuluu kahteen kategoriaan.
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Haastattelut kestivät 15 minuutista kahteen ja puoleen tuntiin. Suurin osa haastatteluista on äänitettyjä puhelinkeskusteluja, vain kolmea
henkilöä matkustin tapaamaan. Haastattelutapa ei aiheuttanut eroja
haastattelujen pituuteen eikä laatuun.
Haastattelut käsittelivät kahdeksaa teemaa
– toiminnan taustaa
– ulkomaalaisten määrää, koulutusta ja tehtäviä organisaatiossa
– rekrytointitapoja
– organisaation työntekijöilleen tarjoamaa kansainvälisyyteen liittyvää täydennyskoulutusta
– työvoiman tarvetta nyt ja lähitulevaisuudessa
– esimiestyön muuttumista alaisten ollessa ulkomaalaisia
– työyhteisöön ja Suomeen integroitumista
– OPM:n tavoitetta moninkertaistaa Suomessa tutkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten määrä
Ennen haastatteluja tehtiin kuusi pilottihaastattelua, joiden perusteella
em. teemat valittiin tutkimuksen kohteeksi. Keskustelut saivat rönsyillä
vapaasti haastateltavan vastausten mukaan. Kaikki haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Kahden peräkkäin tehdyn haastattelun kohdalla äänitys ei toiminut, joten niistä on kirjoitettu vain muistiinpanoja puhelujen
aikana sekä heti puhelujen loputtua tapauskuvaukset. Haastattelut kestivät noin 32 tuntia ja litteroitua puhetta on 281 sivua.
3.1.2

Haastattelujen analysointi ja onnistumisen arviointi

Litteroidut haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Apuna
käytettiin osin Nvivo-ohjelmaa. Litteroinnin jälkeen teksteihin tutustuttiin lukemalla niitä useita kertoja läpi. Seuraavaksi tekstit koodattiin
haastatteluteemojen avulla. Sitten niistä valittiin tarkemman analyysin
kohteeksi olennaisimmat palaset tutkimuskysymyksen ja seuraavien
analyysikysymyksiksi valittujen kysymysten avulla:
•
•
•
•
•
•
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Miten työnantajat suhtautuvat ulkomaalaisena Suomessa tutkinnon suorittamiseen?
Millainen merkitys korkeakoulujen kansainvälistymisellä on
työnantajille?
Millainen on rekrytointiprosessi?
Millainen on perehdyttämisprosessi?
Millainen on sitouttamisprosessi?
Millaisia eroja tulee esimiestyöhön, jos alaisena ulkomaalainen?
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Kaikkia analysointikysymysten vastauksia pyrittiin tarkastelemaan ulkomaalaistaustaisten työllistymisen edistämisen näkökulmasta.
Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia useilla tulkinta- ja analyysikierroksilla, joista tehtiin muistiinpanoja. Muistiinpanojen avulla pyrittiin valitsemaan raportoitavaksi olennaisimmat tulokset ja niistä tehdyt
johtopäätökset. Raportoinnissa pyrittiin hyödyntämään FM Riitta
Miestamon vuonna 2005 keräämää tutkimusaineistoa median ammattilaisilta siitä, miten tutkimustuloksia kannattaisi raportoida luettavuuden, siis ammattikorkeakoulukielellä aluevaikuttavuuden, kannalta.
Siksi tämän tutkimuksen raportoinnissa poiketaan akateemisesta tutkimuskonventiosta.
Raportin alussa on tärkeimmät asiat: merkittävimmät tulokset tiivistelmän muodossa ja ehdotukset eri tahoille toimenpiteiksi sekä tulosten pohdintaa. Seuraavaksi esitellään tutkimusasetelma ja miten tutkimus tehtiin. Lopuksi esitellään tulokset teemoittain, ensin kyselyaineisto ja sitten haastatteluaineisto, jos teemasta oli käytettävissä molempia
aineistotyyppejä. Haastatteluaineiston avulla on haluttu tuottaa raporttiin moniäänisyyttä stilisoimatta haastateltavien puhekielisiä ilmaisuja,
jotta lukija saisi paremmin kiinni haastateltavan ajatuksista haastateltavan kontekstissa. Tulokset koskevat korkeakoulujen merkitystä alueen
kansainvälistymiselle sekä työnantajien näkemyksiä ulkomaalaisena
suomalaisen tutkinnon suorittamisesta, ulkomaalaistaustaisia koskevia
asenteita, hyötyjä ja odotuksia hyvälle työntekijälle, henkilöstöjohtamisen perusprosesseja ulkomaalaistaustaisten kohdalla ja esimies-alaissuhteen muutoksia.
Pilottihaastatteluissa testattiin pitkää puhelinhaastattelua ja se todettiin jopa hedelmällisemmäksi kuin haastatteleminen kasvokkain.
Niinpä suurin osa haastatteluista suoritettiin puhelimitse. Haastattelut
äänitettiin, litteroitiin ja analyysissä käytettiin osittain apuna Nvivoa.
Laadullisissa tutkimuksiessa voidaan validiteetti-, reliabiliteetti- ja objektiivisuus- arviointikriteerien tilalta käyttää uskottavuutta, siirrettävyyttä, luotettavuutta ja vahvistuvuutta (Denzin & Lincoln 2000, ks.
myös Söderqvist 2002, Äyväri 2001).
Tutkimuksen tulee olla uskottava ja antaa riittävän monipuolinen ja
täsmällinen kuva kohdeilmiöstä. Tulosten tulee heijastaa tutkittavien
käsityksiä sen sijaan, että ne olisivat tutkijan ennakkokäsitysten ohjaamia. Tästä aihepiiristä ei ole aiempia tutkimustuloksia, joten tutkijalla ei
ollut selkeitä ennakkokäsityksiä työnantajien mielipiteisiin nähden. Tutkijan esiymmärryksenä on oma tutkimus ja toiminta kansainvälistymisprosesseihin liittyen (Söderqvist 2004, 2002, 2001) niin korkeakoulu
kuin yrityskentälläkin (Söderqvist & Holstius 2005). Media on julkais-
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sut paljon maahanmuuttajien haastatteluja. Ne ovat varmasti osaltaan
olleet vankentamassa kysymyksen asettelua. Tulosten uskottavuutta on
pyritty parantamaan käyttämällä kahdenlaista aineiston keruumenetelmää, kyselyä ja haastatteluja sekä kuljettamalla raportissa mukana haastateltavien omaa ääntä lainausten muodossa.
Tutkimusprosessin luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 2000) vaikuttaa suuresti laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse. Tutkijan vaikutuksen kuvaamiseksi raportissa on pyritty selvittämään mahdollisimman tarkasti, mitä on tehty ja miten.
Tutkimustulosten siirrettävyys on mm. havaintojen soveltumista
toiseen toimintaympäristöön. Tätä tarkoitusta varten tämän tutkimuksen haastatteluteemat ja kysely ovat tutkimuksen liitteenä. Ne mahdollistavat samankaltaisen tutkimuksen tekemisen toisessa kontekstissa.
Tutkimus on herättänyt kiinnostusta jo tulosten alustavan esittelyn yhteydessä, joten myöhemmin tullaan saamaan lisävalaistusta tulosten
siirrettävyyteen kansainvälisessä kontekstissa.
Eskola ja Suoranta (2000) tarkoittavat tutkimustulosten vahvistuvuudella sitä, että tulkinnat saavat tukea toisista samaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. Tähän ilmiöön juuri tästä näkökulmasta ei ole suuresti tutkimustuloksia käytettävissä, mutta tutkija on pyrkinyt perehtymään aihealueen muihin tutkimuksiin huolellisesti. Lisäksi tutkija on
osallistunut ETMU3-päiville sekä ETMUn toimittamaan kirjaprojektiin, jotta ajattelu kehittyisi maahanmuuttoon ja etnisiin tutkimuksiin
liittyvässä kontekstissa. Tutkija on osallistunut aktiivisesti myös työelämän kehittämiseen liittyviin tapahtumiin ammattikorkeakoulukontekstissa. Kansainväliseen henkilöstöjohtamiseen liittyen tuloksista on
keskusteltu toisten tutkijoiden kanssa.

3.2 Kysely
3.2.1

Kyselyn toteutus ja onnistumisen arviointi

¢ Tutkimukseen liittyvä kysely toteutettiin siten, että tavoiteperusjoukkona olivat kaikki suomalaiset työnantajat. Suomessa on noin
331200 toimipaikkaa (30.9.2003; 295 892 yritystoimipaikkaa + 32491
kuntatoimipaikkaa + 2800 valtion toimipaikkaa).
Otokseen poimittiin toimipaikkarekistereistä yhteensä 2043 toimipaikkaa, joista oli 1354 yrityksien, 521 kuntien ja 168 valtion toimipaik3 Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ks. www.
etmu.fi
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koja. Poiminta suoritettiin seuraavasti: kukin kolme toimipaikkatyyppiä (yritys, kunta, valtio) jaettiin ositteisiin koon, toimialan ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Koon mukaan toimipaikat jaettiin pieniin
(2 - 10 henkilöä), keskisuuriin (11 - 249 hlöä) ja suuriin (yli 250 hlöä)4,
sillä tämä jako koettiin tarkoituksenmukaiseksi tässä tutkimuksessa.
Toimialan mukaan jaettiin toimipaikat edelleen kolmella kriteerillä,
maa- ja metsätalous, teollisuus ja palveluyritykset. Maantieteellinen sijainti käsitti seuraavat alueet: Uusimaa ja Itä-Uusimaa; Varsinais-Suomi
ja Satakunta; Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme; Kymenlaakso,
Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala; Keski-Suomi;
Pohjanmaa; Kainuu ja Lappi. Näin ollen ositteita oli 3 * 3 *7 = 63 ositetta. Tavoitteena oli, että kunnan ja valtion toimipaikkoja olisi vähintään 10 per osite, yrityksiä vähintään 20 kpl per osite.5
Kysely testattiin kymmenellä henkilöllä. Meistä kolme toimi tilastotieteen asiantuntijatehtävissä ja loput vastasivat kyselyyn työnantajanäkökulmasta. Muutamia kohtia parannettiin testaustulosten avulla.
Nelisivuinen kysely saatteineen postitettiin ensimmäisen kerran
marraskuun lopulla 2004, tavoitteena oli saada valmiiksi maksetut vastauslähetykset takaisin ennen joulua. Vastauksia tuli kuitenkin vain 249
kappaletta, joten vastausprosentti jäi vain 12 prosenttiin. Mahdollisesti
joulu oli kuitenkin liian lähellä. 24 lomaketta palautui joko tuntemattomana tai niin, että vastaaja ilmoitti, että kyseistä toimipaikkaa ei enää
ole, joten kehikkoperusjoukoksi jää 2019 toimipaikkaa ylipeiton vähentämisen jälkeen. Valtiojoukon otoskoko on näin ollen 166, kunnan 515
ja yritysten 1338 toimipaikkaa.
Ensimmäinen muistutuskysely lähetettiin loppiaisen jälkeen
14.1.2005 ja toinen muistutuskysely lähetettiin 7.3.2005. Näillä tavoiteltiin vastausprosentin nostamista.
Ositteissa tuli olla riittävästi vastauksia, jotta niitäkin voisi käyttää
analysoinnin apuna.
Vastaajia kuitenkin on saattanut arveluttaa se, että kyselylomakkeet
oli numeroitu. Saatteessa kerrottiin, että yhdenkään vastaajan vastaukset eivät tule yksittäisinä näkyviin. Silti neljä vastaajaa on palauttanut
vastauksensa siten, että lomakenumeroa ei kykene enää lukemaan. 17
vastaajaa palautti tyhjän tai lähes tyhjän lomakkeen sellaisella saatteella,
jossa todettiin, että heillä ei ole ulkomaalaisia töissä, vaikka saatteessa
pyydettiin myös tässä tapauksessa täyttämään lomake soveltuvin osin.
Muutama myös soitti ja kysyi, minkä organisaation puolesta he vastaa4
5

Ks. myös liite 4
Ks. myös liite 3
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vat, kun heidän toimipaikassaan on niin ja niin vähän henkilöitä. Jokaiselle vastattiin, että kyselyssä pyydetään vastauksia toimipaikan puolesta, riippumatta toimipaikan koosta.
Osoitteet ostettiin Tilastokeskuksen yritysrekisteristä, johon tiedot
päivittyvät jatkuvasti. Oletus on, että merkittävää alipeittoa ei ole. Vastauksia palautui 635 kappaletta. Virhemarginaali tällä vastausprosentilla on 1,4 %.
Kyselyn toteuttamisen kannalta olennainen kysymys on tutkimusasetelman operationalisointi oikeantyyppisiksi kysymyksiksi. Koska
aiempaa teoreettista tietämystä ei ollut paljoakaan käytettävissä tästä halutusta näkökulmasta, operationalisointi oli hankalaa. Lukija voi arvioida onnistumista liitteenä 1 olevan kyselylomakkeen avulla. Mitta-asteikkona käytettiin pääasiassa nominaali- ja järjestysasteikkoa, mutta
joitain suhdeasteikon muuttujia oli myös mukana. Tällä valinnalla haettiin yleiskuvaa ilmiöstä, mutta toisaalta se esti tilastollisesti kehittyneempien analyysimenetelmien käytön. Puutetta pyrittiin korvaamaan
haastatteluaineiston perusteellisella analysoinnilla.
Kyselylomakkeen muodostamisen käytännöllisistä periaatteista tärkeimpiä olivat, ettei sen pituus saisi olla kohtuuton ja että vastaajien olisi helppo ottaa kantaa tuntemattomamman ilmiön pohtimiseen. Lomake testattiin etukäteen useilla henkilöillä ja sitä parannettiin heidän ehdotustensa mukaisesti. SPSS-ohjelman koodauksen vaatimukset kannattaa jatkossa selvittää tarkasti ennen kyselylomakkeen lopullisia muotoiluja. Erillinen koodausohje on turhaa työtä.
Sisäänsyötettyä aineistoa käytiin läpi useaan kertaan sen havaitsemiseksi, että inhimillisiä virheitä ei ole tehty tietojen sisäänsyötössä.
Validiteetti tarkoittaa, että mitataan sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Validiteetti voidaan ajatella mittarin antamien tulosten ja mitattavan
todellisen ilmiön ominaisuuden väliseksi vastaavuudeksi. ”Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että käsitteiden, hypoteesien ja johtopäätösten on
oltava johdonmukaisia. Tiedon oikeellisuutta voidaan analysoida ainoastaan arvioimalla tutkimuksen johdonmukaisuutta. Aineiston sisäinen validiteetti siis kuvastaa lähinnä tutkijan tieteellistä otetta.”(Willman
2001) Tämän tutkimuksen systemaattista otetta on kuvattu aineiston
keruuta ja analyysiä käsittelevissä kappaleissa.
”Ulkoinen validiteetti puolestaan tarkoittaa sitä, että empiirisen aineiston ja teoreettisten johtopäätösten välinen suhde on oikea. On siis
osattava analysoida, ovatko johtopäätökset oikeita.” (Willman 2001).
Ulkoista validiteettia tarkastellaan useimmiten siten, että pohditaan,
ovatko saadut tulokset yleistettäviä koko suomalaisten työnantajien perusjoukkoon. Vastaajajoukkoa on kuvattu varsin tarkasti tästä syystä.

38

MITEN TUTKIMUS TEHTIIN?

Reliabiliteetti kuvaa sitä, onko mittaus luotettavaa ja ei-sattumanvaraista. Kyselyssä käytettiin joidenkin teemojen kohdalla rinnakkaismittausta. Aineistoa ei analysoitu esimerkiksi puolitusmenetelmän avulla
vertaillen kahden aineiston puolikkaan ristiriidattomuutta, koska ajateltiin, että luotettavuutta lisää riittävästi haastatteluaineiston rinnakkainen tarkastelu.

3.2.2

Kyselyn vastaajat: 635 suomalaista eri alojen työnantajaa ympäri
Suomen

Tavoitteena oli, että kyselyyn vastaajat edustaisivat suomalaista työnantajakuntaa. Osoiterekisteri ostettiin tätä tarkoitusta varten Tilastokeskukselta tammikuussa 2004. Kyselyyn vastanneet 635 työnantajaa
jakautuivat seuraavasti eri työnantajasektoreille:
Valtio
Kunta
Yksityinen
Yhteensä

57
199
379
635

Vastanneista työnantajista 85 % edustaa pieniä ja keskisuuria työpaikkoja työntekijämääräkriteerillä (<250 työntekijää), 87 % vastanneista
pieniä ja keskisuuria toimipaikkoja, jos kriteerinä pidetään alle 50 miljoonan euron liikevaihtoa. Pieniä toimipaikkoja, joiden liikevaihto on
5-10 miljoonaa euroa, on 7 %. Mikrotoimipaikkoja, joilla liikevaihto
alle 2 miljoonaa euroa, oli 45 % vastanneista.6 Vertailun vuoksi voida
mainita, että tilastokeskuksen mukaan kaikista yrityksistä 99 % edustaa
PK-sektoria.
Maa- ja metsätalouden työnantajia on vastanneista 23 %, teollisuuden työnantajia 30 % ja palvelualan työnantajia edustaa 47 % vastanneista. Palvelualan osuus työnantajista on todellisuudessa suurempi kuin
vastaajajoukossa, sitävastoin primäärisektorin vastaajat ovat yliedustettuina vastaajien joukossa, sillä heidän määränsä on todellisuudessa pienempi kuin 23 % työnantajista. Vastanneet työnantajat sijoittuvat Suomen eri alueille melko tasaisesti siten, että kullakin alueella on vastanneita 10 – 17 % (ks. taulukko 1).

6

Ks. EU-määrittelyt liite 4
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Maantieteellinen alue
Metropolialue
Varsinais-Suomi ja Satakunta
Häme

Vastausten
lukumäärä

Vastausten
suht. osuus (%)

104
81

16
13

95

15

Savo-Karjala

107

17

Keski-Suomi

79

13

Pohjanmaa

100

16

65

10

631

100

Pohjois-Suomi
Yhteensä
Taulukko 1 Vastanneet alueittain

Vastanneiden työnantajien henkilöstömääriä kuvataan kuviossa 1. Vastanneiden työnantajien toimipaikoista suurin osa kuuluu kategoriaan,
jossa 1 - 9 henkilöä.
Henkilökunnan määrä

Lukumäärä

Suht.osuus (%)

1 - 9 hlöä
10 - 29 hlöä

198
154

32
24

30 - 99 hlöä

106

17

100 - 249 hlöä

51

8

250 - 499 hlöä

51

8

500 - 999 hlöä

28

5

1000 - 2999

29

5

3000 tai enemmän
Vastauksia yhteensä

7

1

624

100

Taulukko 2 Vastaajien henkilökunnan määrä

635:stä vastaajasta 622 oli ilmoittanut taustastaan asemansa. Suurin osa
vastaajista, 66 %, on johdon tai ylimmän johdon edustajia 22 % vastaajista on ilmoittanut asemakseen toimihenkilö, 9 % yrittäjä ja loput 3 %
”muu”.
Vastaajista 85 %:lla on korkea-asteen koulutus. Lukio-, ammattioppilaitos- tai peruskoulutaustaisia vastaajia oli 15 %:lla.
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4
Työnantajien suhtautuminen
ulkomaalaisena tutkinnnon
suorittamiseen kahdenlaista

4.1 Olematon ilmiö: työnantajilla yksittäisiä kokemuksia
ulkomaalaistaustaisista suomalaisilla työpaikoilla
Ulkomaalaiset ovat yksittäisiä suomalaisessa työelämässä. Heitä on n. 55000 reilussa 320000 työpaikassa. Vastanneiden työnantajien mukaan eniten kokemusta ulkomaalaistaustaisista on
kuntatyöntantajan edustajilla (53 %), seuraavaksi eniten valtiotyönantajan edustajilla (44 %), ja vähiten yksityisen sektorin
työnantajilla (39 %).
¢ Ulkomaalaistaustaisia ei vastausten perusteella palkata, koska ei ole
tarvetta eikä hakijoita. Tarpeen puuttuminen on erilainen näkemys
kuin esimerkiksi opetusministeriön visiossa v. 2003 -2008 esitetty ajatus. Hakijoiden puute on erilainen näkemys kuin mitä esimerkiksi mediassa vuonna 2005 on raportoitu maahanmuuttajien kokemuksista.
Haasteltavat olivat kaikki sellaisia, joilla oli yksi tai useita ulkomaalaistaustaisia suorana alaisenaan. Sen lisäksi heissä on ylimmän johdon
edustajia, henkilöstöjohdon edustajia ja alemman tason esimiehiä. Neljällätoista on alaisenaan ulkomaalainen, jolla on Suomessa suoritettu
tutkinto.
Kyselyvastauksissa puolestaan näkyy ulkomaalaistaustaisten määrän vähäisyys. Suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista työnantajista ei
ollut työpaikallaan töissä parhaillaan yhtään uussuomalaista, mutta vastanneista työnantajista 44 %:lla oli joskus ollut toimipaikallaan töissä
ulkomaalaistaustainen. Lähes 70 %:lla vastanneiden työnantajien työpaikoista ei ollut tällä hetkellä ulkomaalaistaustaista. Lähes joka kuudennella oli kokemusta ulkomaalaisista harjoittelijoina.
TYÖNANTAJIEN SUHTAUTUMINEN ULKOMAALAISENA TUTKINNNON SUORITTAMISEEN KAHDENLAISTA
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Jos ulkomaalaistaustaisia parhaillaan oli töissä, olivat he yksittäisiä,
kuten taulukosta 3 käy ilmi.
Ulkomaalaisten määrä
Ei yhtään

Lukumäärä

Suhteellinen. osuus (%)

434

69

64

10

2 – 10

98

15

11 – 50

22

4

51 – 100

5

1

1

yli 100
Yhteensä

5

1

628

100

Taulukko 3 Ulkomaalaisten määrä vastanneiden työnantajien työpaikoilla

Palkatuista ulkomaalaisista
•
•
•
•
•
•

reilu 20 % oli toiminut tuotannossa
reilu 10 % asiantuntijatehtävissä
vajaa 10 % asiakaspalvelutehtävissä
5 % myynnissä
3 % hallinnossa
lähes 2 % johdossa.

Eniten kokemuksia oli kuntatyönantajapuolella (53 %:lla työnantajista).
Tämä on ymmärrettävissä sitä kautta, että kuntatyönantaja pyrkii työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Valtiotyönantajalla on ollut ulkomaalaistaustaisia palkattuna seuraavaksi eniten, 44 %:lla oli kokemusta heistä. Tämä selittynee mm. sitä kautta, että EU:n myötä kansainvälisyys on
arkipäiväistynyt monien valtion toimijoiden työksi. Valtiotyönantaja oli
palkannut heitä erityisesti asiantuntija-, mutta myös tuotantotehtäviin.
Asiantuntijatehtävissä toimivien suurehko määrä on erilainen kuin
ulkomaalaisten työtehtävät Forsander et alin (2004 s.33) mukaan. Yksityisistä työnantajista kokemusta ulkomaalaistaustaisista oli vain 39 %:lla
vastanneista työnantajista.
Työnantajilla on kokemuksia ulkomaalaistaustaisista monissa eri
tehtävissä. Yksityisiin yrityksiin ja kuntasektoriin perustava aineisto tukee osin Forsanderin (2000) tutkimusta siinä, että ulkomaalaiset aloittavat lattiatason tehtävissä. Tämän tutkimuksen mukaan yksityisellä
sektorilla ylivoimaisesti eniten työntekijöitä oli tuotannossa ja seuraavaksi eniten asiantuntijatehtävissä. Kuntatyönantajalla oli työntekijöitä
eniten tuotannossa ja asiakaspalvelussa, ja vasta kolmanneksi eniten
asiantuntijatehtävissä.
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Syiksi, miksi ulkomaalaisia ei ollut palkattu
•
•
•

24 % vastanneista työnantajista ilmoitti, ettei ole tarvetta
16 % vastanneista työnantajista ilmoitti, ettei ole hakijoita
1 % vastanneista työnantajista ilmoitti, että on liian hankalaa.

Vain 29 % vastaajista oli koskaan saanut yhtään hakemusta ulkomaalaisilta. Kuitenkin 30 % vastaajista ilmoitti henkilöstönsä vuotuiseksi vaihtuvuudeksi 5 % tai alle, ja 20 % vastaajista ilmoitti henkilöstönsä vaihtuvuudeksi yli 5 %. Ulkomaalaisten vaihtuvuutta heistä kokemusta
omaavista työnantajista yli puolet piti samana tai pienempänä kuin
muun henkilökunnan vaihtuvuutta. Ulkomaalaisten kannattaisi siis hakea kaikenkokoisiin, kaikilla aloilla toimiviin yrityksiin ympäri Suomea. 70 % vastanneista ilmoitti, että heillä on taloudelliset mahdollisuudet palkata haluamansa lisähenkilökunta, vain 20 % ilmoitti, ettei
ole. Hämäläisen (2004) mukaan keskimäärin vuodessa n. 30 % toimipaikoista täyttää avoimen paikan. Hakuvaikeuksien syynä on hänen mukaansa useimmiten osaamisen puute. Useimmiten ilmoitettu syy avoimen kysymyksen vastausten joukossa, miksi ulkomaalaisia harjoittelijoita ei ollut palkattu oli, että heitä ei ole tarjoutunut harjoittelijoiksi.
Vastaajien toimipaikan kansainvälisten kontaktien määrää selvitettiin, jotta saataisiin jonkinlainen kuva julkisen sektorin työnantajien
kansainvälisen toiminnan määrästä, koska siitä ei ole olemassa samanlaista yleisesti hyvin tunnettua mittaria, jollainen liikevaihto on yksityisellä sektorilla. Runsaalla viidenneksellä vastanneiden työnantajien toimipaikoista oli kansainvälisiä kontakteja päivittäin, vajaalla kymmenellä prosentilla viikoittain, reilulla neljänneksellä kuukausittain. Reilu
kymmenen prosenttia oli ilmoittanut, että kontakteja ei ole. Vastausvaihtoehdoista puuttui ”satunnaisesti”, jonka kuitenkin ilmoitti yli 2 %
vastaajista kansainvälisten kontaktien määräksi oma-aloitteisesti. Huomionarvoista on, että reilu neljännes oli valinnut ”en tiedä, onko toimipaikkani arjessa kansainvälisiä kontakteja”.
Työnantajien mukaan keskimäärin vain 8 % heidän organisaationsa
liikevaihdosta tulee ulkomaantoiminnoista, sillä kansainvälinen liiketoiminta on hyvin keskittynyttä muutamalle tuhannelle yritykselle. Päivittäin yhteistyötä muissa maissa toimivien organisaatioiden kanssa oli
noin kolmanneksella yksityisistä työpaikoista, noin viidenneksellä valtion työpaikoista ja vain 6 %:lla kuntatyöpaikoista – valtio ja kuntatyönantajien ero on huomattava. Kuukausitasolla yhteistyötä oli enemmän: noin kolmanneksella julkisen sektorin työnantajista ja noin neljäsosalla yksityisen sektorin työnantajista.
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4.2 Korkeakoulut auttaneet alueita kansainvälistymään
Paikkakunta on monikultttuuristunut ja ja liiketoiminta on
kansainvälistynyt alueen korkeakoulujen avulla. Kyselyvastausten mukaan työnantajatyyppi, yrityskoko, sijainti ja toimiala ovat yhteydessä kansainvälistymisen tärkeyden arviointiin.
Asiaa selvitettiin seuraavin väittämin:
• Alueemme korkeakoulujen ansiosta paikkakuntamme on
monikulttuuristunut
• Alueemme korkeakoulut ovat edesauttaneet liiketoimintamme kansainvälistymistä
Väittämien vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa.

Korkeakoulut ja kansainvälistyminen
Alueemme korkeakoulut
ovat edesauttaneet
Lukumäärä
liiketoimintamme
täysin samaa mieltä
kansainvälistymistä
samaa mieltä

täysin samaa mieltä
samaa mieltä
eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä

eri mieltä
Alueemme
täysin eri mieltä
korkeakoulujen ansiosta
en tiedä
paikkakuntamme on
monikulttuuristunut

0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kuvio 1 Korkeakoulut ja kansainvälistyminen
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4.2.1

Alueemme korkeakoulujen ansiosta paikkakuntamme on
monikulttuuristunut – KYLLÄ, sanovat työnantajat!
Lukumäärä

Täysin samaa mieltä

Suhteellinen osuus (%)

98

16

192

30

Eri mieltä

85

13

Täysin eri mieltä

63

10

En tiedä

142

22

Välisumma

580

91

55

9

635

100

Samaa mieltä

Puuttuu
YHTEENSÄ

Taulukko 4 Väite: ”Alueemme korkeakoulujen ansiosta paikkakuntamme on monikulttuuristunut.”

Kaikista vastanneista työnantajista 46 % oli samaa tai täysin samaa
mieltä siitä, että alueen korkeakoulujen ansiosta paikkakunta on monikulttuuristunut. Ulkomaalaisista kokemusta omaavien työnantajien
kanta on 58-prosenttisesti, että paikkakunta on monikulttuuristunut
korkeakoulujen ansiosta. Neljännes työnantajista jätti ottamatta kantaa
valiten ”en tiedä”. Työnantajatyypeittäin, joita olivat kunta, valtio ja yksityinen työnantaja, vähiten samaa mieltä väitteen kanssa olivat kuntatyönantajan edustajat, joista 36 % oli valinnut vaihtoehdon täysin samaa (TS) tai samaa (S) mieltä, kun yksityisen sektorin työnantajila vastaava luku oli 48 %. Valtiotyönantajan edustajat olivat vakuuttuneimpia
korkeakoulujen alueellisesta merkityksestä, sillä 60 % oli valinnut joko
TS tai S- vaihtoehdon.
Toimialoittain (alkutuotanto, teollisuus, palvelut- jaottelulla) tarkasteltuna vakuuttuneimpia olivat teollisuuden ja palvelujen edustajat (yli
50 % valinnut TS tai S), vähiten vakuuttuneita alkutuotannon edustajat
(43 % valinnut TS tai S).
Maantieteellisten alueiden mukaan tarkasteltuna vakuuttuneimpia
ollaan Savo-Karjalassa (63 % valinnut TS tai S) ja Pohjanmaalla (55 %
valinnut TS tai S).
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4.2.2

Alueemme korkeakoulut ovat edesauttaneet liiketoimintamme
kansainvälistymistä – KYLLÄ, sanovat työnantajat!

Vastanneiden mielipide
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä

YHTEENSÄ

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

65

10

165

26

96

15

91

15

En tiedä

161

25

Yhteensä

578

91

Puuttuu

57
635

9
100

Taulukko 5 Väite: ”Alueemme korkeakoulut ovat edesauttaneet liiketoimintamme kansainvälistymistä.”

Koko aineiston perusteella lähes neljä kymmenestä vastanneesta työnantajasta7 on sitä mieltä, että ”alueemme korkeakoulut ovat edesauttaneet
liiketoimintamme kansainvälistymistä”. Ulkomaalaisista kokemusta
omaavista työnantajista samoin on vastannut puolet vastaajista.
Työnantajatyypeittäin tarkasteltuna edelleen vakuuttuneimpia korkeakoulujen merkityksestä ovat valtiotyönantajan edustajat, joista yli
puolet on tätä mieltä8. Reilu kolmannes sekä yksityisen9 että kuntatyönantajan10 edustajista on täysin samaa tai samaa mieltä väitteen kanssa.
Maantieteellisten alueitten mukaan tarkasteltuna Pohjois-Suomessa
oltiin vähiten täysin eri mieltä väitteen kanssa, vain 7 % vastanneista
työnantajista oli valinnut tämän vaihtoehdon.
Pääkaupunkiseudun, Varsinais-Suomen ja Hämeen työnantajista
vain noin kolmannes oli väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä,
kun Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen työnantajista yli
45 % ja Savo-Karjalan työnantajista jopa yli puolet (52 %) oli sitä mieltä,
että alueemme korkeakoulut ovat edesauttaneet liiketoimintamme kansainvälistymistä.
Kokoluokittain tarkasteltuna yli puolet11 suurimmista työnantajista
on täysin samaa tai samaa mieltä korkeakoulujen merkityksestä liiketoiminnan kansainvälistymisen edesauttajana. Yllättäen pienet työn-

7
8
9
10
11
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39,8 %
53,7 %
34 %
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52,8 %
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antajat12 ovat vakuuttuneempia kuin keskisuuret työnantajat13.
Toimialoittain tarkasteltuna ei ole suuria eroja, muuten paitsi että
teollisuuden työnantajat ovat tienneet vastauksensa varmimmin ja valinneet vähiten vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa”: siinä missä teollisuuden työnantajista reilu viidennes ei osaa sanoa, niin alkutuotannon ja
palveluiden kohdalla kymmenen prosenttiyksikköä enemmän on epävarma kannastaan.

4.3 Vain neljännes vastanneista oli valinnut:
”Liiketoiminnassamme tarvitsemme Suomessa
tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia”
Opetusministeriöllä on tavoitteenaan lähes kaksinkertaistaa
Suomessa tutkinnon suorittanvien ulkomaalaisten määrä vuoden 2002 tilanteesta vuoteen 2008 mennessä.
Vain neljäsosa työnantajista oli sitä mieltä, että he tarvitsevat
tällaisia henkilöitä.
Asiaa selvitettiin seuraavalla väittämällä:
Liiketoiminnassamme tarvitsemme Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia
Väittämän vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa.
Kaikkien vastanneiden työnantajien mielipiteet

täysin samaa mieltä
samaa mieltä
eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä
Liiketoiminnassamme
tarvitsemme Suomessa
tutkinnon suorittaneita
ulkomaalaisia
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20 %
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100 %

Kuvio 2 Kaikkien vastanneiden mukaan; väite: ”Liiketoiminnassamme tarvitsemme Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia.”

12 43,2 %
13 38,6 %
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Neljännes kaikista vastanneista työnantajista on ollut väitteen kanssa
joko täysin samaa tai samaa mieltä. Toisaalta koko aineiston perusteella
tarkasteltuna neljännes työnantajista ei ole halunnut tai osannut ottaa
kantaa siihen, että toiminnassamme tarvitsemme Suomessa tutkinnon
suorittaneita ulkomaalaisia. Eniten epävarmoja löytyi yksityisen sektorin työnantajista! Ulkomaalaisia palkanneista vähän useampi, kolmannes, on sitä mieltä, että tarvitsemme Suomessa tutkinnon suorittaneita
ulkomaalaisia.
Vakuuttuneimpia siitä, että Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia tarvitaan toiminnassa, ovat kuntatyönantajan edustajat, joista
noin kolmannes on joko täysin samaa tai samaa mieltä. Yksityisen sektorin ja valtiotyönantajan edustajista viidennes on sitä mieltä, että Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia tarvitaan.
Toimialan mukaan tarkasteltuna ei ole suuria eroja, toimipaikan
koko puolestaan vaikuttaa vastauksiin: mitä suurempi yritys, sitä enemmän on vastannut työnantajan edustaja valinnut vaihtoehdon ”samaa
mieltä” tai ”täysin samaa mieltä”. Pienten työnantajien edustajista vain
noin joka kahdeksas on ollut sitä mieltä, että Suomessa valmistuneita
tutkinnon suorittaneita tarvitaan, siinä missä keskisuurista jo lähes kolmannes ja suurista lähes puolet on tätä mieltä.
Maantieteellisten alueitten mukaan tarkasteltuna epäileväisimpiä
ovat keskisuomalaiset työnantajat. Heistä vain noin joka kahdeksas on
ollut sitä mieltä, että Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia
tarvitaan, siinä missä vakuuttuneimpia ollaan Pohjanmaalla ja SavoKarjalassa, joissa joka kymmenes työnantaja on ollut väitteen kanssa
täysin samaa mieltä.

4.4 Ulkomaalaistaustaiset korkeakoulututkinnon opiskelijat
tuntemattomia työnantajille
Puolet vastanneista työnantajista ei tiedä, onko heillä oman
alueen korkeakouluissa opiskelevia ulkomaalaistaustaisia työharjoittelijoina tai palkattuina. ”Tietäväisistä” vajaalla viidenneksellä on ollut ja vajaa kolmannes tietää, ettei ole ollut ulkomaalaistaustaista työharjoittelijaa ja joka kymmenennellä on
tai on ollut palkattuna, joka neljännellä, ei oman alueen korkeakoulusta valmistunut. Työnantajatyypeittäin yllättäen val-
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tio14 - ja kuntatyönantajat15 ovat palkanneet eniten korkeakouluista valmistuneita ulkomaalaisia työsuhteisiin, yksityisen
työnantajan mukaan 9 %:lla on korkeakoulusta valmistunut
ulkomaalainen palkattuna.
Asiaa selvitettiin seuraavin väittämin:
• Liiketoiminnassamme tarvitsemme Suomessa tutkinnon suorittaneita ulkomaalaisia
• Meillä on ollut alueemme korkeakouluissa opiskelleita ulkomaalaisia työharjoittelijoina
• Olemme palkanneet alueemme korkeakouluista valmistuneita työsuhteisiin
Väittämien vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa.

täysin samaa mieltä
samaa mieltä
eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä

Alueen korkeakoulut ja ulkomaiset tutkinto-opiskelijat

Olemme palkanneet
alueemme korkeakouluista
valmistuineita ulkomaalaisia
työsuhteisiin
Meillä on ollut alueemme
korkeakouluissa opiskelleita
ulkomaalaisia
työharjoittelijoina
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Kuvio 3 Ulkomaalaisista kokemusta omaavien mielipiteitä alueen korkeakouluissa opiskelevista
ja niistä valmistuneista

14 12,7%
15 12,0 %
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4.4.1

Yksityisellä sektorilla vähemmän alueen korkeakouluissa
opiskelleita ulkomaalaisia työharjoittelijoina kuin julkisella
sektorilla

Vastausvaihtoehdot
Täysin samaa mieltä

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

46

8

Samaa mieltä

62

11

Eri mieltä

30

5

Täysin eri mieltä

146

25

En tiedä

292
576

51
100

Yhteensä

Taulukko 6 Väite: ”Meillä on ollut alueemme korkekouluissa opiskelleita ulkomaalaisia työharjoittleijoita.”

Puolet vastanneista työnantajista ei tiedä, onko heillä ollut ulkomaalaisia korkeakoulutyöharjoittelijoita, vaikka vastaajina ovat olleet johdon
tai ylimmän johdon edustajat. Kyselylomakkeen perusteella ei voi päätellä syitä tietämättömyyteen. Mahdollisia selityksiä ovat esimerkiksi
vastaajan lyhytaikainen toiminta tehtävässään, harjoittelijoiden jatkuva
vaihtuvuus tai vähäinen kosketus harjoittelijoiden hankintaan tai perehdyttämiseen.
Vastanneista vajaalla viidenneksellä on ollut ulkomaalainen työharjoittelija, ja vajaalla kolmanneksella ei. Kolmanneksella ulkomaalaisia
palkanneista on ollut myös ulkomaalainen työharjoittelija. Yksityisellä
sektorilla heitä on käytetty vähän vähemmän kuin julkisella puolella.
Toimipaikan koon mukaan vastaukset vaihtelevat: mitä suurempi
yritys, sitä enemmän heitä on käytetty. Alkutuotannossa on ollut vähiten ulkomaalaisia työharjoittelijoita, teollisuudessa ja palvelutoiminnassa jotakuinkin yhtä paljon.
Alueittain tarkasteltuna ulkomaalaisia työharjoittelijoiden käytölle
on oltu avoimimpia Savo-Karjalassa, joissa heitä on ollut yli neljänneksessä vastanneista yrityksistä. Vähiten ulkomaalaisia korkeakoulutyöharjoittelijoita ovat käyttäneet keskisuomalaiset, hämäläiset ja
pääkaupunkiseutulaiset yritykset, joissa vain noin joka seitsemännessä
yrityksessä heitä on ollut harjoittelemassa.
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4.4.2

Vähiten palkattu alueen korkeakouluista valmistuneita
ulkomaalaisia työsuhteisiin Keski- ja Pohjois-Suomessa, eniten
pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa

Vastanneiden työnantajien (pääasiassa johdon ja ylimmän johdon edustajia) tietämättömyys henkilöstönsä taustoista jatkuu töissä olevien taustojen kohdalla: yli puolet on valinnut vastauksen ”en osaa sanoa”. Jonkin
vastausvaihtoehdon valinneista vain alle joka kymmenennellä on palkattu korkeakoulusta valmistunut ulkomaalainen. Ulkomaalaisista kokemusta omaavat työnantajista 17 % on vastannut palkanneensa oman
alueen korkeakoulusta valmistuneen.
Työnantajatyypeittäin yllättäen valtio16 - ja kuntatyönantajat17 ovat
palkanneet eniten korkeakouluista valmistuneita ulkomaalaisia työsuhteisiin, yksityisen työnantajan mukaan 9 %:lla on korkeakoulusta valmistunut ulkomaalainen palkattuna.
Vastausvaihtoehto
Täysin samaa mieltä

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

32

6

Samaa mieltä

23

4

Eri mieltä

38

7

Täysin eri mieltä

189

32

En tiedä

297
579

51
100

Yhteensä

Taulukko 7 Väite: Olemme palkanneet alueemme korkeakouluista valmistuineita ulkomaalaisia
työsuhteisiin

Kaikista vastanneista työnantajista joka kymmenennellä on joskus ollut
palkattuna oman alueen korkeakoulusta valmistunut ulkomaalainen.
Joka neljännellä ei ole.
Koon mukaan tarkasteltuna on sama tilanne kuin muissakin tämän
aihealueen kysymyksissä: mitä suurempi työpaikka, sitä enemmän on
palkattu ulkomaalaisia korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Toimialan mukaan tarkasteltuna on ulkomaalaisia korkeakoulututkinnon suorittaneita on vähiten alkutuotannossa ja eniten palvelutoimialoilla.
Maantieteellisen alueen mukaan tarkasteltuna keskisuomalaiset
työnantajat ovat valinneet alle kolmessa prosentissa vastanneista vaihto16 12,7%
17 12,0 %
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ehdon täysin samaa tai samaa mieltä, seuraavaksi vähiten ulkomaalaisia
korkeakoulututkinnon suorittaneita on palkattu Pohjois-Suomeen. Eniten heitä on palkattu pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomeen.

4.5 Haastateltavien mielipiteitä puoleen ja toiseen
ulkomaalaisena suomalaisen tutkinnon suorittamisesta
Haastatteluaineistossa työnantajat pohtivat monipuolisesti ulkomaalaisena suomalaisen tutkinnon tekemisen mielekkyyttä.
Ulkomaalaisen Suomessa suorittamaa tutkintoa eivät haastatellut työnantajatkaan pidä rekrytointiperusteena. Jotkut jopa kyseenalaistavat koko tutkinnon suorittamisen mielekkyyden,
koska tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisilla on niin suuria vaikeuksia löytää työpaikka valmistumisensa jälkeen. Toisaalta
suomalaisen tutkinnon suorittamista pidetään indikaattorina
halusta jäädä Suomeen, halusta kehittyä ja kokemuksesta suomalaisesta työelämästä. Ajatellaan, että tutkinto helpottaisi sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen työelämään ja toisi useampia ulkomaalaisia mahdollisten rekrytoitavien listalle. Suomalaisen tutkinnon suorittamisen avulla
myös poistetaan riskiä ulkomaalaisen rekrytoinnista: suomalainen työnantaja tuntee suomalaiset tutkinnot paremmin kuin
ulkomaalaiset tutkinnot.
¢ Niin vastustavia kuin puoltavia seikkoja oli laidasta laitaan, jopa
niin, että sama seikka saattoi olla sekä puoltava että vastustava. Määrällisesti aineistossa oli hieman enemmän positiivisia kuin negatiivisia
kommentteja. Tutkijoista muun muassa Paananen (1999 s.126) kyseenalaistaa liikkuvuuden ja kansainvälisyyden ihanteen eliitin korostamana
väistämättömänä kehityssuuntana. Hän on sitä mieltä, että monokulttuurinen Suomi elää vielä pitkään monikulttuurisen Suomen rinnalla.
Haastatteluilla haluttiin selvittää syvemmin työnantajien näkemyksiä suomalaisen tutkinnon suorittamisesta ulkomaalaisena kuin mitä
kyselyssä on mahdollista tehdä. Suorittaessaan suomalaisen tutkinnon
opiskelijat työharjoittelunsa tai kesätöidensä aikana tutustuvat suomalaiseen yritys- ja hallintomaailmaan. Yllättävää oli, että työnantajat keskustelivat monipuolisesti tästä teemasta, vaikka lomakekyselyssä vain
hyvin pienen osan mielestä suomalaisten yritys- tai hallintotapojen tun52
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teminen on merkittävä rekrytointiperuste. Ehkä tämän tyyppistä osaamista pidetään niin itsestään selvänä, että se ei ole työnhakutilanteessa
hakijoita erilaistava kriteeri.
Asiaa haluttiin selvittää, koska opetusministeriön ja sitä kautta valtioneuvoston tavoite on kaksinkertaistaa ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä Suomessa siten, että uusista aloituspaikoista täytettäisiin
vuonna 2008 neljäsosa ulkomaalaisilla. Vuonna 2002, jolloin tavoite
asetettiin, joka kuudes opiskelija oli ulkomaalainen.
Tilanne 2002
Ulkomaalaisten tutkinnon suorittajien määrä 7317 henkeä
(OPM 2005:22 s.17)
AMK-opiskelijat
24511
Yliopisto-opiskelijat
21642
Yhteensä
46153 (OPM 2004:7 liite 2)
Ulkomaalaisten tutkinnon suorittaneiden
16 %
osuus kaikista korkeakouluopiskelijoista

Tavoite 2008
120000 henkeä
(OPM 2004:6 s.44)
25890
18900
44790
27 %

Taulukko 8 Ulkomaalaisten osuus korkeakouluopiskelijoista

4.5.1

Ulkomaalaisena tutkinnon suorittaminen Suomessa ei ole
rekrytointiperuste

Ovatko ulkomaalaiset tutkinnon Suomessa suorittaneet mikään vaihtoehtotyönantajille rekrytointia ajatellen? ”It’s not an issue”, vastaa monikansallisen yhtiön edustaja, ”se ei ole asia tai ilmiö, josta edes keskustellaan
mun mielestä”. (H21) Muutama muu jakaa tämän käsityksen:
”Et tuo ei oo kyllä se ratkaiseva tekijä” (H17)
”Ei sitä silleen aattele noin päin [ että ovatko ulkomaalaiset suomalaisen tutkinnon suorittaneet teille mikään vaihtoehto]. Se on niinku tyyppi,
tyyppi ja osaaminen, ei se tutkinto, ei.” (H6)
”Et osaaminen kyl ratkasee, että tota se pätevyys ja sopivuus. Ihan riippuu tehtävästä ja henkilöstä, et jos on sopiva ja pätevä, niin mitään hätää
ei oo.” (H8)
”Must se on ihan ok ajatus. Ei siin oo sinällään niin, ei must oo väliä
sillä mikä se tausta sinällään on, et just se persoona ja se mitä osaa.” (H10)
”Juuri tää ulkomaalaisuus ei saa olla nyt mikään juttu tässä. Kyl sen
täytyy olla niin, että ihminen on joko sopiva siihen työhön tai sitten ei.”
(H7)
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”Sitten katotaan työkokemusta. Se et onks se tutkinto Suomesta vai
muualta, niin se ehkä kertoo, et mikä on sun osaamisprofiili, mut ei se näy
silleen, et onks se suomalainen tai ulkomaalainen. Ei ainakaan meijän tiimissä.” (H6)
Yksi haastateltava puolestaan pitää asiaa itsestäänselvyytenä: ”Koska me
eletään monikulttuurisessa maailmassa, niin meillä silloin kuuluu olla erilaisia ihmisiä viroissa, työssä, toiminnassa mukana.” (H20) Kolmas puolestaan tunnustaa, ettei kyllä aktiivista ulkomaalaisten rekrytointia lähtisi itse suorittamaan, vaikka pitääkin asiaa sinänsä ihan vaihtoehtona:
”Emmä nyt varmaan erityisesti etsi, mutta valitsen tietysti sopivimmat. Ei
mulla sillai, et jos nyt rehellisesti sanon, että mä nyt nimenomaan lähtisin
tänne hakeen ulkomaalaisia, he ovat yksiä hakijoita muiden hakijoiden
joukossa, sitten yleensä valitaan sen sopivin. Mut ei myöskään oo mitään estettä, etteikö vois olla ulkolainen, jos se on pätevä.” (H23)
Monet työnantajista pitävät muita kriteereitä kuin tutkinnon suomalaisuutta tai ulkomaisuutta olennaisempana rekrytointiperusteena.
Esimerkiksi myyntitehtäviin ”Mun mielestä ei oo mikään juttu. Et [on
suomalainen tutkinto] et se on sit ihan se persoona, et miten hän on sit noin
muuten.” (H12). Valtiohallinnon edustaja korostaa muiden kriteerien
täyttymistä ja suomen kielen osaamista tärkeämpänä kuin tutkinnon tekemisen maata: ”Ja sit nää meijän yleiset kriteerit täyttyy. Se on tavallaan
se tärkein. Et sit ei muuta. Et tietenki se suomen kielen taito meijän näkökulmasta on varsin tärkee.” (H10). Eräs ulkomaalaisista kokemusta
omaava työnantaja vetoaa jopa siihen, että tutkintotaustalla ei ole merkitystä työnteon tuloksellisuuden kannalta: ”Se et henkilöl on suomalainen tai ulkomaalainen tutkinto ei näy mitenkään siinä työn tekemisessä.
Siin on kuitenkin työkokemus, joka enemmänkin antaa sitä valmiutta.”
(H6)
4.5.2

Ulkomaalaisena tutkinnon suorittamisen kyseenalaistaminen
kokonaan

Useat kuitenkin kyseenalaistavat myös ulkomaalaisena suomalaisen tutkinnon tekemisen mielekkyyden, koska senkin jälkeen on vaikeaa löytää työtä. Näin toteavat sekä ulkomaalaistaustainen että suomalainen
työnantaja.
”Mulla ei oo mitään merkitystä, mutta kuinka minä tiedän, siis mun ulkomaalaiset, et se on erittäin vaikeaa löytää niille työpaikkoja.” (H18)
”Et me törmätään siihen koko ajan, että ihmiset joilla on koulutus, ei
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saa sitä työtä, mihin heidät on koulutettu ja sen tähden he tulee hakemaan
meiltä työtä. Et meil on paljon sellaisia, joilla on korkeakoulututkinto tai
ammattikorkeakoulututkinto Suomessa suoritettuina ja he ei saa oman
alansa työtä. Et se loukkaa varmasti. Et kyl näiden maahanmuuttajien pitää olla vahvoja ihmisiä, et ne selviää meiän yhteiskunnassa.” (H20)
Eräs työnantaja kyseenalaistaa koulutuksen sillä perusteella, että useimmilla ulkomaalaistaustaisilla on jo jokin koulutus, jonka avulla he sitten
joka tapauksessa saavat ehkä sellaista työtä, jota haluavat mieluummin,
kunhan ensin saavat kohennettua suomen kielen taitoaan: ”No monta
kertaa on niin, että vaikka nyt ulkolaisella on samanlainen koulutus kuin
suomalaisella, niin hänellä on ehkä taustalla joku toinen koulutus, ja usein
varsin korkea koulutustaso. Et kun he sitten on oppinu muutaman vuoden
kieltä, niin he rupee katsomaan maailmaa ja lähtee sen jälkeen.” (H7)
Työnantajat suhtautuvat monella tapaa hieman varauksellisesti ulkomaalaisena tutkinnon suorittamiseen Suomessa. Heitä pelottaa, otetaanko ulkomaalaisia koulutusta suorittamaan ihan vain sen vuoksi,
että ovat ulkomaalaisia, vaikka eivät muuten olisi kyseiseen koulutukseen soveltuvia. Pelätään myös, miten suomalaisten oman opiskelun käy,
vievätkö ulkomaalaiset heidän opiskelupaikkansa. Samalla pelätään lisätyötä, joka syntyy talon sisäisestä toimintojen organisoinnista, kun
sitä joudutaan tekemään kahdella kielellä tai vaihtamaan kokonaan toiminnan kieli itselle vieraaksi. Kyseenalaistetaan viihtyminen pienillä
paikkakunnilla. Pohditaan, kuka perehdyttäisi työntekijät tehtäviinsä,
kun työnjohdon kielitaito ei riittäisi. Joihinkin tehtäviin myös halutaan
vain suomalaisia. Seuraavassa muutamia lainauksia selventämään näitä
ajatuksia työnantajien omin sanoin:
”Se mikä mua henkilökohtasesti huolestuttaa on, että ne englanninkieliset
tutkinnot täytyy olla yhtä laadukkaita jos ei laadukkaampiakin. Et siinä
säilytetään se opetuksen taso, mistä suomalaiset koulut ja yliopistot yleensä
on ollu kuuluisia. Ja että ne valintakriteerit on ihan samanmoiset, eli että
ei pääse opiskelemaan vaan sillä kriteerillä, että on ulkomaalainen.”
(H21)
”Et turha kuvitella, ett kouluttamalla huonoo ainesta saa hyviä ihmisiä
työhön. Et kyl ne taustat ja valintakriteerit pitää olla kohdallaan, oli sit
minkämaalainen tahansa. Et määrillä ei pitkälle pötkitä. Et sit koulutetaan työttömiä, jos ei varmisteta, että se aines on realistisesti hyvä.” (H8)
”Mutta ne tuottaa ehkä työtä ja organisointia on siinä, että on se sisäinen kieli läpi organisaation. Kaikki ei puhu englantia. Kumminkin nyky-
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maailmassa on aika vaakasuorat organisaatiot.” (H2)
”No oikeestaan mä voin yleisesti vastata siihen kysymällä, että miten
suomalaisten opiskelupaikkojen kanssa käy sitten?” (H15)
”Miten ne viihtyis syrjäisellä paikkakunnalla?” (H19)
”Työntekijäpuolelle voi sanoa että ulkomaalaisuus on este. Et se on vaikee koska siellä ei sitä perehdytystä ja muuta. Ei meiän työnjohtajat osaa
niin hyvin puhua.” (H19)
”Ku me tarvitaan suomalaista henkilöstöhallinnon tai taloushallinnon
osaajaa, ni siinä vaiheessa ulkomaalaisuus aiheuttaa enemmän kysymysmerkkejä. Mut missään muussa, niin me emme oo nähneet sitä etuna tai
haittana. On se tietty projektitilanteestakin kiinni, että jos sattuu olemaan
projekti Venäjällä tai Italiassa, niin silloin tietyllä kansallisuudella on etunsa. Et se on henkilö- ja tilannesidonnaista.” (H17)
”Esimerkiksi henkilöstöihminen ei voi olla ulkomaalainen, kun pitää
pystyä puhumaan hyvää suomee.” (H19)
Monikansallisen organisaation edustaja pitää suomalaisen tutkinnon
vaatimusta jopa syrjivänä:
”Ei missään tapauksessa oo ollu rekrytointiperuste, että ois Suomesta tutkinto. Sehän ois hirveen syrjivää.” (H14)

4.5.3

Positiivista näkökulmaa ulkomaalaisena tutkinnon suorittamiseen

Tutkinnon suorittamista sinänsä pidetään jo positiivisena merkkinä halusta kehittyä.
”Se tutkinto voi kertoa, että sul on kapasiteettia lukea ja ymmärtää ja pitkä
pinna, et sä jaksat hoitaa loppuun asti.” (H6)
”Et kyllähän sit jos on jonkun tutkinnon suorittanut, näkee et kaveril
on halua ja ambitiota iteki tehdä asioitten eteen jotain, ettei oo valmiiseen
pöytään silleen halukas. Et he on ihan hyvä vaihtoehto.” (H26)
Ulkomaalaisena suomalaisen tutkinnon suorittamiseen suhtaudutaan
toisaalta hyvin monipuolisin perustein positiivisesti sekä toisaalta positiivisesti, koska ei ole syytä suhtautua negatiivisesti. Kansainvälisemmän näkökulman tuottamista tätäkin kautta suomalaiseen työelämään
pidetään jopa ainoana mahdollisuutena. Ulkomaalaisten näkymiseen
johtavilla paikoilla uskotaan olevan hyvästä sen sijaan, että ulkomaalaisten näkyminen painottuisi vain negatiivisiin asiayhteyksiin.
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”Suomen ainoa mahdollisuus laajemminki, niin on kansainvälistyä. Ja miten muuten, ku sitä kautta et tääl on ulkomaalaisia meidän seassa, jolloin
me pakottaudutaan näkemään, että on muitakin kieliä ja ajattelutapoja
[rekrytoimalla ulkomaalaisia]” (H22)
”Kansainvälist osaamista ja erilaista ajattelutapaa toisivat.” (H19)
”Minusta se on mitä parhain tavoite. Elikkä et me satas tänne ulkomaalaisia peräti opiskelemaan eikä vaan tekemään töitä.” (H22)
”Kun on suomalainen tutkinto, siitä on hyötynsä.” (H16)
”Meillä ei oo este, jos on ulkomaalaistausta. Et ihan positiivisesti suhtaudutaan.” (H19)
”No ei siinä minusta mitään vaikeeta luulis olevan. Jos on kerta ammatissaan pätevä, niin en minä nyt ainakaan osaa siihen rajoja lähtee vetämään.” (H13)
”No kyllähän ne on yleensä motivoituneita, yrittään, että ei siinä mitään.
Et mulla ei ainakaan, jos samat työt onnistuu, niin ei siinä mitään.” (H23)
”Se, että meillä näkyy näitä erimaalaisia tämmösillä johtavilla paikoilla, ni se on kyllä hyvä asia, et ei tämmösen tarttuvat asenneideat jostain heikommasta aivotoiminnasta pääse valtaan.” (H20)
Suomalaisen yhteiskunnan tutuksi tulemista tutkinnon suorittamisen
kautta pidetään arvona sinänsä. Jos Suomi pääsisi mukaan siihen maajoukkoon, josta valmistumisen jälkeen alettaisiin etsiä töitä, suomalaisilla aktiivisilla rekrytoijilla alkaisi paremmat ajat. Se että henkilö on jo
sopeutunut elinympäristöön, jättää voimia sopeutua työntekoon. Ulkomaalaiset tutkinnon suorittaneet auttaisivat myös rekrytoijia erityisesti
tilanteissa, joissa työnhakijoita tietyntyyppiseen työhön ei ole riittävästi.
Työntekijä olisi jo sopeutuneempi elinympäristöönsä.
”No vois kuvitella, et sen Suomessa suoritetun tutkinnon kautta niin suomalainen yhteiskunta on tutumpi. Et jotenki se ois varmaan tuonu sitä ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta, toimintatavoista, järjestelmästä vielä paremmin. Et edistäis ja helpottais palkkausta.” (H10)
”Et toki sitten, sehän on meille hieno yhtälö, jos täällä on, koska Suomeen on vaikea houkutella ihmisiä ilmaston ja verotuksen ja plaa plaa mun
vuoksi, sehän on meille tietysti lottovoitto, jos joku on jo omasta halustaan
tullu Suomeen ja opiskelee jo täällä, niin sillon meidän on todennäkösesti
helpompaa saada hänet rekrytoituu, koska hän ymmärtää jo, että mistä tässä maassa on kyse.” (H21)
”Et yks juttu on hyvä siinä taklata, että panostaa siihen, että tietenkin
tähän suomalaisen kulttuurin ymmärtämiseen, mikä ei välttämättä luento-
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jen kautta tule, mutta eri muodoissa. Et minkälaisia me ollaan loppujen lopuks.” (H11)
”No jos on jo Suomessa koulunsa käyny, ni eiks sitä silloin oo jo aika hyvin yhteiskuntaan, ni tommoset kaikki asiat jo kunnossa. Ei ainakaan niitä
jos yks kaks rajan yli tulee, tulipa mistä suunnasta tahansa, ni ei ainakaan
semmosia ongelmia enää tule.” (H13)
”Me tarvitaan julkiselle sektorille lisää lääkäreitä ja jos niit tulee tolla
tavalla, että ulkomaalaisia saadaan opiskelijoiks koulun penkille, niin ihan
hyvä. Jos tulee valmiita lääkäreitä, joilla on hyvä kielitaito, niin sekin on
ihan hyvä.” (H5)
Integroitumista työyhteisöön ts. sopeutumista työpaikalle pidetään
myös helpompana, mikäli henkilö tuntee jo ennestään Suomen, kuten
seuraaavasta lainauksesta käy ilmi: ”Se hyöty on, et ne on todennäköisesti
ollu kauemmin Suomessa ja imeny sitä suomalaista kulttuuria, jollonka
niitten on helpompi integroitua siihen työyhteisöön.” (H6)
Viranomaisille esitetään jopa toive, että kaikkia ulkomaalaisia tutkintoja ei keskitettäisi Helsinkiin: ”Et sitten kaikki ohjelmat EI tapahtuis
Helsingissä, koska me tarvitaan hyviä työntekijöitä ympäri Suomen. Olis
kiva, että olis balansissa täs Suomen sisällä tää fokus.” (H21) Tässä kohden
haastateltavalla on epätäydelliset tiedot koulutuksen järjestämisen tilanteesta. Suomessa on korkeakoulutusta tarjolla englanniksi eniten, ts.
ympäri Suomea, englantia äidinkielenään puhuvien maiden jälkeen
(Maiworm & Wächter 2002).
Asiakkaiden tarpeiden helpommalla ja paremmalla tyydyttämisellä
perustellaan positiivista suhtautumista sekä julkisen että yksityisen sektorin puolelta seuraavin repliikein:
”Että hän on ulkomaalaisena tehnyt suomalaisen tutkinnon, niin sinänsä
hyvä, koska hän ymmärtää tätä suomalaista järjestelmää. Ja tota, kun sitä
suomalaista tapaa lähestyä asioita ja tietenkin hallitsee kielen, mikä on tärkeä asia. Et hän puhuu täysin sujuvasti, melkeen alusta lähtien on puhunut
täällä kaiken suomeksi ja kommunikoinu suomeks. Se oikeestaan tulee se
lisä siinä, että tietysti hänellä on omat verkostot ja tietämys muustakin kun
Suomesta. et itse asiassa se on hirveen hyvä yhdistelmä kaiken kaikkiaan. Et
on merkittävä lisä meidän työhön. ” (H11)
”Luottamus syntyy asiakkaiden kanssa samasta taustasta.” (H3)
”Et se auttaa ymmärtämään tätä meidän asiakaskuntaa ja tota näitä
olosuhteita et kyl sil vois olla ihan … joo merkitystäkin.” (H10)
”Kun meidän asiakkaat on kaikenmaalaisia, niin meille on vahvuus, et
mekin ollaan kaikenmaalaisia.” (H21)

58

TYÖNANTAJIEN SUHTAUTUMINEN ULKOMAALAISENA TUTKINNNON SUORITTAMISEEN KAHDENLAISTA

”Mutta tietyissä markkinointitehtävissä se on etukin. Mutta se riippuu
todella tehtävistä.” (H19)
Tuloksen tekokyvyn nopeutta korostettiin useissa vastauksissa. Työntekijät sopeutuvat nopeammin työpaikalle, jos heillä on ulkomaalaisuushaitan vastinparina tietoisuutta suomalaisesta tavasta tehdä työtä. Samassa
yhteydessä nostetaan myös halpuus esille. Ulkomaankomennuksien avulla maahan saatavat asiantuntijat ovat yritykselle aina kalliimpia kuin paikalta palkatut. Eri alojen eri työpaikoilla tuntui tässä suhteessa olevan erilaisia käytäntöjä. Jossain todettiin, että nykyään palkataan aina paikalta ja
toisaalla taas, että ulkomaankomennukset ovat alan normaali tapa.
”Visio varsin hyvä, tuloksia syntyy vasta pikku hiljaa. Ekspatriaattien palkkaaminen varsin kallista, joten houkuttelevaa yritysnäkökulmasta.” (H4)
”He on meille myös sopimusmielessä edullisempi työvoima, kun he ovat
jo paikan päällä.” (H21)
”Suomeen sopeutunut etelämaalainen. Onhan suomalainen luonne aika
erilainen ku italialaisen. Työelämässä keskustelutapa, kulttuuri, kokoustapa. Onhan niis aivan määriteltävissä olevia eroja. Ranskalaisen kanssa puhelinkeskustelu kestää kymmenen minuuttia, suomalaisen kanssa saman
asian saa kolmessa minuutissa puhuttua. Se on ilmaisutapa ja kaikki. Et kyl
ne [ulkomaalaiset Suomessa tutkinnon suorittaneet] tuo sen hyödyn, ni ne
sen hallitsee.” (H2)
”Et eihän tossa muuta että tota on sitten suomalainen tai ulkolainen,
niin näiden työelämän pelisääntöjen mukaan elää, niin emmä nää, että se
tausta siinä mikään rajoite on, se tukan väri tai ihon väri tai mikä tahansa.
Että tullaan töihin, ja tehdään töitä työaika ja noudatetaan niitä työehtosopimuksen mukaisia asioita eikä tehdä vain just sitä mikä huvittaa. Joillekin on vain välttämätön paha olla töissä, kun ei mistään muualta rahaa
saa.” (H26)
”Oishan se aika merkittävää, että he puhus sen maan kieltä, missä yhtiö
toimii, että olis näkemys ja toimintatavat samanlaiset kun kotimaisilla ihimisillä, niin kyllähän se vaatis jonkun tutkinnon sitte, et ois tietyt perusasiat
samalla viivalla.” (H16)
”Ja toinen on sit se, että tota tähän suomalaiseen yrityselämään tutustumiseen ihan käytännön tasolla. Koska silloin näistä henkilöistä on erittäin
paljon hyötyä, kun ne tuntee sen ympäristön missä toimia ja sitten siihen
uida sisään.” (H11)
”Ja tavallaan se tulosten tekemisen nopeus on kovempi, kun jos ajattelee,
että henkilö tulee Suomeen.” (H6)
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”Siis jo valmiita tekemään töitä, koska sillon sä kun oot opiskellu täällä,
ni on vieläki todennäköisempää, et kiinnyt tähän maahan ja näät tän
maan hyvät puolet ja jäät tänne myös joksikin aikaa töihin.” (H22)
Jo yksin pelisääntöjen tuntemista pidettiin olennaisena, koska tietyillä
aloilla on ongelma löytää ylipäänsä oikeanlaisia työntekijöitä, pari varauksetta hyvin positiivisesti asiaan suhtautuvaa ulkomaalaisia työllistänyttä mielipidettä esitettiin:
”Ehdottomasti kyllä” (H5) ja ”Houkuttelevaahan se on, että samahan se on
mistä me työntekijät saadaan, meijän täytyy palvelut tuottaa.” (H9)
Ulkomaalaisena suoritetun suomalaisen tutkinnon uskotaan tuottavan
hyvän suomen kielen taidon, jota työnantajat peräänkuuluttavat: ”No
kyllähän tossa pikkusen on ollut sitä kielitaito-ongelmaa ammattisanastossa,
se on ehkä se suurin asia.” (H23) Tässä haastateltava ajattelee toisin kuin
tämänhetkiset koulutuksen tuottajat, sillä suurin osa englanninkielisistä
tutkinnoista ei sisällä suomen kielen opintoja vielä niin paljoa, että suomen kieltä voisi tutkinnon suorittamisen jälkeen käyttää työkielenä
(Garam 2004).
Suomalaisen tutkinnon suorittamisella olisi erityistä merkitystä
luottamuksen lisääjänä ja riskin tunnun poistajana. Työnantaja uskaltaisi ehkä luottaa suomalaiseen tutkintoon paremmin kuin siihen ulkomailla suoritettuun tutkintoon, jota työnantaja ei tunne. Samoin esitetään perusteena, että nuoria henkilöitä uskallettaisiin rekrytoida useammin, jos heillä olisi suomalainen tutkinto eikä tuntematon ulkomainen
tutkinto. Nuorilla on rasitteenaan juuri nuoruus, ja sitä kautta työkokemuksen puute. Joten jos ei ole riittävää näyttöä luottamuksen synnyttämiseksi, nuori ulkomaalainen työnhakija jää usein rekrytoimatta. Tästä
aihepiiristä haastateltavien omin sanoin seuraavasti:
”Mut sillail peruslähtökohta on varmaan et työnantajat luottaa paremmin siihen suomalaiseen tutkintoon kuin omaan, vaik ois se rinnastettavuus.” (H3)
”Ei se riskin tuntu, se tulee nopeesti vastaan, et se ja se tuntuu olevan
suurempi riski.” (H2)
”Potentiaalisin ryhmä ovat nämä alaikäsinä tulleet.” (H24)
”Jos me ajatellaan, et me halutaan nuoria tyyppejä, niin se on vaikee ulkomailta. Jos on tehty suomalaisen tutkinnon, on helppo ottaa.” (H6)
”Ku on Suomes sit ollu tietysti pidempään, ni on sitte tutumpia, että
tota jos tulee ulkomaalaisel tutkinnol tänne ja sit rupee etsiin töitä, niin tota
se voi olla sitte.” (H12)
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”Kyl mä uskoisin, et siitä on lisäarvoa. Että se antais sellasta totuuspohjaa siitä osaamisesta. Kun se on näistä oloista hankittu tää koulutus tavallaan meijän järjestelmillä ja rakenteilla, niin tota se mikä meil on semmonen uskomus ainakin, tai ajattelisin itse.” (H10)
Myös henkilökohtainen kiitollisuuden velka tai sympatia ulkomaalaisia
kohtaan lisää myönteistä suhtautumista. Kun on itse ollut ulkomaalaisena työnhakijana jossain toisaalla, haluaa ottaa mieluummin ulkomaalainen tutkinnon suorittaneen kuin suomalaisen, jos molemmat muuten
ovat samalla viivalla:
”Mä oon päätyny ulkolaiseen monesti just sen takia, et he kun soittaa Saksaan tai Englantiin ja näin, ni heil on sen maan tuntemusta ja tapojen tuntemusta, niin se helpottaa ihan hirveästi, siihen työhön lähtöä. Ja on mun
mielestä kiva palkata ulkomaalaisia justiin tän oman taustan takia, et välillä ku jäi rannalle ruikuttaa sen takki, et itse on ollu ulkomaalainen.”
(H12)
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5
Ulkomaalaistaustaiset
henkilöstöjohtamisen kannalta

5.1 Työnantajien asenteet
Uhkana ulkomaalaisia pitää vain 7 % vastanneista työnantajista. Noin kaksi kolmasosaa kaikista vastanneista työnantajista
pitää heitä mahdollisuutena.
Työnantajien asenteita ulkomaalaisten rekrytoimiseen selvitettiin seuraavin väittämin:
• Ulkomaalaiset ovat uhka suomalaiselle työelämälle
• Monikulttuurinen työyhteisö tuottaa herkemmin innovaatioita kuin homogeenisempi työyhteisö
• Ulkomaalaiset ovat mahdollisuus suomalaiselle työelämälle

täysin samaa
mieltä
samaa mieltä

Ulkomaalaisista kokemusta omaavien työnantajien asenteita

eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä

Ulkomaalaiset ovat mahdollisuus suomalaiselle työelämälle

Monikulttuurinen työyhteisö tuottaa herkemmin innovaatioita
kuin homogeenisempi työyhteisö

Ulkomaalaiset ovat uhka suomalaiselle työelämälle

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%

Kuvio 4 Ulkomaalaisista kokemusta omaavien työnantajien asenteita
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Väittämien vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, samaa mieltä,
eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa. Väitteitä analysoitiin
•
•
•
•

työnantajatyypeittäin
maantieteellisten alueiden mukaan
toimipaikkojen koon mukaan sekä
toimialojen mukaan.

Lähes kaikki vastanneet ovat ottaneet kantaa näihin väitteisiin, kuhunkin on ottanut kantaa yli 90 % kyselyyn vastanneista. Suomalaisten
työnantajien vastaukset ovat hyvin positiivisia ulkomaalaisten Suomessa
töihin haluavien kannalta. Uhkana heitä ei pidä lähes kukaan, 85 % oli
eri mieltä väitteen kanssa. Mahdollisuutena heidät koetaan useimmin
Savo-Karjalassa, valtion organisaatioissa ja palvelutoimialoilla. Innovaatioiden syntymiseen herkemmin monikulttuurisessa työyhteisössä uskovat eniten kuntatyönantajan, Hämeen, ja palvelu- ja teollisuusalojen
työnantajien edustajat.

5.1.1

Ulkomaalaiset EIVÄT ole uhka suomalaiselle työelämälle sanovat
suomalaiset työnantajat

Vastausvaihtoehdot
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä

YHTEENSÄ

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

7

1

25

4

Eri mieltä

212

33

Täysin eri mieltä

257

41

En tiedä

93

15

Yhteensä

594

94

Puuttuu

41

7

635

100

Taulukko 9 Väite: ”Ulkomaalaiset ovat uhka suomalaiselle työelämälle.”

Lähes kaikki (93,5 %) vastanneet työnantajat ovat ottaneet kantaa väitteeseen, että ulkomaalaiset ovat uhka suomalaiselle työelämälle. Uhkana heitä pitää koko aineistosta vain 7 prosenttia vastanneista, sillä 79
prosenttia kaikista vastanneistaja yli 87 % ulkomaalaisista työkokemusta
omaavista työnantajista on on täysin eri tai eri mieltä väitteen kanssa.
Julkisen sektorin työnantajat ovat varmemmin sitä mieltä, että ulkomaalaiset eivät ole uhka, sillä yli 85 % heistä on valinnut täysin eri tai eri
mieltä.
ULKOMAALAISTAUSTAISET HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KANNALTA
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Yllättäen maantieteellisten alueiden mukaan analysoituna eniten
täysin eri mieltä olleita on Pohjois-Suomessa, jossa 58 % oli täysin eri
mieltä, siinä missä vain 36 % hämäläisistä työnantajista oli täysin eri
mieltä.
Koon mukaan tarkasteltuna vähiten uhkaa kokevat suurempien työpaikkojen työantajat ja eniten pienempien työpaikkojen työnantajat.
Toimialoittain tarkasteltuna teollisuuden työnantajissa on eniten
uhkaa kokevia, mutta toisaalta heidän keskuudessaan on myös eniten
”täysin eri mieltä” olevia.

5.1.2

Monikulttuurinen työyhteisö tuottaa herkemmin innovaatioita kuin
homogeenisempi työyhteisö – KYLLÄ!

Vastausvaihtoehdot

Lukumäärä
Täysin samaa mieltä

Suhteellinen osuus (%)

78

12

Samaa mieltä

251

40

Eri mieltä

104

16

Täysin eri mieltä

30

5

En tiedä

115

18

Yhteensä

578

91

Puuttuu

57
635

9
100

YHTEENSÄ

Taulukko 10 Väite: ”Monikulttuurinen työyhteisö tuottaa herkemmin innovaatioita kuin homogeenisempi työyhteisö.”

Yli 90 % kyselyyn ylipäätään vastanneista on ottanut kantaa väitteeseen, että monikulttuurinen työyhteisö tuottaa herkemmin innovaatioita kuin homogeenisempi työyhteisö. Yli 60 % vastanneista, mutta 70 %
kantaa ottaneista vastanneista, on sitä mieltä, että näin on, ja noin neljännes on sitä mieltä, että näin ei ole. Luvut ovat samat, vaikka vastaajina olisivat ulkomaalaisista kokemusta omaavat työnantajat.
Kuntatyönantajan edustajat ovat eniten sitä mieltä, että monikulttuurinen työyhteisö on innovatiivinen: 72 % heistä on valinnut täysin
samaa tai samaa mieltä. Valtiotyönantajankin edustajat ovat melko vakuuttuneita, sillä 67 % heistä on valinnut samoin. Yksityisen sektorin
työnantajista vain reilu puolet, 52 % on valinnut näin. Tämä on yllättävää siksi, että innovatiivisuutta pidetään keskeisenä kilpailutekijänä yrityksissä ja innovaatioiden lähteenä on usein valtavirrasta poikkeava havainto, näkemys tai toimintatapa. Kulttuurierot tuottavat juuri näitä
em. havaintoja.
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Alueiden mukaan tarkasteltuna hämäläiset työnantajat ovat eniten
valinneet täysin samaa tai samaa mieltä, vastanneista lähes 65 % on tätä
mieltä.
Koon mukaan tarkasteltuna ei ole eroja, sen sijaan toimialan mukaan tarkasteltuna teollisuuden ja palvelualojen työnantajat ovat muutaman prosenttiyksikön verran enemmän valinneet, että monikulttuurinen työyhteisö tuottaa enemmän innovaatioita.

5.1.3

Ulkomaalaiset ovat mahdollisuus suomalaiselle työelämälle KYLLÄ!

Vastausvaihtoehdot

YHTEENSÄ

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

103

17

Samaa mieltä

300

47

Eri mieltä

88

14

Täysin eri mieltä

36

6

En tiedä

60

9

Total

587

93

Puuttuu

48
635

7
100

Taulukko 11 Väite: ”Ulkomaalaiset ovat mahdollisuus suomalaiselle työelämälle.”

Lähes 70 % kaikista vastanneista, mutta jopa 75 % ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on valinnut ”samaa mieltä” tai ”täysin
samaa mieltä”, kun on väitetty, että ulkomaalaiset ovat mahdollisuus
suomalaiselle työelämälle. Täysin eri mieltä tai eri mieltä on ollut noin
viidesosa vastaajista ja kymmenesosa on valinnut ”en osaa sanoa”.
Valtiotyönantajan edustajat ovat vakuuttuneimpia, yli 80 % vastanneista on ollut samaa tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Lähes seitsemän yksityisen sektorin ja kuntatyönantajan edustajaa kymmenestä on
valinnut samoin. Noin neljännes yksityisen ja kuntasektorin työnantajista
on ollut eri tai täysin eri mieltä, valtiotyönantajan edustajista vain 15 %.
Koon mukaan tarkasteltuna suurimpien toimipaikkojen työnantajien edustajat näkevät enemmän mahdollisuuksia kuin pienempien. Lähes kahdeksan kymmenestä näkee ulkomaalaiset mahdollisuutena. Eniten eri tai täysin eri mieltä ovat keskisuurten toimipaikkojen edustajat,
joista neljäsosa on valinnut näin.
Toimialojen mukaan tarkasteltuna palvelualojen työnantajat ovat
vakuuttuneimpia, yli 70 % heistä, mutta myös yli 60 % niin alkutuotannon kuin teollisuudenkin työnantajista on tätä mieltä.
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Maantieteellisten alueiden mukaan tarkasteltuna keskisuomalaiset
työnantajaedustajat ovat olleet vähiten täysin samaa tai samaa mieltä,
mutta heistäkin reilu puolet, 55 %, on kokenut ulkomaalaiset mahdollisuutena suomalaiselle työelämälle. Eniten väitteen kanssa ovat olleet samaa mieltä savokarjalaiset työnantajat, sillä heistä yli kolme neljästä,
77 % on valinnut täysin samaa tai samaa mieltä -vaihtoehdon tähän
väitteeseen.

5.2 Työnantajien kokema hyöty ulkomaalaisista
(liike)toiminnalle
Oletettavasti väitteiden muotoilun ja toiminnan luonteen vuoksi yksityisen sektorin työnantajat ovat olleet tämän väiteryppään väitteiden kanssa eniten samaa tai täysin samaa mieltä.
Palvelutyönantajat ovat saaneet eniten hyötyä. Koon mukaan
tarkasteltuna keskisuuret ja suuret työnantajat ovat kokeneet
saaneensa eniten hyötyä. Maantieteellisten alueiden mukaan
tarkasteltuna pääkaupunkiseutulaiset ja hämäläiset työnantajat ovat vastanneet eniten olevansa tämän väiteryhmän väitteiden kanssa samaa tai täysin samaa mieltä.

¢ Työnantajien kokemaa hyötyä ulkomaalaisista henkilöstönsä jäsenistä selvitettiin seuraavin väittämin:
•
•
•

Meillä töissä olleiden ulkomaalaisten ansiosta olemme kyenneet
kehittämään (liike)toimintaamme.
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia asiakasryhmiä.
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia yhteistyökumppaneita.

Väittämien vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, samaa mieltä,
eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa.
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täysin samaa mieltä

Hyöty ulkomaalaisista

samaa mieltä
eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia
yhteistyökumppaneita

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia
asiakasryhmiä

Meillä töissä olleiden ulkomaalaisten ansiosta olemme kyenneet
kehittämään liiketoimintaamme

0%
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40 %
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80 %

100 %

Kuvio 5 Ulkomaalaisista kokemusta omaavien mielipiteitä hyödystä

5.2.1

Meillä töissä olleiden ulkomaalaisten ansiosta olemme kyenneet
kehittämään (liike)toimintaamme- EI sanovat työnantajat!

Vastausvaihtoehdot

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

14

8

Samaa mieltä

40

22

Eri mieltä

44

24

Täysin eri mieltä

36

20

49
183

26
100

En tiedä
Total

Taulukko 12 Väite: ”Meillä töissä olleiden ulkomaalaisten ansiosta olemme kyenneet kehittämään liiketoimintaamme.”

Ulkomaalaisista kokemusta omaavien työnantajien enemmistö on sitä
mieltä, että ulkomaalaisten ansiota ei ole liiketoiminnan kehittäminen.
Väitteen kanssa oli eri tai täysin eri mieltä 44 % vastanneista ja samaa
tai täysin samaa mieltä 30 % vastanneista.
Koon mukaan analysoituna keskisuuret yritykset (13 %) ovat olleet
eniten väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä. Vähiten samaa tai
täysin samaa mieltä ovat olleet isot yritykset (0,5 %) ja pienet yritykset
(2 %).
Toimialan mukaan analysoituna palvelutyönantajat (15 %) ovat olleet keskivertoa enemmän samaa tai täysin samaa mieltä ja alkutuotannon työnantajat (7 %) keskivertoa vähemmän. Teollisuuden työnantajat
ovat olleet juuri keskiarvon (8 %) verran samaa tai täysin samaa mieltä.
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Alueittain tarkasteltuna väitteen kanssa ovat olleet eniten samaa tai
täysin samaa mieltä pääkaupunkiseutulaiset, hämäläiset, varsinaissuomalaiset ja pohjanmaalaiset työnantajat.

5.2.2

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset EIVÄT ole tuoneet meille uusia
asiakasryhmiä

Vastausvaihtoehdot

Lukumäärä
Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä

Suhteellinen osuus (%)

6

3

26

14

Eri mieltä

42

23

Täysin eri mieltä

66

35

46
186

25
100

En tiedä
Yhteensä

Taulukko 13 Väite: ”Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia asiakasryhmiä.”

Ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista vain 17 % on kokenut, että ulkomaalaiset ovat tuoneet uusia asiakkaita. Tilanne on parhain yksityisellä sektorilla, jossa on vastattu juuri keskimääräisesti. Julkisella sektorilla valtiotyönantajan mukaan asiakkaita on löytynyt
enemmän kuin kuntasektorin mukaan.
Koon mukaan tarkasteltuna suuret ja keskisuuret kokemusta omaavat työnantajat kokevat selkeästi tilanteen parempana kuin pienet työnantajat.
Toimialan mukaan tarkasteltuna ulkomaalaista kokemusta omaavista työnantajista eniten väitteen kanssa ovat olleet samaa mieltä palvelutyönantajat ja vähiten alkutuotannon työnantajat.
Maantieteellisten alueitten mukaan tarkasteltuna eniten samaa tai
täysin samaa mieltä ovat pääkaupunkiseutulaiset ja hämäläiset työnantajat.
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5.2.3

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia
yhteistyökumppaneita

Vastausvaihtoehdot

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

10

6

Samaa mieltä

36

19

Eri mieltä

37

20

Täysin eri mieltä

62

33

En tiedä

41

22

Yhteensä

186

100

Taulukko 14 Väite: Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia yhteistyökumppaneita

Kolmaskin tämän ryppään kysymys on tuottanut ”huonot tulokset”:
vain neljännes ulkomaalaisista kokemusta omaavista on valinnut, että
on väitteen ”meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia
yhteistyökumppaneita” samaa tai täysin samaa mieltä. Eri tai täysin eri
mieltä on yli puolet ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista.
Koon mukaan tarkasteltuna keskisuuret ja suuret ovat kokeneet saaneensa enemmän uusia yhteistyökumppaneita kuin pienten työnantajien edustajat.
Toimialan mukaan tarkasteltuna palvelutyönantajat ovat olleet eniten väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä, ja alkutuotannon
edustajat vähiten.
Maantieteellisten alueitten mukaan tarkasteltuna savokarjalaiset,
pääkaupunkiseutulaiset, hämäläiset ja pohjanmaalaiset työnantajat ovat
olleet väitteen kanssa eniten samaa tai täysin samaa mieltä.
Työnantajatyypeittäin tarkasteltuna kuntatyönantajat ovat tyytymättömämpiä, vain 4 % heistä on vastannut olevansa samaa mieltä väitteen kanssa. Valtiotyönantajan edustajat ovat tyytyväisimpiä, noin joka
kuudes on vastannut olevansa samaa tai täysin samaa mieltä. Yksityisen
sektorin työnantajista joka kahdeksas on vastannut samoin.
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5.3 Esimiehen näkökulmasta hyvä työntekijä on koulutettu,
ammattitaitoinen, vuorovaikutuskykyinen, omaaloitteinen ja vastuuntuntoinen
Hyvälle, osaavalle ja tuottavalle työntekijälle annetaan paljon
sisältöä. Pintaan nousee ahkera, omatoiminen, suomenkielentaitoinen hyvät interkulturaaliset vuorovaikutustaidot omaava
työntekijä, jonka jälkiä ei tarvitse kenenkään korjata, ja jolle
työ on tärkeä elämänsisältö. Asenne ja motivaatio ovat tärkeimmät yksittäiset kriteerit: jokainen vastannut työnantaja oli valinnut ne erittäin tärkeiksi kriteereiksi. Ulkomaalaistaustaisella on suurempi näytönpaikka kuin suomalaisella hakijalla.
Mitä kaukaisemmasta kulttuurista hän tulee, sitä suuremmaksi
riskiksi hänet koetaan.
5.3.1

Hyvä ja osaava työntekijä kyselyn rekrytointikriteerien valossa

¢ Kysymyksessä 23 lueteltiin 20 erilaista rekrytointikriteeriä. Työnantajia pyydettiin arvottamaan niitä asteikolla 1=erittäin tärkeä, 2= tärkeä, 3=ei-tärkeä ja 4=ei ollenkaan tärkeä. Yli 85 % vastanneista 635
työnantajasta otti kantaa kriteereihin.
100 % kaikista vastaajista oli valinnut tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi asenteen työntekoon ja motivaation. Oheisessa taulukossa 15 on listattu
ne kriteerit, jotka yli 90 % kaikista työnantajista oli arvottanut tärkeiksi
tai erittäin tärkeiksi. Ammattitaito on listalla vasta viidentenä, toisin
kuin esimerkiksi Paanasen (1999) väitöskirjatutkimuksessa, jossa työnhakijoiden luokittelun tärkein peruste oli ammattitaito ja joissakin tapauksissa suomen kielen taito. Suomen kielen todettiiin Paanasen tutkimuksessa olevan ilmauksena suomalaiseen kulttuuriin ja työhön sitoutumisesta. Tässä kyselytutkimusosiossa suomen kieli oli kuitenkin vasta
14. sijalla arvotettaessa erilaisia kriteerejä.
Liiketoimintaosaaminen, tuotantotekninen osaaminen, suomalaisen hallintokulttuurin tuntemus ja suomalaisen liike-elämän tuntemus
ovat olleet tärkeitä alle kolmelle neljäsosalle, suomalaisen liike-elämän ja
hallintokulttuurin tuntemus jopa vain reilulle kolmasosalle! Ruotsin
kielen taito on ollut tärkeä vain vajaan neljäsosan mielestä.
Kahdella viidestä vastanneesta työnantajasta on kokemusta ulkomaalaisista joko niin, että heillä on juuri parhaillaan töissä ulkomaalaistaustainen tai niin, että heillä on ollut palveluksessaan tällainen henkilö.
Ulkomaalainen määriteltiin kysymyslomakkeessa henkilönä, jonka äi70

ULKOMAALAISTAUSTAISET HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KANNALTA

dinkieli ei ole suomi, ruotsi, saame eikä romaani. Taulukon 15 kolmas
sarake kuvaa näiden kokemusta omaavien vastauksia, jotka eivät merkittävästi eroa kaikkien työnantajien valinnoista.
Kansainvälistymisen edellyttämistä henkilöstövalmiuksista Jussila
et alin (1997) mukaan erityisen tärkeitä ovat kyky orientoitua ja jäsentää
hahmottumattomia, epäselviä tai muuttuvia olosuhteita. Samoin monikulttuurisissa olosuhteissa sosiaaliset taidot ja sopeutumistaidot korostuvat. Tämän tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia, mutta siten,
että nämä kyseiset taidot ovat joka tapauksessa tärkeitä työnantajien
mielestä, olivatpa rekrytoitavina suomalaiset tai ulkomaalaiset henkilöt,
olipa työpaikka kansainvälinen tai ei.
Kaikkien työnantajien mukaan
Rekrytointikriteeri

Ulkomaalaisista kokemusta
omaavien mukaan

Asenne työntekoon

100 %

100 %

Motivaatio

100 %

100 %

Huolellinen työnote

99,5 %

99,6 %

Oma-aloitteisuus

99,3 %

98,5 %

Ammattitaito

98,8 %

98,5 %

Vuorovaikutustaidot

98,2 %

98,2 %

Joustavuus

98,0 %

97,8 %

Muutosvalmius

98 %

97, 8 %

Itsenäinen ongelmanratkaisutaito

97,6 %

97,4 %

Oman elämän hallinta

97,3 %

96,3 %

Halu elinikäiseen oppimiseen

95,7 %

94,4 %

Asiakaspalveluasenne

95,6 %

94,4 %

Erilaisuuden sietokyky

93,4 %

95,5 %

Suomen kielen taito

91 %

87,8 %

Taulukko 15 Rekrytointikriteerit

Jos vastauksia tarkastellaan koon mukaan, niin ammattitaidon merkitys
kasvaa sitä enemmän, mitä suuremmasta yrityksestä on kysymys. Ammattitaito on tärkeämpi kriteeri julkisen sektorin työnantajaedustajien
mukaan kuin yksityisen sektorin työnantajien mukaan. Toimialatarkastelussa ammattitaito on tärkeämpi kriteeri palvelu- ja teollisuustoimialoilla kuin alkutuotannossa. Alueittain tarkasteltuna savokarjalaiset
työnantajat pitävät ammattitaitoa tärkeimpänä (95 %) ja pohjoissuomalaiset vähiten tärkeinä (52 %).
Liiketoimintaosaaminen on sitä tärkeämpää, mitä pienempi yritys,
luonnollisesti se on tärkeintä yksityisen sektorin työnantajille. Teolli-
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suustoimiala arvostaa liiketoimintaosaamista toimialoista eniten.
Alueittain tarkasteltuna pääkaupunkiseutulaiset ja hämäläiset arvostavat eniten, yli 60 %, ja keskisuomalaiset ja pohjoissuomalaiset vähiten,
molemmat (36 %).
Suomalaisen liike-elämän tuntemus on, kuten olettaa saattaa, vähemmän tärkeää julkiselle sektorille kuin yksityiselle sektorille. Se on
sitä tärkeämpää, mitä pienempi yritys on. Toimialoittain suomalaisen
liike-elämän tuntemusta arvottavat tärkeämmäksi palvelu – ja teollisuussektorin työnantajat verrattuna alkutuotannon työnantajiin. Alueittain ei ole suuria eroja.
Hallintokulttuurin tuntemus on arvostetuinta pienissä valtion ja
keskisuurissa kuntatyönantajan yksiköissä. Toimialoittain tarkasteltuna
valtion alkutuotannon ja kunnan teollisuustuotannon työnantajat arvostavat suomalaisen hallintokulttuurin tuntemusta eniten. Alueittain
kaikkein tärkeintä se on Varsinais-Suomessa, ja siellä tärkeämpää valtiokuin kuntatyönantajille.
Suomen kielen taidon kannalta yrityksen koolla ja alueella ei ole
merkitystä. Toimialan mukaan suomen kieltä tarvitaan eniten palvelualoilla ja vähiten alkutuotannossa. Pienet valtiotyönantajan ja suuret yksityisen sektorin työnantajat arvostavat suomen kielen osaamista eniten.
Muuta kielitaitoa tarvitaan sitä enemmän, mitä isompi työpaikka. Yllättäen valtiotyönantajan mielestä muu kielitaito on tärkeämpää kuin yksityisten työnantajien vastausten mukaan. Kuntatyönantaja pitää kielitaitoa vähiten merkittävänä. Palvelu- ja teollisuustyönantaja arvostavat kielitaitoa jotakuinkin saman verran, noin 20 prosenttiyksikköä enemmän
kuin alkutuotannon työnantajat. Muuta kielitaitoa arvostetaan PohjoisSuomessa vähiten Suomen tutkituista alueista.
Erilaisuuden sietokyvyn arvostamisen suhteen ei ole yrityksen koon
aiheuttamia eroja. Palvelutoimialalla sitä tarvitaan eniten. Alueittain savokarjalaiset ja hämäläiset arvostavat eniten erilaisuuden sietokykyä ja
pohjoissuomalaiset vähiten.
5.3.2

Hyvä ja osaava työntekijä haastattelujen valossa

Haastateltavat kertoivat, millainen on hyvä, osaava ja tai tuottava työntekijä. Kysymys perustui ajatukseen, että ulkomaalaistaustaiset työnhakijat voivat verrata itseään raportissa esiin tuleviin ajatuksiin ja miettiä,
missä suhteessa ehkä on parannettavaa tai mitä erityisesti pitää kulttuurisesti tuoda esille työhakemuksessa ja haastattelutilanteessa. Yksi haastateltava antoi meille hyviä keinoja tähän: ”Kyl siinä henkilölle vääjäämättä syntyy voimakkaampi näytönpaikka [kun on eri kulttuurista]. Siis
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tuoda sit esiin konkreettisii paremmuuksia, jotka liittyy koulutukseen tai
kokemuksiin. Tai sit näihin epämääräsiin, mitkä äsken mainittu asenne,
tahto. Et referenssit ja taustatiedot jossain muodossa tarkistetaan entist
enemmän, jos on tällainen uusi tilanne käsissä. Siellä ehkä mahdollisesti
opintomenestys tai silloinen edellinen kouluttaja voi vaikuttaa selkeesti,
auttaa näitä ihmisiä.” (H2) Toisaalta toinen haastateltava sanoo: ”Mulle
on ihan sama mistä lääkärit on kotosin, olennaista on se, että on hyvä ammattitaito ja ammattiasenne ja kielitaito. Vaikeeta on kielitaito. Asenteetkin voi olla jossakin määrin haittaavia, mutta mä uskon, että niihin pystytään vaikuttaan ohjauksella jonkun verran.” (H5)
Syrjintä tuli jostain syystä esiin pilottihaastatteluissa enemmän kuin
varsinaisissa haastatteluissa. Niissä se tuli esille vain kaksi kertaa:
”Et joskus, jonkin verran asiakkailla oli, jos oli muuten pinna kireellä niin
silloin saatto tulla jotain huomautusta, et tullaan ja viedään meidän työpaikkoja.” (H10)
”Et just eihän ne suostunu sitä ottamaan, heti kun selvis, et se on somali ja nimestähän se nyt selvii. Ni ei niit kiinnostanu, et puhuuks se suomee,
onks se kauppatieteilijä, onks se fiksu kaveri. Siis ihonväristä tuleeki sitte se
ratkaiseva tekijä. Hänel oli kuitenkin periaatteees lähtökorkeus sama, hän
puhu samal taval suomee ja hän oli samal taval koulutettu. Hän olis ollu
ihan yhtä kehityskelpoinen yrityksen mihin tahansa tehtävään, ei siit tarvi
Somaliaan mitään myydä, eikä sit tarvi ees ulkomaille suuntautuvaa se toiminta. Ei sen tarvii olla kansainvälistä, eihän meiän kaikki muutkaan
kauppatieteilijät sijoitu kansainvälisiin tehtäviin.” (H24)
”Äärimmäisen vaikee löytää työpaikkaa kun asenneilmasto on mitä on.”
(H24)
Hyvän työntekijän ominaisuuksien luettelossa esille nousevat tutut
asiat. Kiinnostavia ovat kielitaito ja kulttuurikompetenssi, jotka olivat
keskeisesti esillä tuloksen tekemisen ja toiminnan tehokkuuden kannalta. Aiemmassa tutkimuksessa kulttuurikompetenssia on pidetty itse asiassa tärkeänä koko työelämän kehittämisen kannalta. Esimerkiksi Paananen (1999) väittää, että työelämän sulkeutuneisuus voi jopa lisääntyä
sen vuoksi, että monilla ei ole tiimeissä toimimisen edellyttämää kulttuurien ja tapojen tuntemusta. Myös pohjakoulutukseen, ammattitaitoon ja henkilön persoonaan kohdistuu hyvin vahvoja odotuksia. Pohjakoulutus on itsestään selvyys. Henkilöön liittyvillä asioilla on suuri
painoarvo: hyvin motivoitunut, oikealla asenteella oleva oma-aloitteinen
henkilö saa paikan. Ammattitaidon kriteerit vaihtelevat paitsi työtehtävien vaatiman osaamisen mös työnantajatyypin mukaan. Työntekijäta-
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solla on olennaista ” käydä säännöllisesti töissä ja noudattaa työaikoja”
(23), kun taas julkisella sektorilla nousee esille esimerkiksi ” lainsäädännön tuomien velvoitteiden tiedostaminen” (H10).

5.3.2.1

Pohjakoulutus on peruslähtökohta, mutta ulkomaalaistaustaisen
Suomessa suorittama tutkinto ei ole rekrytointiperuste

Jonkinlaista koulutusta odotetaan kaikilta:
•
•
•

”peruskoulutus kunnossa ainakin sillä AMK/opistotasolla” (H2)
tai
” hyvä pohjakoulutus siellä pohjalla on itsestään selvyys” (H17) tai
” jonkun verran tekniikan koulutusta on oltava” (H7, H17).

Harvinaista oli, että koulutusta ja osaamista tarkasteltiin strategisena
kysymyksenä, miten henkilöstön osaamisen ja yrityksen tavoitteet linkittyvät yhteen. Seuraava lainaus kuvaa tällaista ajattelua:
”Haetaan siihen arvopohjaan sopivuutta. Sitten tietysti me haetaan osaamista johonkin aukkoon, teknistä tai ammattiosaamista. Sitten sulla täytyy
olla sellaiset taidot, että sä pystyt luomaan verkostosi, vaikuttamaan tilanteisiin, hyväksymään muutokset ja sopeutumaan niihin nopeasti.” (H21)
”Et mitkä on organisaatiotasolla keskeiset tavotteet, kehittymistavotteet,
sit yksilötasolle kouluttautumistavotteet ja oppimistavotteet, jotka sitten
kontribuoi tälle koko organisaation tavoitteisiin.” (H11)
”Täydennyskoulutussysteemi perustuu kompetenssiarvioon. Tää on se
tehtävä ja nää sun tärkeimmät prioriteetit. Mitä osaamisii pitää olla ja millä tasolla? Missä sä oot? Arvioidaan puolivuosittain. Sä et lähe kurssille,
joka ei liity sun identifioimiin gappeihin. Et tää on strategiapohjainen, et
määritellään, mitä firma haluaa tehdä tulevaisuudessa, minkälainen strategia tarvitaan, että me päästään sinne, mitä osaamisia meillä pitää olla
jotta tää strategia toimii ja minkälaisia tehtäviä, että ihmiset pystyy tekeen.”
(H6)
Hyvin harva myös kiinnitti huomiota vapaa-ajan ja työn tasapainon
merkittävyyttä työn tulokselliseen tekemiseen:
”Ja tietysti, jokasel on oma yksityiselämänsä, joka ei sais sillä lail olla rajottava, että estää keskittymästä työhön. Mut oma vapaa-aika pitäis käyttää
sillä lailla, että se energisois ihmistä.” (H22)
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Haastateltavat kertoivat, että ulkomaisen koulutuksen tasoa verrattuna
suomalaiseen koulutukseen ei ole aina helppoa arvioida. Opetushallituksen tarjoama tutkintojen rinnastamispalvelu tunnettiin huonosti.
Tietämättömyys ulkomaisen koulutuksen tasosta suhteessa suomalaiseen tuli esille esimerkiksi seuraavasti:
”Vaikeeta tietää, että minkä tasonen sen ulkomaalainen koulutus on. Ja tietää, et mitä voi keneltäki vaatii, olettaa.” (H12)

5.3.2.2

Ammattitaito on vättämättömyys

Mielenkiintoista koulutussektorilla töissä olevan kannalta on, että ammattitaito mainitaan haastatteluissa paljon useammin kuin koulutus.
Ammattitaito tuodaan myös esille hyvin tärkeänä asiana, toisin kuin
esimerkiksi Jussila et al (1997) pitivät ammattitaitoa itsestään selvyyden
luonteisena asiana, sellaisena, johon ei tarvitse erityisesti kiinnittää huomiota.
Työntantajat liittävät ammattitaitoon tarpeen nostaa koko työntekijäkunnan osaamisen tasoa, kuten seuraavasta lainauksesta näkyy: ”Ammattitaidon kohottamiseen niin on varmasti joka sektorilla haasteita. Vaatimustaso on kasvanu kyllä hirveesti.” (23) tai toinen johtaja: ”Meillä on
intressejä ottaa lisää kielitaitoo taloon. Emme voi pakottaa omia ihmisiä
menemään aina jonkin myyntimiehen kautta.” (H7) Toisaalta, se oli myös
ison yrityksen kaikkien työntekijöiden kohdalla työn merkityksen ydin:
”Meillähän siis henkilöstön osaaminen on kaiken ydin. Eihän meil oo mitään, ellei meidän henkilöstö oo veitsen terävä osaamisensa suhteen” (H21)
tai pienen erikoistuneen yrityksen esimies: ”osaa tehdä sen työnsä niin,
että ollaan kilpailukykyisiä.” (H23)
Ammattitaitoa on myös, että ymmärtää kokonaisuuksia, joihin oma
työ liittyy:
”Semmoinen oppivainen, kun on koko ajan kaikkee muutosta. Joka ymmärtää yhtiön ja liiketoiminnan näkökulmaa silleen vähän laajemmin, et tajuu
syy –ja seuraussuhteita ja asiakkaan merkityksen. Et miten strategiaa voi
parhaiten omassa työssä toteuttaa.” (H8)
Ulkomaalaistaustaisen kannalta tämä voi olla etukin. Jos kaikki yrityksessä arvostavat sitä, että suurin osa tulovirrasta tulee myynnistä ulkomaille, niin silloin ulkomaalaisuus on etu: toimimalla myyntitehtävissä
kulttuurisesti oikein saadaan tulovirtaa helpommin. Samoin markki-

ULKOMAALAISTAUSTAISET HENKILÖSTÖJOHTAMISEN KANNALTA

75

noinnissa ulkomaalaisuus on etu ammattitaidon kannalta, kuten seuraava lainaus hyvin havainnollistaa:
”Mut toisaalta, suomalaisuus sinänsä ei oo yhtään etu näissä tehtävissä, voi
olla jopa päinvastoin. Jonkun toisesta maasta voi olla helpompi asioida Suomeenkin ei-suomalaisen kanssa. Ja sä osaat ne markkinat paremmin, jossa
oot asunut.” (H6)
Ammattitaidon ylläpitämisen kanssa ei voida jäädä lepäämään laakereilla, kuten toteaa esimerkiksi eräs henkilöstöjohtaja: ”Liikeideamme vaatii
henkilöstöltä jatkuvasti uuden oppimista valtavaa vauhtia. Niiden asioiden
näkemistä uudella tavalla.” (H6)
Ammattitaito on sidoksissa vahvasti itsenäiseen toimintakykyyn, jota
vaaditaan kaikilta tasoilta organisaatiohierarkiassa. Esimerkiksi julkisella sektorilla todetaan ”osaa oman asiansa ja osaa tulla toimeen muiden ihmisten kanssa” (H20) ja yksityisellä puolella ”osaa hommansa ja on itsekulkeva” (H7). Tämän takana on oletettavasti se, että nykyorganisaatioissa
ei ole paljoa työnjohtokapasiteettia, ei tehtaissa, eikä toimistoissa julkisella eikä yksityisellä sektorilla. Tehokkuuden ja tuottavuuden nimissä
työnjohtajat ja konttorinjohtajat on saneerattu pois. Koulutustason nousun ajatellaan ehkä tuoneen riittävästi eväitä kaikille olla oman itsensä
johtaja, vaikka näin ei liene käytännössä kaikkialla, kun eräskin esimies
kaipaa seuraavasti: ”et osaa priorisoida ja fokusoida oikein, luopua vanhoista hölmöistä toimintatavoista” (H8). On eri asia olla ammattitaitoinen ja
eri asia osata johtaa itseään tai muita. Ulkomaalaisista ajatellaan tässä
suhteessa positiivisesti, kuten seuraava lainauskin osoittaa: ”Ilmeisesti on
niin, että jos on niin aikaansaapa, että muuttaa maasta toiseen työn perässä, niin sitten sitä työtä tekee, kun sitä saa” (H9).

5.3.2.3

Oma-aloitteisuus on kovassa kurssissa

Oma-aloitteisuus on sellainen ominaisuus, joka on työnantajien mukaan kovassa kurssissa. Se mainitaan erittäin usein. Alla muutamia esimerkkejä asiayhteyksistä:
”alotekykynen, vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen” (H11)
”oma-aloitteinen ja positiivinen, osaa tarttua työhön ja on valmis siihen, että mittareilla mitataan tuloksia” (H12)
”oma-aloitteinen, tunnollinen, hyvällä työmoraalilla varustettu” (H17)
” ja sit pystyy tekemään itsenäisiä päätöksiä” (H15)
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5.3.2.4

Kielitaito eniten mainittu asia haastatteluissa

Lähes jokainen haastateltava totesi kysyttäessä suomen kielen ja ruotsin
kielen taidoista, että suomea tarvitaan välttämättä ja ruotsia ulkomaalainen ei tarvitse. Suomen kielen taitoa vaadittiin vedoten asiakaskuntaan,
työyhteisöön integroitumiseen, lähiesimiesten ja muun yhteisön huonoon kielitaitoon, onnettomuuksien välttämiseen ja toiminnan tehokkuuteen ja oikeellisuuteen sekä sen osoittamiseen, että on tullut jäädäkseen, on tosissaan. Alla muutama esimerkki:
”Pärjäis, jos englanti olis semmonen hyvä, niin varmasti kyllä pärjäis ilman
suomea. Mutta sitten se vähän rajoittais niitä työtehtäviä. Eli meidän asiakaskunta haluaa kommunikoida suomeksi, vaikka kaikki osaa englantia,
niin he vierastaa englannin käyttöä.” (H15)
”Kaikki ei puhu englantia. Kumminkin nykymaailmassa on aika vaakasuorat organisaatiot. Niin jos on Suomessa koulutettu ulkomaalainen, niin
olettaa, et se peruskommunikointi sujuu suomeks, niin silloinhan se on suuri hyöty. Ja myös sen henkilön oman viihtyvyyden takia, niin se sosiaalinen
kanssakäyminen työpaikalla, niin kyllähän se helpottuu. Ja sitä kautta myös
ihminen todistaa, että on Suomessa jäädäkseen. Vaikka se [kielitaito] on alkeellinen, mut jos on kova tahto, et jos mulle tulis hakija, joka puhuu erittäin huonoo suomee, mut haluu töitä ja väittää jäävänsä Suomeen, jos hän
ei jo haastattelutilanteessa kysyis, et miten suomen opiskelu työn puitteissa
on mahollista, jos hän ei kysyis, niin alkaisin ihmetteleen. Et ei siinä häpeemistä, päinvastoin. Et meidän firma on maksanu paljonkin rahaa näiden
ihmisten kielien koultukseen, me tehdään myös suomenkielisten muiden
kielien oppimiseen, mut toisinpäin.” (H2)
Muusta kielitaidosta oli myös paljon käsityksiä. Esimerkiksi, ammattikoulujen kieltenopetukseen ei oltu tyytyväisiä:
”Lisää kielitaitosia ihmisiä eli ammattikoulujen kielenopetusta olisi lisättävä ja monipuolistettava, jotta sieltä saisi työkielen taidon.” (H7)
Tyytyväisiä ei oltu myöskään korkeasti koulutettujen kielivalikoimaan.
Romaanisten kielten osaamisen surkeus mainittiin erityisesti. Ulkomaalaistaustaisilla korkeasti koulutetuilla ranskan ja espanjan osaajilla olisi
siis käyttöä niin Suomen metalli- kuin paperialoillakin haastattelujen
mukaan:
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”Mut sit ku tarvitaan asiantuntijoita palvelupuolelle, espanja, italia, ranska, ni siellä on sit vaikeempi jo löytää. Et meillä tekee hurjaa uraa ne, jotka
puhuu ranskaa. Koska niit on niin vähän, ne voi valita. Samoten tää, varmasti uus nouseva kieli on espanja, joka tulee. Ne jotka hallitee hyvin, ni ne
valitsee työnsä. Ei tarvii hakee.” (H2)
Yleisesti, kielitaito oli asia, johon jatkuvasti koulutettiin henkilöstöä lisää, kuten mm. seuraavasta käy ilmi: ”Meil pyörii jatkuvasti kielikoulutusta joka puolella” (H8) Ulkomaalaistaustaisten kannalta tilanne oli
kahtalainen: jossain harvassa paikassa todettiin, että ”suomen kursseja
saa käydä työajalla” (H15), kun useimmat kyllä kertoivat, että ” he käy
suomen kursseil omil rahoilla.” (H12)
5.3.2.5

Kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja
täydennyskoulutetaan eniten

Kulttuurishokin nouseminen aiheeksi olisi ollut odotettua, kun haastateltava pohti, millainen on hyvä työntekijä. Teema ei kuitenkaan noussut esiin lainkaan, vaikka on todennäköistä, että näitä kokemuksia on
Suomeen tulevilla tai Suomessa jo olevilla ulkomaalaistaustaisilla henkilöillä. Kulttuurishokilla tarkoitetaan Mäkirinteen (1997) mukaan laajaalaista sopeutumisprosessia, joka yksilön on vieraassa kulttuurissa alkuvaiheessa käytävä läpi. Kulttuurishokin voimakkuus ja kesto vaihtelevat
yksilöllisesti, vaikkakin usein painottuvat ajallisesti ensimmäiseen vuoteen. Useimmilla on kuitenkin yksilöllisiä erilaisia nousu- ja laskuvaiheita (Kealey 1989, Mäkirinne 1997). Tämä osaltaan kertoo siitä, että ulkomaalaisuus ei useimmiten ole mikään ulottuvuus henkilöstöä rekrytoitaessa.
Sopeutumistaidot ovat keskeisessä asemassa uuteen kulttuuriympäristöön asettauduttaessa. Ne voidaan Mäkirinteen (1997) mukaan jaotella eri kriteerien mukaan. Subjektiivisuus-objektiivisuus- kriteerillä sopeutumista tarkastellaan joko oman kokemuksen tai muiden näkemyksen mukaisena sopeutumisena. Henkilökohtaisuus-sosiaalisuus-akselilla
kiinnitetään huomiota itse koettuun tyytyväisyyden tunteeseen tai sosiaaliseen taitoon sopia kulttuuriin. Sopeutumistaidot voidaan jaotella
myös toimintaympäristön mukaan elinympäristöön, työhön ja vuorovaikutukseen sopeutumiseksi. Olennaista on myös jaottelu oma sopeutumiskyky – perheen ja puolison sopeutumiskyky. Sopeutumisella on
merkitystä yksilön toiminnan tehokkuudelle ja tuloksellisuudelle.
Sopeutumistaidoista tässä tutkimuksessa nousivat esille erityisesti
joustavuus. Sen mainitsivat hyvin monet haastateltavat alasta ja työnte-
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kijän organisatorisesta asemasta riippumatta. Se mainittiin myös taitona
yksinään, jos lueteltiin erilaisia taitoja. Sitä ei tarvinnut selitellä, kuten
joitain muita asioita haastateltavat selittivät laveammin, vaan se tuntui
olevan todella yleisesti hyväksytty ja tarpeellinen henkilöstön ominaisuus. ”Joustavuus on tärkeämpää kuin tekninen osaaminen” (H15) on melkeinpä ainoa lainaus, jossa joustavuutta suhteutetaan mitenkään.
Sosiaalisista taidoista nousivat esille vuorovaikutus- ja viestintätaidot sinänsä sekä suhteessa monikulttuuriseen ympäristöön. Vuorovaikutustaidot mainittiin, jos listattiin erilaisia ominaisuuksia. Niitä myös
avattiin paljon ja eri näkökulmista. Täydennyskoulutuksen kannalta ne
olivat koko ajan läsnä: ”Mut et sen lisäks koko ajan on agendalla nää ihmisten väliset asiat, ne on sellasia pysyväistopiikkeja, että osaa esimiehenä
toimia ja osaa toimia tiimin jäsenenä monikultuurisessa ympäristössä.”
(H21) tai ” kykeneen toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa (H17) tai
”Meil on ihan tällasen psykologin kouluttajan johdolla tehty. Hän vetää
keskustelua monikulttuurisessa työyhteisössä toimimisesta.” (H14)
Vuorovaikutustaidot liitettiin myös kykyyn tehdä tuottavasti työtä:
”Hyvin tärkeää on, miten se lähityöyhteisö tukee yksilöä. Tai oikeestaan
kaikki lähtee keskinäisestä kunnioituksesta, arvostuksesta ja tämmösestä yhteisestä tiedonjaosta ja rakentelusta. Niin et olllaan yhdessä innostuneita ja
käydään rakentavaa keskustelua, jopa debattia siitä yhteisestä asiantuntemustalasta. Jokasen näkemys siinä sitte paranee.” (H22) tai
”Osaa oman asiansa ja osa tulla toimeen muiden ihmisten kanssa.”
(H20) tai ”Eri kulttuurien kanssa työskentelystä ja tavasta kommunikoida.” (H17)
Vuorovaikutusta pohdittiin ei vain työntekijöiden välisenä, vaan myös
johdon ja työntekijöiden välisestä näkökulmasta: ”Ettei se oo aina vaan se
työnantaja, joka on se riistäjä, vaan päinvastoin. Et siin puolin ja toisin, sit
tulee niit, sitä kivaa, kivoja juttuja molemmille. Ja se tiimityön merkitys. Ja
tehtävänkuva ei oo ihan tarkka.” (H12) tai ”Ja nähdään erilaisia ihmisinä,
totutaan erilaisten ihmisten kans keskustelemaan ja ottamaan apua.”
(H20)
Monikulttuuriset taidot tulivat esille, kun keskusteltiin toimintaympäristössä tehokkaasti toimimisesta:
”Sun on ymmärrettävä, miten sä toimit monikulttuurisessa ympäristössä.”
(H6)
”Konkarit opettaa myynnissä uusia.” (H19)
”Siis minä tarvitsen, että ihminen pystyis tekemään työtä venäläisen
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kanssa, mikä on aika erikoista siinä mielessä, että kaikki mikä olisi pitänyt
olla valmista tänään, on valmista korkeintaan huomenna.” (H18)
”Joustavuus on tärkeämpää kuin tekninen, se oman alueen hallinta tällaisesa monikulttuurisessa työyhteisössä. Tää asettaa aika paljon vaatimuksia, että toimitaan tämmöisessä tiimissä.” (H16)
”Ku me ollaan tässä globalisaatiobuumissa omalla tavallamme mukana, niin rintama joka joutuu tavallaan olemaan tekemisissä ulkomaan
kanssa, onks se sitten palvelu, osto, logistiikka, niin tulee niin monta rintamaa. Se kasvaa se rintama, joka koskee muita kieliä ja muita kulttuureja
niin voimakkaasti. Et me ollaan jo todettu, et on tullu ongelmia, kun väärät ihmiset ja ei väärillä asenteilla ollaan lähdetty hoitamaan asioita ulkomailla. Johto on saanu kritiikkiä maailmalta. Kommentteja ulkomailta,
mut kun niitä oikeella tavalla tulee tarpeeks monta, nin kyl se herää, se ilmenee selkeesti se ongelma ja tarve. Jos joutuu menee kauaski. Ja jos sä meet
ulos talosta, ni sä edustat omalla tavallas, kannat yritykses, työnantajas lippua ja silloin ei pidä imagoa ainakaan huonontaa.” (H2)
Monikulttuurisuutta otettiin harvoin esille ulkomaalaistaustaisten näkökulmasta, useimmiten suomalaiset työnantajat lähestyivät asiaa suomalaisittain. Tässä kuitenkin pari toisenlaista esimerkkiä stimuloimaan
ajattelusta: ”Siis ei paljonkaan suomalaisia kouluttajia, koska ne tietää jo
sen suomalaisen systeemin, vaan siitä, että erimaalaisia ja sit he saa rauhassa keskustella ja miettiä niist omist ongelmistaan, niin se on ollu erittäin
hyvä.” (H20) ja ”Kotouttamisohjelma ollu jo monta vuotta. Ja tämmösiä
lyhyehköjä koulutustilaisuuksia eri kulttuureista on järjestetty.” (H9)
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6
Henkilöstöjohtamisen
perusprosessien muutokset
ulkomaalaisten alaisten myötä

6.1 Henkilöstöjohtamisen vähäinen strateginen
painottaminen vaikuttaa ulkomaalaistaustaisten
huomioimisen vähäisyyteen
Harvasta yrityksestä tuli esille minkäänlaista strategista henkilöstöjohtamista tai sen operatiivista soveltamista.Tämän tutkimuksen taustaoletuksena kuitenkin oli, että organisaatiossa
tarvitaan strateginen ote henkilöstöjohtamiseen, jotta työnantajat pystyvät saamaan käyttöön kulttuurieroista kumpuavaa
osaamista. Oletus osoittautui liian suureksi. Tähän varmaankin vaikuttaa se, että vastaajina ovat erityisesti pienet ja keskisuuret toimipisteet. Niissä ei Tuomen (2005) mukaan useinkaan ole erillistä henkilöstöjohtamisfunktiota tai toisaalta erillistä kirjattua strategiaa.
¢ Poikkeuksena aineistossa olivat seuraavanlaiset kommentit:
”Osana businessstrategiaa tehdään kuukausittain henkilöstötarpeen suunnittelu.” (H21)
”Meil on strategisena tavoitteena ollut triplata nää meikäläiset ulkomailla ja ulkomaalaiset meillä. Me tehdään vuosittain toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle näistä projekteista, niin tehtäis samalla henkilöstösuunnitelma, josta käy ilmi, että missä määrin ja minkälaista väkee meil
pitää olla paitsi toimintavuonna niin koko strategiakaudella.” (H22)
”Eli se pitää olla oikeeaikainen se tarjonta ja sen lisäksi tietysti, et me
saadaan ne tänne oikeella osaamisella, niin meidän täytyy tota esimiesten
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kautta yrittää vaikuttaa siihen, et firma olis heille mielekäs ja tota hyvä
työnantaja et he viihtyy täällä eikä lähde pois täältä, koska se on aina meille menetys jos hyvä ihminen lähtee.” (H21)
Kyselyyn vastanneista työnantajista vain reilu viisi prosenttia on kokenut ongelmia maassaolosääntöjen kanssa tai sopivien ulkomaalaisten
löytämisessä Suomesta. Koska suurimmassa osassa yrityksiä ei ole aktiivista ulkomaalaistaustaisten rekrytointipolitiikkaa, ei ongelmia oikeastaan voikaan olla, sillä ulkomaalaisten aktiivinen etsintä ei pidetä strategisesti tarpeellinen asia.
Eräässä paikassa kuitenkin oli epävirallisena tavoitteena kyetä auttamaan ulkomaalaisia palkkaamalla heitä, vaikka virallista aktiivista ulkomaalaisten palkkauspolitiikkaa ei ollutkaan:
”Et on tosi kiva, että mä pystyn työtä tarjoomaan ulkomaalaisille Suomessa,
ku meil ei tarvii suomea osata.” (H12)
Henkilöstöjohtamista pidettiin tärkeänä osana luonnollisesti henkilöstöjohtajien, mutta myös muiden esimiesten työtä, koska henkilöstökulut
ovat monessa työpaikassa sekä julkisella että yksityisellä puolella yrityksen ehkä suurimmat kuluerät. Henkilöstöjohtamisen perusprosessit eivät näyttäytyneet erilaisina verrattaessa ulkomaalaisten ja suomalaisten
rekrytointiprosessia. Tämä on sinänsä yllättävä mielipide, kun ajattelee
henkilöstöjohtamisen kansainvälisen ulottuvuuden monimuotoisuutta,
jota esiteltiin luvussa 2.1. Toisaalta henkilöstökulujen seuraaminen viikkotasolla puolestaan kyllä korostaa toiminnan merkittävyyttä strategisesti:
”Et ei tää olennaisella tavalla poikkea ulkomaalaisen palkkaaminen suomalaisen palkkaamisesta, siis kustannuksiltaan ja investointina.” (H22)
”Et kyllä kuntatalous on ihan kuralla. Henkilöstökulut on tarkimmin
seurattu kulu. Ja useita kertoja kuussa siihen palataan. Meille tulee henkilöstömääristä viikkoraportti, määristä ryhmittäin ja yksiköittäin. Seurataan palkkakustannuksia, että pysytäänkö budjetissa.” (H9)
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6.2 Ulkomaalaistaustaisten tulisi päästä suomalaiseen
työharjoitteluun, mutta myös verkostoitumaan
aktiivisesti suomalaisten kanssa ja käyttämään
sähköistyneitä rekrytointikanavia työllistyäkseen
Eniten käytettyjä rekrytointikanavia ovat kyselyaineiston valossa työvoimatoimistot, lehdet ja internet. Haastatteluvastausten perusteella sai erilaisen kuvan: sähköisten hakukanavien
merkitys korostui niissä. Työharjoittelu on haastatteluaineiston
mukaan tärkeä rekrytointikanava. Ulkomaalaistaustaisten on
siis tärkeä päästä työharjoitteluun, jos haluavat löytää valmistuttuaan työpaikan Suomesta.
6.2.1

WEB- ja muut rekrytointikanavat kyselyn valossa

Kyselyssä pyydettiin vastaavia työnantajia valitsemaan kaksi mediaa,
joiden kautta he ovat hankkineet eniten työntekijöitä kahden viime vuoden aikana. 14 % vastanneista ei ollut palkannut ketään tuona aikana.
Eniten käytettyjä medioita olivat:
Kriteeri ja suhteellinen osuus/kaikki
työnantajat:

Kriteeri ja suhteellinen osuus/ulkomaalaisista kokemusta omaavat työnantajat:

Työvoimatoimistot, 38 %

Työvoimatoimistot 43 %

Lehdet, 33 %

Lehdet 40 %

Internet, oman toimipaikan verkkosivut 23 %

Internet ja toimipaikan omat verkkosivut 32 %

Sana kiertää 22 %

Sana kiertää 24 %

Suorahaku 10 %

Suoraan oppilaitoksista 14 %

Oppilaitokset 9 %

Suorahaku 11 %

Taulukko 16 Rekrytointikanavien käyttö

Valtiotyönantajan koko ei vaikuta lehtien käyttämiseen kanavana. Sen
sijaan kuntatyönantajan ja yksityisen työnantajan edustajat käyttävät
lehtiä sitä enemmän, mitä isommasta toimipaikasta on kysymys. Toimialan ja työnantajatyypin suhteen analysoituna teollisuuden työnantajat
ja valtiotyönantaja käyttävät eniten lehtiä rekrytointikanavana. Maantieteellisesti tarkasteltuna pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen valtiotyönantajat käyttävät eniten lehtiä. Hämäläisen (2004) mukaan lehtiilmoittelu on edelleen vähentynyt työvoiman hankinnassa ja työvoimatoimiston merkityksellisyys hakukanavana kasvanut.
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Toimipaikan omien verkkosivujen kautta päätyy varmimmin töihin
Keski-Suomen valtiotyönantajalle, hämäläiselle tai savokarjalaiselle
kuntatyönantajalle tai pääkaupunkiseudun yksityiselle työnantajalle.
Verkkosivujen kautta rekrytoivat eniten isot yritykset.
Suoraan oppilaitoksista päätyy varmimmin isoon yritykseen, teollisuustoimialalle ja pääkaupunkiseudulle tai Hämeeseen valtiotyönantajalle.
Lain mukaan avoimet työpaikat on ilmoitettava työvoimatoimistoihin. Työvoimatoimistoja käyttävät aktiivisesti rekrytoinnissa koon mukaan tarkasteltuna keskisuuret kunnat, yritykset, suuret yritykset ja pienet valtiotyönantajan edustajat. Toimialan mukaan tarkasteltuna teollisuuden kunta ja yksityisen sektorin työnantajat käyttävät työvoimatoimistoja eniten. Alueittain tarkasteltuna varsinaissuomalaiset valtiotyönantajat, keskisuomalaiset kuntatyönantajat ja savokarjalaiset yksityiset
työnantajat ovat käyttäneet eniten työvoimatoimiston palveluja. ”Puskaradion”, ts. omien henkilökohtaisten kontaktien kautta, päätyy todennäköisimmin koon mukaan tarkasteltuna pieneen yritykseen, suureen
valtion toimipisteeseen tai keskisuureen kuntatyönantajan toimipisteeseen. Toimialoittain teollisuuden yksityiset ja julkisen sektorin alkutuotannon työnantajat käyttävät puskaradiota eniten. Alueittain tarkasteltuna eniten puskaradiota käyttävät pääkaupunkiseutulaiset, savokarjalaiset ja pohjanmaalaiset yksityiset työnantajat.
Suorahakua puolestaan käyttävät eniten pienet kunnat ja yritykset,
keskisuuret kunnat ja alkutuotannon kunta- ja yksityiset työnantajat
sekä Savo-Karjalan valtiotyönantaja.
Henkilöstötarvetta selvitettiin aktiivisesti yrityksissä, joissa strategia
perustui asiantuntijoihin, ja muualla suhtautuminen oli rauhallisempitempoista. Parin vuoden tähtäimellä ei ennustettu suuria muutoksia
suuntaan tai toiseen. Sen sijaan osaamiselle asetettiin tulevaisuuden tavoitteita paljonkin.
6.2.2

Haastatteluista eri kuva eri rekrytointikanavien merkityksestä

Aktiivinen rekrytointipolitiikka oli käynnissä vain harvassa työpaikassa.
Siihen liittyen oli tullut tarpeelliseksi panostaa rakenteiden kehittämiseen.
”Aktiivinen rekrytointi Virosta. Mainoksia, henkilökohtaiset yhteydenotot,
olla tiedotusvälineissä myönteisesti esillä.” (H9)
”On jouduttu viime vuosina satsaamaan, keskitettyihin palveluihin,
niin kansainvälistymisen tukeen on resurssoitu väkeä, niin et voidaan edis-
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tää näitten ulkomaalaisten tuloa Suomeen ja suomalaisten lähtöä ulkomaille.” (H22)
Ulkomaalaisten rekrytoinnin kohdalla tuli esille suurempi rekrytointiriski, joka perustuu moneen asiaan. Yhtäältä ei tunneta ehkä koulutuslaitoksia niin hyvin kuin kotimaiset tunnetaan. Toisaalta haastattelutilanteessa vieraan kielen käyttö ja vieraan kulttuurin vaikutus vievät
myös mahdollisuuksia tehdä tulkintoja pienistä finensseistä.
”Mutta kyllä siinä on ihan samat periaatteelliset kriteerit, on suurempi riski
ja yhtä varmaa ei, varmuus ja varmuuden tunne ulkomaalaisen palkkaamiseen ei oo. Tärkeät vivahteet ja haastattelun totuudet ei välttämättä tuu
samalla tavalla esiin.” (H2)
Henkilöstön rekrytointikanavina käytetään tänä päivänä erilaisia yhdistelmävaihtoehtoja kuin aiemmin (Markkanen 2005). Muutos näkyy
myös haastatteluvastauksissa. Sähköinen henkilöstönhankinta on tullut
jäädäkseen, ja sitä toteutetaan hyvin monimuotoisesti. Haastatteluista
sai sen kuvan, että lehtien ja työvoimatoimistojen merkitys olisi paljon
pienempi kuin kyselyvastausten perusteella.
”Webbisivut on ehdottomasti meidän pääkanava. Sit me käytetään jonkun
verran näitä boardeja eli tämmösii Monstereita sun muita. Ja sitten joskus,
ihan näkyvyyden vuoksi, niin lehti-ilmoittelua, mut et kyl netti on meijän
rekrytointikanava. Me uskotaan aika paljon siihen systemaattiseen prosessiin, koska luotetaan, et netti kanavana on paljon moninaisempi kun jonkun yksittäisen ihmisen suhteet jonnekin.” (H21)
”Avoimen haun kautta ensin talon sisältä, sitten sijaisuuden sitten rekrytointiprosessin kautta, joka on kokonaan käännetty webbisivuille.” (H6)
Kunta- ja osin valtiotyönantaja erosivat yksityisestä sektorista ehkä tällaisten ”kokeilureittien” käyttämisen suhteen: niitä käytetään haastateltavien mukaan paljon yleisemmin julkisella sektorilla kuin yksityisellä
puolella. Kokeilureiteillä tarkoitetaan tässä työllistämistukia ja määräaikaisuuksia, joita käytetään erityisen paljon.
”Yks rekrytointikanava on nää meidän työllistettävät. Aika useinki löytyy
hyviä henkilöitä ja heidät opitaan tuntemaan ja he oppii talon tavoille ja
huomataan, et heidän valmiudet on hyvät näissä tehtävissä. Sit ihan hakuilmoitusten kautta. Ja sit saatetaan ottaa haastattelujen kautta lyhyempiin sijaisuuspätkiin.” (H10)
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Erilaisten kontaktiverkkojen käyttämisestä oli mielipiteitä puoleen ja
toiseen. Toisaalta sitä pidettiin epäsystemaattisena, toisaalta taas arvostettiin kontaktiverkkojen kautta tulevia arvokkkaita kokemukseen perustuvia mielipiteitä. Jossain käytettiin rekrytointikanavana yksinomaan kontaktiverkon kautta esille tuleviin henkilöihin yhteydenottoja,
mutta useimmiten käytettiin useanlaisia reittejä samanaikaisesti.
”Et oikeastaan me löydettiin hänet. Hän oli meidän kilpailijalla töissä ja
me otettiin ite yhteyttä.” (H15)
”Kontaktiverkko nyt yleensä on tärkeä, silloin yleensä kyl kaikki työnhaku lähtee avoimesti, muta hyödyntäen myös sisäpiiri. Tuottanu parempaa
tulosta. Varmempaa.” (H2)
”Kyllä se viidakkorumpu kertoo, että on mahdollisesti tarjolla työtä, et
meill on enemmän hakijoita kun voidaan ottaa.” (H20)
”Että ihminen ottaa meihin yhteyttä tai joku meikäläinen tuntee henkilön, niin se selittää yli puolet rekrytoinneista tässä asiantuntijaorganisatiossa.” (H22)
”Et meil on yhteistyökumppanina sekä Suomessa että ulkomailla Mercury
Urval, joka hoitaa lehti-ilmoittelun. Ja suorahakua avainhommiin. Ja sisäisen koulutuksen kautta työharjoitteluun, ja sitä reittiä.” (H8)
”Lehti-ilmoittelu ja suorahaku ja Jobline. Sit nää ulkomaalaiset on ehdottanu toisilleen suomen tunneilla, että kannattais kokeilla.” (H17)
”Suorahaku, HS, paikallislehdet, ammattilehdet, sisäinen haku, työvoimaviranomaiset työntekijätehtävissä.” (H19)
”On ollu lehti-ilmoitus, netti-ilmitus, Jobstepis. Sit on myöski käytetty
työvoimatoimistoo.” (H12)
”Haetaan klassisesti yhdistäen uutta. Nää uudet Uratie kautta, onks se
Monsteri, mitä nää nyt sit tekee yhteistyötä. Mu mut lehti kautta Joblinetyyppiset on ollu se media, missä haetaan.” (H2)
Työharjoittelua käytetään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kaikilla näillä on tavoitteena antaa molemmin puolin ensin mahdollisuus
tutustua toiseen, ennen kuin tehdään toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Työharjoittelua tarjoavat niin oppilaitokset yksinään kuin työvoimaviranomaiset yhdessä oppilaitosten kanssa. Harvassa haastattelussa tuli esille, että työharjoittelijoita olisi ollut tarjolla liikaa. Näin ollen
ulkomaalaisille opiskelijoille tämä on varteenotettava reitti työllistymiseen. Oppilaitoksilla on kuitenkin ollut vaikeuksia löytää ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Mahdollisesti niitä on yritetty liian
yksipuolisesti tietyistä harvoista yrityksistä. Toisinaan yritykset ja muut
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organisaatiot kritisoivat työharjoittelujen lyhyyttä, että ajasta liian suuri
suhteellinen osuus menee talon tavoille opettamiseen. Jossain työharjoittelu on ollut jopa yleisin rekrytointikanava työntekijöiden löytämiseen.
”Kyllä kunnalle tullaan paljon harjoittelun, työllistämisen tai määräaikaisuuksien kautta.” (H3)
”Yleisin tie on on kyllä se, että on hyvä yhteistyö koulujen kanssa. Ammattikouluyhteistyö on meille tärkein rekrytointikanava. Jonkin verran
olemme saaneet apua työvoimatoimistosta.” (H7)
”Et vuosittain on ulkomaalaisia työharjoittelijoita. Et tuli alun perin
tällasen kesäohjelman kautta, jäi jatkolle ja se kesti neljä vuotta. Et kyl kun
työnjohdolla on ollu aikaa harkita ja paneutua ohjaukseen, niin nää on ollu
ihan hyödyllisiä, nää, molemminpuolin. Tossahan on paljon ohjelmia käynnissä, et niitähän vois hyödyntää, jos olis aikaa. Et se on osittain kyseenalaista yrityksen hyöty näistä henkilöistä, uppoo aina niin paljon resursseja siihen
käynnistykseen ja ne on sen verran lyhyitä ne jaksot, et menee enemmän aikaa opettaa kun hyödyntää.” (H2)
”Ja kyllä siellä ammattikoulussa on paljon ulkolaisia myöskin. Että ne
tulevat. Se kuuluu heidän koulutukseensa. Ja sitten he tulevat takaisin kesäapulaisiksi ja niin poispäin.” (H7)
”Et kyllähän meille tulijoita ois varmaan enemmän kun mitä pystytään
ottamaan.” (H21)
”Et me palkataan aikamoinen määrä väkee tämmösen harjoittelujakson jälkeen. Elikkä tota jos henkilö opiskelee sellaista tutkintoa, joka antaa
valmiuksia tähän työhön, niin hänen kannattaa jo opiskeluaikana pyrkiä
meille töihin. Jos hän pääsee ja kaikki sujuu hyvin, niin hän mitä ilmeisimmin sitten jatkaa vakinaisena valmistuttuaan. Mut ulkomaalaiset meille
tulee yleensä niin, että ne on jo kannuksensa hankkinu ja on tunnettuja.”
(H19)
”Et meil on tietyy kiintiö aina varattu niitä työharjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä varten. Se on hirmu hyvä meille ja hirmu hyvä niille ihmisille, et
näkee mitä me tehään ja sit me he nähään minkälaisia ne on.” (H6)
”Siis se on aika uus. Kaikkien kotouttamiskoulutukseen liittyy se työharjotteluun meneminen. Et ihan yks tai kaksi viidestätoista on nyt sellaisii, joil
ei oo mitään paikkaa. Mikä on hirveen iso lukumääräs siihen, mitä se on
ollu aikaisemmin, kun se ei ollu tavoitteenakaan.” (H3)
”Et kielen oppiminen tapahtuu siellä työpaikalla. Ja sillon tulee samalla
nää työelämän säännöt opittuu.” (H3)
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6.3 Rekrytointihaastattelussa ulkomaalaistaustaisella
kovempi todistustaakka kuin suomalaisella työnhakijalla
Haastatteluvastausten mukaan ulkomaalaisen on oltava parempi kuin suomalaisen tai ainakin tuotava selkeästi esiin omat kykynsä, riippumatta siitä minkälaatuisesta työstä on kysymys.
Koska hänen taustojaan ei tunneta, hänen täytyy kyetä todistamaan olevansa yhtä hyvä ja parempi kuin muut hakijat. Tässä
kannattaa käyttää hyväksi suomalaisia kontakteja laidasta laitaan.

¢ Suomalainen luottaa suomalaisen sanaan enemmän kuin tuntemattomaan todistukseen. Tämä pätee niin työntekijätason, asiantuntijan
kuin johtajankin valinnassa, kuten seuraavista näytteistä käy ilmi.
”Et se kotiläksy on se et on valmistautunu tuomaan ne omat, pitää pystyy
vähän paremmin ku vastaava suomalainen, et miks ja mitä osaa. Ja toinen
on se et se referenssipuoli, et jos siihen pystyy, keksii vakuuttavaa aineistoa
tavalla tai toisella, niin ne on varmasti ne, jotka tuo lähemmäks sitä samaa
viivaa. Ne on varmasti selkeimmät.” (H2)
”Moni näistä ulkolaisista joutuu menemään aika kovaa tietä eteenpäin.
Elikkä heijän täytyy sitten tota noin, näyttää mielestäni enemmän kuin suomalaisen, että on ammattimies, ennen kuin otetaan jengiin mukaan. Et
kyllä siel on selvä kynnys.” (H7)
”Et kyllä on niin, että maahanmuuttajan on täytettävä ehdottomasti
tää suomalaisen sisäänrakennettu ihanne ahkerasta työntekijästä, jota kaikki suomalaisetkaan ei täytä.” (H3)
”Jotenki kun aattelee palkkaavan asemasta, niin totakai semmonen, jos
muuten on tasavertaset hakijat, jonka mä tunnen ni mä tiedän, että hän on
hyvä hakija, kun semmonen, josta mä en tiedä mitään. Ni se varmempi valinta on se jonka mä tunnen.” (H3)
”Vaikeeta on huolehtia siitä, että henkilöllä on pätevyydet kunnossa, oikeus toimia tässä ammatissa. Ja tottakai kieli on osattava. Mut senhän nyt
kun käy kahveella yhessä, niin alkaa aika hyvin tietää, että osaako se kieltä
vai ei. Kyl ne motivoituneita ihmisiä on. Työhinku niil on varsin hyvä.”
(H9)
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6.4 Ulkomaalaistaustako muka ei tuo plussaa eikä miinusta
palkasta päätettäessä?
Työnantajien näkemyksen mukaan ulkomaalaistaustaisten ansiotaso on sama kuin suomalaisten. Aiemmissa tutkimuksissa,
kun on kysytty ansiotasosta työntekijöiltä, on saatu erilainen
tulos.

6.4.1

Kyselyvastausten mukaan ulkomaalaistaustaisen ansiotaso sama
kuin muilla

Ulkomaalaisten ansiotasosta kysyttiin kaksi kysymystä:
•
•

ansaitsevatko he keskimäärin saman verran, vähemmän vai
enemmän kuin suomalaiset kollegansa ja
vaikuttaako heidän organisaatiolle tärkeä erityisosaamisensa,
suomen kielen taitonsa, suomalainen tutkintonsa tai suomalaisen toimintakulttuurin tuntemuksensa heidän ansiotasoonsa.

Kolme neljästä työnantajasta, jolla oli kokemusta ulkomaalaisista joko
niin, että heillä oli paraikaa ulkomaalainen töissä tai sitten niin, että oli
ollut ulkomaalainen töissä, vastasi, että ulkomaalaiset ansaitsevat keskimäärin saman verran kuin suomalaiset kollegansa. Tämä on eri tieto
kuin Forsanderin (2002) tilastojen avulla keräämä. Työnantajatyypin
mukaan analysoituna työnantajien välillä ei ole eroja. Useimpien mielestä ulkomaalaiset ansaitsevat saman verran, joidenkin harvojen mielestä
vähemmän ja vain yksittäisten vastaajien mukaan enemmän kuin suomalaiset kollegansa. Mitä isompi yritys, sitä varmemmin työnantajan edustaja oli sitä mieltä, että ulkomaalaiset ja suomalaiset ansaitsevat keskimäärin
saman verran. Toimialoittain tai alueittain ei ollut suuria eroja.
Ulkomaalaisten ansiotasoon vaikuttavista seikoista ne työnantajat,
joilla oli tämänhetkistä tai aiempaa kokemusta ulkomaalaisista henkilöstössä, olivat valinneet tärkeimmäksi seikaksi ulkomaalaisten erityisosaamisen. Tämän vaihtoehdon oli valinnut yli puolet vastanneista ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista. Seuraavaksi tärkein
ansiotasoon vaikuttava tekijä on suomen kielen taito. Sen oli valinnut
reilu neljännes vastanneista. 17 % oli arvioinut, että ansiotasoon vaikuttaa ulkomaalaisten suomalainen tutkinto ja vain 7 % piti tärkeänä suomalaisen toimintakulttuurin tuntemusta ansiotason kannalta. Jopa
18 % ulkomaalaisista kokemusta omaavista työntekijöistä ei kuitenkaan
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tiennyt ulkomaalaisten ansiotasoon vaikuttavia seikkoja, vaan oli valinnut vaihtoehdon "en tiedä".
Mitä suurempi yritys, sitä tärkeämpi kriteeri erikoisosaaminen on.
Toimialan mukaan analysoiminen ei tuota suuria eroja. Alueista KeskiSuomen ja Pohjanmaan ulkomaalaisista kokemusta omaavat työnantajat
pitävät erityisosaamista vähemmän ulkomaalaisten ansiotasoon vaikuttavana seikkana kuin muut alueet.
Suomen kielen taito on kaikenkokoisten työpaikkojen työnantajien
mukaan yhtä tärkeää. Sen sijaan teollisuuden työnantajat pitävät suomen kielen taitoa tärkeämpänä kriteerinä kuin palvelutyönantajat. Alkutuotannon työnantajille se merkitsee palvelutyönantajiakin vähemmän. Alueittain ei ole suuria eroja suomen kielen merkittävyydellä ansiotason kannalta.
Suomalainen tutkinto on vähiten tärkeä teollisuuden työnantajien
mielestä. Eniten sitä arvostavat palvelutyönantajat. Keskisuomalaisille
työnantajille suomalainen tutkinto on merkittävämpi kuin muille.
Suomalaisen toimintakulttuurin tuntemusta pitävät tärkeimpänä
pienet työnantajat. Keskisuurten ja suurten työnantajien kesken ei ole
eroa. Toimialoittain ei ole eroja. Suomalainen toimintakulttuuri merkitsee vähiten ansiotasolle Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla, eniten
Savo-Karjalassa. Suomalaisen toimintakulttuurin tuntemus merkitsee
annetuista kriteereistä vähiten kuntatyönantajille, jotka arvostavat
enemmän erityisosaamista ja suomen kielen taitoa kuten yksityiset työnantajat. Suomalainen tutkinto puolestaan ei vaikuta ulkomaalaisten
ansiotasoon niin paljon kuin muut tekijät yksityisille työnantajille ja valtiotyöantajalle.

6.4.2

Haastattelujen mukaan samasta työstä sama palkka ja eri työstä
eri palkka

Työnantajat eivät pitäneet ulkomaalaisuutta merkittävänä ulottuvuutena palkkauksessa. Heidän mukaansa palkkaerot syntyvät työehtosopimusten kautta. On mielenkiintoista, että esimerksiksi Forsanderin &
Alitolppa-Niitamon (2000) haastatteluiden mukaan, ulkomaalaisilta itseltään kysyttynä, ulkomaalaisten palkat jäivät kaikilla aloilla tavallisesti alle keskiarvopalkan. Hyvin tavallista oli, että maahanmuuttajatyöläiselle maksettiin alan vähimmäispalkka tai harjoittelijan palkka.
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”Et samasta työstä sama palkka ja eri työstä eri palkka. Työn vaativuus,
henkilökohtainen kontribuutio, työskentelyn ote, ammatinhallinta, ni pitää
näkyä siellä palkassa. Niin me on ajateltu täällä viimeiset kaksikymmentä
vuotta.” (H22)
”Ulkomaalaisuus siinä palkan määrittämisesä ole mikään dimensio.”
(H21)
”Sama urakkapalkkausjärjestelmä kaikilla.” (H1)
”Mä sanoisin, et ihan sama. Että tota se heijän kansallisuus ei vaikuta
asiaan millään tavalla. Se on ihan osaamisesta ja tehtävästä kiinni.”
(H11)
”Meil on työehtosopimuksen mukainen palkka ja sitten on tämmönen
tuotantopalkkiosysteemi, että jos firmalla menee hyvin, niin käyttökatteesta
on mahdollisuus saada palkkioita.” (H23)
”Ei kärsi, koska virka, siis mehän aina maksetaan virkaehtosopimuksen
mukainen palkka.” (H20)
”Heil on tuntipalkka ja sit he saa tietyn bonuksen. Ja tää on sama taustasta riippumatta.” (H12)
”Jos sä oot kovan luokan osaaja joltain markkina-alueelta, niin kyllähän se
voi olla sun kilpailuvaltti, jollon se saattaa nostaa palkkaa, ilman muuta.”
(H21)
Henkilöstöjohtajat seuraavat palkkoja aktiivisesti ja ovat hyvin hereillä
epäkohtien ilmetessä, ainakin seuraavan parin katkelman perusteella:
”Joskus harvoin on jouduttu puuttumaan täältä keskushallinnosta, et on
havaittu, että jonkun kiinalaisen palkka on ollu liian matala. Et ku meill
on tietyt palkkarajat, et jonkun on liian matala. Et sitä sitte on korjailtu.”
(H22)
”Et ei ehkä luoteta siihen maahanmuuttajan taustaan, et voitais suoraan jollakin henkilökohtaisella lisällä, et se tarvii ensin ansaita ja todeta,
että tää on hyvä työntekijä ja sill on se asiantuntemus ja osaaminen.”
(H3)
”Et yleensä se on ongelma työntekijälle, jos sä tuut harjotteluun sopimuksella. Yleensä palkka on erittäin huono suhteessa siihen mitä vakituinen
saa. Ni se nousu siitä ryhmästä ylös, kiinteäpalkkaseen vakituiseen työpalkkaan, niin se on … joskus ollu ongelma. Mutta kyllä palkka sit on ihan verrattavissa, samasta työstä tekeville muille, et ei siinä selkeetä eroo, et otetaan
ulkomaalainen ku se tekee ton halvemmalla, sellaista ei oo ilmenny kyllä.”
(H2)
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6.5 Ulkomaalaisuuteen kulturaalisia ulottuvuuksia ei
huomioitu perehdyttämisprosesseissa
Työnantajien näkemyksen mukaan suomalaisiin työyhteisöihin
on helppo tulla. Haastateltavien mukaan perehdyttämisprosessit ovat kunnossa. Niissä ei kuitenkaan huomioida ulkomaalaistaustaisen kulttuurisia erityistarpeita, joten tuloksen kanssa
voi olla perustellusti eri mieltä.

6.5.1

Kyselyvastausten perusteella perehdyttämisessä EI ongelmia

Työnantajilta kysyttiin perehdyttämiseen liittyen kaksi kysymystä:
•
•

Onko/olisiko ulkomaalaisen helppo tulla työyhteisöönne mukaan?
Miten perehdytätte uudet henkilöt työtehtäviinsä?

563 työnantajaa vastasi kysymykseen helppoudesta. 60 % heistä oli sitä
mieltä, että on helppo tulla, 40 % sitä mieltä, että ei ole helppo integroitua työyhteisöön. Ulkomaalaisista kokemusta omaavista 279 työnantajasta kolme neljästä oli sitä mieltä, että on helppo tulla ja vain yksi neljäsosa, ettei ole. Kokemuksen kasvaessa rohkeus vastata kyllä siis kasvaa.
Koon mukaan analysoituna suurimpiin yrityksiin on helpompi tulla
kuin pieniin tai keski-suuriin, poikkeuksen tekevät pienet valtion toimipaikat, joihin on myös vastaajien arvion mukaan helppo tulla.
Toimialan mukaan helppous kasvaa primäärituotannosta tertiäärisektorille päin mentäessä: palvelualalle on helpoin tulla.
Alueittain tarkasteltuna valtiotyönantajien mielipiteet hajatutuvat
kovasti. Varsinaissuomalaiset valtiotyönantajien edustajat ovat harvoin
sitä mieltä, että olisi helppo tulla, kun taas hämäläisten valtiotyönantajien mukaan on helppo tulla. Kuntatyönantajista positiivisimmin suhtautuvat pohjanmaalaiset, varsinaissuomalaiset, savokarjalaiset ja hämäläiset. Yksityisistä työnantajista helpointa on tulla pääkaupunkiseudulle, Hämeeseen tai Varsinais-Suomeen. Vaikeinta se taas näytti olevan
yksityisellä sektorilla Keski-Suomessa.
Perehdyttäjänä toimii lähes yhtä usein lähin esimies kuin kollega,
noin 70 % perehdytetään kummallakin tavalla. Ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajien parissa lähin esimies on useimmiten perehdyttäjä. Yrityksen koon kasvaessa yhä useammassa tapauksessa lähiesimies perehdyttää, suurissa yrityksissä jopa 95 %:ssa tapauksista.
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Toimialoittain tarkasteltuna lähiesimies on perehdyttäjä useimmiten
teollisuudessa. Alueittain tilanne vaihtelee.
Vastaajilla oli myös mahdollisuus antaa avoimella vastauksella tietoa
perehdytyksestä. Kirjo erilaisissa perehdyttämisen keinoissa oli suuri:
ohjeet, kummit, oppaat, koulutus, yhteiset tilaisuudet, työ opettaa. Jos
koko yhteisö osallistuu jollain tavalla , kielitaitoa ja kulttuurikompetenssia (ks. termistä Paananen 1999) tarvitaan. Toisaalta perehdyttämiskäytännön voinee hoitaa ”kerralla kuntoon” internetin avulla. Tällöin tarvitaan vain säännöllisiä päivityksiä. Tällaisia kirjallisia reittejä käytettäessä muun työyhteisön kielitaidolla ei ole niin merkitystä, vaan vähempikin suomi riittää.
6.5.2

Haastattelujen mukaan perehdyttäminen hallittua, mutta ei
huomioida ulkomaalaistaustaisia

Teemahaastattelujen perusteella syntyy kuva, että suurimmassa osassa
suomalaisista työpaikoista on luotu käytännöt uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Varsinkin mitä isompi työnantaja, sen varmemmin perehdyttäminen on prosessoitu. Haastateltavien mukaan perehdyttämisen käytännön toteutukset vaihtelevat esimiesten taitojen mukaan.
”Meillä on aika perusteellinen perehdyttämisohjelma, jonka sitten esimies
räätälöi ja henkilöstöosasto vahtii, et se tulee ja tehdään.” (H19)
”Tänä päivänä se [perehdyttämisjärjestelmä] ottaa [huomioon erityisesti näitä ulkomaalaisia], sinä mielessä et meil on tietysti ollu sekä harjoittelijoita että ihan varsinaisia työntekijöitä, jotka tulee, käyvät sit ihan henkilöstöosaston pitämässä perehdytysohjelmassa. Se materiaali on tänä päivänä
olemassa pitkälti myös englanniks. Et sitä kautta on otettu huomioon. Perehtyminen on sit yleensä pitkälti kuitenkin esimiehestä kiii, sehän sit vaihtelee. Riippuen mihin on tulossa ja esimiehen ajasta ja taidoista.” (H2)
”Meil on tämmönen kansio joka henkilöstöryhmälle ja sit tämmönen
yleiskansio ja sitten aina tämmönen kakspäiväinen koulutustapahtuma joka
vuosi ja sitten nää kuukausittaiset tapahtumat ja sitten tietyt henkilöt on
vastuussa tietyistä uusista ja heille on sit annettu firman puhelin, että he saa
yhteyden ja he sit antaa oman ryhmänsä uusille apua ja heille maksetaan
siitä.” (H20)
”Perehdytysjärjestelmä on rakennettu markkinan mukaan. Meil on
tietty kursseja, mut tärkein on se, että sä luot itelles networkin, joka on matriisiorganisaation ainut keino mil sä pysyt hengissä. Että sä ymmärrät, ketkä
on sun toimenkuvan kannalta tärkeimpiä ja sä teet niitten kanssa töitä.”
(H6)
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”Meil on oikein tehty tämmönen pieni katekismus, jossa on käyty läpi
meiän tavotteet, johtamismallit ja kaikki. Ja pieninä palasina. Ja esimiehet
vastaa siitä.” (H8)
”Ensimmäisen kolmen päivän aikana tää yleisperehdytyst, minuuttiohjelma tulokkaalle. Sitten joku hänen työtovereistaan perehdyttää itse työhön. Ja vuosittain on yks tai kaksi tämmöstä perehdyttämispäivää, jonka
aikana tapaa talon muuta väkeä. Jos ulkomaalainen on palkattu, nin kyl
me lähdetään siitä, että kanssakäyminen tapahtuu englanniks.” (H22)
”Viikon kestävä perehdytysohjelma, joka järjestetään pari kolme kertaa
vuodessa. Ja sit on e-induction.” (H11)
”Mä oon heidän kanssa pari päivää ja sit heit on isompi porukka, niin,
niin he voi sit auttaa toinen toisiansa.” (H12)
Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen kirjallisuuden mukaan kuitenkin
hyvään kansainvälisen henkilöstöjohtamisen käytäntöön kuuluisi huolehtia ulkomaalaisista enemmän kuin kotimaan kansalaisista. Jotta
työnteko sujuu hyvin, heidän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan on
otettava enemmän vastuuta. Teemahaastattelujen mukaan tapa suhtautua siihen, missä menee raja, kuinka pitkälle huolehditaan, vaihtelee rajusti. On täysin vastakkaisia näkemyksiä. Molemmissa seuraavien haastateltujen työpaikoissa on aktiivinen rekrytointiprosessi ts. aktiivisesti
haetaan ulkomaalaisia työhön.
”Et kyllä meil on olemassa aika hyväkin expat-oprsessi. Niin tulee aika eritasoista apua, tulee joku konsultti ja vie sut kauppaan ja näyttää mitä ruokia siellä on ihan sille tasolle, et mitä täällä voi harrastaa ja neuvoo niihin
ulkomaalaiskerhoihin ja tällasta.” (H21)
”Me ei oo lähetty siihen, että me otettais vastuuta vapaa-ajasta.” (H9)
Haastatteluista kävi ilmi, että suomen kielen taito tulkitaan merkiksi ulkomaalaisten laajemmasta suomalaisen kulttuurin tuntemuksesta. Jos ja
kun rekrytoitava osaa suomea, hänen muita kulttuurisia tiedon tarpeitaan ei tulla enää ajattelleeksi:
”Kaikki osannu suomea. Ei huomoitu mitenkään.” (H1)
”Heil on ollu hyvä suomen kielen taito, et he on niin sulautunu tavallaan tähän meidän valtaväestöön. Et ihan normaalin perehdytysjärjestelmän käyvät läpi.” (H10)
”Perehdytetään samalla tavalla kun suomalaiset.” (H9)
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Hyvin kaukaisista kulttuureista tuleville selostetaan hyvin tarkasti käytännön tasolla toimipaikan käytäntöjä. Siihen on opittu huonojen kokemusten jälkeen.
”Et ihan tarkasti selostetaan, miten menetellään, kun on sairas, mikä on
työaika, mitä papereit pitää täyttää siitä työajan seurannasta, et kokouksissa on oltava paikalla, kuinka pitkä on ruokatunti, miten kahvitauot on,
miten kahvit maksetaan, missä on avaimet. Ihan tämmöset konkreettiset.”
(H3)
Joitakin ei perehdytetä ollenkaan:
”Että se on oikeestaan sillä lailla kuka tahansa parhaiten oppii, että tekee
ite. Et meil ei oo silleen oikeestaan ollu mitään.” (H15)
”Pääsääntöisesti me otetaan heti projekteihin mukaan.” (H17)

6.6 Ulkomaalaistaustaisten erityistarpeita ei ole huomioitu
sitouttamisessa muualla kuin isojen yritysten ulkomaan
komennusten yhteydessä
Haastattelujen mukaan on kahdenlaisia sitouttamiskeinoja.
Pienet ja julkisen sektorin työantajat luottavat työn sisältöön sitouttamiskeinona ja isoissa yrityksissä tarjotaan monenlaisia
erityispalveluita.
¢ Isoilla firmoilla vakiintuneilla aloilla on paljon sitouttamismuotoja,
pienillä firmoilla ja julkisella sektorilla sitouttajana toimii lähinnä työn
sisältö. Sitouttamiskeinot jakautuvat selkeästi alla oleviin kahteen kategoriaan. Toisen vallalla olevan näkemyksen mukaan työpaikan kuuluu
tarjota erilaisia ”jippoja”, jotka pitävät työntekijän kiinni työpaikassaan
ja vähentävät vaihtuvuutta. Tällaisia ovat erilaiset kilpailut, koulutusohjelmat, elämänhallintaedut, henkilövaihto yrityksen sisällä ja kaikenlainen sosiaalinen yhteishenkeä luova toiminta. Toisen näkemyksen mukaan työn sisältö, työpaikan ilmapiiri ja työntekijän kunnioittaminen
riittävät pitämään henkilöstön motivoituneena.
”Palkkataso ja edut ja saada semmonen yhteishenki, että ihmiset haluaa pysyä. Mut täytyy sanoo, et se on aika hankalaa ollu viime aikoina. Et konsultoinnista on tullu aika tempoilevaa, mikä on aika kuluttavaa henkilöstölle.”
(H17)
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”Ihan nää normaalit. Palkkiojärjestelmä, aika laaja koulutusohjelma,
miellyttävä työympäristö, kiinnostava tehtävä.” (H11)
”Me uskotaan, että meijän työskentelytavat ja meidän arvot houkuttelee
ja pitää ihmisiä meillä. Peruspalkan lisäks uskotaan, et meil on sit muita
tämmöisiä benefittietuja kussakin maassa räätälöitynä, jotka toivottavasti
houkuttelee ja pitää ihmisiä meillä. Sit meillä on työvaihtomahdollisuuksia, suhun investoidaan ja sua koulutetaan. Ja tota esimiestyöskentely on
niin vahvaa, et se houkuttelee tänne ja jäämään. Ja sit meil on tällainen
elämänhallintaohjelma, etuja hieronnasta pankkipalvelutukeen ja optioiden verotusneuvontaan.” (H21)
”Ja sit meil on henkilövaihtoo, mahollisuus lähtee vaikka Jenkkeihin sitten vuodeks ja muuta.” (H15)
”Ja kyl se on nyt niin, että kaikissa asioissa, jotka eivät nyt suoranaisesti
liity työhön, niin kaikennäköisissä kilpailuissa, ja tota noin kansainvälisessä
kanssakäymisessä, niin kielitaidolla tai nyt esimerkiks juuri englanninkielellä, niin saa kyllä aika paljon enemmän tämmöstä pehmeetä ulos työstään.
Et esimerkiks meil on Tanskassa joka neljäs vuosi tämmöset olympialaiset,
leikkimieliset kisat. Et ei sinne oikein kehtaa yrittääkään, jos ei osaa vähän
englantia.” (H7)
”Meillä on paljon valmennuksia siitä, et minkälaista on toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja kyl se vaikuttaa oikeestaan kaikilla tasoilla,
miten neuvottelet, interpersonal skills kun on erimaalasia ihmisiä samassa
ryhmässä, esimiestyöstä siinä kontekstissa.” (H21)
”Keinoja sitouttaa on palkkaus, tää bonussysteemi, sit meil on erilaisii
myyntikokouksii, ja vähän eri porukoilla kokoonnutaan, ja sit meil on tällasii koko firman laajusii tapahtumia, ehkä neljä kertaa vuodessa. Jotain
vähän liikunnallista, että tehdään jotain yhdessä ja sit syödään ja juodaan
ja sitten on erilaista ohjlemaa, semmost hauskaa, nimenonmaan ajatuksena
et siel muodostetaan ryhmiä jotain pikku kisoja, et sekotetaan proukka ihan
kokonaan, et kaikki vähän oppii tuntemaan kaikkia. Et meil on kiva henki,
kiva olla töissä täällä.” (H10)
”Tää on hyvin haastava ja aika itsenäinen työ. Se palkitsee ku onnistumisia
tapahtuu ja menestystä. Et näkee yhteiskuntaa aitiopaikalta. Ja sit tietenki
semmonen parempi ilmapiiri työyhteisössä ja yhteistyö työyhteisön sisällä pelaa niin mä uskon, et se kans motivoi hyvinki paljon työntekijöitä.” (H10)
”Työntekijän kunnioittaminen ja arvostaminen. Työpaikan ilmapiiri.
Ne on ihan hirveen tärkeitä asioita. Ja on aina oltava mahdollisuus asioista
keskustella oman esimiehen kanssa ja saada myös palautetta. Ja kehityskeskustelut on vuosittain ja jokaisen kanssa käydään läpi sitä omaa jaksamista
ja työtyötehtäviä. Et yritetään puhua asiat läpi. Sit tietysti nää palkka,
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mutta julkisella sektorilla kaikki palkat on huonoja. Et jos sul on hyvä työporukka ja semmonen tunne et sua siin arvostetaan, niin se on tärkeempää
kui se jos siin on pieni palkanero johonkin.” (H3)
”Työ sitouttaa. Et enemmän meil on ollu se, et ihmiset ei haluis lähtee,
et se on ollu aikamoinen kriisi monille sit työllistetyille, kun se loppuu.”
(H14)
”Me on painostettu esimiehiä hoitamaan se hyvin. Et meil on kehityskeskustelukäytäntö, joka toimii yllättävän hyvin. Se sitoo siihen työhön antamaan enemmän se varmuus siitä jatkumisesta.” (H20)
”Mielekkyys työssä: tommonen iso kone, joka saattaa maksaa miljoona
euroakin, jonka kippariksi pääsee.” (H7)
”Ja jos työstä voi niin sanoi, et se on kivaa, niin sen pitää olla kivaa.”
(H15)

6.7 Ulkomaalaistaustaisten integroituminen työyhteisöön
jakaa mielipiteitä
Kyselyvastauksissa selvitettiin työyhteisöön sosiaalistumista.
Tulokset ovat erilaisia kuin tutkimuksissa, joissa on kysytty
maahanmuuttajilta samasta aihepiiristä. Työnantajien vastausten mukaan suurempaa ongelmaa ei näyttäisi olevan, kun taas
maahanmuuttajien enemmistön mukaan suuria ongelmia esiintyy. Esimerkiksi Jasinskaja-Lahti et al (2002 s.33) raportoivat,
että työnhakuun liittyvää syrjintää on kokenut 46 % ja työpaikalla loukkaksia ja syrjintää on kokenut 25 %. Jaakkola (2000)
raportoi, että maahanmuuttajataustaisista vastaajista enemmän
oli kokenut syrjintää suomalaisten kollegojen kuin suomalaisten työnantajien taholta. Integroituminen työyhteisöön jakaa
haastateltavien mielipiteitä. Toisaalta ollaan sitä mieltä, että
maahanmuuttaja ei integroidu koskaan, toisaalta ollaan sitä
mieltä, että ulkomaalainen integroituu täydellisesti, koska hänen rekrytointinsa on niin hyvin valmisteltua. Jos on työntekijäpula, niin integroituminen on helpompaa, koska työyhteisöllä
on tarve ottaa uusi työntekijä avosylin vastaan.
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6.7.1

Työyhteisöön sosiaalistumisen ongelma kyselyvastausten perusteella

Kyselyssä selvitettiin työyhteisön sosiaalistumiseen liittyvinä ongelmina
nimittelyä, yksin jättämistä, yksin jäämistä, väärinymmärryksiä kielen
osaamattomuuden takia ja onnettomuuksia kielen osaamattomuuden
takia. Vastausvaihtoehtoina annettiin 1= erittäin usein, 2= usein, 3=joskus ja 4= ei ollenkaan.
Ulkomaalaisista kokemusta omaavat työnantajat ovat havainneet
eniten väärinymmärryksiä kielen takia. Yksin jääminen ja yksin jättäminen ovat seuraavaksi eniten havaittuja ongelmia. Nimittelyä ja onnettomuuksia on havaittu jo selvästi vähemmän. Tätä on kuvattu taulukossa
17.
Ongelma

Lukumäärä

Väärinymmärrykset kielen takia

186 tapausta (erittäin usein, usein tai joskus yhteensä) – 85 % vastanneista

Yksin jääminen

74 tapausta (erittäin usein, usein tai joskus yhteensä)
– 44 % vastanneista

Yksin jättäminen

52 tapausta (erittäin usein, usein tai joskus yhteensä) – 32 % vastanneista

Nimittely

26 tapausta (joskus) – 17 % vastanneista

Onnettomuudet kieltä osaamattomuuden
takia

16 tapausta (erittäin usein, usein tai joskus yhteensä)
– 10 % vastanneista

Taulukko 17: Ulkomaalaisten ongelmat ulkomaalaisista kokemusta omaavien työnantajien silmin

Suuret työnantajat ovat eniten sitä mieltä, että ongelmia ei ole lainkaan.
Toimialoittain tarkasteltuna teollisuustoimialan työnantajat ovat havainneet kaksi kertaa niin paljon nimittelyä kuin muiden alojen työnantajat. Alueittain ei ole suuria eroja: kultakin alueelta on raportoitu ”joskus” vain yksittäisissä tapauksissa. Yksin jättämistä työnantajat eivät
pääsääntöisesti ole havainneet ollenkaan – yli puolet kokemusta omaavista on valinnut vaihtoehdon ”ei ollenkaan”. ”Joskus” - vaihtoehtoa on
valinnut alle viidennes vastaajista.
Väärinymmärryksiä kielitaidon puutteellisuuksien takia esiintyy
eniten. Useimmat annetuista vastaukset ovat silti vain kategoriassa ”joskus”. Keskisuurten yritysten työnantajat ovat antaneet näitä ”joskus” vastauksia lukumääräisesti eniten. Toimialoittain ei ole suuria eroja vastanneiden kesken – yli 70 % ilmoittaa, että väärinymmärryksiä on joskus, joka kategoriasta.
Yksin jäämistä on havaittu muutaman tapauksen verran enemmän.
Eniten annettu vastaus on ”ei ollenkaan”, jonka on valinnut lähes kolme
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neljästä vastanneesta. Eniten ”joskus” -vastauksia on annettu palvelutoimialalla ja vähiten alkutuotannossa. Yksin jäämistä havaitaan ilmeisesti
paremmin pienemmissä yksiköissä, sillä 60 % pienien toimipaikkojen
edustajista on valinnut ”ei ollenkaan yksin jäämistä”, siinä missä yli
90 % suurien toimipaikkojen edustajista on valinnut samalla tavalla.
Yksin jättämistä ovat havainneet eniten keskisuuret työnantajat,
vaikka kaiken kaikkiaan sitä on havaittu erittäin vähän. Toimialan mukaan eniten yksin jättämistä ovat havainneet palvelu –ja teollisuustoimialojen työnantajat. Maantieteellisesti yksin jättämistä on havaittu eniten
Savo-Karjalassa ja pääkaupunkiseudulla. Työnantajatyypeittäin tarkasteltuna yksin jättämistä ovat havainneet eniten yksityiset työnantajat ja
seuraavaksi eniten kuntatyönantajat. Valtiotyönantajat eivät ole havainneet sitä lähes ollenkaan.
Kun ulkomaalaisista kokemusta omaavien työnantajien vastauksia
analysoidaan, niin eniten nimittelyä esiintyy keskisuurissa työpaikoissa,
mutta niistäkin vain joka 7. työnantaja on havainnut nimittelyä. Yli
70 % kaikista ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on
valinnut, vaihtoehdon ei esiinny ongelmia ollenkaan. Maahanmuuttajatutkimuksissa on saatu aivan päinvastaisia tuloksia: maahanmuuttajista yhtä moni raportoi, että ongelmia on (ks. esimerkiksi Jaakkola
2000)
Onnettomuudet kielitaidon puutteellisuuksien vuoksi ovat onneksi
yksittäisiä. Jälleen työpaikan koolla on merkitystä ja tämän kysymyksen
kohdalla siten, että mitä suurempi työpaikka, sitä varmemmin on valittu
”ei ollenkaan” onnettomuuksia. Toimialoittain Varsinais-Suomen ja
Pohjois-Suomen vastaajat ovat antaneet suhteellisesti vähiten ”ei ollenkaan” -vastauksia.
6.7.2

Haastatteluissa integroituminen jakaa mielipiteitä

Haastatteluissa integroituminen jakaa mielipiteitä. Joidenkin haastateltavien mukaan maahanmuuttaja ei integroidu koskaan. Päinvastaisen
kannan esittäjien mukaan ulkomaalaisten rekrytoinnit ovat niin hyvin
valmisteltuja, että jo valmisteluprosessi saa aikaan sen, että ongelmia
integroitumisen suhteen ei synny. Joillakin aloilla on niin kova työvoimapula, että työnantaja katsoo, että toiset ottavat uuden henkilöstön
avosylin vastaan jakamaan ylisuuria työkuormia:
”Ettei ihan oikeasti maahanmuuttaja integroidu koskaan, jotenki mullon
semmonen olo. Mut kyllä monesti maahanmuuttaja myös itse tulkitsee väärin, että hän ei oo tasavertaisena, vaikka oiskin.” (H3)
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”Nää on aika hyvin valmisteltuja tämmöiset ulkomaalaisten rekrytoinnit. Et yleensä he tuo hyvin paljon positiivista tietonsa, kontaktinsa ja kulttuuritaustansa kautta. Joten meidän ihmiset on innokkaita toivottamaan
heidät tervetulleeks.” (H22)
”Kun on henkilöstöpula ja kollegat nääntyy työtaakan alla, niin sitten
kun saahaan ihmisiä jakamaan sitä yhteistä taakkaa, niin se koetaan helpotuksena. Et sikäli on ollu helppoa. Mitään erityisiä toimia ei ole tarvinnut
tehdä.” (H9)
Ajatellaan, että työpaikan ulkopuolinen yhteinen oleminen ja tekeminen tukee integrointia. Jos taas esimerkiksi vahingossa puhutaan sellaista kieltä, jota kaikki eivät ymmärrä, sen katsotaan heikentävän ingtegroitumista työyhteisöön. Joissakin paikoissa, vaikka on aktiivinenkin
rekrytointipolitiikka, ei ole koettu tarpeelliseksi kirjallisuudessa (ks.
esim. Scullion 2005) esiintyvää näkemystä, että ulkomaalaiset tarvitsevat enemmän huolenpitoa kuin suomalaiset. Toisaalla ajatellaan, että
työpaikan ulkopuoliseenkin elämään integroitumisen auttaminen edesauttaa työnteon sujuvuutta.
”No esimerkiks asunnon hankinta voi olla sellanen, jossa tota noin niin ulkomaalaisella menee helposti Suomessa sormi suuhun. Ja sitten kurssitetaan
niin, että ei ala jatkuva keskustelu sopimusehdoista.” (H22)
”Meil on jonkun verran työpaikan ulkopuolella tämmöstä [sosiaalia verkostoja], tosin se nyt on jotenkin sidottu tähän professionaalisuuteen, tämmösii
yhteisii koulutustilaisuuksia ja joskus ihan tämmöstä, saatetaan mennä
ihan ilman mitään koulutustarkotusta iltaa viettämään, että siinä ulkolaiset on mukana kun muutkin.” (H5)
”Sillä lailla heidän työn ulkopuolisesta elämästään tiedä… Et sillä lailla tietysti, kun pieni porukka on, niin puhutaan jostakin asiasta... Mut ne
vaikeet ajat on jo takana ja he on sitten integrotoinut tähän yhteiskuntaan.”
(H5)
Kielitaito saattaa estää integroitumista, kuten käy ilmi alla esitetyistä
lainauksista:
”Teknisesti on varmaan helppo integroitua. Meillä on paljon ulkomaalaisia, eli materiaalit on englanniksi ja kokoukset pidetään englanniks ja näin.
Mutta että sitten on se toinen, työtaso on tietysti sitten se, että kyllä me jo
enimmäkseen muistetaan puhuakin täällä englantia, kun ollaan kokouksissa tai esimerkiks, kun on tässä avokonttorissa, niin sekin on poissulkevaa,
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kun puhutaan suomea. Et kyllähän meilläkin tapahtuu niitä lapsuksia, et
me enmmistö, ni sit kerrotaan jotain viikonlopputapahtumaa niinhirveen
usein suomeks keskenään. Et se jo pois sulkee sua.” (H21)
”Itse työntekoon se [integroituminen] ei yleensä oo ollu mikään ongelma,
et ne on haettu tiettyyn, missä muu tukeva, se lähin ja tärkein minimiympäristö puhuu sitä kieltä, et se työ sujuu. On ollu joitakin pieniä ongelmia
näissä laajemmassa kanssakäymisessä. Et tulee ryhmittymiä, tämä kyseinen
henkilö liikkuu sitten suppeammassa ryhmässä kun ehkä muut.” (H2)
Ulkomaalaistaustaiselta toivotaan avarakatseisuutta. Myönnetään, että
suomalaiset eivät vielä ole kovin kehittyneitä interkulturaalisissa taidoissa, kommunikoinnissa eri kulttuurien välillä.
”Kylhän sit täytyy olla aika suvaitsevainen tät suomalaist junttii kohtaan
kans sitte. Et kyllä se vaan niin on, et kylhän me ollaan vielä metsäläisii sillä lailla, et ei olla totuttu ulkolaisiin. Et ei ota suomalaisii liian tosissaan.”
(H10)

6.8 Kansainvälistymisen aiheuttama lisäkoulutustarve
lähinnä interkulturaalisia vuorovaikutustaitoja ja
kielitaitoa
Kansainvälistymiseen liittyvää täydennyskoulutusta selvitettiin kahdella kysymyksellä. Ensin vastaajat valitsivat erilaisten
vaihtoehtojen joukosta yhden tai useita vaihtoehtoja kansainvälistymiseen liittyvän koulutuksen sisällöksi koti- ja ulkomaiselle henkilökunnalle. Toisessa kysymyksessä työnantajavastaajat valitsivat vaihtoehdoista koulutusmuotoja, joita he tarjoavat.
Sisältönä tarjotaan pääasiasssa kielikoulutusta sekä interkulturaalisiin vuorovaikutustaitoihin liittyvää koulutusta, joten näitä valmiuksia ei ilmeisesti saada riittävästi perus-, toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. Toiminta ei kuitenkaan useimmissa
paikoissa ole kovin systemaattista tai strategialähtöistä, vaan
henkilöt itse valitsevat, mitä ehdottavat esimiehilleen.
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6.8.1

Koulutuksen sisältönä kielikoulutus, vuorovaikutus- ja
viestintätaidot

Kysymykseen ”Millaista kansainvälistymiseen liittyvää koulutusta tarjoatte koti- ja ulkomaiselle henkilökunnallenne?” olivat vastausvaihtoehtoina
– kielikoulutus
– vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin liittyvä koulutus
– kulttuurien tuntemukseen liittyvä koulutus
– kyky sietää erilaisuutta
– kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen liittyvä koulutus
– tieto suomalaisesta yhteiskunnasta ja viimeisenä
– emme tarjoa koulutusta.
Vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon.
43 % vastaajista oli valinnut vaihtoehdon ”emme tarjoa koulutusta”.
Kielikoulutusta tarjosi neljännes vastanneista työnantajista ja vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin liittyvää koulutusta reilu viidennes. Tarjotuista vaihtoehdoista eniten valittiin näitä samoja, jotka haastatteluvastausten analysoinninkin perusteella ovat asioita, joihin lisäkoulutusta
kaivataan. Reilu viisi prosenttia vastanneista työnantajista oli valinnut
vaihtoehdot ”kulttuurien tuntemukseen liittyvää koulutusta”, ”kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen liittyvää koulutusta”, ”kykyä sietää erilaisuutta” ja ”tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta”.
Kun vastausjoukkona tarkastellaan niitä työnantajia, joilla on kokemusta ulkomaalaisista henkilöstössään, nyt tai aiemmin, koulutusta tarjotaan hieman enemmän, vain reilu kolmannes on valinnut vaihtoehdon
”emme tarjoa koulutusta”. Runsas kolmannes tarjoaa kielikoulutusta ja
noin vajaa kolmannes vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, eli näyttäisi siltä, että kokemuksen kautta huomataan, että täydennys- ja lisäkouluttautumiselle on tilausta. Kulttuurien tuntemukseen tarjoaa koulutusta
kaksi kertaa enemmän työnantajia, reilu 14 %. Muitakin sisältöjä tarjotaan enemmän, 8 - 9 %.
Eniten koulutusta on tarjolla isommissa yrityksissä, palvelu- ja teollisuudenaloilla sekä pääkaupunkiseudulla ja Savo-Karjalassa. Yksityiset
työnantajat tarjoavat näihin taitoihin liittyvää koulutusta enemmän
kuin julkinen sektori.
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6.8.2

Henkilöstö päättää itse koulutusmuodoistaan

Koulutusmuodoista kyselyssä tarjottiin seuraavat vaihtoehdot:
– ostamme räätälöityä koulutusta koko henkilökunnallemme
– ostamme tiettyjä kursseja tietyille henkilöille
– tuotamme omaa koulutusta
– henkilökunta päättää itse, miten täydennyskouluttaa itseään
– henkilökuntamme ei ehdi täydennyskouluttautua työaikana.
Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja.
”Henkilökunta päättää itse, miten täydennyskouluttaa itseään” oli kyselyn annetuista neljästä vastausvaihtoehdoista suosituin, noin kolmannes
vastanneista työnantajista oli valinnut sen. ”Ostamme yksittäisiä kursseja tietyille henkilöille” oli seuraavaksi suosituin, joka neljännen työnantajan valinta. Joka viides oli valinnut ”tuotamme omaa koulutusta” tai
”henkilökuntamme ei ehdi täydennyskouluttautua työaikana”. Vähiten,
joka seitsemäs kyselyyn vastanneista, oli valinnut vaihtoehdon ” ostamme räätälöityä koulutusta koko henkilökunnallemme”.
Siitä joukosta, jolla on varhempaa tai nykyistä kokemusta ulkomaalaisista henkilöstössä, oli valittu lähes saman verran, joka kolmas oli valinnut
vaihtoehdot ”ostamme yksittäisiä kursseja tietyille henkilöille, ”henkilökunta päättää itse, miten täydennyskouluttaa itseään” ja ”tuotamme
omaa koulutusta”. Oman koulutuksen tuottaminen on siis tässä joukossa suositumpaa kuin kaikkien vastanneiden joukossa. Viisi prosenttiyksikköä vähemmän tästä joukosta oli valinnut vaihtoehdon ”henkilökuntamme ei ehdi täydennyskouluttautua työaikana”, eli tuntuisi siltä,
että kokemuksen myötä paitsi tarve kasvaa myös muodot vaihtuvat.
Yksityiskohtaisemmin vastauksia tarkasteltaessa käy ilmi, että ulkomaalaisiin liittyvän kokemuksen kasvaessa eniten koulutusta tarjoavia
on keskisuurten työnantajien parissa.
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7
Esimiestyön muuttuminen
ulkomaalaistaustaisten
alaisten myötä

Kyselytulosten mukaan ”ulkomaalaisten mukanaolo työyhteisössä on lisäänyt tarvittavan kommunikaation määrää” ja
”meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat tuoneet meille uusia yhteistyökumppaneita”. Haastattelujenkin mukaan kommunikaatio on tärkeää: Esimiestyössä sitä tarvitaan enemmän, ja sen
luonne muuttuu. Mikään ei ole enää itsestään selvää, minkä
vuoksi esimiestyö jämäköityy. Koska eri kulttuureissa esimiestyölle asetetaan erilaisia odotuksia, niin niiden erilaisuus aiheuttaa muutoksia myös haastatteluissa esiin nousseesen ”perinteiseen henkilöstön itsenäistä otetta olettavaan suomalaiseen
esimiestyöhön”. Tämä tulos on yhteneväinen Ropo et alin
(2005) esittämän ajatuksen ”esimiestyötä haastaa se, että työtä
suunnittelevan esimiehen edellytetään huomioivan asiantuntijoiden kokemuksen ja osaamisen sekä sallivan niiden edellyttämän vapauden työssä”. Haastatteluaineistossa vapauden tarve
tuli esille muidenkin kuin asiantuntijoiden työtä koskien. Ulkomaalaistaustaisten alaisten aiheuttamana esimiestyön vaativana muutoksena on, että esimiestyö muuttuu monimutkaisemmaksi eri kulttuurien aiheuttamien monien eri ulottuvuuksien
esiinnousun myötä.
¢ Esimiehellä on henkilösuhderooleissa Nurmen (2000) mukaan kolmenlaisia rooleja: Esimies on keulakuva, jolla on sosiaalisista tai juridisista syistä johtuvia edustusvelvollisuuksia. Esimiehen tehtävänä on
organisoida alaisten tehtäviä, seurata, kuunnella ja delegoida. Esimiehen
tehtävänä on toimia organisaation ulkopuolisten kanssa yhteistyössä.
Kysyttäessä haastateltavien näkemyksiä esimiestyön muuttumisesta,
kaikki haastateltava pitäytyivät alaisten johtamiseen liittyvässä katego-
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riassa, mikä varmaan onkin tärkeimpiä ja eniten aikaan vieviä rooleja.
Nurmen mukaan (2000) alaisten tehtävien organisointi, työnjaon ja vastuitten määrittely, tavoitteista sopiminen ja tulosten seuranta ovat sen
tyyppisiä tehtäviä, joihin on helppo järjestää erilaisia muodollisia menettelytapoja. Vastuu alaisista kuuluu esimiehelle. Epävirallisempi yhteydenpito on keskustelua, kuuntelua, innostamista, vaikuttamista, delegointia, maanittelua ja käskemistäkin. Henkilökohtaisen vaikuttamisen
taidot ovat tärkeitä paitsi yhdyshenkilötehtävissä myös alaisiin liittyvissä
epävirallisemmissa tehtävissä.
Esimiestyöhön liittyviä muutoksia selvitettiin kyselyssä pilottihaastattelujen perusteella laadittujen seuraavien väittämien avulla myös kyselyssä. Niiden kautta selvitettiin tarvittavaa kommunikaatiota ja sen
muutoksia (kaksi väitettä), esimiestyön autoritääristä ja demokraattista
luonnetta (kolme väitettä) ja alaisten itseohjautuvuutta sisäisen yrittäjyyden ajatuksen avulla (yksi väite).:
•
•

•
•
•

•

Ulkomaalaisten mukanaolo työyhteisössämme on lisännyt tarvittavan kommunikaation määrää
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat olleet aktiivisia keskustelijoita
Olemme joutuneet näyttämään ulkomaalaisille kädestä pitäen,
miten asiat meillä tehdään
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat odottaneet, että esimies
antaa käskyjä ja valvoo työtä
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat pitäneet hierarkian vähyydestä
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat sisäistäneet ajatuksen sisäisestä yrittäjyydestä

Väittämien vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä, samaa mieltä,
eri mieltä, täysin eri mieltä ja en osaa sanoa. Väitteitä analysoitiin työnantajatyypeittäin, maantieteellisten alueiden mukaan, toimipaikkojen
koon mukaan sekä toimialojen mukaan. Koska ulkomaalaisia on suomalaisessa työelämässä alle 55000 yli 331000 toimipaikassa, niin on
ymmärrettävää, että ulkomaalaisista kokemusta omaavia työnantajia on
vain kolmasosa tämänkin kyselyn vastaajista. Näihin väitteisiin oli kuitenkin otettu kantaa varsin vähän. Ehkä kyselyvastaajaksi on osunut
henkilöitä, joilla ei ole henkilökohtaista kokemusta ulkomaalaisen esimiehenä olemisesta, vaikka työpaikalla heitä olisikin.
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7.1 Haastatteluaineiston mukaan
kansainvälisyysulottuvuuden merkittävyys työyhteisön
toiminnalle vaikuttaa
¢ Esimiestyö muuttuu ulkomaalaisten alaisten myötä. Jokainen haastateltava oli ulkomaalaisen esimies. Lähes 60 prosentilla haastateltavista
oli nimenomaan Suomessa tutkinnon suorittanut ulkomaalaistaustainen alaisenaan. Esimiestyön muutoksia analysoitaessa on kuitenkin
hyvä muistaa, että haastateltavilla on erilainen näkökulma. Kuusi heistä
edusti ylintä johtoa, viisi henkilöstön johtamista ja loput olivat erilaisissa
keskijohdon tai johdon tehtävissä.
Esimiestyön muutoksiin vaikuttaa olennaisesti, kuinka olennainen
kansainvälisyysulottuvuus on firman liikeidean tai organisaation toiminta-ajatuksen kannalta. Olennaisesti esimiestyöhön vaikuttaa myös
se, onko ylin johto ulkomaalaistaustaista vai kotimaista. Asiat saavat
näissä eri tapauksissa aivan erilaisen merkityksen, kuten muutama haastattelun ote alla ilmentää. Esimerkiksi ammattiliitoille on uutta, että
toimitusjohtaja on ulkomaalainen, ei osaa kieltä eikä tunne kulttuuria.
Toisena esimerkkinä voi mainita tilanteen, jossa haastateltavan työnantajan edustajan yksikön tehtävänä on toimia globaalisti. Tällöin automaattisesti henkilöstön moninaisuus on etu. Asioista tiedetään monipuolisemmin ja erilaiset näkökulmat tulevat keskusteluun. Asioita kyetään kehittämään useammalta kannalta.
”Meijän ammattiliitolle oli aika mielenkiintoista, kun meillä oli englanninkielinen toimitusjohtaja, joka tietysti ei oppinu suomea ollenkaan. Mut
kyl sekin meni, vaik oli alussa vähän jännää.” (H7)
”Niin tää ulkomaalaisten mukana oleminen tässä firmassa on tärkee,
koska meidän palasemme on niin pieni globaalissa mittakaavassa, niin ainoo tapa onnistua on toimia hyvin verkottuneesti muitten maailmalla toimivien saman alan ihmisten kanssa, pysyä kärryillä siitä missä muu maailma menee ja tuoda sitä tietoa Suomeen.” (H22)
”Kyllähän globaalissa tiimissä on aina paljon edullisempaa se, että on
ihmisiä mahdollisimman eri puolilta maailmaa, että meidän pitää kattoo
tän Suomi-perspektiivin yli, eli ilman muuta siitä on hyötyä.” (H21)
”Meillähän on nyt firman johtoryhmässä tanskalainen. Vuosi sitten
meijän toimitusjohtaja oli engelsmanni. Ja täällähän nämä emon ulkolaiset
edustajat juoksee koko ajan. Että olemme joutuneet oppimaan, ettei se suomalaisuus olekaan ehkä niin kova juttu.” (H7)
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Esimies-alaissuhteen tärkein muuttunut seikka on, että esimiehen tulee
huomioida aktiivisesti kulttuuritausta ja se, että mikään ei ole itsestään
selvää. On esimiehen tehtävä tehdä se näkyväksi myös muille työyhteisön jäsenille, kuten seuraavista katkelmista käy ilmi. Usein väärinymmärryksiä luo jo se, ettei tiedosteta, kuinka paljon ilmaisutapoihin vaikuttaa huono kielitaito ja kulttuurin tuntemus, että kollegan tarkoitus ei
ole olla ilkeä, vaan hän vain ei osaa ilmaista itseään parhaalla mahdollisella tavalla tai hän on tottunut toisenlaiseen tapaan työskennellä. Tämän toisen tavan edut eivät ehkä avaudu ilman, että niistä keskustellaan
yhdessä.
”Et mis pitää huomioida, siin et työntekijät on erilaisia. Et musta se on yks
näkökulma, että ne on vähän erilaisia työntekijöitä taustansa vuoksi. Et esimiehen tehtävä on tuoda ymmärrystä muille työntekijöille, ett se johtuu siitä erilaisuudesta.” (H3)
”Et esimiehen tehtävä on ottaa esille, että asia voi tulla jotenkin kummallisesti toiselle työntekijälle, töksäyttäen tai väärillä sanoilla vaan siksi,
että on huono kielitaito ja oot epävarma itsestäs.” (H3)
”Et ihan tämmösistä praktisista asioista, että pyritään oikeesti oleen esimiehenä eri maalasille ihmisille niin tota.. oikeestaan mikään ei oo itsestään selvää. Et nyt kun meilläkin on tässä aika monta kulttuuria, niin me
just päädyttiin siihen, et me kirjoitetaan meijän tiimille sit tämmöset pelisäännöt, koska tapa hahmottaa kokouksia, emaileja, palautetta, kommunikaatiota on niin erilainen. Ettei tuu sitten sen takia niitä törmäyksiä, ettei
olla vaan keskusteltu, että Kiinassa tää menee näin ja Australiassa se menee
näin. Et kyllä se tota jatkuvasti a) vaikeuttaa b) rikastuttaa tätä.” (H21)
Me-hengen luomiseen työyhteisön sisällä voi joissain tapauksissa olla
merkitystä jo termin valinnalla, millä nimellä ulkomaalaistaustaisista
puhutaan, jos yritetään luoda me-henkeä.
”Jos sä kutsut ulkomaalaiseks, se on varsin poissulkevaa ihmisen itsensä mielestä. Jos sä oot asunu Suomessa parikyt vuotta, oot naimisissa suomalaisen
kanssa, niin on se varsin osottelevaaa, jos sä kutsut heitä ulkomaalaisiks.”
(H14)
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7.2 Työntekemisen ohjauksessa huomioitava aktiivisesti
kulttuuritausta
7.2.1

Kyselyaineiston mukaan ulkomaalaistaustaiset toivovat
autoritäärisempää johtamista

¢ Kyselyaineistossa selvitettiin esimiestyön muutosta seuraavin väittämin:
•
•
•
•

otal

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat odottaneet, että esimies
antaa käskyjä ja valvoo työtä.
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat pitäneet hierarkian vähyydestä.
Olemme joutuneet näyttämään ulkomaalaisille kädestä pitäen,
miten asiat meillä tehdään.
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat sisäistäneet ajatuksen sisäisestä yrittäjyydestä.
187

täysin samaa mieltä
samaa mieltä

184

186

183

Esimiestyyleistä

eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat sisäistäneet ajatuksen
sisäisestä yrittäjyydestä

Olemme joutuneet näyttämään ulkomaalaisille kädestä pitäen,
miten asiat meillä tehdään
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat pitäneet hierarkian
vähyydestä
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat odottaneet, että esimies
antaa käskyjä ja valvoo työtä

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Kuvio 6 Ulkomaalaisista kokemusta omaavien käsityksiä esimiestyyleistä

Koska kysymyksen kohdalla ei ole annettu erityistä vastausohjetta, kysymykseen ovat vastanneet nekin, joilla ei ole ollut ulkomaalaisia töissä.
Alla vertaillaan ensinnä kokemusta omaavien näkemyksiä ei-kokemusta
omaavien mielikuviin, joiden perusteella he ovat vastanneet. Sen jälkeen
väittämiä tarkastellaan kokemusta omaavien näkökulmasta.
Työntekemiseen liittyvien kokemusta omaavien ja mielikuvia omaavien käsityksissä on suuria eroja, kun verrataan samaa ja täysin samaa
mieltä olevien vastauksia tutkituista väitteistä. Mielikuvien perusteella
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100 %

ei oleteta, että esimies antaisi käskyjä tai valvoisi, mutta kokemusta
omaavilla on vankempi käsitys, että käskytystä ja työn valvomista oletetaan tapahtuvaksi. Sama ero näkyy hierarkian määrästä kysyttäessä ja
kun väitetään ”olemme joutuneet näyttämään kädestä pitäen, miten
asiat meillä tehdään”. Mielikuvia omaavien mukaan reilu 10 % luulee,
että sitä arvostetaan, kun kokemuksen perusteella vastanneista noin
40 % tietää, että näin on. Sisäisen yrittäjyyden käsitteen avulla pyrittiin
kysymään omatoimisuudesta ja itsenäisestä vastuunkannosta omaan
työhön liittyen. Sen kohdalla taas luullaan, että se on sisäistetty huonommin (5 %), kuin mitä se sitten on kokemuksen perusteella (24 %).

VÄITE

Kokemusta omaavien
kannalta

43 % valinnut TS /S;
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat
odottaneet, että esimies antaa käskyjä ja n= 187
valvoo työtä.
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat
pitäneet hierarkian vähyydestä.

12 % valinnut TS tai S;
n=368

l38 % valinnut TS tai S; 11 % valinnut TS tai S;
n= 184
n=362

Olemme joutuneet näyttämään ulkomaa- 45 % valinnut TS tai S;
laisille kädestä pitäen, miten asiat meillä n= 186
tehdään.
Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat
sisäistäneet ajatuksen sisäisestä yrittäjyydestä.

Vain mielikuvia omaavien
kannalta

24 % valinnut TS tai S;
n= 183

14 % valinnut TS tai S;
n=371
vain 5 % valinnut TS tai S;
n= 364

Taulukko 18 Työntekemiseen liittyvien kokemusta omaavien ja mielikuvia omaavien käsitysten
eroja

7.2.1.1

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat odottaneet, että esimies
antaa käskyjä ja valvoo työtä?

Vastausvaihtoehto

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

19

10,2

Samaa mieltä

62

33,2

Eri mieltä

47

25,1

Täysin eri mieltä

35

18,7

24
187

12,8
100,0

En tiedä
Yhteensä

Taulukko 19 Väite: ”Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat odottaneet, että esimies antaa käskyjä ja valvoo työtä.”
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Yli 40 % ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on valinnut samaa tai täysin samaa mieltä -vaihtoehdon, kun väitetään, että
meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat odottaneet, että esimies antaa käskyjä ja valvoo työtä – täsmälleen sama lukumäärä on valinnut eri mieltä
tai täysin eri mieltä.
Työnantajatyypeittäin tarkasteltuna vähiten samaa tai täysin samaa
mieltä ovat olleet valtiotyönantajan edustajat (31 %). Kunta ja yksityisen
sektorin työnantajat ovat kummatkin olleet hiukan keskiarvoa enemmän samaa tai täysin samaa mieltä.
Koon mukaan tarkasteltuna ulkomaalaisista kokemusta omaavista
työnantajista käsityksen menevät siten, että mitä pienempi toimipaikka,
sitä enemmän ollaan sitä mieltä, että ulkomaalaistaustaiset odottavat
esimiehen antavan käskyjä ja valvovan työtä.
Alueittain ei ole suuria eroja. Hämäläisistä työnantajista yli puolet
on tätä mieltä siinä missä savokarjalaisista ja keskisuomalaisista alle
40 % on tätä mieltä. Toimialoittain katsottuna palvelu- ja teollisuudentyönantajista noin 40 % on sitä mieltä, että ulkomaalaistaustaiset olettavan esimiehen käskyttävän ja valvovan, siinä missä jopa yli 50 % alkutuotannon työnantajista on tätä mieltä.

7.2.1.2

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat pitäneet hierarkian
vähyydestä – KYLLÄ!

Vastausvaihtoehto

Lukumäärä

Suhteelllinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

11

6

Samaa mieltä

59

32

Eri mieltä

35

19

Täysin eri mieltä

13

7

66
184

36
100

En tiedä
Yhteensä

Taulukko 20 Väite: ”Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat pitäneet hierarkian vähyydestä.”

Lähes 40 % ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on ollut
samaa tai täysin samaa mieltä, kun väitetään, että ulkomaalaiset ovat pitäneet hierarkian vähyydestä. Jotakuinkin saman verran on ollut myös
eri tai täysin eri mieltä.
Työnantajatyypeittäin tarkasteltuna käy ilmi, että tähän kysymykseen ovat vastanneet lähinnä yksityisen sektorin työnantajat, julkiselta
sektorilta noin puolet on valinnut ”en tiedä” vaihtoehdon. Kuntatyönantaja on vähiten samaa tai täysin samaa mieltä, vain kolmannes on va110
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linnut ko. vaihtoehdot. Valtiotyönantaja (44 %) ja yksityisen sektorin
työnantajat (45 %) ovat yli keskiarvon verran samaa tai täysin samaa
mieltä väitteen kanssa.
Koon suhteen kaikkien kokoluokkien mukaan on vastattu samaa
mieltä tai täysin samaa mieltä yhtä paljon. Sen sijaan kun tarkastellaan
koon suhteen eri tai täysin eri mieltä olevia, niin sitä enemmän ollaan eri
mieltä mitä pienempi yritys.
Toimialoittain tarkasteltuna eniten samaa mieltä tai täysin samaa
mieltä ovat olleet palvelutyöantajat, joista yli 40 % on valinnut näin, siinä missä alkutuotannon ja teollisuuden työnantajista noin kolmannes
on valinnut näin.
Alueittain tarkasteltuna ulkomaalaisista kokemusta omaavat eivät
eroa.
7.2.1.3

Olemme joutuneet näyttämään ulkomaalaisille kädestä pitäen,
miten asiat meillä tehdään

Vastausvaihtoehto

Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

24

13

Samaa mieltä

60

32

Eri mieltä

47

25

Täysin eri mieltä

37

20

En tiedä

18

10

Yhteensä

186

100

Taulukko 21 Väite: ”Olemme joutuneet näyttämään ulkomaalaisille kädestä pitäen, miten asiat
meillä tehdään.”

Lähes puolet ulkomaalaisista kokemusta omaavista on sitä mieltä, että
heille pitää näyttää kädestä pitäen, miten asiat tehdään. Valtiotyönantajan edustajista vain neljännes on ollut tätä mieltä ja he poikkeavat siten
muista työnantajista varsin paljon.
Koon mukaan tarkasteltuna ulkomaalaisista kokemusta omaavien
työnantajien vastaukset eivät eroa toisistaa.
Toimialoittain vastaukset eroavat siten, että alkutuotannon ja teollisuuden työnantajista lähes 60 % on väitteen kanssa samaa tai lähes samaa mieltä, kun palvelutyönantajista vain 44 %.
Alueittain tarkasteltuna pohjanmaalaiset ja pohjoissuomalaiset ovat
keskiarvoa vähemmän samaa tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa, siinä
missä pääkaupunkiseutulaiset, varsinaissuomalaiset ja savokarjalaiset ovat
keskivertoa enemmän väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä.

ESIMIESTYÖN MUUTTUMINEN ULKOMAALAISTAUSTAISTEN ALAISTEN MYÖTÄ

111

7.2.1.4

Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat sisäistäneet ajatuksen
sisäisestä yrittäjyydestä – EI!
Lukumäärä

Suhteellinen osuus (%)

Täysin samaa mieltä

10

5

Samaa mieltä

34

19

Eri mieltä

43

24

Täysin eri mieltä

22

12

En tiedä

74

40

Yhteensä

183

100

Taulukko 22 Väite: Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat sisäistäneet ajatuksen sisäisestä
yrittäjyydestä

Lähes neljännes ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on
ollut väitteen ”meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat sisäistäneet ajatuksen sisäisestä yrittäjyydestä” kanssa samaa mieltä, 36 % on ollut eri tai
täysin eri mieltä ko. väitteen kanssa. Yksityisen sektorin työnantaja
(27 %) ja valtiotyönantajan edustajat (25 %) ovat hieman enemmän tätä
mieltä ja kuntatyönantajan edustajat vähiten samaa tai täysin samaa
mieltä (20 %).
Toimialoittain tarkasteltuna palvelutyönantajat ova eniten samaa
mieltä ja alkutuotannon työnantajat vähiten.
Koon mukaan tarkasteltuna tulos on, että mitä isompi toimipaikka,
sitä vähemmän työnantajan edustaja on ollut samaa tai täysin samaa
mieltä väitteen kanssa.
Varsinaissuomalaisista työnantajista vain 11 % on ollut väitteen
kanssa samaa tai täysin samaa mieltä, siinä missä muiden alueiden erot
eivät ole suuria keskiarvoon 24 % nähden.

7.2.2

Työntekemisen ohjaus monimutkaistuu

Vaikka työnantajat lähtevät haastatteluissakin siitä, että persoona on
merkityksellisempi kuin muut asiat työnteossa ja työhön otossa, he kuitenkin tuovat esille selkeästi eroja ulkomaalaistaustaisten alaisten kanssa
tapahtuvassa esimiestyössä.
”Eri maissa käyttäytymisssäännöt on erilaiset. Ja sitte näillä on kaikilla
kymmenellä aika erilainen peroonallisuus, et mä sanoisin enemmän, että
nää persoonallisuudet ohjaa. Tottakai osa tulee varmaan sielä kansallisuuden myötä, mut ihan ihmisinä ovat erityyppisiä.” (H17)
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”Et he on ulkomaalaisia, et millainen persoona heillä on, koska nehän
linkittyy, tiedät.” (H21)
”No kyllähän kulttuurisidonnaisuus on, että arabimaista tulevat ei oo
tottunu tekeen töitä. Ja sitten taas joku vietnamilainen on tosi ahkera. Inkeriläiset ja venäläiset, et kylhän ne on tässä pärjännyt. Niitähän on monenlaisia latvialainen, se oli tosi fiksu nainen kyllä. Et kyl se on persoonakysymys ja kulttuurikysymys.” (H26)
Haastatteluaineistossa työnantajat puhuvat esimies-alaissuhteen muutoksista. Koko suhde tulee näkyväksi kulttuuristen erojen myötä. Esimieheltä vaaditaan paitsi erilaista jämäkämpää esimiestyötä myös interkulturaalista osaamista, että huomattuaan alaisensa erilaisen käsityksen
esimies-alaissuhteessa, hän osaa toimia itse toisin kuin ennen, alaisensa
oletuksista käsin. Ulkomaalaistaustaiset eivät ole tottuneet niin hienovaraiseen ohjaavaan johtamiseen, mikä meillä on tapana, vaan olettavat
selkeämpiä käskyjä tehtävänannoissa, mutta toisaalta ovat tottuneita vähemmän suoraan palauteeseen, kuin mitä Suomessa on tapana antaa.
Osa ulkomaalaistaustaisista myös olettaa itsestään selvästi tiiviimpää
valvomista ja eikä välttämättä tartu toimeen, jollei esimies suomalaisen
näkökulmasta ”vahdi”. Ulkomaalaistaustainen ei myöskään välttämättä
ole tottunut siihen, että hänellä on niin suuri päätösvalta siihen, miten
hän työnsä tekee. Vieras kieli työvälineenä myös vaatii, että tarkistetaan,
että tehtävät ja palaute on ymmärretty oikein, ettei kielivaikeuksien
vuoksi tule turhia viivästyksiä tai virheitä.
”Sun pitää ymmärtää sen ulkomaalaisen omasta kulttuurista, et miten siellä esimerkiks alaissuhde yleensä toimii. Jotkut asiat pitää hoitaa erilailla eri
taustasille ihimiselle. Ja toinen on sit se, et ihmiset puhuu vierasta kieltä,
minä ja alaiset. Et pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, et tehtävät ja
tavoitteet ja palaute on ymmärretty oikein. Et pyytää niitä kertomaan omin
sanoin, silleen et ne kokee sen keskusteluna, ei tenttaamisena. Meillä voi esimiestä haastaa positiivisesti. Tällainen koutsaava johtaminen ei oo kaikissa
kulttuureissa tapana. Pyytää ihmisiä antamaan ratkaisuvaihtoehdot johonkin juttuun. Ja jotkut kriteerit. Se on haastavampaa, joutuu käyttää enemmän aikaa siihen kun suomalaisten kanssa.” (H6)
”Et on näitä tiettyjä, just näitä sanomattomia mihinkään kirjottamattomia pelisääntöjä, mitä on suomalaisessa työyhteisössä opittuja. Suomalaisethan tykkää tehdä itsenäistä työtä ja suomalaisten kesken tiedetään myös, että
ei kannata mennä joka ikisessä asiassa neuvomaan, vaan pitää antaa semmonen tietty vapaus, liikuntatila hoitaa ne omat asiat. Et kukaan meistä ei tykkää, et joku toinen koko ajan neuvoo ja antaa tiettyjä käskyjä, vaan suoma-
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laisten kanssa pitää osata toimia tietyllä tavalla. Ja me kaikki tiedetään, et se
toimii näin. Et ulkomaalaisten kohdalla, niin tota ne vaatii ja odottaa, että
esimies on mukana siinä työssä ja vielä ohjeistamassa ja että esimies ei voi olettaa, että asiat hoidetaan, kun niistä vaan on sovittu, että sinä hoidat. Niin
tota siinä vaan odotetaan, että kerrotaan, että miten se hoidetaan myös. Et se
on aika iso ero.” (H11)
”Haastatteluprosessin tärkein vaihe on et toinen tajuu, et tehdään globaalisti töitä. Se on leivottu sisään kaikkiin prosesseihin, esimies-alaiskeskusteluihin, yrityskohtaisiin diversiteettitavoitteisiin.” (H21)
”Esimiestyö on jämäkämpää, oltava selvät, hyvät perustelut, argumentoitava, keskusteltava, puhuttava enemmän eikä vain jäpitettävä omassa
huoneessaan.” (H4)
”No onhan tää sanotaan, tää kreikkalainen, niin kyllähän hän on tavallaan semmoinen räiskyvä, että hänen kanssaan täytyy osata asioida.”
(H23)
”Niin tota, mutta että kyllä mä oon joutunu ihan uusiksi opettelemaan
palautteenantoa, että et ku mä oon mielestäni kauheen suora ja mä annan
mun palautteen, ja tässä se nyt tuli, niin sellanen suoruus ei ookaan käsiteltävä monessakaan kulttuurissa, vaan sun täytyy muotoilla se palaute hyvin
toisella tavalla, hyvin joko vertauskuvallisesti tai epäsuorasti, et suoruus sinänsä ei oo mikään arvo, mikä toimis, mikä taas Suomessa toimii.” (H21)
”Suomalaiset, sun ei tarvi tsekata, että jos sä annat jonku suomalaiselle
tehtäväks, ni sun ei yleensä tarvi tarkistaa, et onks se tehty. Et ku taas ulkomailla, niin sä ehkä joudut sen tarkistamaan useammin ainakin.” (H12)
Käytännön toimintatapoja joudutaan selvittämään enemmän kädestä
pitäen, haastateltavien mukaan sekä hyvässä että pahassa. Toisaalta sairastamiskäytäntöjen avulla ehkä yritetään lintsata, toisaalta työtä tehdään vuorotta ilman lakisääteisiä taukoja.
”Mut jotain sairasjuttuja, et miten niis sit toimitaan, mut ku nihin löytyy se
yhteinen käytäntö, niin ei siin sit mitään.” (H12)
”Mut monet heistä on tosi kiitollisii, et he on saaneet Suomesta töitä,
niin siis tosi kiva porukka johtaa. Nää ulkolaiset yrittävät tehdä sen työnsä
mahdollisimman hyvin kun ovat työtä saaneet.” (H12)
”Et joutuu vähän toppuutteleen, että hän tekis töitä vuorotta, ja sitten
ensimmäinen ateria viideltä. Että semmoisia ihmeellisiä tapoja näyttää olevan.” (H15)
Joitain ulkomaalaistaustaan liittyviä ongelmiakin syntyy. Vaikka kyselyaineiston perusteella suuria ongelmia ei ole työlupakäytännöissä, niin
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muutama haastateltava otti ne kuitenkin esille, kuten parista seuraavasta
katkelmasta käy ilmi:
”Tiettyjä tämmöisiä työlupa-asioita jollain ja kenellä mitäki. Mut mä oon
joutunu taas niissä maissa aina hakemaan ne työluvat, niin mä, mulla on
taas sympatioita siihen.” (H12)
”Mut semmoset just, jotka tulee töihin ja tuota yrittää niitä työlupaa ja
passii ja kaikkii saada näit kuntoon, ni en mä usko, et ne on työnantajalla
mitenkään hallussa.” (H3)
Omat ongelmansa syntyvät myös siitä, jos käytetään ulkomaalaisia pitkäaikaistyöttömiä. Etuna olisi, että heillä olisi hyvä koulutus, mutta haitaksi muodostuu jatkuva perehdyttäminen ja toisaalta eroahdistus, kun
työnteon loppu on lähenemässä.
”Työllistettävien käytössä on aina se eroahdistus hirveen voimakkaana. Et
voi sanoo, et ku ottaa työllistetyn, pari ekaa kuukautta on sitä, että heitä
joudutaan perehdyttämään työhön ja opastamaan ja kouluttaan ja pari
viimeistä kuukautta jo menee siihen, et ihminen alkaa voida huonosti,
ku tietää, et se kymmenen kuukauden työllistämisjakso loppuu. Ja melkeen
kaikille tulee siinä jotain, mielenosotusta ja muuta. Tietysti siinä on myös
etunsa, tosta henkilökunnasta pääsee eroon, jos ne on kauheen vaikeita.”
(H14)
Erilaiset hierarkiset asemat eri kulttuureissa tulevat näkyviksi. Radikaalein haastattelusta esiin noussut asia oli lääkärin ammatin kohdalla.
”Kulttuuritaustan aistiminen ja haistaminen on tärkeetä. Esim. Venäjällä
lääkäri on suurin piirtein jumalasta seuraava ja mennään takki reuhuten
paikasta toiseen ja tiedetään ja osataan kaikki. Tällöin joutuu opastaan,
että suomalaisessa työyhteisössä lääkärit ja hoitajat ovat tasavertasia ja lääkärin tulee kuunnella hoitajia heidän oman ammattialansa asiantuntijoina ja potilaisiin tulee suhtautua palvelevasti ja kunnioittavasti eikä mihinkään hallintoalamaisiin.” (H5).
Harva haastateltavista kertoi, miten kulttuuriosaamista hyödynnetään
itse työtehtävien teossa. Yksi heistä jopa nosti esiin, ettei sitä hyödynnetä
päivittäisessä työssä:
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”Joskus voidaan kyllä keskustella ja kuulla siitä, et miten asioita hoidetaan
jossakin Venäjällä tai Irakissa taikka Virossa tai jotain muuta. Mut että ei
se semmosessa päivittäisesssä työssä kyllä näy.” (H26)
”Välillä on ihan mielenkiintoista verrata ihan ammatin sisältöjä, millaiset työehtosopimusasiat tai säädökset on muualla.” (H19)
”Ne on tuonu sen, et joitain asioita kyseenalaistetaan, mitkä meille tuntuu itsestään selvyyksiltä. Ja se helpottaa huomaamaan, ett asioita voi katsoa
eri tavoilla ja se on kansainvälisen markkinoinnin tekemisen kannalta ehdoton edellytys. Et samalla kun joku näkee meidän normaalin kulttuurin
erilaisena, niin me havaitaan se myös markkinoilla ja päästään parempiin
tuloksiin.” (H6)
Kulttuuritaustojen monimuotoisuus tuo oman pikantin lisänsä esimiestyöhön. Esimiestyöstä tulee vaikeammin hallittavaa, mutta toisaalta
kulttuurien monimuotoisuus on myös rikkaus sosiaalisesti. Uusia asioita
nousee esille, kuten uskonnon, kielen ja aikakäsityksen merkitys.
”Tää on niin monimuotoinen eikä mitenkään helposti hallittava yhteisö,
koska tässä on niin monta kieltä ja kulttuuritaustaa et vaatii aika paljon
sellasta joustavuutta. Et mikään päivä ei ole sellainen kun odottaa. Mä en
voi koskaan olla aamulla varma, mitä sinä päivänä tapahtuu. Mut tärkeintä on osata ottaa asiat huumorilla ja pysyä itse rauhallisena.” (H14)
”Meillä on paljon valmennuksia siitä, et minkälaista on toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja kyl se vaikuttaa oikeestaan kaikilla tasoilla,
miten neuvottelet, interpersonal skills kun on erimaalasia ihmisiä samassa
ryhmässä, esimiestyöstä siinä kontekstissa.” (H21)
”Esimiestyö on aika vaihtelevaa. Mä oon pyrkiny viel palkkaamaan persoonia, et mun mielest on kiva et on sellasta kivaa särmää, mikä sopii työhön ja mikä sopii meille. Niin nehän on välillä sellasii päättömii ohjuksii,
jotka tuol singahtelee, et yritä sit saada kiinni.” (H12)
”Kyllä mä uskon et just semmoseks avoimemmaksi tuota nimenomaan kansainvälisemmäks et sitä semmosta nurkkakuntaistuusta, et semmosen tuulahduksenhan se tuo tänne meiän työyhteisöön ilman muuta. Et me päivittäin pystytään puhuun englantia ja kuullaan erilaisista kulttuureista olevien ihmisten tavoista ja näin tutustutaan niihin. Et se on semmoinen virkistävä juttu.” (H19)
”Aika paljon, täähän on sillä lail tosi värikäs tää ja ja mä itse nautin,
että on näit eri kuluttuureita. Se tuo tähän meidän koko työyhteisöön semmost kivaa väriä. He on aika puheliaita ja ulospäin suuntautuvia ja heil on
sellaiset keskieurooppalaiset käytöstavat, ottavat toisia huomioon, ovat elosia
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ja välittömiä. He on semmosii omatoimisia ja aloitekykysiä. Et se kanssakäyminen on aika tiivistä. Tehdään töitä tiiviisti yhdessä, sillä lailla tiiminä. Ja ulkomaalaisten henkilökohtaset asiat tietää, et kuka on ollu ultrassa
ja kenen vaimoi on siellä täällä.” (H12)
”Et he saa sit ne oman uskontonsa mukaiset lomapäivänsä ja siinä velvotetaan sit tekemään vuosittain materiaalia tänne firmaan niin joku tapahtuma siit omasta kulttuurista samalla, et ne tulis tutuiksi.” (H20)
”Et mun mielestä se mentaliteetti ja se aikakäsitys.” (H12)
”Et kyllä aikakäsitys on sellainen, josta käydään jatkuvasti kädenvääntöö.” (H20)
Kulttuuritaustan merkitys vähenee ajan myötä. Mitä kauemmin ollaan
yhdessä, sitä vähemmän kulttuuritausta vaatii erikoishuomiota. Organisaatio oppii ja henkilöt oppivat toistensa tavoille. Jos kaikki 12 alaista
ovat tulleet Suomeen joko kauan sitten tai Virosta, ei kulttuuriyhteystörmäyksiä tule.
”Ei siinä oikeestaan oo mitään. Hän on Virosta, niin eihän hänestä huomaa
yhtään, että on alkuperältään muualta.” (H16)
”Musta tuntuu, et nää on nyt niin jotenkin suomalaistunu nää meijän
ulkomaalaiset, että tämmösessä työyhteisötyöskentelyssä, niin en mä sitä
enää osaa mitenkään aistia.” (H5)
”Muilla työntekijöillä en oo huomannut mitään ongelmaa tässä. Me ollaan totuttu ulkomaalaisiin.” (H9)
”Ei mitään muuotksia, et se on kyl menny ihan samalla tavalla.” (H1)
Esimiehen puutteellinen kielitaito vaatii luovuutta, jotta päästään ongelmien yli:
”No esimerkiks, jos työnjohtajan täytyy selittää jotain jollekin kaverille, niin
syntyy hyvin nopeasti semmonen rutiini, että hän tietää, että toi kaveri on
erityisen hyvä selittämään tolle kaverille. Niin silloin, jos työnjohtaja ei pysty suoraan selittämään, hän huolehtii, että toi toinen kaveri selittää oikein.”
(H7)
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7.3 Kommunikaatio lisääntyy ja monimutkaistuu
ulkomaalaisulottuvuuden myötä
Puolet ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on
sitä mieltä, että kommunikaation määrän tarve on lisääntynyt
ulkomaalaistaustaisten työssäolon myötä ja että toisaalta ulkomaalaistaustaiset ovat aktiivisia keskustelijoita.
Kyselyssä kommunikaation lisääntymistä selvitettiin kahden
väittämän avulla, joihin sai vastata valitsemalla vaihtoehdoista
”täysin samaa mieltä”, ”samaa mieltä”, ”eri mieltä”, ”täysin eri
mieltä” tai ”en osaa sanoa”.
• Ulkomaalaisten mukanaolo työyhteisössämme on lisännyt
tarvittavan kommunikaation määrää
• Meillä töissä olleet ulkomaalaiset ovat olleet aktiivisia keskustelijoita

7.3.1

Kyselyaineiston mukaan ulkomaalaisten mukanaolo työyhteisössä
on lisännyt tarvittavan kommunikaation määrää ja ulkomaalaiset
ovat olleet aktiivisia keskustelijoita – KYLLÄ!

täysin samaa mieltä

Kommunikaation määrä ja aktiiviset keskustelijat

samaa mieltä
eri mieltä
täysin eri mieltä
en tiedä

Meillä töissä olleet
ulkomaalaiset ovat olleet
aktiivisia keskustelijoita
Ulkomaalaisten mukanaolo
työyhteisössämme on
lisännyt tarvittavan
kommunikaation määrä
0%
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Kuvio 7: Ulkomaalaisista kokemusta omaavien käsityksiä kommunikaation määrän muutoksesta
ja ulkomaalaisten aktiivisuudesta keskustelijoina.

¢ Lähes puolet ulkomaalaisista kokemusta omaavista työnantajista on
valinnut samaa tai täysin samaa mieltä, kun väitetään, että ulkomaalaiset ovat aktiivisia keskustelijoita. Puolet ulkomaalaisista kokemusta
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omaavista vastaajista on myös sitä mieltä, että ulkomaalaisten mukanaolo on lisännyt työyhteisössä tarvittavan kommunikaation määrää. Eri
tai täysin eri mieltä on reilu kolmannes kummankin asian suhteen.
Kun asiaa tarkastellaan työnantajatyypeittäin, niin valtio- (69 %) ja
kuntatyönantajan (60 %) edustajien mukaan tarvittavan kommunikaation määrä on lisääntynyt eniten. Yllättävää on, että vain 40 % yksityisistä työnantajista on tätä mieltä.
Kun pohditaan, ovatko ulkomaalaiset olleet aktiivisia keskustelijoita, niin valtiotyönantaja (56 %) on keskiarvoa (50 %) enemmän sitä
mieltä, että ulkomaalaiset ovat aktiivisia keskustelijoita. Yksityisen sektorin työnantajat (40 %) ovat keskivertoa (33 %) enemmän eri tai täysin
eri mieltä väitteen kanssa, siinä missä kuntatyönantajan edustajat (29 %)
ja valtiotyönantajan edustajat varsinkin (13 %) ovat keskivertoa vähemmän eri tai täysin eri mieltä väitteen kanssa.
Toimialoittain tarkasteltuna palvelutyönantajat ovat vähiten samaa
tai täysin samaa mieltä kommunikaation määrän lisääntymisen suhteen. Heistä vain 40 % on tätä mieltä. Kun tarkastellaan ulkomaalaistaustaisen aktiivisuutta keskustelijoina, yksityisen sektorin työnantajat
(54 %) ovat puolestaan keskivertoa (49 %) enemmän väitteen kanssa samaa tai täysin samaa mieltä.
Koon mukaan tarkasteltuna ulkomaalaisista kokemusta omaavien
työnantajien vastaukset Sen sijaan koko on taas kerran merkittävä vastausten erilaistaja. Pienet työnantajat (68 %) ovat huomattavasti enemmän sitä mieltä, että ulkomaalaistaustaisten mukanaolo on lisännyt tarvittavan kommunikaation määrää. Yksityiselläkin sektorilla väitteen
kanssa samaa tai täysin samaa mieltä olevia on 52 %. Kuntatyönantajan
edustajat ovat keskivertoa (50 %) vähemmän väitteen kanssa samaa tai
täysin samaa mieltä (43 %).
Ulkomaalaisten aktiivisuudessa keskustelijoina koon mukaan tarkasteltuna vähiten samaa tai täysin samaa mieltä ovat keskisuuret
työnantajat (45 %) ja eniten samaa tai täysin samaa mieltä ovat pienet
työnantajat (59 %).
Alueittain tarkasteltuna Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla kommunikaation määrä näyttäisi lisääntyneen vähiten,
eniten Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Savo-Karjalassa. Keskustelijoiden aktiivisuuden kanssa eniten sama mieltä ollaan Pohjois-Suomessa,
jossa jopa 77 % vastanneista on samaa tai täysin samaa mieltä väitteen
”ulkomaalaiset ovat aktiivisia keskustelijoita” kanssa. Vähiten samaa
mieltä väitteen kanssa ollaan pääkaupunkiseudulla (40 %) ja Savo-Karjalassa (43 %).
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7.3.2

Haastatteluaineiston mukaan siirrytty keskinäisestä murahtelusta
aktiivista otetta vaativaan viestintään

Haastatteluaineiston mukaan viestintätyyli vaihtuu ulkomaalaistaustaisten tullessa työyhteisöön mukaan. Kommunikaation tarve lisääntyy,
mikä tuottaa haasteita kommunikaation toteutumiselle, silloin kun ollaan fyysisesti kaukana. Yhteisen kielen valinnasta tulee aktiivinen päätös. Itselleen vierasta kieltä käytettäessä väärinymmärrysten määrä kasvaa niin kollegojen kesken kuin esimiehen ja alaisen välillä. Esimiehen
tehtäväksi tulee ratkoa tähän liittyviä ongelmia. Yksi tällainen ongelma
on, että aina alainen tai kollega ei uskalleta tunnustaa, ettei hän ole ymmärtänyt. Yhteisössä täytyy panostaa sellaisen kulttuurin luomiseen,
että uskallus lisääntyy ja toisaalta esimiehen tehtäväksi tulee varmentaa,
että on ymmärretty niin kuin on tarkoitettu.
Haastatteluissa ei erikseen kysyttty kommunikaation määrästä tai
muutoksista, mutta aineistossa on runsaasti siihen liittyvää puhetta.
Monikulttuurinen toiminta vaatii jatkuvaa läheisempää yhteyttä,
joka ei haastateltavien mukaan ole luontevaa perisuomalaiselle työyhteisölle. Työskentelytapaa joudutaan muuttamaan kommunikatiivisemmaksi.
”Suomalaisethan usein keskenään hoitaa asiat vähän silleen murahdellen
parilla sanalla, niin tota… joutuu enemmän selittämään ja puhumaan ja
sopimaan ja tulkitsemaan ja tota sellasta. Et kyl se.” (H21)
”Tää monikulttuurisen henkilökunnan yhteiselo vaatii jatkuvasti kokoontumisia.” (H14)
”Erilainen kommunikointi. Et se luo siihen koko työskentelytapaan erilaisen muodon, että tääl kuitenkin tykätään olla vähän omis oloissaan.”
(H12)
Läheisyys ei kuitenkaan ole aina fyysisesti mahdollista, mikä aiheuttaa
viestinnän toteuttamiselle haasteita. Kun ollaan eri paikoissa fyysisesti
ja tavat ovat erilaisia, niin ilmeistä ja eleistä ei pääse aistimaan, missä
mennään.
”Et ensinnäkään he eivät fyysisesti istu kaikki Suomessa, jollon on ylimäärästä ainetta, järjestelyä ja jännitteitä tulee tota kaikkien kokousten pitämiseen, koska ne hoidetaan teknisillä välineillä sitte yli maan rajojen.” (H21)
”Ja se kulttuuri jo sinänsä, et miten niissä osallistutaan, niin tota on hyvin erilainen, kun suomalaiset on niin hiljasia, niin usein ulkomaalaiset
luulee, et me ollaan pudottu linjoilta, kun Suomen päässä mietitään.”
(H21)
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Viestintä toisaalta organisaatiosta ulospäin saattaa jopa myynti- ja
markkinointityössä helpottua, kun ”small talk” hallitaan paremmin tai
kun suomalaisen yrityksen myyjä onkin ostajakulttuurin osaaja.
”Hollantilaiselle ei tarvinnut opettaa liikekäyttäytymistä silleen kuin ujoille
suomalaisille. Et monesti ovat valmiimpia myyntityöhön ja kontakteihin.”
(H19)
”Et kun me yritetään päästä tonne Euroopan markkinoille, sit ku nää
ihmisetkin on ulkomaalaisia.” (H12)
Kun kaikki tai useimmat käyttävät itselleen vierasta kieltä ja kommunikoivat erilaisista taustoista lähtien, väärinymmärrykset ovat arkipäivää
ja esimiehen tärkeäksi tehtäväksi muotoutuu sen tarkistaminen, että ihmiset ymmärtävät asiat samalla tavalla. Tähän tuo oman haasteensa se,
että kaikki eivät uskalla tunnustaa, etteivät ehkä sittenkään ymmärtäneet.
”Et se on ollu ehkä mulle kaikista suurin haaste, et oikeesti pystyy kommunikoimaan sillail, et ihmiset ymmärtää sen samalla tavalla. Ja jokainenhan
lähtee omasta kokemusmaailmastaan. Ja sitku kuitenki osittain meil on hirveen korkea koulutustaso, mut sit on myös semmosia, joilla on heikko koulutustaso. Eli nää koulutustaustat on hyvin erilaiset. Et kulttuurit ja taustat
eroo ja sit nää työtehtävät ja niitten vaatimukset ja ihmisten koulutustaustat. Et esimerksiks, tämmöinen avainjuttu. Et vaikka kuinka puhutaan
henkilökuntakokouksessa, niin ihmiset ei uskalla välttämättä ees sanoa, että
ne ei oo ymmärtäny. Et ne asiat täytyy selittää niitten omissa pienryhmäkokouksissa ja hyvin konkreettisesti. Et ihmiset on hirveen eri tasoilla.”
(H14)
”Ja sit esimiehen tehtävä on huomata, että työntekijä on ymmärtävinään,
vaikkei se ymmärräkään. Et aina pitää kysyä ja tarkistaa asia.” (H3)
”Et ulkomaalaisil ei oo rohkeutta kysyä, jos ei ymmärrä.” (H3)
”Ei joskus tulee ihan selviä, että tää ulkomaalainen ei ymmärtänytkään. Ja sit tää italialainen erityisesti, kun on niin vikkelä, niin ei malta
edes kuunnellakaan. Että kun kerkee ees jotainsanoo, ni se huutaa joo joo ja
tekee just päinvastoin.” (H13)
”Pitää tiedostaa, että tota ei voi olettaa, että toinen ymmärtää kaikkia
niitä asioita, just näitä, mitkä jää sanomatta tai jotka sanotaan tietyllä tavalla ja tarkotetaan jotai tiettyä. Et pitää olla sillä tavalla eksplisiittisempi,
mitä puhuu ja käydä asiat tarkemmin läpi. Kommunikointi pitää miettiä
vähän tarkemmin.” (H6)
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Kielen valinnasta tulee aktiivinen päätös, joka pitämisessä on vaikea pysyttäytyä. Vaikka sovitaan, että puhuttaisiin englantia, niin kaikissa tilanteissa se ei ole luontevaa, joten siitä saatetaan lipsua. Joissain tapauksissa valitaan henkilökuntaa jopa pelkästään heidän harvinaisten kielten
taitonsa vuoksi, jotta voidaan palvella asiakkaita tai muuten toimia siinä
ympäristössä, jossa yritys toimii.
”Kun puolet henkilökunnasta on ulkomaalaisia, tää on aika mielenkiintoista tää, että työllistetyissä on niin paljon maahanmuuttajia. Et osittain me
halutaan, et osataan kieliä, se on tärkeetä meidän asiakkaille. Mut oikeestaan, saa korkeempitasosta työvoimaa ku ottaa maahanmuuttajia. Mut ei
mekään oteta, jos ei osaa suomea.” (H14)
”Ulkomaalaiset on muuttanut työyhteisöä ainoastaan, niin kieli, mitä puhutaan, kaikki materiaalit, tiimin sisällä ja kahvilla puhutaan englantia.”
(H6)
”Mut et kyl sitä silti vielä tapahtuu, että kyllä osa ulkomaalaisista varsikin tota muualla kun Helsingissä kokee olonsa kummalliseks, kun jossain
palaverissa saatetaan hirveen pitkään puhua suomea. Et ihan semmoset perusasiat unohtuu, et sehän on hirveen poissulkevaa, jos ei sul o suomen kielen taitoo, et sitten puhutaan.” (H21)
”Monet sanoo, et se on tosi kiva asia. Mut kylhän sit, jos meil on tällasii
yhteisii tilaisuuksii, niin sitten tää muuki väki, niin ulkomaalaiset on toisel
seinällä ja suomalaiset toisel seinäl. Alussa. Varsinkin sit ne, jotka ei oo heidän kanssaan koko ajan tekemisissä. Ja sit suomalaisetki vähän arastelee sitä
kielel puhumista, vaik näistäki monet opiskelee suomen kieltä kans ja ois
ihan valmiita puhumaan sitä. Mut kaikki pikkuhiljaa tottuu toisiinsa.”
(H12)
”Et jos tilas on yksikin ei-suomalainen, niin kaikki suomalaiset puhuu
sillon englantia. Et se on yksilön kunnioittamista, et hei, me halutaan et sä
oot mukana.” (H6)
Sähköpostikieleksi usein valitaan englanti organisaatioissa, joissa kansainvälinen ulottuvuus on tärkeä joko asiakkaiden tai omistajan vuoksi
tai jostain muusta syystä. Joskus esimies joutuu kääntäjän työhön, jos
hän haluaa, että kaikkien on mahdollista osallistua sähköpostikeskusteluun. Joskus taas valitaan, että kaikille alaisille ei anneta kaikkea tietoa,
vaan oletetaan, että osa henkilöstöstä pärjää tiivistelmillä.
”Firman täytyy tietosesti sopia esimerkiks email-kielestä ja materiaalikielestä. Nyt mä asioin englanniks, se on ihan perusasia….” (H21)
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”Sähköpostia, niin jatkuvasti pitää, kun mä vastaan niihin englanniksi, niin mä käännän sen keskustelun englanniks, koska jossain vaiheessa se
keskustelu päätyy semmoselle henkilölle, joka ei oo suomalainen, jonka pitäs
osallistua siihen, ja se on mahdotonta, jos kaikki se pitkä keskustelu, mitä on
aikaisemmin ollut, on tapahtunu suomeks. Eli se on ehkä sen valtakulttuurin muuttamista kansainvälisemmäks, käytännössä suomesta englantiin.”
(H6)
”Et se keskeinen informaatio, mitä me henkilöstölle keskushallinnosta
annetaan, ni me siitä tehdään myös sitte englanninkieliset lyhennelmät.”
(H22)
Englannin kielen valinta muuttaa myös koko käyttäytymiskulttuuria,
sillä englanniksi asioidaan eri tavoin kuin suomeksi.
”Se puhetapa siinä sitten ystävällistyy ja tota muuttuu kohteliaammaks,
kun englanti kielirakenteenakin on enemmän semmonen please ja could you
ja tällasta. Et lähtökohtana on koko ajan, että sulla on monikulturaalinen
se johdettava porukka, ja sillon se koko ajatusmaailma lähtee siitä.” (H21)
Kielen pitäminen suomena voi johtaa myös siihen, että kun alainen oppii suomen, hän vaihtaakin työtä. Näin oli tapahtunut, kun alaisella oli
ollut parempi pohjakoulutus, kuin mihin työhön hän oli päässyt huonon kielitaitonsa vuoksi.
”Ja kun oppii kielen, lähteeki muihin hommiin.” (H23, H16)
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LIITE 1
HAASTATTELUTEEMAT

Organisaation toiminta-ajatus/liikeidea, haastateltavan toimenkuva, organisaation henkilöstömäärä, liikevaihto. Toiminnan verkottuneisuus.
Kansainvälistymisdimension merkittävyys.
Ulkomaalaisten määrä, tehtävät, rekrytointikanavat, koulutus, työharjoittelu, oppisopimus, vaadittava kielitaito (suomi, ruotsi).
Rekrytointi: rekrytointikanavat, palkkausjärjestelmä, perehdyttäminen,
sitouttaminen.
Täydennyskoulutus: hyvän, osaavan ja tuottavan työntekijän määrittely,
henkilökunnan täydennyskoulutuksen muodot ja sisällöt, kansainvälistymiseen liittyvä täydennyskouluttaminen.
Työvoiman tarve ja OPM:n tavoite: ulkomaalaisten Suomessa tutkinnon suorittaneiden merkitys organisaatiollenne.
Esimiestyön muuttuminen: ulkomaalaistaustaisen esimiehenä toiminen, esimiestyön muutokset.
Työyhteisöön ja Suomeen integroituminen: helppous integroitua, työyhteisön muutokset ulkomaalaistaustaisten myötä.
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LIITE 2
Suomalaiset yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat

ULKOMAALAISTEN SUOMESSA TUTKINNON
SUORITTANEIDEN TYÖSKENTELY SUOMESSA
Arvoisa vastaanottaja,
Vastaajana olette tutkimuksemme onnistumiselle ensiarvoisen tärkeä! Toivoisimme, että ehtisitte vastata kyselyyn vaikkapa vain soveltuvin osin, vaikka teillä ei tällä hetkellä olisikaan ulkomaalaisia töissä. Sekin tieto on meille
tärkeä!
Käsissänne oleva kysely selvittää, millaisia kokemuksia ja näkemyksiä työnantajilla on ulkomaalaisten palkkaamisesta ja monikulttuurisen työpaikan
johtamisesta. Tämä tutkimus on merkittävä, sillä suomalaisten työnantajien
näkemyksiä ja kokemuksia 1990-luvulla alkaneeseen koulujen “massakansainvälistymiseen” liittyen ei ole aikaisemmin selvitetty.
Kysely on lähetetty noin 2000 suomalaiselle työnantajalle. Työnantajat on
valittu Tilastokeskuksen rekistereistä siten, että tulokset voidaan yleistää
koko suomalaiseen työnantajakuntaan. Tulosten yleistettävyyden analysoinnin vuoksi, tutkimusteknisistä syistä, lomakkeet on numeroitu. Yksittäisen vastaajan vastaukset eivät tule raportissa näkyviin.
Opetusministeriö toimii tutkimusten rahoittajana, sillä opetusministeriöllä
on tavoitteenaan moninkertaistaa niiden ulkomaalaisten määrä, jotka suorittavat tutkinnon Suomessa vuoteen 2008 mennessä. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helia ja tutkijana toimii
allekirjoittanut, kauppatieteiden tohtori Minna Söderqvist. Mikäli haluatte
lisätietoja tästä tutkimuksesta, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. Tutkimustulokset on tarkoitus julkaista syksyllä 2005.
Toivomme, että palautatte vastauksenne mahdollisimman pian oheisessa
valmiiksi maksetussa vastauskirjekuoressa. Kiitämme jo etukäteen arvokkaista tiedoistanne!
Ystävällisin terveisin
Minna Söderqvist
Kauppatieteiden tohtori (kansainvälinen liiketoiminta)
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu
Johdon assistenttien ja taloustoimittajien yksikkö
Mäkitorpanpolku 4
00620 HELSINKI
minna.soderqvist@helia.fi
p. 09 1489 0701
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LIITE 3
Ositekriteerit yksityisillä: 63 ositetta; 3 toimialaluokkaa, 7 maakuntaluokkaa ja 3 kokoluokkaa.
Toimalaluokat määritelty siten, että
TOL A ja B = alkutuotanto,
TOL C,D,E,F = tuotanto ja
TOL G,H,I,J,K,L,M, N, P ja Q = palvelut
Maakuntaluokat
Uusimaa ja Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi ja Satakunta
Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme
Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja PohjoisSavo
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Kainuu ja Lappi
Ositekriteerit kunnalla: 63 ositetta; 3 toimialaluokkaa, 7 maakuntaluokkaa ja 3 kokoluokkaa
Kunnalla ja valtiolla samat maakunnat
Vain kaksi kokoluokkaa
Toimialaluokiksi pyritty löytämään
Alkutuotanto (36200, 60400, 60500, 71300)
Teollisuus (10400, 50100, 51500, 51600, 52100, 53100, 56100, 56110,
60100, 70100, 70110, 70200, 70210, 70510, 70520, 70600, 70610,
72200 ja 72310)
Palvelut (muut Yritysrekisteri-lehden sivuilla 48 - 50 mainitut luokat)
Ositekriteerit valtiolla: 63 ositetta; 3 toimialaluokkaa, 7 maakuntaluokkaa ja 3 kokoluokkaa
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LIITE 3

LIITE 4
Pk-yrityksen määritelmä

Tekes soveltaa 1.1.2005 alkaen uutta komission suositusta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/
EY).
Pk-yritykseksi luetaan yritys, jonka
• henkilöstön määrä on alle 250 henkeä ja
• vuotuinen liikevaihto on enintään 50 milj. euroa tai tase enintään 43 milj. euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla.
Yritys on aina pk-yritys, kun se täyttää nämä molemmat kynnysarvot ja
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kun sen pääomasta tai äänimäärästä alle 25 prosenttia on toisen yrityksen tai julkisyhteisön hallussa.
Suuren yrityksen 25 prosentin omistus ei automaattisesti johda pkyritysaseman menettämiseen. Sen sijaan julkisyhteisön vähintään 25
prosentin osuudella omistama yritys ei pääsääntöisesti ole pk-yritys.
Pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euro laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla.
Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa laskettuna suosituksen edellyttämällä tavalla.
http://www.tekes.fi/rahoitus/yritys/pk.html/ 31.3.2005
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