
Mitä maahanmuuttaja tekee museossa? 
Moniääninen museo 

 



1.  Maahanmuuttajataustaisten  
museotyö? 
(kysely museopostilistalle syksyllä 2011)  

 
Mitä kautta museoon on tultu työskentelemään 

  
Kulttuuriluotsi (1) 
Aikuisopisto (1) 
Työllistetty (1) 

Koulutetaan yhteistyötahojen kanssa (1) 
  
 



 Maahanmuuttajataustaisten museotyö?  
 Millaisissa tehtävissä työskennellään: 

•  Oppaana (4) 
•  Asiakaspalvelussa (2) 
•  Yleisöpalveluissa (1) 
•  Näyttelyvalvojana (1) 

•  Siistijänä (1) 

•  Vastaaja : ”museossa on ollut oppaana 1990-luvun lopulta lähtien 
yhteensä n. 10 maahanmuuttajataustaista harjoittelijaa.”  

•  Kaksi vastaajaa kuudesta kertoi, että maahanmuuttajataustaiset 
henkilöt ovat työskennelleet asiakaspalvelussa.   

•  Vastaaja : ”Museomme asiakaspalvelussa on määräaikaisessa 
työsuhteessa yksi maahanmuuttaja”  

•  Muita mainittuja työtehtäviä olivat: yleisöpalveluiden, näyttelyvalvojan 
sekä siistijän työ.  

 



Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallistuminen  
museoissa koettu tärkeäksi koska: 

Kielitaito 
  

Asiakkaille 
tarjolla oman 

kielen taitaja (2) 
  

Kieliosaaminen 
turisteille (2) 

   
  
  
  
 
  
 

 

Kulttuurien 
tuoma rikkaus 

Erilaiset 
näkökulmat (2) 

 
Maahanmuuttaja
taustaisten 
asiantuntijuus (1) 

Suvaitsevuuden  
kasvattaminen 

Kontaktit eri 
kulttuurien välillä 

(1) 
Museo 

avoimeksi 
ympäristöksi 

kaikille (1) 
Esimerkin 
antaminen 

omalla 
toiminnalla (1) 

Rasismin 
estäminen (1) 

 

Integraatio 
 
Kulttuurin sisälle 
pääseminen (1) 
 
Kulttuuriin 
tutustuminen (1) 
 
Integraatioon 
panostaminen(1) 
 
Museo 
kotouttajana (1) 
 



Miksi maahanmuuttajia ei löydy museon 
henkilökunnasta? 
  
•   ”Hakijoidemme joukossa ei ole ollut maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä, osin paikkakunnan luonteen vuoksi, osin varmaankin 
museoidemme sijaintipaikkakunnan voimakkaan 
suomenkielisyyden  vuoksi.”  

•  ”En näe aiheellisena korostaa jonkun muuttoa, etenkin kun termi 
on usein aivan perusteeton. Toisesta kulttuurista aikanaan 
tullutta nimitetään muuttajaksi jopa kymmeniä vuosia muuton 
jälkeen. Samoin Suomessa syntyneitä lapsia.” 

 



 
•  Keitä kurssilaiset saavat/voivat opastaa? 

•  Palautteet: museot, asiakkaat, opettajat 
•  Kurssilaisten oli löydettävä tie hyödyntää ‘erilaisuutensa’ 

voitoksi, heidän oli tehtävä jotain paremmin kuin mitä me 
museolaiset.  

•  Parhaimmillaan tämä johtaa jaettuun tietoon museon 
henkilökunnan ja kurssilaisen kesken. 



Mitä hyötyä on maahanmuuttajasta 
museossa? 
  
•  ”Koska museomme kohdalla on kyseessä myös merkittävä 

matkailukohde, on kielitaito erittäin tärkeää. Sijainnistamme 
johtuen alueella asuu paljon venäjältä lähtöisin olevia 
maahanmuuttajia ja sijainti näkyy myös turistivirroissa. Näin 
ollen on Venäjän kielen taito erittäin tärkeää.” 

•  ”Maahanmuuttajataustaisten ihmisten osallistuminen 
museotyöhön tavalla tai toisella rikastuttaa kaikkien kokemusta 
ja tuo erilaisia näkökulmia työhön monessakin mielessä.” 

•  ”Jos siis museo tarvitsee vieraan kulttuurin asiantuntijan, voi 
oikea henkilö hyvinkin löytyä ’maahanmuuttajien’ ryhmästä” 



•  Museot voivat tuoda hyviä esimerkkejä luonnollisista 
kohtaamisista ja estää rasismia osana niiden normaalia 
toimintaa. Museoiden yhteiskuntavastuu näkyy hienosti myös 
maahanmuuttajien kanssa erilaisissa projekteissa.  

 



Suomen maahanmuuttajat 

•  Suomessa asuu nyt n. 180 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä. 
Luku on kasvamassa ja ennusteen mukaan v. 2030 meillä tulee 
olemaan n.½ miljoonaa ulkomaalaistaustaista asukasta. 

•  Suurin osa Suomessa asuvista maahanmuuttajista on 
venäläisiä (nyt n. 60 000) ja virolaisia (nyt n. 30 000), vuonna 
2030 heitä ennustetaan olevan 100 000 (ven.) ja 60 000 (vir.) 

•  Kulttuurilla on osansa kotouttamisessa, hallituksen kesällä 2012 
hyväksymä valtion kotouttamisohjelma jossa taide on osa 
kotouttamista. 



Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2012-15 

•  ’Maahanmuuton lisääntyminen muuttaa myös museoiden 
toimintakenttää. Museoiden haasteena on vastata uusien 
asiakasryhmien odotuksiin ja ottaa huomioon yhteiskunnan 
muuttuminen niin toiminnassaan kuin kokoelmiensa 
kartuttamisessa ja tutkimisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
tukee Museoviraston kautta myönnettävillä 
innovatiivisuusavustuksilla museoiden hankkeita, joiden 
tavoitteena on monikulttuurisuuden edistäminen lisäämällä mm. 
museoiden mahdollisuuksia käynnistää ja toteuttaa uusia 
asiakasryhmiä palvelevia hankkeita.’ 

•  Mahdollistetaan OKM:n rahoituksella  
(Lisätiedot siitä miten tähän päästään ko. ohjelma sivut 27-28) 



Moniääninen museo 
•  Momu-ryhmässä on 7 kurssilaista jotka toimivat yhteistyössä 

museoiden ja yksiköiden kanssa suunnitellen museopalveluja 
maahanmuuttajille sekä muulle yleisölle. 

•  Kurssilaiset toimivat asiantuntijaroolissa maahanmuuttajan kokemuksen 
kautta, eivät pelkästään kansallisuutensa kautta sekä oman 
harrastuneisuutensa tai ammattinsa kautta.  

•  Tampereen kaupungin museopalveluista on mukana 10 museota tai 
yksikköä, sekä Työväenmuseo Werstas. 

•  Moniäänisen museon tärkein tavoite maahanmuuttajaryhmien kanssa  
on rohkaista heitä, sekä puhumaan suomea että toimimaan aktiivisesti 
yhteiskunnassamme. 



Maahanmuuttajat ja museo 

•  N.10% maahanmuuttajista pakolaistaustaisia – mitä muut? 
•  Museovierailut maahanmuuttajaryhmille, millainen opastus? 

•  Helppo tapa: lukuja ja uusia sanoja behavioristiseen malliin 
•  Miten tehdä tästä mielenkiintoisempaa? 

•  Paikallinen historia osana Tampereen kaupungin 
kotouttamissuunnitelmaa – kaksisuuntainen kotouttaminen 

•  Mitä museolla tarkoitetaan eri kulttuureissa ja keille se on 
tarkoitettu? Millainen on suomalainen museo? 

•  Museoiden tarve saavuttaa uusia kävijöitä, mutta onko meillä 
halu oppia asiakkaistamme/asiakkailtamme? 



Me ja muut –itse ja toinen  
(Leena Aaltonen/ Open Zone, Turun AMK) 
•  Toiseuttaminen  

•  Kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat 
»  Tutun ja vieraan, normin ja poikkeuksen välinen 

suhde 
»  Valtasuhde, jossa joku tai jokin ymmärretään 

paitsi erilaiseksi myös alemmaksi 
»  Miten puhua eroista vahvistamatta niitä? 

 (Löytty, O. (2005) Rajanylityksiä) 



Maahanmuuttaja kirjastotyössä – kirjaston ideaa 
etsimässä 
(Leena Aaltonen/Open Zone, Turun AMK) 

  Tavoitteena kaikkien kirjasto 

  tarvitaan kommunikatiivisempaa työotetta 

 ”lyhytsanaisuus, kuin saksella leikaten” 

   tarvitaan yksilöiden  ja yhteisöjen  osallistamista 

 vertaisopastoiminnan käynnistäminen ”kevyt 
kirjastonhoitajuus” ( ”kevyt museoasiantuntijuus”?) 

 maahanmuuttajataustaisten  kirjastonhoitajien 
koulutuksen käynnistäminen 

 täyden toimijuuden mahdollistaminen 



Maahanmuuttaja kirjastotyössä -monikulttuurisen 
kokoelman kehittäminen 
(Leena Aaltonen/ Open Zone, Turun AMK) 
 

•  ”Kirjasto on maailman kansikuva”  - mitä on museo? 
•  Kenen tarinan kirjaston/museon kokoelmat kertovat?  
•  Näkyykö yhteiskunnan monikulttuuristuminen 

kokoelmissa? Millainen suomalaisuus kokoelmiin on 
koodattu ja kuviteltu? 

•  Miten kokoelmat kuvaavat ”niitä toisia” maita ja 
kulttuureja, joihin maahanmuuttajilla on siteitä? 

 



Monikulttuurisen työyhteisön kehittäminen  
– haaste  henkilöstöjohtamiselle 
(Leena Aaltonen/Turun AMK) 
 

•  Neljä lähestymistapaa erilaisuuden johtamiseen 
•  Erilaisuutta vastustava johtaminen  
•  Tasa-arvoista kohtelua korostava johtaminen 
•  Erilaisuudesta businesshyötyä tavoitteleva johtaminen  
•  Erilaisuutta oppimismahdollisuutena korostava johtaminen 

»  Oppimisen kaksisuuntaisuus = monikulttuurisuus 
   Sippola (2007) 
»  Miten valmiita museoissa olemme oppimaan? 



Moniääninen museo: 
Mitä museossa voi tehdä? 
 
•  Perusasioiden selvittäminen: talon tapa toimia käy monesti 

kyseenalaiseksi. 
•  Työntekijöiden joustaminen, aikaa kurssilaisten kohtaamiseen on 

löydyttävä 
•  Kurssilaisten saavutettava luottamus museolaisten silmissä = 

museolaisten saavutettava luottamus kurssilaisten silmissä 
•  Museoissa on totuttu ‘opettamaan’, antamaan tietoa asiakkaille, nyt 

kuunnellaan asiakkaan tapaa käsitellä museossa esillä olevia asioita. 
•  Kurssilaiset ‘opettavat’ museolaisia, miten tavoittaa asiakkaita, miten 

katsoa näyttelyitämme ja miten toimia museoissa. 

 
  



Moniäänisen museon toiminta 

•  Opastuksia suomea opiskeleville: Luonnontieteellinen museo, 
Rupriikki, taidemuseo, Amurin työläismuseokortteli, Vapriikki 
(Tammerkoski ja ‘Vapriikki pähkinänkuoressa’ –paketti) 

•  Yhteistyö kirjaston kielikahvilan kanssa: Luentoalustukset 
aiheista Tampereen historia, Tampereen kulttuurielämä sekä 
Kaleva ja Kalevala. Samoja luentoja myös kesäyliopiston 
suomenkielen opiskelijoille. 

•  Museokaverikierrokset , nyk. Vauvaperheiden kierrokset 
museoihin. 

•  Espanjankielisiä opastuksia Rupriikissa 
•  Venäjänkielisiä opastuksia Vapriikissa 



•  Yleisöopastuksia näyttelyihin:  
 Onko totta? –taidemuseon juhlanäyttely, useissa taidemuseon 
näyttelyissä yleisöopastuksia v. 2011-12. 
 Luokaamme uusi maailma - Agitaatioposliininäyttely Vapriikissa 
 (venäjäksi ja suomeksi). 

 

 



•  Murder Mystery/ Murhamysteeri Amurin työläismuseokorttelissa 

 



•  Aikuisille suunnatut teemapäivät Muumilaaksossa 
•  Virkkaa koukuttava mediahahmo –työpajat Rupriikissa 
•  Kulttuuriperinnön ajokorttikurssi maahanmuuttajille – kurssilaisia 

mukana kouluttajina v.2011 ja 2012, tulossa uusi yhteinen 
toimintamuoto Moniäänisen museon ja Kulttuuriperintöyksikön 
kesken. 


