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on erilaista, parempaa kuin Sak-
sassa. Olen erittäin tyytyväinen.”, 
hän jatkaa. He käyvät lomalla Etelä-
Saksassa noin kerran vuodessa, 
mutta koti on nyt täällä.

Jörg ei voi enää kuvitella muut-
tavansa takaisin Saksaan, elämä ja 
tulevaisuus ovat täällä.  Vanhemmat 
ja sisarukset asuvat saksalla edel-
leen, joten kyllä siellä lomailemassa 
tulee varmasti käytyä. Yhden suu-
ren eron Jörg vielä lisää saksalais-
ten ja savolaisten välillä. Tuo vanha 
sananlasku ”vastuu siirtyy kuuli-
jalle savolaisen avatessa suunsa” on 
vallalla myös työelämässä ja joskus 
se on aika turhauttavaa, kun yrittää 
saada vastauksia. Tuota taitoa Jörg 
ei ole omiensa sanojensa mukaan 
vielä oppinut hallitsemaan, mutta 
haastattelijan täytyy todeta, että 
kyllä se aika hyvällä mallilla on jo. 

Terveiset  
työnantajille
Ulkomaalaisen palkkaaminen saat-
taa olla riski työnantajan näkökul-
masta, mutta se pitäisi nähdä mah-
dollisuutena nähdä asioita tämän 
kautta myös eri näkökulmasta. Suo-
messa ja suomalaisilla on kova kie-
litaito, etenkin englantia osataan 
hyvin, mutta sitä ei uskalleta käyt-
tää. Jörg toteaakin: ”Olkaa roh-
keita ja palkatkaa maahanmuutta-
jia jo nyt, ennen kuin pahin työvoi-
mapula kaatuu päälle.”
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suomessa on jo useamman vuoden ajan maalailtu uhkakuvia tulevien vuosien työvoimapulasta ja nostettu 
esiin, että sitä helpottamaan tulisi suomeen saada muuttajia entistä enemmän suomen rajojen ulkopuolelta. 
Haastattelimme kahta Etelä-savossa asuvaa saksalaista, Jörg Hansmannia ja Cristian Kundtia. Kyselimme hei-
dän kokemuksistaan ja näkemyksistään suomeen muutosta ja täällä asumisesta.

Savolaistuneet saksalaiset
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vana johtajana
 » Perheeseen kuuluu vaimo ja 

kaksi lasta

Työn perässä  
Suomeen
Molemmilla miehillä oli Suomeen 
muuttaessaan työpaikka täällä val-
miina, joten siinä mielessä muutto 
oli helppo. Molemmat saapuivat 
Suomeen pimeimpään vuoden 
aikaan, josta  Jörg toteaa: ”Kun sel-
viää Suomessa talviaikaan, selviää 
mistä vaan.”.

Jörg on edelleen samassa työ-
paikassa kuin Suomeen tullessaan. 
Cristian tuli Suomeen alun perin 
lopputyötä tekemään ja sitä kautta 
sai määräaikaisen työpaikan. Nyt-
temmin hän on vaihtanut työnanta-
jaa ja on tässä välissä päässyt tutus-
tumaan suomalaiseen työvoima-
toimistoon ja heidän palveluunsa. 
Täytyy sanoa, että kummastut-
taa  kun, työvoimatoimistossa  oli 
todettu alkuun, että miksi haluat 
jäädä Pieksämäelle, muuttaisit Hel-
sinkiin.  Onneksi Cristian oli pitä-
nyt päänsä ja hän asuu edelleen 
Pieksämäellä. 

Kielitaito 
kaiken a ja o
Suomeen tulevat  maahanmuutta-
jat ovat korkeammin koulutettuja 
kuin esimerkiksi saksaan muualta 
muuttaneet, mutta tänne tulon 
kynnystä nostaa monesti suomen 
kieli.  Se ei ole maailman helpoin 
kieli opetella. Maahanmuuttajille 
lisämotivaatiota opiskeluun tuo se, 
että työskennelläksesi täällä sinun 
on hallittava suomen kieli. Tämä 
korostuu etenkin täällä Etelä-
Savossa, jossa valtaosan yritysten 
työkielenä on ainoastaan suomi.  
Mutta on myös Helsingissä tör-
mätty tilanteeseen, jossa Suomeen 
muuttanut reilu kolmekymppinen, 
kuutta kieltä puhuva, korkeakoulu-
tettu henkilö ei saa töitä, koska hän 
ei puhu suomea. 

Jörg sekä Cristian kommunikoi-
vat sujuvasti suomeksi. Jörg on ope-
tellut kielen itse sitä käyttämällä ja 
suoritti kielikokeen vuonna 2011. 
Omien sanojensa mukaan Jörg 
puhuu kotona suomea ja savoa. 
Cristian, vaikka kaksoiskansalai-
suuden omaakin, niin ei puhu-
nut suomea Suomeen muuttaes-
saan. Hän on käynyt työvoimatoi-
miston ohjaamana kielikurssin ja 
sen myötä suorittanut kielikokeen. 
Cristianin lapsista on kasvamassa 
kaksikielisiä.  Molemmat miehet 
sanovat, että puhumalla oppiminen 
on parasta mahdollista oppia. Har-
rastusporukoissa kieltä tulee tree-
nattua ihan huomaamatta. 

Jörg ja Cristian eivät ole koke-
neet syrjintää työelämässä vaikka 
välillä sanat ovat saattaneet mennä 
sekaisin. Ennemminkin on hyvän-
tahtoisesti naureskeltu kielivir-
heille.  Cristian heittää ilmoille 
ehdotuksen, että tulisi olla mah-
dollisista työskennellä kielikurs-
silla olon aikana, kurssiin kyllä 
kuuluu kahden viikon työharjoit-
teluaika, mutta se on melko lyhyt. 
Cristian toteaa, että maahanmuut-
tajilla on oikeus ensimmäisen kol-

men vuoden Suomessa asumi-
sen aikana käyttää tulkkipalveluja 
mm. sairaalassa asioidessaan. Oli-
siko tuota mahdollisuutta mah-
dollisuus laajentaa myös työpaik-
kahaastatteluihin. Näin ollen väl-
tyttäisiin mahdollisilta ymmärrys-
virheiltä puolin ja toisin. Kukaan ei 
halua antaa itsestään huonoa kuvaa 
ja jos tekee virheitä ymmärtämät-
tömyyden takia, voi kynnys nousta 
kielen opetteluun ja sitä kautta 
ymmärtämiseen.

Ennakko- 
asenteet
Jörg ja Cristian eivät ulkonäöl-
tään juuri katukuvasta erotu, sillä 
molemmat voisivat ulkonäkönsä 
puolesta olla suomalaisia. Tässä 
varmaan on yksi syy, että he ovat 
saaneet olla rauhassa myös yöelä-
mässä liikkuessaan. Kyseenalais-
tettu on oikeastaan se, että miten 
he voivat olla täältä ”kotoisin”,  jos 
ei osaa täydellistä suomea.

Saksassa 80-luvulla rakennus-
alalla ”kirottiin”, että puolalaiset 
tulevat ja vievät työpaikat. Tämä 
ilmiö osittain nostaa Suomessa nyt 
virolaisten suhteen päätään. Totta 
kuitenkin on, että tulevaisuudessa 
tuo alussa mainittu työvoimapula 
on todellisuutta, suomalaisten täy-
tyy tämä hyväksyä. Täytyy myös 
muistaa, että eivät ulkomaalaiset 
tee huonompaa työtä kuin suo-
malaiset. Jörg toteaa, että hän ei 
ole kokenut henkilökohtaista tor-
juntaa ulkomaalaistaustansa takia 
työelämässä. Cristianin työnantaja 
on monikansallinen yhtiö, jossa 
työskentelee ihmisiä monessa eri 
maassa ja eri kielillä,  joten ilma-
piiri on jo valmiiksi kansainvälinen. 

Eroja  
työelämässä
Kysyttäessä mitä eroja miehet 
näkevät suomalaisen ja saksalai-
sen työkulttuurin välillä, on vas-
taus hieman yllättävä. Suomen työ-
kulttuurissa on heidän näkemyk-
sensä mukaan matalampi hierar-
kia, joskus jopa liian matala, koska 
esimiehiltä saattaa kadota auktori-
teetti. Erona on myös se, että sak-
sassa on edelleen vallalla masku-
liininen ”Mies on herra talossa”- 
mentaliteetti työelämässä ja siellä 
on hyvin paljon hankalampi nais-
ten nousta johtaviin asemiin. 

Matalamman hierarkian ansi-
osta kenties Suomessa stressataan 
vähemmän kuin Saksassa. Jörg 
toteaakin, että alkuun hänestä tun-
tui, että hänellä oli jatkuvasti stressi 
päällä ja hän ihmetteli, että miksi 
kaikki muut ovat niin paljon rau-
hallisempia asioiden suhteen. 

Tulevaisuus?

Cristian toteaa, että päätös Suo-
meen ja Pieksämäelle muuttami-
sesta on osoittautunut oikeaksi 
ratkaisuksi. ”Täällä on nyt perhe, 
vaimo ja kaksi lasta sekä vasta 
ostettu omakotitalo. Elämä täällä 


