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MAAHANMUUTTAJAT JA MONIKULTTUURISUUS 
SOSIONOMIKOULUTUKSESSA

OSANA OPINTOJA:
• OPS:

• Innovaatioprojekti (10 op.)

• Opinnäytetyö (15 op.)

• Yksittäiset opintojaksot
• Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu (5op.)

HANKKEISSA:
• Esimerkkejä vuosien varrelta 





Opetussuunnitelma:

-Ei ole erillistä opintojaksoa 
maahanmuuttaja/monikulttuuri-
suus teemaan liittyen, mutta aihe 
integroituu sosionomin opintoihin 
eri opintojaksoihin sisällöllisesti ja 

oppimisympäristöjen avulla
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Innovaatioprojekti

• The aim was to find innovative ways to 
give asylum seekers a voice.

• to organize workshops, which would 
allow residents of the reception centre 
to draw, cut and glue, sow, mold or paint 
objects they lost as they fled their 
country of origin or on their way to 
Finland.



Voice of Asylum Seekers

https://voiceofasylumseekwordpress.com/
https://voiceofasylumseeker.wordpress.com/

https://voiceofasylumseeker.wordpress.com/
https://voiceofasylumseeker.wordpress.com/
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Esimerkkejä monikultuurisuuteen ja maahanmuuttoon 
liittyvistä opinnäytetöistä vuodelta 2016

1. Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden kokemuksia ryhmäkodin palveluista 

2. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodissa. Henkilökunnan näkemyksiä työstä 
monikulttuurisuuskasvattajina ja työhön liittyvistä haasteista.

3. Vapaaehtoisten motiivit vastaanottokeskuksien vapaaehtoistoiminnassa. 

4. Asunnottomat maahanmuuttajat neuvontapiste Ne-Rån asiakkaina. Kotoutumisen ongelmien 
ilmeneminen asioinneissa.

5. Maahanmuuttajaäitien kokemuksia ja näkemyksiä suomen kielen opetuksesta

6. Katutanssi kotoutumisen tukena 

7. ”Minulla on kotiolo heidän kanssa” Arabikielisten kristittyjen naisten kokemuksia arabikielisten 
seurakunnan merkityksestä heidän kotoutumisprosessissaan.



DPSS thesis

1. "Nice and Happy Feelings" : Supporting Mental Wellbeing of a Group of Substance Abuse Clients 
through Dancing and Drumming

2. Activities for Families in Reception Centers : Asylum Seeker Parents’ Experiences of Empowering 
Practice

3. Critical Exploration to Sex Work Related Stigma : Actualizing Libertarian Education with Pro-tukipiste
Based Peer Support Group and the Organization's Service Providers

4. The Best of Friends : An Educational Video to Support the Training of Volunteers in Cross-Cultural 
Communication

5. Green Care - Nature Assisting Integration of Aging Somali Women

6. Like-O-Meter Game : A Tool for Supporting the Integration of Immigrants

https://www.theseus.fi/handle/10024/101121
https://www.theseus.fi/handle/10024/100527
https://www.theseus.fi/handle/10024/97801
https://www.theseus.fi/handle/10024/82514
https://www.theseus.fi/handle/10024/82290
https://www.theseus.fi/handle/10024/81059
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Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu 
(15 op.) 

• Osaamistavoitteena:

Opiskelija osaa 
jäsentää erilaisia 
kulttuureita, 
elämäntapoja ja 
elämänkulkuja….

• 1. harjoittelu 



Vapaasti valittava opintojakso 

Käytännön kokemuksia maahanmuuttajatyöstä
(3 op.)
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- Sosiaalialan kaikki opiskelijat suorittavat vapaaehtoistoiminnan harjoittelun (5op.)

- Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen mallin taustalla on sosiaalipedagoginen ajattelu

- Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen mallin pedagogisena taustana oli puolestaan 
Service-Learning’n soveltaminen suomalaisessa korkeakoulukontekstissa. 
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Käynnissä olevat hankkeet (2015-)

Liaani:ssa kehitetään välineitä, jotka tukevat 

työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota, 
elämänhallintaa ja terveyttä (Niina.pietila@metropolia.fi)

Kepeli-hankeessa Kepeli-hankkeessa (2016-18) kehitetään 

kotoutumista edistäviä kehollisia ja pelillisiä menetelmiä 
maahanmuuttajien ryhmiin. Tavoitteena on luoda innostavia ja 
vaikuttavia menetelmiä, joiden yhteydessä sekä vahvistetaan 
suomen kielitaitoa ja yhteiskuntatietoutta että lisätään 
elämänhallintaa ja itsetuntemusta. 
(mai.salmenkangas@metropolia.fi)

mailto:Niina.pietila@metropolia.fi
mailto:mai.salmenkangas@metropolia.fi


Kepeli www.kepeli.metropolia.fi

Miten opiskelijat ovat olleet mukana Kepelissä?

Innovaatioprojekti yhdessä Kisakeskuksen kanssa, 
opiskelijat kehittivät harjoitteet:

Pohjantähti - lähimaastoon sijoittuva, Suomen kartan 
muotoon suunniteltu harjoitus, joka sisältää 
yhteiskuntatietouteen liittyviä, maahanmuuttajille sopivia 
tehtävärasteja.

Seitsemän veljestä - selkosuomelle käännettyjä pätkiä 
klassikosta, sisältää kirjaan liittyviä tehtäviä.

Bussiristeily - Itämeren risteilyn tyyliin toteutettu 
tutustuminen omaan paikkakuntaan bussilla (sisältää 
risteilyemännän, bingon jne.)

http://www.kepeli.metropolia.fi/


Kepeli www.kepeli.metropolia.fi

Pallas, L. kehitti visuaalisen 
arviointimenetelmän vähän suomea 
puhuville maahanmuuttajille. 

Arviointikohteena: suomen kieli, 
yhteiskuntatietous, itsetuntemus & 
ryhmätyötaidot

http://www.kepeli.metropolia.fi/


Kepeli www.kepeli.metropolia.fi

Jatkossa                   …hankkeessa 
kehitetään kohtauttamispajoja eli suomea 
opiskeleva maahanmuuttajaryhmä ja joku 
meidän sosionomi/ kulttuurituotanto/ 
fysioterapia opiskelijaryhmä kohtaavat 
Kepeli-harjoitteiden äärellä.

http://www.kepeli.metropolia.fi/


§ Opiskelijoita on osallistunut Kepelin
järjestämiin pelinkehityspajoihin ja 
menetelmäkoulutuksiin > myös kaikki 
läsnäolevat ovat tervetulleita mukaan!
yhteydenotot: Elisa Mattila,
Elisa.mattila@metropolia.fi

mailto:Elisa.mattila@metropolia.fi


Maahanmuuttaja ja 
monikulttuurisuus hankkeita 
(2009-2015)

1. KAMU

2. Etnovoimala

3. Kehollisuutta maahanmuuttaja 
työhön 

4. OSMOS



Luotiin vuoden kestäviä 
kaveripareja, joiden toinen 

osapuoli on sosiaalialan 
opiskelija (AMK) ja toinen 

erityisammattioppilaitoksessa 
opiskeleva maahanmuuttaja, 

jolla on diagnosoituja 
oppimisvaikeuksia. 

(Hankkeeseen osallistuvilla 
maahanmuuttajilla on erityisiä vaikeuksia 

kotoutua ja työllistyä suomalaisessa 
yhteiskunnassa.)





KAMU:ssa tuotettua materiaalia

http://kamu.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/12/vapaae
htois_KAMU_WEB.pdf

http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2014/12/vapaaehtois_KAMU_WEB.pdf


Oppiminen hankkeessa oli vastavuoroista. 
Sosionomiopiskelijat (AMK) oppivat 

• vapaaehtoistoimintaa
• asiakastyötä
• selkokielen käyttöä
• kulttuurisensitiivisyyttä 
• Saavat ohjauskokemusta 



Lisäksi KAMUSSA opiskelija oppi

• Erilaisia tapoja ja arvoja 

• Ihmiset ovat yksilöitä eivätkä vain kulttuurinsa edustajia

• Kohtaamaan/ratkaisemaan kommunikaation haasteita 

• Selkokielisyyden tärkeyttä

• Tuntemaan alalla työskenteleviä yhteistyötahoja

• Lainsäädäntöä ja palveluja

• Vastavuoroista oppimista….

Isona haasteena se, että monet opintojaksoista ovat valinnaisia, eikä monikulttuurisuuteen liittyviä 
sisältöjä tule systemaattisesti kaikille kovinkaan paljoa.
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Hanke tukee kolmansista 
maista Suomeen 
muuttaneiden, ei 

pakolaistaustaisten ja 
työmarkkinoiden 

ulkopuolella olevien 
maahanmuuttajien 

kotoutumista.
(2012-2013)
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Hankkeessa kehitettiin 
väkivallasta kärsineille 
maahanmuuttaja 
naisille suunnattu 
kehotyöskentelyryhmä, 
perehdytettiin 
ammattilaisia kehollisen 
työskentelyn 
lähtökohtiin ja ryhmän 
ohjaamiseen. Lisäksi 
ohjattiin koulutettavia
kehotyöskentelyryhmien 
vetämisessä työpaikalla. 





http://hyvinvointi.metropolia.fi/wp-
content/uploads/2014/03/kehotyoskentely_web.pdf



Opiskelijat osallistuivat 
monialaiseen 
(fysioterapia ja 
sosiaaliala) 
opintojaksolle
(vv, 3 op.) yhdessä 
työelämän edustajien 
kanssa.
(2013-2014)
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OSMOS-projektissa 
Metropolia 

ammattikorkeakoulun 
sosiaalialan koulutusohjelma 

ja Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston Itäinen 
perhekeskus kehittivät 

sosiaaliasemien 
sosiaaliohjausta 

maahanmuuttajataustaisille 
lapsiperheille. 

(2009-2011)



Maahanmuuttaja ja 
monikulttuurisuus hankkeita 
(2012-2015)

1. KAMU
Projektipäällikkö Mai Salmenkangas (mai.salmenkangas@metropolia.fi)

2. Etnovoimala
Projektipäällikkö Katja Ihamäki (katja.ihamaki@metropolia.fi)

3. Kehollisuutta maahanmuuttaja 
työhön 
Projektipäällikkö Merja Reijonen (merja.reijonen@metropolia.fi)

4. OSMOS
Projektipäällikkö Kaija Matinheikki-Kokko (kaija.matinheimo-
kokko@metropolia.fi)

mailto:mai.salmenkangas@metropolia.fi
mailto:katja.ihamaki@metropolia.fi
mailto:merja.reijonen@metropolia.fi
mailto:kaija.matinheimo-kokko@metropolia.fi


Linkit hankkeisiin
• KAMU http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kamu/

• Etnovoimala http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hyvinvointi-ja-
toimintakyky/etnovoimala/

• Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-
toimintakyky/kehittava-hanketoiminta/meneillaan-olevat-hankkeet/kehollisuutta-
maahamuuttajatyohon/

• Osmos http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kehittava-
hanketoiminta/aiemmat-hankkeet/osmos/

http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kamu/
http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hyvinvointi-ja-toimintakyky/etnovoimala/
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kehittava-hanketoiminta/meneillaan-olevat-hankkeet/kehollisuutta-maahamuuttajatyohon/
http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/kehittava-hanketoiminta/aiemmat-hankkeet/osmos/
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Mitä hankkeiden kautta voi oppia 
maahanmuuttaja työstä? 

Mitä pedagogisia ratkaisuja on käytetty ja 
mitä oppia saatu?



METATAIDOT

Elämänhallintataidot
- henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
- kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä

Osaamisenhallintataidot
- oppimisen taito
- aikaisempien tietojen ja kokemuksien hyödyntäminen
- kriittinen ajattelu
- elinikäinen oppiminen
- arviointitaidot

Tiedonhallintataidot
- tietokoneen ja -verkkojen käyttötaidot
- mediataidot (digitaalinen lukutaito)eli kyky hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa
- mahdollistavat erityisosaamisen hankkimisen nopeasti ja tehokkaasti
- auttavat prosessoimaan tietoa
- niiden puute on tietoyhteiskunnan suurin työterveysriski

Verkostoitumis-, kommunikaatio- ja ryhmätyötaidot
- vuorovaikutustaito
- kuuntelutaito
- suullinen viestintätaito
- kirjallinen viestintätaito
- kielitaito
- ryhmätyötaidot
- erilaisuuden ja moniarvoisuuden kautta osaaminen esille
- monikulttuurinen kompetenssi 
- aloitteellisuus, vastuullisuus ja päätöksentekokyky
Kyky luovaan ongelmanratkaisuun



Mitä pedagogisia ratkaisuja on käytetty ja 
mitä oppia saatu?

a.) Projektilähtöinen oppiminen (& yhteistoiminnallisuus)

b.) Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen malli 
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Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveysalan amk-opintoihin 
valmentava koulutus
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Kehitettävää!!!



Kiitos!
Eija.Raatikainen@metropolia.fi

mailto:Eija.raatikainen@metropolia.fi

