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Esipuhe

Tämän suunnitelman on ti lannut Suomen Kultt uurirahasto yhteistyössä sisä-
asiainministeriön ja jäljempänä mainitt ujen tahojen kanssa. Kultt uurirahasto 
perustetti  in vuonna 1939 yhdistämään kultt uurin avulla maata, joka oli vielä 
kansalaissodan jäljiltä jakautunut. Paitsi ett ä Rahasto on tukenut ti edett ä ja tai-
dett a, se pyrkii edelleen ehkäisemään jakolinjojen syntymistä yhteiskuntaan. 
Sisäasiainministeriö on puolestaan vastuussa maahanmuutt okysymyksistä sekä 
ulkomaalais- ja kotoutt amislainsäädännöstä. Maahanmuutt ajien nykyistä tehok-
kaampi osallisuus suomalaiseen yhteiskuntaan on sisäasiainministeriön keskei-
nen tavoite. Tällä hetkellä maahanmuutt o uhkaa jakaa suomalaisia eri leireihin. 
Ensinnäkin maahanmuutt ajilla itsellään on riski syrjäytyä ja kokea jäävänsä toi-
sen luokan kansalaisiksi. Toiseksi suomalaiset keskenään ovat erimielisiä maa-
hanmuuton ja kotoutumisen ongelmista – niin sanotun eliiti n ja kansan kuilu on 
levennyt enemmän kuin vuosikymmeniin.
 Kestävin tapa rakentaa yhteinen linja on varmistaa, ett ä Suomeen muutt a-
neet ulkomaalaiset kotoutuvat tänne hyvin. Kultt uurirahaston aiemmin ti laama 
selvitys osoitti  , ett ä maahanmuutt ajien kielikoulutus ei aina toteudu tehokkaim-
malla mahdollisella tavalla. Jos alkukartoitus ja tulosten arviointi  on puutt eel-
lisesti  järjestett y, kotoutett avat joko jäävät kurssikierteeseen tai eivät pääse 
omassa tahdissaan eteenpäin. Kielikoulutuksen työelämälähtöisyys on sinänsä 
vahvuus, mutt a se jätt ää opetuksen ulkopuolelle tärkeitä ryhmiä kuten koti äi-
dit. Koulutus- ja kotoutt amisvastuun jakautuminen eri hallinnonaloille haitt aa 
tarkoituksenmukaisen opetuksen järjestämistä, ellei hallinnonalojen yhteistyö 
toimi. 
 Kaikkien suomalaisten etu on, ett ä maahanmuutt ajat oppivat koti maisia 
kieliä mahdollisimman nopeasti  ja tehokkaasti . Siksi Kultt uurirahasto ja Svenska 
kulturfonden tarjosivat valti olle yhteistyötä koulutuksen uudistamisessa. Sisä-
asiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kultt uuriministeriö 
tartt uivat aloitt eeseen ja käynnisti vät yhdessä sääti öiden sekä Suomen Kuntalii-
ton kanssa Osallisena Suomessa -hankkeen, jossa kokeillaan joustavia ja järkeviä 
tapoja kotoutumiskoulutuksen järjestämiseksi. Hanke pohjautuu kotoutt amis-
lain uudistukseen ja sen sisältämään ns. kokeilulakiin, joka on parhaillaan edus-
kunnan käsiteltävänä.
 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hankkeen perustana on Jyväskylän 
yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen laati ma kehitt ämissuunni-
telma. Kyse on ainutlaatuisen perusteellisesta selvityksestä, joka kokoaa yhteen 
tämänhetkisen ti lanteen ongelmat ja niiden konkreetti  set ratkaisuehdotukset. 
Suunnitelman tekoa on ohjannut kehitt ämisryhmä, jonka puheenjohtaja on ollut 
professori Riitt a Pyykkö Kultt uurirahastosta. Koska suunnitelma sisältää hyödyl-
listä ti etoa kaikille kotoutt amisen parissa toimiville, olemme halunneet julkaista 



sen mahdollisimman laajalle yleisölle. Kiitämme lämpimästi  kaikkia suunnitel-
man valmistumiseen myötävaikutt aneita.
 Suunnitelmaa ryhdytään toteutt amaan noin kymmenessä kokeilukun-
nassa vuosina 2011–2013. Sääti öt ja ministeriöt rahoitt avat kokeiluun otett avia 
uusia tehtäviä yhteensä vähintään yhdeksällä miljoonalla eurolla. Lisäksi hank-
keessa käytetään työmarkkinoille suuntautuvien osalta työllisyysvaroja. Kokeilu 
katt aa sekä helposti  työllistett ävät, joiden pääsy työelämään nopeutuu, ett ä eri-
tyistä tukea tarvitsevat, kuten lukutaidott omat, ja myös lapset ja nuoret. Hank-
keeseen kytketään eri tavoin kansalaisjärjestöjen työtä.
 Vuonna 2013 arvioidaan kokeilun tulokset ja päätetään parhaimpien käy-
täntöjen vakinaistamisesta, jolloin kielikoulutus voidaan laajentaa koskemaan 
kaikkia maahanmuutt ajia. Kunnat eivät pysty kantamaan sen kustannuksia. Kou-
lutuksen tehostaminen säästää epäilemätt ä resursseja, mutt a ei ratkaise rahoi-
tusvajett a. Siksi jo seuraavassa hallitusohjelmassa olisi varaudutt ava merkitt ä-
vään valti on lisärahoitukseen.
 Poikkihallinnollinen yhteistyö ministeriöiden, sääti öiden, Opetushallituk-
sen ja Kuntaliiton välillä on toiminut erinomaisesti , koska osapuolilla on ollut 
yhteinen näkemys siitä, missä ongelmat ovat. Jos maahanmuutt ajien integraati o 
epäonnistuu, se tulee huomatt avasti  kalliimmaksi kuin ajoissa tapahtuva teho-
kas koulutus. Kansalaisten huoli tästä on ymmärrett ävä. Maan tapa Suomessa 
on, ett ä ketään ei jätetä ja heikommatkin pidetään mukana. Pitkällä tähtäyksellä 
se on ollut myös kaikkein edullisin tapa järjestää yhteiskunta. 

Helsingissä 27.11.2010

  Antti   Arjava    Ritva Viljanen
  yliasiamies    kansliapäällikkö
  Suomen Kultt uurirahasto  Sisäasiainministeriö



Tiivistelmä

Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke on perustett u kehitt ämään kokonaisval-
taisesti  maahanmuutt ajien kotoutumista. Hankkeen osapuolia ovat sisäasiain-
ministeriö (SM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), opetus- ja kultt uuriministeriö 
(OKM), Suomen Kultt uurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Suomen Kuntaliit-
to.  Hankkeen toimikausi on 22.3.2010–30.6.2013, ja sen kokonaiskustannukset 
ovat noin 10 miljoonaa euroa. Osallisena Suomessa -hankkeen tavoitt eena on 
luoda paremmat edellytykset maahanmuutt ajien kotoutumiselle. Hankkeessa 
luodaan ja kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja koulutuksen järjestämiseksi sekä 
kehitetään itse koulutuksen sisältöjä sekä alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa 
erilaisille maahanmuutt ajille kolmen kotoutumispolun mukaisesti : polku 1: työ-
markkinoille suuntaavat aikuiset maahanmuutt ajat, polku 2: erityistä tukea tar-
vitsevat aikuiset maahanmuutt ajat ja polku 3: lapset ja nuoret. Kotoutujia on 
erilaisia – kuten myös tarpeita.
 Hankkeen kehitt ämissuunnitelmasta vastaa Soveltavan kielentutkimuk-
sen keskus Jyväskylän yliopistosta. Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään ratkai-
suja kotoutumisen ja kotoutumiskoulutuksen kehitt ämiseksi. Nämä ehdotukset 
koskevat sekä kokeiluhankkeita ett ä pitkäjänteistä kotoutt amistyön kehitt ämis-
tä. Kehitt ämissuunnitelman neljä kulmakiveä ovat: jatkuva ja tavoitt eellinen oh-
jaus, poikkihallinnollinen ja moniammati llinen yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus 
ja joustavuus sekä kotoutt amistyötä tekevien asiantunti joiden ammatti  taito.
 Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään, ett ä kokeilulakihankkeissa kunnat, 
työhallinto ja kolmas sektori luovat yhteistyössä asiakaslähtöisiä ja kustannuk-
siltaan kokonaisedullisia kotoutumiskoulutuksen malleja. Kehitt ämissuunnitel-
massa esitetään kotoutumiskoulun rakenne, jossa lähtökohtana ovat oppimista 
tukevat pedagogiset ratkaisut sekä ohjaus elimellisenä osana koulutusta. Kou-
lutuksen järjestämisessä ja toteutuksessa otetaan huomioon sekä erityistukea 
tarvitsevat aikuiset (esimerkiksi koti äidit, luku- ja kirjoitustaidott omat) ett ä no-
peasti  koulutuspolulla etenevät (esimerkiksi akateemiset). Koulutuksen sisältöjä 
voidaan myös kehitt ää esimerkiksi alueen elinkeinoelämän painotusten mukaan 
tai viedä koulutus työpaikalle. Koti äiti en koulutuksen järjestämisessä huomioi-
daan myös lasten hoito ja kotoutt amistoiminta koulutuksen aikana. Kotoutumis-
koulutuksen kokonaislaatua ei ole toistaiseksi arvioitu. Kehitt ämissuunnitelmas-
sa on esitys kotoutumiskoulutuksen laadun (koulutuksen hankinta, resurssit, 
sisällöt ja vaikutt avuus) arvioinnista ja seurannasta. Kehitt ämissuunnitelmassa 
huomioidaan myös erikseen kokeiluhankkeiden laadun arviointi  ja seuranta kai-
killa kotoutumispoluilla.
 Lasten ja nuorten kotoutumisen kannalta olennaista on koulutuksen jat-
kumon takaaminen esiopetuksesta perusopetukseen, toiselle asteelle ja tästä 
eteenpäin. Lasten ja nuorten osalta kokeiluhankkeissa tulisi ennen kaikkea vah-
vistaa suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimista sekä oman äidinkielen oppi-



mista. Erityistä huomiota tulee kohdentaa myöhään tulleisiin 13–25-vuoti aisiin 
maahanmuutt ajanuoriin, joilta puutt uu perusasteen koulutus ja joiden sijoitt a-
minen koulutukseen tai työelämään on haasteellista. Toinen hyvin tärkeä ryhmä 
on varhaiskasvatusikäiset lapset. 
  Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään myös linjauksia eri toimijoiden am-
mati llisen osaamisen kehitt ämiseksi. Lähtökohtana on kokonaisvaltainen toimin-
takultt uurien muutos, joka edellytt ää vahvaa johtajuutt a ja laajaa ymmärrystä 
muutostarpeesta. 



  Sammanfatt ning

Utvecklingsprojektet Delakti g i Finland har grundats för att  integrati onen av 
invandrarna skall utvecklas på ett  övergripande sätt . Parterna i projektet är 
inrikesministeriet (IM), arbets- och näringsministeriet (ANM), undervisnings- och 
kulturministeriet (UKM), Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Finlands 
kommunförbund.  Projektets verksamhetsperiod är 22.3.2010–30.6.2013, och 
totalkostnaderna ca 10 miljoner euro.
 Målet för projektet Delakti g i Finland är att  skapa bätt re förutsätt ningar 
för invandrarnas integrati on. I projektet skapas och provas alternati va sätt  att  
ordna utbildningen, utvecklas utbildningens innehåll och handledning och 
rådgivning i initi alskedet för olika invandrare enligt tre integrati onssti gar: sti g 1: 
vuxna invandrare som går in på arbetsmarknaden, sti g 2: vuxna invandrare som 
behöver särskilt stöd och sti g 3: barn och ungdomar. Invandrarna är olika – så är 
också behoven.
 För projektets utvecklingsplan ansvarar Centralen för ti llämpad 
språkforskning vid Jyväskylä universitet. I utvecklingsplanen framläggs lösningar 
för att  utveckla integrati onen och integrati onsutbildningen. Dessa förslag gäller 
både pilotprojekt och långsikti gt integrati onsarbete. De fyra hörnstenarna 
för utvecklingsplanen är: en konti nuerlig och målinriktad handledning, ett  
tväradministrati vt och yrkesövergripande samarbete, utbildningens konti nuitet 
och fl exibilitet och yrkeskunnigheten hos de sakkunniga som ansvarar för 
integrati onsarbetet.
 I utvecklingsplanen framförs att  i utvecklingsprojekten skall kommunerna, 
arbetsförvaltningen och den tredje sektorn samarbeta för att  skapa 
kundvänliga, kostnadsförmånliga modeller för integrati onsutbildningen. I 
utvecklingsplanen framläggs en struktur för integrati onsutbildningen för 
vuxna invandrare, där utgångspunkten är pedagogiska lösningar som stöder 
inlärningen och där handledningen är en väsentlig del av utbildningen. Vid 
organiseringen och förverkligandet av utbildningen iaktt as både de vuxna som 
behöver särskilt stöd (ti ll exempel hemmamammor, analfabeter) och de som 
avancerar snabbt på utbildningssti gen (ti ll exempel de akademiskt utbildade). 
Innehållet i utbildningen kan också utvecklas ti ll exempel enligt näringslivets 
tyngdpunkter inom regionen eller utbildningen kan fl ytt as ti ll arbetsplatsen.  
Vid organiseringen av hemmamammornas utbildning iaktt as barnens dagvård 
och integrati onsverksamheten under utbildningen. Helhetskvaliteten på 
integrati onsutbildningen har hitti  lls inte utvärderats. I utvecklingsplanen fi nns 
ett  förslag om utvärdering och uppföljning av integrati onsutbildningens kvalitet 
(anskaff ande av utbildning, resurser, innehåll och eff ekti vitet). I utvecklingsplanen 
iaktt as också separat utvärdering av pilotprojektens kvalitet och uppföljning av 
alla integrati onssti gar.
 När det gäller barnens och ungdomarnas integrati on är det väsentligt att  
trygga utbildningens konti nuitet från förskolan ti ll grundskolan, ti ll andra stadiet 



och vidare. När det gäller barn och ungdomar borde man i pilotprojekten framför 
allt förstärka inlärningen av fi nska eller svenska som andra språk och inlärningen 
av det egna modersmålet. Speciell uppmärksamhet borde riktas på de sent 
anlända invandrarungdomarna på 13–25 år, som saknar grundstadieutbildning. 
Deras integrering i utbildningen och arbetslivet innebär en utmaning. En annan 
vikti g grupp är barn i förskoleåldern. 
 I utvecklingsplanen framläggs också riktlinjer för att  utveckla olika 
aktörers yrkesskicklighet. Utgångspunkten är en övergripande förändring av 
verksamhetskulturerna. Det förutsätt er starkt ledarskap och en bred förståelse 
av förändringsbehovet. 
  



Abstract

The Parti cipati ve integrati on in Finland project, implemented by a provisional 
law, was launched in order to holisti cally promote the integrati on of immigrants. 
The project partners are the Ministry of the Interior, the Ministry of Employment 
and the Economy, the Ministry of Educati on and Culture, the Finnish Cultural 
Foundati on, the Swedish Cultural Foundati on in Finland, and the Associati on of 
Finnish Local and Regional Authoriti es. The project term is 22.3.2010–30.6.2013, 
and project costs total approximately 10 million euro.
 The Parti cipati ve integrati on in Finland project aims at enhancing the 
prerequisites for the integrati on of immigrants. It develops and tests alternati ve 
ways of organising educati on, as well as developing the actual educati onal 
contents and initi al stage guidance and counselling off ered to diff erent immigrant 
groups in compliance with three integrati on paths: path 1 – adult immigrants 
seeking employment; path 2 – adult immigrants who need special support; 
and path 3 – children and adolescents. Diff erent immigrants have diff erent 
integrati on needs.
 The University of Jyväskylä Centre for Applied Language Studies is in charge 
of the project’s development plan. The plan proposes soluti ons for developing 
integrati on and related educati on, both regarding pilot projects and long-term 
development. The development plan’s four cornerstones are: conti nuous and 
goal-oriented guidance, cross-administrati ve and multi professional cooperati on, 
the conti nuity and fl exibility of educati on, and the professional skills of experts 
involved in the integrati on acti viti es.
 The development plan includes the proposal that, within the pilot 
projects implemented by municipaliti es, labour administrati on, and the third 
sector collaborati vely create customer-oriented integrati on training models with 
low total costs. The development plan presents an integrati on training model 
for adult immigrants, based on pedagogical soluti ons that facilitate learning, 
and on guidance as an integral part of educati on. Educati on is organised and 
implemented taking into account both adults who need special support (e.g. 
stay-at-home mothers, the illiterate) and those who progress quickly along the 
educati onal path (e.g. academic immigrants). Educati onal contents can also be 
developed according to e.g. the regional emphasis of industry and commerce, 
or training can be brought into the workplace. When organising training for 
stay-at-home mothers, their children are also provided care and integrati on 
acti viti es during the training. As the overall quality of integrati on training has 
not been evaluated so far, the development plan entails a proposal for its 
quality evaluati on and follow-up (acquisiti on of training, resources, contents, 
and impact/eff ecti veness). Moreover, the development plan considers quality 
evaluati on and follow-up separately in all of the pilot project integrati on paths.
 With regard to children and adolescents’ integrati on, it is essenti al to 
ensure the conti nuity of educati on from pre-school to basic educati on, upper 



secondary educati on, and so on. In these younger learners, the pilot projects 
should primarily promote learning in Finnish or Swedish as a second language, 
as well as in the immigrant’s mother tongue. Special att enti on should be 
paid to 13- to 25-year-old adolescents who have immigrated late and lack 
basic educati on: for them, fi nding a placement in educati on or working life is 
challenging. Another important group is consti tuted by children at the age of 
early childhood educati on. 
 Furthermore, the development plan proposes policies for developing 
diff erent actors’ professional competences. The point of departure is a holisti c 
change in operati ng cultures, which calls for strong leadership and a broad 
understanding of the need for change. 
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1.1 Osallisena Suomessa -hankkeen tausta

Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke on perustett u kehitt ämään kokonaisval-
taisesti  maahanmuutt ajien kotoutumista. Hankkeen osapuolia ovat sisäasiain-
ministeriö (SM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), opetus- ja kultt uuriministeriö 
(OKM), Suomen Kultt uurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Suomen Kuntaliit-
to. Hankkeen toimikausi on 22.3.2010–30.6.2013. Hankkeen kokonaiskustan-
nukset ovat noin 10 miljoonaa euroa. Sisäasiainministeriö, opetus- ja kultt uu-
riministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö rahoitt avat kokeiluhankkeesta noin 
puolet sekä Suomen Kultt uurirahasto ja Svenska kulturfonden yhdessä noin 
puolet. Suomen Kuntaliitt o tarjoaa hankkeelle asiantuntemustaan kunta-alasta. 
Kokeilusta säädetään osana hallituksen esitystä uudeksi kotoutt amislaiksi (HE 
2010).
 Hankkeessa hyödynnetään myös Euroopan sosiaalirahaston rahoitt amas-
sa ALPO-kehitt ämisohjelmassa (2008–2013) ja valti on ja pääkaupunkiseudun 
kunti en välisessä aiesopimuksessa (2011–2012) kehitett yjä maahanmuutt ajien 
ohjauksen malleja. Niin ikään hyödynnetään hallitusohjelman mukaista pilotti  -
ohjelmaa (2009–2010), jossa merkitt ävillä maahanmuutt oalueilla tai paikkakun-
nilla, joissa on vastaanott okeskus, toteutetaan pilotti  hankkeita maahanmuutt a-
jien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi.

1.2 Osallisena Suomessa -hankkeen tavoitt eet 

Osallisena Suomessa -hankkeen tavoitt eena on luoda paremmat edellytykset 
maahanmuutt ajien kotoutumiselle. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan vaihto-
ehtoisia tapoja koulutuksen järjestämiseksi sekä kehitetään itse koulutuksen 
sisältöjä sekä alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa erilaisille maahanmuutt ajille 
kolmen kotoutumispolun mukaisesti : 

Kolme kotoutumispolkua

Polku 1:  Työmarkkinoille suuntaavat maahanmuutt ajat 
 henkilöillä on työpaikka Suomessa tai henkilöllä on työllistymisen 

edellytykset

Polku 2:  Erityistä tukea tarvitsevat maahanmuutt ajat 
 koti äidit, henkilöt, joilla on vähäinen koulutustausta, luku- ja kirjoi-

tustaidott omat, oppimisvaikeuksiset, iäkkäät sekä muut erityistukea 
tarvitsevat

Polku 3:  Lapset ja nuoret 
 varhaiskasvatusikäiset lapset, oppivelvolliset lapset ja nuoret sekä 

oppivelvollisuusiän ylitt äneet alle 18-vuoti aat nuoret 
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Hankkeen tavoitt eena on myös kehitt ää kotoutumiskoulutuksen seurantaa ja 
vaikutt avuuden arviointi a sekä maahanmuutt ajien kotoutt amistyössä toimivien 
opett ajien, ohjaajien ja muiden asiantunti joiden osaamista. 
 Toimiva palveluprosessi edellytt ää selkeitä asiakasvastuita. Paikalliset 
tai alueelliset Osallisena Suomessa -kokeiluhankkeet nostavat parhaimmillaan 
esiin ratkaistavia ongelmakohti a tai selkeytt ävät paikallista työnjakoa. Kunnan, 
TE -hallinnon, työnantajien ja muiden toimijoiden välinen vastuujako edellytt ää 
kuitenkin myös valtakunnallista keskustelua ja päätöksiä hanketoiminnan rin-
nalla. Osallisena Suomessa -hanke tähtää siis paitsi vaihtoehtoisten ratkaisujen 
kokeiluun myös pitkäjänteiseen kotoutt amisen kehitt ämiseen.

1.3 Kehitt ämissuunnitelma

Suomen Kultt uurirahasto ti lasi maaliskuussa 2010 hankkeelle Jyväskylän yli-
opiston Soveltavan kielentutkimuksen keskukselta kotoutumiskoulutuksen sekä 
alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan kehitt ämissuunnitelman, joka pohjau-
tuu sisäasiainministeriön kokeilulakityöryhmän 18.11.2009 jätt ämään esityk-
seen Maahanmuutt ajien tehokkaan kotoutt amisen kolme polkua – Osallisena 
Suomessa -ohjelmasta (SM 2009). Kehitt ämissuunnitelman tehtävänä on tukea 
sekä hankkeen kokeiluja ett ä esitt ää pitkäjänteisen kehitt ämisen suuntaviivoja.
 Suunnitelman laadintaa ohjasi monialainen kehitt ämisryhmä, jonka pu-
heenjohtajana toimi professori Riitt a Pyykkö Suomen Kultt uurirahastosta. Muut 
kehitt ämisryhmän jäsenet olivat maahanmuutt ojohtaja Annika Forsander (Hel-
singin kaupunki), koulutusasiamies Veronica Granö-Suomalainen (Svenska kul-
turfonden), ylitarkastaja Sonja Hämäläinen (sisäasiainministeriö), projekti pääl-
likkö Peter Kariuki (sisäasiainministeriö), neuvott eleva virkamies Kai Koivumäki 
(työ- ja elinkeinoministeriö), opetusneuvos Armi Mikkola (opetus- ja kultt uuri-
ministeriö), maahanmuutt opäällikkö Maire Mäki (Pohjois-Pohjanmaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus), opetusneuvos Leena Nissilä (Opetushallitus), 
erikoistutkija Mirja Tarnanen (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) ja kehitt ä-
misryhmän sihteeri, erikoistutkija Sari Pöyhönen (Soveltavan kielentutkimuksen 
keskus). 
 Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämissuunnitelmaa on luotsannut 
seuraava visio onnistuneesta ja kokonaisvaltaisesta kotoutumisesta ja kotoutt a-
mistyöstä: 
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Tässä kehitt ämissuunnitelmassa kuvataan aikuisten ja lasten kotoutumisen ja 
koulutuksen nykyti laa pedagogiikan, hallinnon ja rahoituksen sekä kotoutt amis-
työn laadun ja seurannan näkökulmasta. Kehitt ämissuunnitelmassa esitetään 
myös vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimenpide-ehdotuksia ohjauksen ja neuvon-
nan sekä koulutuksen toteutt amiseksi, poikkihallinnolliseen ja moniammati lli-
seen yhteistyöhön, arviointi in ja seurantaan sekä asiantunti joiden osaamisen 
kehitt ämiseen. Toimenpide-ehdotusten yhteydessä on esitett y esimerkkejä 
keskeisistä toimijoista. Monet toimenpide-ehdotukset ovat pitkän tähtäimen 
ehdotuksia ja edellytt ävät usean toimijan yhteistyötä valti onhallinnosta paikal-
listasoon. Osa toimenpide-ehdotuksista taas on kohdistett u Osallisena Suomessa 
-hankkeen kokeiluhankkeille. Kehitt ämissuunnitelman liitt eessä 4 on lisäksi esi-
telty kokeiluhankkeiden suunnitt elun tueksi hankeideoita, jotka pohjautuvat ke-
hitt ämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksiin ja kehitt ämislinjauksiin. 
 Kehitt ämissuunnitelman laadinnassa on hyödynnett y lukuisten asian-
tunti joiden näkökulmia. Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämisryhmä sekä 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus ovat järjestäneet kuulemisti laisuuksia tee-
moista, jotka liitt yvät maahanmuutt ajien kotoutumiseen ja kotoutt amistyöhön. 
Lisäksi Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijat ovat haastatelleet eri 
alueiden asiantunti joita. Kuulemisti laisuuksissa ja haastatt eluissa ovat olleet 
edustett uina seuraavat toimijat: 

Kehitt ämissuunnitelman visio

Maahanmuutt ajat kotoutuvat Suomeen yhdenvertaisesti  maahanmuuton syys-
tä tai asuinpaikasta riippumatt a. Ohjaus, neuvonta ja koulutus muodostavat 
tehokkaan ja eheän jatkumon, jossa otetaan joustavasti  huomioon kotoutujan 
yksilölliset tarpeet. Kokonaisvaltaista kotoutt amistyötä tekevät viranomaiset yli 
hallintokunti en yhteistyössä kolmannen sektorin sekä työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa. Kokonaisvaltainen kotoutt amistyö edistää kaksisuuntaista kotoutumis-
ta: maahanmuutt ajien ja valtaväestön suhteiden syventymistä. Kotoutt amis-
työn kehitt äminen lähtee toimintakultt uurien muutoksesta. 
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Kehitt ämissuunnitelmassa on hyödynnett y aiempia erityisesti  2000-luvulla jul-
kaistuja kotoutumista käsitt eleviä selvityksiä ja tutkimuksia. Kehitt ämissuunni-
telmaa varten Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijat ovat myös laati -
neet elokuussa 2010 kyselyn Yleisten kielitutkintojen keskitason suomen kielen 
testi in osallistuneille. Kyselyssä selvitetti  in suomen kielen opiskeluaikaa, itsear-
viointi a suomen kielen taidosta, suhtautumista kielenoppimiseen sekä kielen-
käytt öä erilaisissa ti lanteissa. Kyselyyn vastasi 805 osallistujaa, joiden taitotaso 
vaihtelee välillä A2–B2. Kysely antaa katt avan kuvan maahanmuutt ajien suomen 
kielen käytöstä, ja tuloksia käsitellään luvussa 2.2. 

Asiantunti joita kuulemisissa ja haastatt eluissa

Kotoutumiskoulutuksen tarjoajat ja koulutt ajat (kielikoulutus ja yhteis-• 
kunta-taidot),
hankkeiden edustajat (mm. ALPO, MATTO, Kuntapiloti t, MOKU, kolman-• 
nen sektorin hankkeet),
hallinnon ja rahoituksen asiantunti jat eri hallinnon tasoilla,• 
kunta-alan asiantunti jat,• 
kolmannen sektorin edustajat • – erityisesti  maahanmuutt aja- ja kansalais-
järjestöt,
ohjauksen ja neuvonnan asiantunti jat varhaiskasvatuksesta aikuiskoulu-• 
tukseen,
luku- ja kirjoitustaidott omien maahanmuutt ajien koulutt ajat,• 
TE-toimiston työvoimaohjaajat, sosiaalityöntekijät, maahanmuutt ajapalve-• 
luiden yms. asiantunti jat,
opett ajankoulutt ajat sekä opett ajien ja ohjaajien täydennyskoulutuksen        • 
asiantunti jat,
kotoutt am• istyön ja koulutuksen asiantunti jat ruotsinkielisillä paikkakun-
nilla.
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2.1 Tilastoti etoa maahanmuutt ajista Suomessa

Maahanmuutt o on viime vuosikymmeninä paitsi lisääntynyt myös muutt anut 
muotoaan. Suomeen muutetaan erityisesti  perhesyistä. Myös pakolaisuus tai 
turvapaikan haku ovat merkitt äviä maahanmuuton syitä, vaikka pakolaisten ja 
muista humanitaarisista syistä muutt avien määrä on suhteellisesti  vähentynyt. 
Viime vuosina, etenkin ennen taloudellista taantumaa, työperusteinen maahan-
muutt o on lisääntynyt, mikä on nykyisen maahanmuutt opoliti ikan painotusten 
mukaista. Maahanmuutt ajien merkitys työvoimana korostuu Suomen kaltaises-
sa maassa, jossa kantaväestö ikääntyy ja ikäluokat pienenevät. (HE 2010.) Maa-
hanmuutt o ei kuitenkaan ole ainut tai kestävä ratkaisu väestön ikääntymisestä 
johtuvaan haasteeseen (VNS 2008).
 Maahanmuutt o on keskitt ynyt kasvukeskuksiin – erityisesti  pääkaupunki-
seudulle, Varsinais-Suomeen ja Pirkanmaalle. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 
2009 lopussa Suomessa asui 155 705 ulkomaiden kansalaista eli noin 2,9 pro-
sentti  a koko väestöstä. Vuodesta 2008 määrä kasvoi 12 449 henkilöllä. Kymme-
nen suurinta Suomessa pysyvästi  asuvien ulkomaiden kansalaisten ryhmää oli-
vat Venäjä (28 210), Viro (25 510), Ruotsi (8 506), Somalia (5 570), Kiina (5 180), 
Thaimaa (4 497), Irak (3 978), Turkki (3 809), Saksa (3 628) ja Iso-Britannia 
(3 628).  

KUVIO 1. Ulkomaan kansalaiset Suomessa vuosina 1990–2009. (Lähde: Tilastokeskus ja Ope-
tushallitus 2010.) 
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Maahanmuutt ajien määrä Suomessa on edelleen sekä absoluutti  sesti  ett ä suh-
teellisesti  pieni verratt una moniin muihin Euroopan maihin (Marti kainen & 
Haikkola 2010; TKTH 2009 ). Vaikka Suomessa on kansainvälisesti  vertailtuna vä-
hän maahanmuutt ajia, Suomea voidaan kuitenkin pitää monikielisenä ja moni-
kultt uurisena maana. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 lopussa Suomessa 
rekisteröiti in noin 150 kieltä, ja tuhannen puhujamäärän ylitt äviä kieliryhmiä 
oli samana vuonna yli kolmekymmentä. Kaiken kaikkiaan vieraskielisten (muun 
kuin suomen, ruotsin tai saamen äidinkieleksi rekisteröineiden) määrä oli vuon-
na 2009 yhteensä 207 037 henkilöä eli 3,9 prosentti  a väestöstä. Noin neljännes 
vieraskielisistä oli venäjänkielisiä, mikä tarkoitt aa 51 863 henkilöä. Vironkielisiä 
oli 25 096 henkilöä. Muita suurimpia kieliä olivat englanti , somali, arabia, kur-
di, kiina ja albania. Tilastointi tapa ei vielä toistaiseksi ota huomioon esimerkiksi 
yksilöiden kaksi- ja monikielisyytt ä, ja kieliti lastoihin onkin tämän vuoksi suhtau-
dutt ava vain suuntaa antavina (ks. esim. Marti kainen & Haikkola 2010; Latomaa 
& Suni 2010).
 Maahanmuutt ajien tyött ömyysaste on ollut aleneva 2000-luvulla vuoden 
2008 loppuun saakka. Taantuma on lisännyt sekä kantaväestön ett ä maahan-
muutt ajien tyött ömyytt ä.  Yksi suurimmista ongelmista on se, ett ä maahanmuut-
tajien tyött ömyysaste on kantaväestöön verratt una yli kaksinkertainen. Työ- ja 
elinkeinoministeriö arvioi, ett ä maahanmuutt ajien tyött ömyysaste oli vuoden 
2009 lopussa 26,5 prosentti  a, kun se vielä vuonna 2008 oli noin 18 prosentti  a 
(ks. kuvio 2). Maahanmuutt ajien heikompaan asemaan työmarkkinoilla vaikut-
tavat useat henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset tekijät: kielitaito, ammatti  taito 
ja koulutus, kansallisuus, perhemuoto, maahanmuuton syy, maassa asutt u aika, 
työmarkkinati lanne ja kantaväestön asenteet (TKTH 2009; Jaakkola & Reuter 
2007). Lisäksi on otett ava huomioon se, ett ä naiset työllistyvät keskimäärin hei-
kommin kuin miehet ja heidän työllistymispolkunsa on ajallisesti  pidempi kuin 
miesten (Forsander 2007). 
 Maahanmuutt ajien ikärakenne on hyvin nuori kantaväestöön verratt una 
(TKTH 2009). Vuonna 2009 yli 65-vuoti aiden määrä oli kuusi prosentti  a. Enem-
mistö, eli 81 prosentti  a maahanmuutt ajista, on työikäisiä (15–64-vuoti aita), ja 
toisen sukupolven jäsenistä suuri osa on vielä kouluikäisiä tai siirtymässä työelä-
mään. Tämä heijastaakin maahanmuutt ajaväestön sukupolvistumista (Marti kai-
nen & Haikkola 2010). Esiopetusikäisten ja perusopetusikäisten määrä on niin 
ikään kasvanut viime vuosikymmeninä. Opetushallituksen ti etojen (OPH 2010) 
mukaan esiopetuksessa oli vuonna 2009 noin 2 500 lasta ja perusopetuksessa 
noin 17 000 oppilasta. Kuviossa 3 on havainnollistett u vieraskielisten kouluikäis-
ten määrän kehitt ymistä vuosina 1997–2009 (ks. lisää lasten ja nuorten kotoutu-
misesta ja koulutuksesta luvussa 5).
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KUVIO 2. Kantaväestön ja ulkomaalaisten tyött ömyysasteet joulukuun lopussa vuosina 
2000–2009. (Lähde: TEM.)
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2.2 Maahanmuutt ajat kielenkäytt äjinä -kyselytutkimuksen 
tuloksia

Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämissuunnitelmaa varten maahanmuut-
tajien suomen kielen taitoa ja käytt öä selvitetti  in kyselyllä, joka jaetti  in elokuus-
sa 2010 Yleisten kielitutkintojen suomen kielen testi in osallistuneille. Kysely oli 
osa Yleisten kielitutkintojen taustati etokyselyä, jota oli osin muokatt u Osallise-
na Suomessa -hankkeen tarpeita varten. Kyselyssä selvitetti  in osallistujien taus-
tati etojen lisäksi kielenkäytt öön ja tutkintoon osallistumiseen liitt yviä asioita, 
kuten tutkintoon osallistumisen syitä. Tässä keskitytään tutkinnon suoritt anei-
den taustoihin ja kielenkäytt öön liitt yviin kysymyksiin sekä heidän taitotasoja-
kaumiinsa. Lisäksi tarkastellaan eri muutt ujien välisiä yhteyksiä, kuten sitä, onko 
osallistuneiden kielitaidon itsearvioinnilla ja todistuksen taitotasoarvioinnilla 
sekä Suomessa asumisajalla ja kielitaidolla ti lastollista yhteytt ä.
 Taustati edoissa kysytti  in henkilön sukupuolta, äidinkieltä, peruskoulu-
tusta, ammatti  ryhmää ja toimialaa sekä asumisaikaa Suomessa, Suomeen tulo-
syytä sekä sitä, onko henkilö opiskellut kotoutumiskoulutuksessa. Kielenkäytt öä 
koskevissa kysymyksissä selvitetti  in, kuinka kauan henkilö on opiskellut suomen 
kieltä, opiskeleeko hän parhaillaan suomen kielen kurssilla, miten hän mieles-
tään osaa puhua, lukea ja kirjoitt aa suomen kieltä ja ymmärtää puhutt ua suo-
mea, miten hän suhtautuu suomen kielen oppimiseen ja kuinka usein hän esi-
merkiksi lukee suomenkielisiä lehti ä, puhuu suomea ystävien ja tutt avien kanssa 
tai käytt ää suomea asiointi ti lanteissa. 
 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 805 henkilöä, joista naisia oli 61 prosentti  a ja 
miehiä 39 prosentti  a. Vastaajista 43 prosentti  a oli iältään 30–39-vuoti aita, 23 
prosentti  a 20–29-vuoti aita, 22 prosentti  a 40–49-vuoti aita ja yhdeksän prosent-
ti a 50–59-vuoti aita. Alle 20-vuoti aita oli 1,4 prosentti  a ja yli 60-vuoti aita 1,9 pro-
sentti  a. Tutkinnon suoritt aneiden äidinkieliä oli yli 60 ja niistä yleisimmät olivat 
venäjä (34,3 %), kurdi (6,5 %), arabia (5,4 %), viro (5,4 %), turkki (3,5 %), somali 
(2,8 %), espanja (2,8 %), albania (2,2 %) ja kiina (2 %). Äidinkielien jakauma 
vastaa hyvin aikaisempia tutkintokertoja, joskin ruotsinkielisten osuus on tässä 
hieman tavallista vähäisempi (Tarnanen ym. 2010).
 Vastaajista viidenneksen koulutus vastaa suomalaista peruskoulua, vii-
dennes oli saanut ammati llisen koulutuksen, ja 46 prosenti lla oli joko ammatti  -
korkeakoulu- (12 %) tai korkeakoulututkinto (34 %). Suurin ryhmä korkeakoulu-
tutkinnon suoritt aneista oli äidinkieleltään venäjänkielisiä (39 %). Arabiankielisiä 
oli kuusi prosentti  a, vironkielisiä viisi prosentti  a ja kiinankielisiä neljä prosentti  a. 
Muunkielisten osuus oli kaksi prosentti  a tai alle. Vastaajista noin 43 prosentti  a 
oli töissä ja heistä 6 prosentti  a oli yritt äjiä. Vastaajista 15 prosentti  a ilmoitti   ole-
vansa opiskelijoita, 12 prosentti  a työvoimakoulutuksen opiskelijoita, 25 prosent-
ti a tyött ömiä, prosentti   eläkeläisiä ja neljä prosentti  a koti vanhempia. 
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 Yleisimmät Suomeen tulosyyt olivat yleisyysjärjestyksessä perhesyyt (51 %), 
työ (12 %), turvapaikan hakeminen tai pakolaisuus (10 %), paluumuutt o (7 %), opis-
kelu (6 %) ja muut syyt (10 %). Neljällä prosenti lla vastaajista maahanmuutt oon 
oli useampia syitä. Perhesyitä olivat muun muassa avioliitt o, parisuhde, Suomes-
sa työskentelevä puoliso, Suomessa asuva vanhempi tai lapsi tai jonkin perheen-
jäsenen suomalaisuus. Muina yksitt äisinä syinä mainitti  in esimerkiksi kokeilun-
halu, kohtalo, kiinnostus elää Suomessa tai Pohjoismaissa, unelman täytt yminen 
tai parempi elintaso. 
 Vastaajista kolme prosentti  a oli asunut Suomessa alle vuoden, 27 pro-
sentti  a 1–3 vuott a, 27 prosentti  a 3–6 vuott a, 17 prosentti  a 7–9 vuott a ja 24 pro-
sentti  a 10 vuott a tai enemmän. Kaksi prosentti  a vastaajista ei asunut Suomessa. 
Vastaajista 61 prosentti  a oli osallistunut kotoutumiskoulutukseen. Noin puolet 
vastaajista (52 %) oli opiskellut suomen kieltä yhdestä kolmeen vuott a, 24 pro-
sentti  a alle vuoden, 11 prosentti  a neljästä kuuteen vuott a ja seitsemän prosent-
ti a tätä pitempään. Kuusi prosentti  a vastaajista ei ollut opiskellut lainkaan suo-
mea.

Suomen kielen käytt ö ja taito 
Kielen opiskelu tukee kielenoppimista, mutt a tärkeää taidon kehitt ymisessä on 
kielen käytt äminen jokapäiväisessä elämässä. Vastaajista suurin osa oli opiskel-
lut suomen kieltä vähintään vuoden. Akti ivisesta suomen kielen käytt ämisestä 
viesti i myös kuvio 4, jossa näkyy vastaajien arviointi  siitä, miten usein he käytt ä-
vät suomen kieltä eri ti lanteissa.

KUVIO 4. Vastaajien suomen kielen käytt ötaajuus eri kielenkäytt öti lanteissa.
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Suomen kieltä käytetään säännöllisesti , vähintään kerran pari viikossa, useissa 
erilaisissa ti lanteissa. Lähes 80 prosentti  a vastaajista käytt ää suomea päivitt äin 
työssä tai opiskelussa. Yli puolet vastaajista käytt ää suomenkielisiä medioita (in-
terneti ä, TV:tä ja radiota) ja lukee lehti ä ja/tai kirjoja päivitt äin. Vastaajista 80 
prosentti  a myös puhuu suomea ystävien tai tutt avien kanssa vähintään kerran 
pari viikossa. Vastaajista lähes 30 prosentti  a raportoi, ett ei puhu suomea per-
heen kanssa, mikä on odotuksenmukaista, jos perheen yhteinen kieli on muu 
kuin suomi. Vastaajista 86 prosenti n mielestä suomen kielen oppiminen on kiin-
nostavaa ja vain kolmen prosenti n mielestä tylsää. 
 Kuvio 5 havainnollistaa, millaiseksi vastaajat arvioivat oman suullisen ja 
kirjallisen kielitaitonsa. Vastaajat ovat toki voineet pohti a hyvin erilaisia kielen-
käytt öti lanteita ja tarpeita arvioidessaan kielitaitoaan, mutt a vastaukset kui-
tenkin heijastavat heidän yleistä käsitystään omasta kielitaidostaan. Suurin osa 
vastaajista pitää suomen kielen taitoaan kaikilla osa-alueilla vähintään melko 
hyvänä. Vahvimmaksi taidoksi arvioidaan teksti n ymmärtämisen taito, jossa hy-
vin osaavien osuus on lähes 40 prosentti  a ja huonosti  osaavien osuus alle 5 pro-
sentti  a. Seuraavaksi vahvin taito näytt äisi olevan puheen ymmärtäminen, sillä 
vastaajista lähes 40 prosentti  a arvioi ymmärtävänsä hyvin suomenkielistä pu-
hett a ja alle 10 prosentti  a huonosti . Tämä tulos ei juuri eroa huonosti  osaavien 
osalta suomen puhumisesta, mutt a puheen ymmärtämiseen verratt una vastaa-
jista pienempi osa (28 %) sanoo osaavansa puhua suomea hyvin. Vastaajat pitä-
vät myös kirjoitt amisen taitoaan melko hyvänä, joskin se eroaa muista taidoista 
heikompana siinä, ett ä vastaajista viidennes sanoo osaavansa kirjoitt aa huonos-
ti . 

KUVIO 5. Vastaajien itsearviointi  suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta taidostaan.
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Keskitason tutkinnolla voi osoitt aa kuusiportaisen taitotasoasteikon tasoja 3 ja 4 
vastaavaa kielitaitoa, joka vastaa eurooppalaisen viitekehyksen asteikon taitota-
soja B1.1–B2.2 (ks. taitotasoasteikon kuvaukset liitt eestä 1). Tutkinnon suoritt aja 
saa todistuksen, jossa on taitotasoarviot viidestä osataidosta ja näihin perustuva 
yleistaitotaso. Kuvioon 6 on koott u kyselyyn vastanneiden taitotasoarviot osa-
taidoitt ain ja yleistaitotaso, jonka lyhenteistä ”yl” viitt aa yleistaitotasoon, ”py” 
puheen ymmärtämiseen, ”pu” puhumiseen, ”ty” teksti n ymmärtämiseen, ”ki” 
kirjoitt amiseen ja ”rs” rakenteiden ja sanaston hallintaan. ”Alle 3” viitt aa siihen, 
ett ä suoritus ei ole täytt änyt taitotason 3 kriteereitä. 

KUVIO 6. Vastaajien (N=805) Yleisestä kielitutkinnosta saamat taitotasoarviot taidoitt ain. 

Vastaajien kielitaitoprofi ilien mukaan vahvimmat taidot ovat puheen ymmärtä-
minen ja teksti n ymmärtäminen, joissa yli 80 prosentti  a vastaajista on saanut 
joko taitotasoarvion 3 tai 4 – puheen ymmärtämisessä lähes 90 prosentti  a on yl-
tänyt tähän tasoon. Näistä kahdesta taidosta teksti n ymmärtämisessä on enem-
män taitotason 4 saavutt aneita. Kolmanneksi vahvin taito on puhuminen, jossa 
hieman yli 70 prosentti  a on yltänyt vähintään taitotasoon 3. Selkeästi  heikoin 
taito on kirjoitt aminen, jossa 37 prosentti  a vastaajista ei ole saavutt anut keski-
tason tutkinnon taitotasoja. Myös kirjoitt amisessa taitotason 4 saavutt aneiden 
osuus jää alle 10 prosenti n. 
 Kuvion 6 kielitaitoprofi ili vastaa pääpiirteissään muidenkin tutkintojen 
taitoprofi ileja. Yleensä ott aen suomen kielen keskitason tutkinnon suoritt anei-
den määrä vaihtelee testi kerroitt ain 700–1300 välillä ja yleistaitotasojen ”alle 
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3” -osuus 15–20 prosenti n välillä.1 Vahvimman kielitaidon osa-alueen paikalla 
vuorott elevat teksti n ja puheen ymmärtäminen, joissa taitotasojen 3 tai 4 saa-
vutt aneiden osuus vaihtelee 90 prosenti n molemmin puolin joka tutkintokerta.  
 Kyselyyn vastanneiden itsearviointi  ja Yleisten kielitutkintojen tulokset 
ovat melko samansuuntaisia. Kuten tutkintoprofi ileissa myös itsearvioinnissa 
vahvimmat taidot ovat ymmärtämisen taidot ja neljästä taidosta heikoin taito 
on kirjoitt aminen. Arviointi en skaalat eivät toki vastaa toisiaan, mutt a taitojen 
keskinäiset painotukset kertovat siitä, ett ä vastaajat ovat ti etoisia niin kielitaito-
profi ilistaan ylipäätään kuin osataitojen hallinnastakin suhteessa toisiinsa. Ar-
vioinnin samansuuntaisuus osoitt aa sen, ett ä itsearviointi in kannatt aa panostaa 
myös kielikoulutuksessa. 

Kielitaidon yhteys taustamuutt ujiin
Kyselyaineisto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella, millainen yhteys henkilöi-
den taustamuutt ujilla on heidän kielitaitoonsa, kuten onko maassaoloajalla tai 
kielenopiskeluajalla riippuvuutt a osoitt ava yhteys suomen kielen taitotasoihin. 
Yhteyksiä tarkastelti in risti intaulukoinnilla.2  Tulokset osoitt avat, ett ä alle vuo-
den asumisajalla on lievä yhteys yleistaitotasoon 3 ja yhdestä kolmeen vuoden 
asumisajalla melko vahva yhteys yleistaitotasoon 3. Vastaavaa yhteytt ä kyseisillä 
asumisajoilla ei ole ”alle 3” -yleistaitotasoihin eikä toisaalta tätä pidemmällä asu-
misajalla. Ainostaan yli 10 vuoden asumisajalla Suomessa on yhteys yleistaitota-
soon 4. Samansuuntainen yhteys näytt äisi olevan suomen kielen opiskeluajalla, 
sillä yhdestä kolmeen vuoden opiskeluajalla on yhteys yleistaitotasoon 3 ja seit-
semästä yhdeksään vuoden opiskeluajalla lievä yhteys ja yli 10 vuoden opiskelu-
ajalla vahva yhteys yleistaitotasoon 4. Tulos saa pohti maan, onko kielikoulutus 
kehitt ynyt viime vuosina merkitt ävästi  siten, ett ä yleistaitotaso 3 saavutetaan 
todennäköisemmin kolmen ensimmäisen maassaolovuoden ja suomen kielen 
opiskeluvuoden aikana. Yleistaitotason 4 yhteys sekä pitkään maassaoloaikaan  
ett ä suomen kielen opiskeluaikaan osoitt aa, ett ä tämäntasoisen kielitaidon saa-
vutt aminen vaati i aikaa.
 Tutkinnon suoritt ajista 61 prosentti  a oli opiskellut kotoutumiskoulutuk-
sessa, 35 prosentti  a ei ollut opiskellut, 4 prosentti  a ei osannut vastata kysymyk-
seen opiskelusta kotoutumiskoulutuksessa. Kotoutumiskoulutuksessa opiskelul-
la on lievä yhteys yleistaitotasoon 3, mutt a toisaalta sillä, ett ä ei ole opiskellut 
kotoutumiskoulutuksessa, on vahva yhteys yleistaitotasoon 4. Kotoutumiskou-
lutus näytt äisi jonkin verran tukevan yleistaitotason 3 saavutt amista, mutt a ei 
yleistaitotason 4 saavutt amista. Yleistaitotasolla 4 oli kuitenkin yhteys pitkään 
maassaoloaikaan ja suomen kielen opiskeluun, mikä voi kertoa siitä, ett ä vastaa-

1 Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason tutkintoon osallistuu vuositt ain noin 3 800 henkilöä. Testi  
järjestetään neljä kertaa vuodessa.
2 Jäännösten (perustuu havaitt ujen ja odotett ujen frekvenssien vertaamiseen kussakin solussa) avulla etsit-
ti in mahdollisia atyyppejä (ti lastolliseen riippumatt omuusmalliin verratt una yhteytt ä esiintyy enemmän) ja anti -
tyyppejä (ti lastolliseen riippumatt omuusmalliin verratt una yhteytt ä esiintyy harvemmin). Näiden esiintyminen on 
merkki muutt ujien välisistä riippuvuuksista.
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jat ovat hyötyneet muusta kuin kotoutumiskoulutuksen suomen kielen koulu-
tuksesta, kuten ylipäätään maassa asumisesta. Tämä voi liitt yä myös siihen, ett ä 
kotoutumiskoulutus on kehitt ynyt erityisesti  viime vuosina paremmin kielen op-
pimista tukevaksi. Vastaajilta kysytti  in myös, opiskelevatko he tällä hetkellä suo-
men kielen kurssilla. Vastausten mukaan 32 prosentti  a opiskeli, 67 prosentti  a ei 
opiskellut ja yksi prosentti   ei osannut sanoa. Näistä vastauksista opiskelulla oli 
vahva yhteys yleistaitotasoihin ”alle 3” ja sillä, ett ä ei opiskele, oli vahva yhteys 
yleistaitotasoon 4. 
 Koska taustamuutt ujien yhteyksissä on sekä ti ett yä tendenssinomaisuut-
ta ett ä risti riitaisuutt a, tarkastelti in maahanmuutt osyyn ja yleistaitotason välistä 
riippuvuutt a. Tulokset osoitt avat, ett ä maahanmuutt osyyllä ja kielitaidon tasol-
la ei ole yhteytt ä muun kuin yhden maahantulosyyn osalta: Jos henkilön maa-
hantulon syy on pakolaisuus tai turvapaikan hakeminen, oli tällä vahva yhteys 
yleistaitotasoon ”alle 3”. Tämän aineiston valossa näytt äisi siltä, ett ä pakolaisten 
ja turvapaikan hakijoiden olisi vaikeampi saavutt aa kotoutumiskoulutuksen ta-
voitetasoa B1.1, joka vastaa yleistaitotasoa 3. Oma merkityksensä on varmasti  
myös sillä, millaisia sosiaalisia verkostoja maahanmuutt ajat pystyvät luomaan 
kantaväestön edustajien kanssa.
 Koska vastaajat arvioivat kielitaitoaan suorien jakaumien osalta hyvin 
samansuuntaisesti  varsinaisten testi tulosten kanssa, tarkastelti in myös taito-
kohtaisten testi tulosten yhteytt ä taitokohtaisiin itsearviointeihin. Tulokset vah-
vistavat samansuuntaisuutt a seuraavien yhteyksien osalta: Sillä, ett ä vastaajat 
arvioivat puhuvansa suomea hyvin, on vahva yhteys puhumisen tasoarvioon 4, 
ja sillä, ett ä vastaajat arvioivat puhuvansa huonosti , on yhteys puhumisen ta-
soarvioon alle 3. Myös teksti n ymmärtämisessä hyvin lukevien vastauksilla on 
vahva yhteys lukemisen tasoarvioon 4 ja melko hyvin lukevien itsearvioinneilla 
tasoarvioon 3. Kirjoitt amisessa puolestaan kirjoitan suomeksi hyvin -itsearvioin-
ti en ja kirjoitt amisen tasoarvion 4 välillä oli yhteys. Nämäkin tulokset vahvistavat 
sitä, ett ä itsearviointi  on pääpiirteissään melko osuvaa.
 Kaiken kaikkiaan yhteyksien tarkastelu osoitt aa mielenkiintoisella tavalla, 
ett ä 1–3 vuoden maassaoloaika ja suomen kielen opiskeluaika ovat yhteydessä 
yleistaitotasoon 3 ja yli 10 vuoden maassaoloaika ja 10 vuoden molemmin puo-
lin kestävä opiskeluaika yleistaitotasoon 4. Karkeasti  päätellen näiden vastaajien 
osalta nykyinen kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso näytt äisi olevan mahdollis-
ta saavutt aa kolmessa vuodessa, joskaan kotoutumiskoulutuksessa opiskelu ei 
näytt äisi tukevan yleistaitotason 4 saavutt amista. On kuitenkin otett ava huo-
mioon se, ett ä tämän perusteella ei voi tehdä mielekkäitä päätelmiä kotoutu-
miskoulutuksen kehitt ymisestä kolmen tai kymmenen vuoden aikana. Tulokset 
osoitt avat myös sen, ett ä sekä vastaajien itsensä ett ä testi tulosten arvioimana 
ymmärtämisen taidot ovat tuott amistaitoja vahvempia ja ett ä vastaajien itsear-
vioinnit ja testi tulokset ovat monin osin samansuuntaisia. Tämä vahvistaa itsear-
vioinnin merkitt ävyytt ä uskott avana arviointi muotona. Hyvät itsearviointi taidot 
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ovat myös oiva lähtökohta tavoitt eiden asett amiselle ja edelleen elinikäiselle op-
pimiselle. 

2.3 Hankkeet aikuisten kotoutumisen edistämiseksi

2.3.1 ALPO-, MATTO- ja Kuntapiloti t-hankkeet

Aikuisten maahanmuutt ajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan sekä kotou-
tumiskoulutuksen kehitt ämiseksi on tehty työtä viime vuosina useissa eri hank-
keissa. Merkitt ävimpiä viimeaikaisia kotoutumishankkeita ovat olleet Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) tukemat kehitt ämisohjelmat alkuvaiheen ohjauksen ja 
osaamisen sekä työperusteisen maahanmuuton edistämiseksi. Näiden lisäksi 
kotoutumista kehitetään muun muassa sisäasiainministeriön koordinoimassa 
Kuntapiloti t-hankkeessa sekä Euroopan kotoutt amisrahaston (IF), Euroopan pa-
kolaisrahaston (ERF) sekä Raha-automaatti  yhdistyksen (RAY) tuella.
 Alkuvaiheen ohjaus ja osaamisen kehitt ämisohjelmassa (2008–2013) 
on mukana 29 ALPO-hankett a eri puolilta Suomea. Hankkeiden tavoitt eena 
on tehostaa alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi luomalla helposti  
saavutett avia matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteitä sekä kehitt ämällä 
osaamisen kartoitusta, kielenopetusta ja ohjausta. Hankkeissa on myös kehitet-
ty poikkihallinnollista ja moniammati llista yhteistyötä. Alueellisten hankkeiden 
tukena on valtakunnallinen sisäasiainministeriössä toimiva hankkeiden ALPO-
tukirakenne. 
 Työvoiman maahanmuuton kehitt ämisohjelmaan kuuluu 31 hankett a, 
joiden tavoitt eena on erityisesti  työperusteisen maahanmuuton kehitt äminen. 
Keskeisiä kehitt ämiskohteita ovat rekrytointi , koulutus ja neuvontapalvelut. Nii-
tä puolestaan koordinoi valtakunnallinen MATTO-hankkeiden tukirakenne sisä-
asiainministeriössä.
 Kuntapiloti t-hanke (2009–2011) on kolmevuoti nen pilotti  ohjelma, johon 
kuuluu 12 alueellista hankett a merkitt ävillä maahanmuutt oalueilla tai paikka-
kunnilla, joissa on vastaanott okeskus: pääkaupunkiseudulla (2 hankett a), Vaa-
sassa ja K5-kunnissa (1 hanke), Konti olahdella, Mikkelissä, Oulussa, Punkalai-
tumella, Salossa, Tampereella, Turussa sekä Vantaalla. Kuntapiloti t-hankkeiden 
tavoitt eena on kehitt ää ja kokeilla innovati ivisia malleja maahanmuutt ajien työl-
listymisen ja kotoutumisen tukemiseksi sekä arvioida ja kehitt ää palveluja, jott a 
ne vastaisivat erilaisten maahanmuutt ajaryhmien tarpeita. Lisäksi tavoitt eena 
on ehkäistä syrjäytymistä, ja kohteena ovat erityisesti  haavoitt uvassa asemassa 
olevat ryhmät. Alueelliset teemat vaihtelevat kielikursseista perhetoimintaan. 
 Osallisena Suomessa -hanke pyrkii mahdollisimman katt avasti  hyödyntä-
mään muissa hankkeissa kertynytt ä ti etoa ja kokemusta. Lisäksi muista hankkeis-
ta etsitään hyviä käytänteitä, joilla olisi valtakunnallista käytt öarvoa. Haasteena 
on ollut hankkeiden suuri määrä. Pelkästään EU-rahoitt eisia ja Raha-automaatti  -
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yhdistyksen rahoitt amia hankkeita on käynnissä miltei 200. Kehitt ämissuunnitel-
maan on valitt u esimerkkejä hankkeista, joissa on tehty eri kotoutumispolkujen 
kannalta kehitt ämistyötä alkukartoituksessa ja ohjauksessa, kielitaidon diagno-
soinnissa tai koulutuksen kehitt ämisessä (ks. myös lähteet: Kehitt ämissuunnitel-
massa mainitut hankkeet). 

Alkukartoitus ja kielitaidon diagnosointi 
Kotoutumiskoulutukseen liitt yvää alkukartoitusta ja kielitaidon diagnosointi a on 
kehitett y muun muassa PALO – Maahanmuutt ajien palveluohjaus hankkeessa 
(2008–2011) sekä Kotoraide-hankkeessa (2009–2010). Molemmissa hankkeis-
sa on kehitett y alkukartoitusmallit, joiden tavoitt eena on kielitaidon, elämän-
ti lanteen ja oppimisvalmiuksien selvitt äminen, jott a kotoutujat saataisiin oh-
jatt ua paremmin sopivaan koulutukseen. Alkukartoitusten tulosten perusteella 
malleissa annetaan suositus sopivasta koulutuksesta tai aloitustasosta sekä 
koulutuspolusta. Kotoraide-hankkeessa kielitaitotesti n pohjana ovat kotou-
tumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuositus ja eurooppalainen viitekehys. 
Kotoraide-hankkeessa kehitett y alkukartoitusmalli, ja lähtötasotesti  on otett u 
laajempaan käytt öön Testi piste-jatkohankkeessa (2010–2013), jossa alkukartoi-
tukset ja kielitaidon testaus keskitetään Helsingissä yhteen testauskeskukseen. 
Testi pisteen tavoitt eena on kehitt ää myös kotoutumiskoulutuksen lopputesti ä 
sekä tukea opett ajien arviointi taitoa.  
 Myös Palapeli2-hankkeessa on laaja alkukartoitus, joka sisältyy 2–3 kuu-
kauden alkuvaiheen kielenopiskeluun. Alkukartoitukseen kuuluu suomen testi n 
lisäksi muun muassa lukemisen testaus ja omalla äidinkielellä kirjoitt aminen 
sekä moti vaati on, akti ivisuuden, oppimisvalmiuksien ja mahdollisten oppimis-
vaikeuksien kartoitt aminen.
 Hankkeissa kertynyt kokemus osoitt aa, ett ä alkukartoituksen on syytä 
olla riitt ävän perusteellinen, jott a maahanmuutt ajan koulutuspolun kannalta 
tarpeellinen ti eto, kuten oppimisvalmiudet, ehditään selvitt ää. On kuitenkin tär-
keää, ett ä alkukartoitukseen ei jäädä liian pitkäksi aikaa, vaan kotoutuja pääsee 
tehokkaasti  koulutuspolulla eteenpäin. Niillä paikkakunnilla, joissa maahan-
muutt ajia on runsaasti , pitkien alkukartoitusten vaarana on palvelun ruuhkau-
tuminen. Toisaalta on myös havaitt u, ett ä perusteellinen ja yksilöllinen alkukar-
toitus tukee oppijan etenemistä koulutuspolulla ja ehkäisee vääriä valintoja.

Ohjauksen ja neuvonnan kehitt äminen 
ALPO-hankkeissa maahanmuutt ajien matalankynnyksen neuvonta- ja ohjaus-
pisteitä on perustett u muun muassa Turkuun, Lappeenrantaan, Mikkeliin, Sa-
vonlinnaan ja Jyväskylään. Näillä paikkakunnilla on otett u huomioon alueelliset 
erityispiirteet ja verkostot sekä päädytt y erilaisiin ratkaisuihin neuvonta- ja oh-
jauspisteen sijoitt amisessa. Esimerkiksi Lappeenrannassa neuvontapiste, maa-
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hanmuutt ajapalvelut ja KELA toimivat monikultt uurikeskuksen ti loissa. Mikke-
lissä puolestaan ohjaus- ja neuvontapalvelut on sijoitett u TE-toimistoon, jossa 
ohjataan myös työnantajia, työyhteisöjä sekä muita viranomaisia ja palvelun-
tuott ajia. 
 Ohjauksen ja neuvonnan kehitt ämisessä keskeistä on ollut toimivan yh-
teistyön luominen eri viranomaisten välille sekä ohjauskäytänteiden yhdenmu-
kaistaminen. Erityisesti  sosiaalitoimen, TE-toimistojen ja oppilaitosten yhteis-
työtä on pyritt y ti ivistämään. 
 Alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan liitt yy tavallisesti  myös omakie-
listä neuvontaa ja vertaisohjausta. Vertaisohjauksessa on havaitt u monia etuja: 
oman kultt uurin edustaja osaa jakaa ti etoa ymmärrett ävästi  ja pystyy myös ole-
maan vertaistukena maahanmuutt ajan kotoutuessa suomalaiseen yhteiskun-
taan. 
 Hankkeissa on havaitt u, ett ä ohjauksessa tarvitaan monenlaista ammatti  -
taitoa sekä saumatonta yhteistyötä viranomaisten ja muiden ohjausta antavien 
tahojen välillä. Hankkeissa on myös todett u, ett ä eri toimijoiden moniammati l-
linen yhteistyö on helpompaa, kun ohjauspisteet sijaitsevat samassa rakennuk-
sessa tai lähellä toisiaan. 

Kielikoulutuksen, yhteiskuntataitojen ja työelämäyhteyksien                 
kehitt äminen 
Useissa ALPO-hankkeissa on tartutt u koulutuksen kehitt ämiseen. Esimerkiksi 
Kotoraide-hankkeessa on luotu eri ryhmille tarkoitett ujen koulutusten toteu-
tusmalleja ja määritelty koulutuksen pituus, tavoitetaso, pedagogiset päälinjat, 
sisältö, ohjauksen kriteerit ja jatkokoulutusmahdollisuudet. Malli sisältää seitse-
män kotoutumisraidett a, joissa otetaan huomioon kotoutujan oppimisvalmiu-
det ja elämänti lanne. Kotoraide-hankkeen koulutus perustuu moduuleihin pää-
kaupunkiseudun nykyisen työvoimapoliitti  sen kotoutumiskoulutuksen tapaan. 
Moduulit toistuvat 2,5 kuukauden välein ja ne alkavat samanaikaisesti , minkä on 
katsott u lyhentävän odotusaikoja ja mahdollistavan opiskelijoiden tasolta toisel-
le liikkumisen. 
 Kotoraide-hanke on myös pilotoinut koulutusmallien toimivuutt a, kuten 
koti äiti en raiteen koulutusta. Opetusta on järjestett y 20 hengen ryhmässä kaksi 
kertaa viikossa ja sen aikana on järjestett y lastenhoito. Hankkeen alustavat tu-
lokset osoitt avat, ett ä asiakkaan elämänti lanteeseen ja tarpeisiin mukautetun 
koulutuksen avulla kyetään ott amaan paremmin huomioon erityisryhmien tar-
peet. 
 Kotoraiteessa on tehty niin ikään opetussuunnitelmien kehitt ämistyötä. 
Moduuleille on luotu kurssirungot, joissa on määritelty aiheet, funkti ot, kieliai-
nes, käsitt elyyn kuluva aika, pedagogiset vinkit tehtävätyypeistä sekä arviointi -
tehtävät. Näiden lisäksi on koott u tehtäväpankki. 
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 Työelämän kielitaidon oppimista on kehitett y muun muassa AIKIS- ja 
KOTI-hankkeessa. AIKIS-hanke (2008–2011) koordinoi ESR-rahoitt eisia verkko-
opetusmateriaalihankkeita. Niissä tuotetaan sähköistä opiskelumateriaalia arki- 
ja työelämän suomen ja ruotsin kielen opiskeluun eri taitotasoilla. Koti maisten 
kielten kehitt ämishankeessa Koti kimarassa (2008–2010) on määritelty myös eri 
alojen ammati llisia viitekehyksiä.
 Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoima Bothnia integrati on -hanke 
(2008–2011) toimii Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueella. Kunnista ovat muka-
na muun muassa Vaasa, Kristi inankaupunki sekä Korsnäs, Maalahti , Närpiö ja 
Pietarsaari. Aikuisten maahanmuutt ajien koulutuksessa on kokeiltu enti stä toi-
minnallisempia arjessa kiinni olevia menetelmiä. Esimerkiksi Maalahdessa bur-
malaisen pakolaisryhmän ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus toteutetti  in hyvin 
käytännönläheisesti . Martat, 4H ja seurakunta olivat ti iviisti  mukana ja veivät 
kotoutujia muun muassa poimimaan marjoja ja opetti  vat heille käsitöitä, mikä 
tarjosi mahdollisuuksia kielen käytt öön ja sosiaaliseen integroitumiseen. Yhteis-
työ myös paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa on ollut alusta asti  kiinteä. 
Ryhmä meni työharjoitt eluun nopeasti  jo 2,5 kuukauden jälkeen maahantulos-
ta, ja integroituminen kyläyhteisöön on lähtenyt hyvin käynti in. 
 Maahanmuutt ajien työllistyminen ja työelämäyhteydet ovat olleet kes-
keisenä kehitt ämiskohteena myös muissa hankkeissa. Maahanmuutt ajaresurssit 
käytt öön! -hankkeessa työllistymistä on tuett u muun muassa henkilökohtaisen 
työn etsinnän, työelämään ja työnhakuun liitt yvien teemati laisuuksien, työn-
antajatapaamisten, rekrytointi ti laisuuksien ja työelämävalmiuksia parantavien 
koulutusten, kuten hygieniapassin ja työelämäserti fi kaati n suoritt amisen, avul-
la. Hankkeissa on tarjott u valmennusta ja koulutusta myös työyhteisöille ja siten 
tuett u kaksisuuntaista kotoutumista.
 ALPO- ja Kuntapiloti t-hankkeissa on pyritt y myös ti ivistämään yhteistyötä 
viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Maahanmuutt ajille on järjestett y 
yhteistyössä monenlaista kotoutt avaa toimintaa, kuten vertaisryhmiä ja tapah-
tumia. Toiminnan tavoitt eena on tarjota vertaistukea kotoutumisessa sekä edis-
tää sosiaalisia kontakteja ja harrastustoimintaa. Tällaista toimintaa on kehitet-
ty muun muassa Juuret ja Siivet -hankkeessa Kajaanissa sekä Pakolaisrahaston 
hankkeissa, kuten 3V-hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla.
 Kotoutumiskoulutusta toisinaan arvostellaan kultt uuriti etouden osuuden 
vähäisyydestä. Uusia ja innovati ivisia tapoja antaa yhteiskunta- ja kultt uuriti e-
toa ovat Maahanmuutt ajaresurssit käytt öön! -hankkeessa järjestetyt Kultt uurit 
kohtaavat -illat, joissa on avatt u keskustelua kultt uurieroista ja yhtäläisyyksistä 
sekä niiden vaikutuksista ja voimavaroista. Pointti  -hankkeessa on myös järjestet-
ty Orientaati o suomalaiseen yhteiskuntaan -valmentajakoulutusta. Suomessa jo 
asuvista maahanmuutt ajista koulutetaan suomalaisen yhteiskuntati edon tunti -
joita, jotka toteutt avat noin 40 tunnin valmennuskokonaisuuksia omalla äidin-
kielellään. Tarkoituksena on helpott aa ja nopeutt aa uusien maahanmuutt ajien 
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kotoutumista sekä antaa ti etoa toimimisesta suomalaisessa palvelujärjestelmäs-
sä. Koulutuksen jälkeen osallistujia tuetaan työllistymisessä ja heille tarjotaan 
neljän viikon yritt äjyyskoulutus. 
 Työperusteisten maahanmuutt ajien ohjausta ja koulutusta on kehitett y 
MATTO-tukiprojekti in kuuluvissa hankkeissa. Työntekijöitä ja heidän perheitään 
on tuett u eri tavoin Suomeen asett autumisessa ja järjestett y heille kielikoulu-
tusta sekä lähtömaassa ett ä työpaikoilla Suomessa. 

2.3.2 Kolmannen sektorin toiminta ja hankkeet

Kolmas sektori – erityisesti  järjestöt – toteutt avat myös kotoutumista edistäviä 
hankkeita, joilla on paikallisten käytänteiden kehitt ämisen lisäksi käytt öarvoa 
myös valtakunnallisesti . Seuraavaksi esitellään esimerkkejä kolmannen sektorin 
toiminnasta ja hankkeista, jotka pyrkivät valtakunnallisesti  hyödynnett äviin toi-
mintamalleihin. 

Suomen Punainen Risti 
Suomen Punainen Risti  järjestää maahanmuutt ajien kotoutumista tukevaa toi-
mintaa osana pysyviä palvelujaan. Valtakunnallisesti  organisoidaan ja ohjataan 
ystävätoimintaa, suomen ja ruotsin kielen kerhoja, läksykerhoja, kansainvälisiä 
klubeja, leiritoimintaa ja asumisapua. Toiminta kumpuaa ositt ain myös paikallisis-
ta aloitt eista ja tarpeista.
 Ystävätoiminnassa vapaaehtoiset valtaväestön edustajat tai maahan 
muutt aneet tarjoutuvat ystäviksi maahanmuutt ajille. Näin edistetään eri kult-
tuurien kohtaamista ja helpotetaan maahanmuutt ajien sosiaalisen verkoston 
syntymistä. SPR järjestää ystävätoimintaa myös valtaväestön edustajille, kuten 
vanhuksille. Tähän toimintaan maahanmuutt ajia pyritään saamaan mukaan va-
paaehtoisiksi.
 Suomen ja ruotsin kielen kerhot keskitt yvät arkikielen osaamiseen ja hal-
lintaan sekä rohkeuteen puhua ja käytt ää kieltä. Ryhmissä ei ole tutkintotavoit-
teita, eikä ohjaajilla ole ammatti  taitovaati muksia. Maahanmuutt ajataustaisille 
lapsille järjestö tarjoaa läksykerhoja, joissa vapaaehtoiset aikuiset tukevat lasten 
koulunkäynti ä.
 Kansainväliset klubit tarjoavat kohtaamispaikan eritaustaisille ihmisil-
le. Klubeissa järjestetään esimerkiksi teemailtoja, joissa pyritään edistämään 
vuorovaikutusta ja tutustutetaan maahanmuutt ajia uuteen koti kuntaan. Leiri-
toiminnassa taas tarjotaan maahanmuutt ajille muun muassa luontoelämyksiä. 
Maahanmuutt ajia kannustetaan tulemaan mukaan järjestön yleiseen kaikille 
tarkoitett uun leiritoimintaan. Lisäksi järjestetään monikultt uurisia perheleirejä.
 Asumisapu on tarkoitett u vasta maahan tulleille – yleensä pakolaisille. 
Asumisavun tarjoamisesta sovitaan kunnan kanssa sen jälkeen, kun kunnassa 
on kartoitett u asumisavun tarpeet. Asumisapu voi olla esimerkiksi naapuruus-
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sovitt elua, kaupungissa liikkumaan oppimista ja taloyhti össä toimimista. Näiden 
kotoutumista tukevien toimintojen lisäksi SPR tekee pakolaisten vastaanott oon 
ja syrjinnän vastustamiseen liitt yvää työtä.
 Suomen Punaisen Risti n maahanmuutt ajaohjelma käynnistyi vuonna 
2007. Sen tavoitt eena on integroida monikultt uurinen työ osaksi SPR:n perus-
toimintaa ja osaamista. Tavoitt eena on myös edistää maahan muutt aneiden ko-
toutumista ja osallisuutt a sekä lisätä verkostojen yhteistyötä ja osaamista mo-
nikultt uurisissa asioissa. Maahanmuutt ajaohjelma on valtakunnallinen ohjelma, 
jonka työntekijät työskentelevät eri piiritoimistoissa. 

Väestöliitt o
Väestöliitossa toimii monikultt uurinen osaamiskeskus Koti puu, jossa tehdään 
monenlaista kotoutumista tukevaa toimintaa. Osaamiskeskuksen erityisalana 
on perheiden, lasten ja nuorten kotoutuminen ja hyvinvointi . Perhelähtöinen 
toiminta on perusteltua; suuri osa maahanmuutt ajista tulee Suomeen perheen-
sä mukana tai perheen vuoksi. Monet ilman perhett ä muutt aneet myös per-
heellistyvät Suomessa. Yksilön hyvinvointi  ja kotoutuminen ovat aina sidoksissa 
perheen ti lanteeseen. 
 Koti puun toiminta alkoi vuonna 2003 monikultt uurisen perhetyön ke-
hitt ämishankkeena. Raha-automaatti  yhdistyksen kohdennetulla toiminta-avus-
tuksella vuodesta 2006 lähti en osaamiskeskustoimintaa on kehitett y ja rahoi-
tuspohjaa laajennett u EU:n hankerahoituksilla. Toiminnan kohderyhminä ovat 
julkisen sektorin työntekijät (mm. varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sosiaalityön 
ammatti  yhteisöt), kolmannen sektorin toimijat sekä maahanmuutt ajaperheet. 
Moniammati llisessa ti imissä puhutaan kymmentä kieltä: arabiaa, daria, eng-
lanti a, persiaa, ranskaa, ruotsia, somalia, sorania, suomea ja venäjää. Toiminta 
perustuu tutkimusti etoon ja ruohonjuuritason kontakteista saatuun kokemuk-
seen.
 Monikultt uurisen osaamiskeskuksen tavoitt eena on lisätä ja välitt ää ym-
märrystä maahanmuutt oon liitt yvistä haasteista sekä tuott aa käytännöllisiä ma-
teriaaleja ja toimintamalleja niille, jotka kohtaavat työssään kotoutuvia perheitä, 
lapsia ja nuoria. Kehitystyön tuloksia juurrutetaan koulutt amalla julkisen sekto-
rin ammatti  laisia ja kolmannen sektorin toimijoita valtakunnallisesti . Sosiaali-, 
terveys- ja opetusalan ammatti  laisten konsultaati o ja maahanmuutt ajien erikie-
linen neuvonta ovat osa toimintaa ja pitävät toiminnan kiinni kotoutt amistyön 
arjessa. Arjesta välitt yy myös tärkeää ti etoa Väestöliiton vaikutt amistyöhön. 
Osaamiskeskus järjestää eri kielillä vanhemmuutt a vahvistavia vertaistukiryhmiä 
ja koulutt aa vertaisohjaajia. Euroopan pakolaisrahaston Vertaistukea pakolaisil-
le -hankkeessa mallinnetaan vertaisryhmätoimintaa viranomaisten ja maahan-
muutt ajajärjestöjen väliseksi yhteistyöksi.  
 Vuonna 2009 avatti  in Euroopan kotoutt amisrahaston tuella valtakunnal-
linen FINFO-neuvontapalvelu maahanmuutt ajille ja muutt oa suunnitt eleville 
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henkilöille sekä heidän kanssaan asiakastyötä tekeville ammatti  laisille. FINFO-
neuvontamalli on valtakunnallinen henkilökohtaista neuvontaa useilla eri kie-
lillä tarjoava matalan kynnyksen neuvontapalvelu. Neuvonnan aihealueina ovat 
muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, työntekoon, opiske-
luun sekä yleisiin lupa-asioihin liitt yvät kysymykset. Palvelun tarkoituksena on 
myös helpott aa viranomaisten työtä tarjoamalla heille mahdollisuuden ohjata 
omalle toimialalleen kuulumatt omat kysymykset FINFO-palveluun. FINFO-neu-
vontamalli koostuu puhelinpalvelusta, sähköposti neuvonnasta, audiovisuaali-
seen sisältöön painott uvasta netti  sivustosta sekä ammatti  laisille suunnatusta pal-
veluportaalista. 

Suomen pakolaisapu ry
Suomen pakolaisapu ry:llä on käynnissä useita hankkeita, jotka liitt yvät ver-
taistoimintaan, asumiseen ja järjestötoimintaan. Kasvokkain-projekti ssa järjes-
tetään omakielisiä vertaisryhmiä niille, joiden suomen kielen taito on heikko. 
Ryhmissä tarjotaan ohjausta Suomessa elämisen haasteisiin ja mahdollisuuksia 
tutustua erilaisiin palveluihin. Toimintaa pyritään juurrutt amaan osaksi esimer-
kiksi kunti en, oppilaitosten ja järjestöjen toimintaa tarjoamalla koulutusta ryh-
män käynnistämiseen ja hallinnointi in valtakunnallisesti . 
 Koti lo-projekti ssa on kehitett y toimintamalleja, joilla parannetaan maa-
hanmuutt ajien ja valtaväestön edustajien asumisviihtyvyytt ä. Hankkeessa on 
muun muassa koulutett u naapuruussovitt elijoita ja järjestett y maahanmuutt ajil-
le toiminnallista koulutusta asumisen arjesta. Koulutusta esimerkiksi asumisesta 
eri kultt uureissa ja eri kultt uurien erityispiirteistä tarjotaan myös valtaväestön 
edustajille. 
 Järjestöhautomo-hanke tarjoaa maahanmuutt ajille ti etoa ja opastusta 
yhdistyksen perustamiseen. Hanke tukee pakolaisyhdistyksiä suomalaisessa yh-
teiskunnassa toimimisessa. Tiedon ja neuvonnan lisäksi järjestöhautomo valit-
see vuositt ain järjestöjä yhteistyöhön, jossa mukana olemisesta ja toiminnan 
järjestämisestä maksetaan palkkio. Tarkoituksena on edistää järjestön kehitt y-
mistä itsenäiseksi julkisia maahanmuutt ajapalveluja täydentäväksi toimijaksi. 

Martt ajärjestö
Martt ajärjestö on kansalaisjärjestö, joka edistää koti en ja perheiden hyvinvoin-
ti a ja koti talouden arvostusta niin Suomessa kuin kansainvälisesti kin.  Martt ojen 
piirijärjestöt tekevät yhteistyötä muun muassa kunti en ja seurakunti en kanssa 
ja tarjoavat maahanmuutt ajille kursseja arjen taidoista, kuten ruoanlaitosta ja 
kierrätyksestä, sekä antavat koti talousneuvontaa.  
 Maahanmuutt ajien kursseilla on vuodessa noin 2 100 osallistujaa, ja kurs-
sitoiminta katt aa maan kaikki 16 Martt a-piiriä. Koulutt ajina kursseilla toimivat 
piirien neuvojat, jotka ovat koti talous- ja puutarha-alan ammatti  laisia. Neuvojat 
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saavat myös koulutusta maahanmuutt ajien kohtaamiseen. Kursseilla toiminta 
on käytännönläheistä ja kehitt ää erityisesti  arkipäivän kielitaitoa sekä kultt uu-
rintuntemusta. 

Luetaan yhdessä – Vi läser ti llsammans! 
Luetaan yhdessä – Vi läser ti llsammans! on Zonta-järjestön ja Suomen Unifemin 
vuonna 2007 käynnistämä hanke, jota vuoden 2011 alusta koordinoi Akateemis-
ten naisten liitt o. Hankkeessa järjestetään tukea kielenoppimiseen ja kotoutu-
miseen suomea tai ruotsia heikosti  osaaville maahanmuutt ajanaisille ja -tytöille. 
Kampanjalla pyritään tavoitt amaan erityisesti  muiden koulutusten ulkopuolelle 
jäävät naiset ja siten täydentämään viranomaistoimintaa. Eri paikkakunnilla jär-
jestetään viikoitt ain kokoontuvia ryhmiä, joihin äidit voivat tulla lastensa kanssa 
oppimaan kieltä. Paikalla on vapaaehtoisia, jotka tarjoavat tukea ja opastusta 
kielen oppimiseen. Ryhmissä pystytään yleensä kohtaamaan maahanmuutt a-
jat yksilöllisesti  ja antamaan henkilökohtaista tukea. Kielenoppimiselle ei ole 
asetett u täsmällisiä tavoitt eita, vaan ryhmien arvo on pikemminkin sosiaalisten 
suhteiden syntymisessä ja ylläpitämisessä. Ryhmät luovat hyvät mahdollisuudet 
kaksisuuntaiselle kotoutumiselle. Toiminta on laajalle levinnytt ä ja osoitt autu-
nut eritt äin tarpeelliseksi.  

Kassandra ry
Monikultt uurisen taidetyön keskus Kassandra on tehnyt kotoutt amistyötä tai-
teen avulla muun muassa Koivu ja tähti  -hankkeessa (2009–2010). Toiminta 
suunnatti  in erityisesti  kolmansista maista tuleville naisille.  Hankkeessa kehitet-
ti in erilaisia naisille kohdistett uja toimintamuotoja, kuten yhteistoimintaa taiteen 
parissa äideille ja tytt ärille, suomen kielen harjoitt elua teatt eri-ilmaisun kautt a, 
keskusteluryhmiä monikultt uurisen parisuhteen haasteista ja tutustumista eri 
taidemuotoihin. Tanssin, musiikin, ilmaisuharjoitusten, runouden, käsitöiden ja 
maalaustaiteen kautt a erilaisille oppijoille tarjotti  in auditi ivisia ja kinesteetti  siä 
harjoituksia. Osallistujat suunnitt elivat, toteutti  vat ja arvioivat toimintaansa itse. 
Toiminta koetti  in paitsi kotoutumista edistäväksi myös hyvin voimautt avaksi. Yh-
tenä tavoitt eena oli myös kaksisuuntainen kotoutuminen. 

2.4  Hankkeet lasten ja nuorten kotoutumisen edistämiseksi

Käynnissä olevissa ja jo päätt yneissä hankkeissa on tehty runsaasti  kehitt ä-
mistyötä myös maahanmuutt ajataustaisten lasten ja nuorten kotoutumisen 
ja koulutuksen tukemiseksi. Kehitt ämissuunnitelmassa tarkasteluun on valitt u 
esimerkkejä hankkeista, jotka keskitt yvät toiminnassaan erityisesti  oppilashuol-
toon, koulutuksen nivelvaiheisiin ja perusopetuksen päätt övaiheessa Suomeen 
tulleisiin nuoriin. 
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 Esiteltyjen hankkeiden lisäksi on käynnissä erilaisia oppimisympäristöjä 
hyödyntäviä taide- ja kultt uurikasvatukseen suuntautuneita hankkeita, kuten 
Monikultt uurinen juhlavuosi – Mångkulturellt festår. Myös taidetyön keskus 
Kassandra ry on järjestänyt monikultt uurisia työpajoja. Lisäksi Taide meille ja 
heti ! -hankkeessa on toteutett u koulujen eri kieli- ja kultt uuriryhmien ja kultt uu-
rilaitosten yhteistoimintaan kannustavia projekteja ympäri Suomen.

Monikultt uurisuustaitojen kehitt äminen kouluyhteisössä (MOKU)
MOKU-hanke on Opetushallituksen koordinoima ja se on osa Perusopetus pa-
remmaksi (POP) -ohjelmaa. Vuonna 2007 alkanut hanke kohdistuu esiopetuk-
sesta lukiokoulutukseen. Hankkeessa on ollut mukana 52 kuntaa, joiden tavoit-
teena on ollut laati a koulun arkeen juurrutett ava monikultt uurisuustaitojen 
kehitt ämissuunnitelma siitä, miten kunnassa ja koulussa otetaan eri kieli- ja kult-
tuuritaustaiset oppilaat ja heidän vanhempansa huomioon ja kuinka edistetään 
maahanmuutt ajien ja kantaväestön hyviä etnisiä suhteita. Hankkeen painopiste 
on ollut moniammati llisessa ja alueellisessa yhteistyössä, ja hankkeessa on kes-
kitytt y myös koulutuksen nivelvaiheisiin. Hankkeen ansiosta kunti in on perustet-
tu muun muassa laaja-alaisia ohjausryhmiä ja lisätt y yhteistyötä kolmannen sek-
torin kanssa. Resurssien kohdentamiseen on kiinnitett y huomiota ja koulutett u 
opett ajia. Lisäksi yhteistyö kodin ja koulun kanssa on kehitt ynyt ja alueellista 
yhteistyötä on onnistutt u lisäämään. Samankaltaista hankett a toivott aisiin myös 
ammati lliseen peruskoulutukseen. 

Nuorten osallisuus -hanke
Toinen suurempi kehitt ämishanke on jo päätt ynyt Nuorten osallisuus -hanke, 
jonka tavoitt eena oli ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä edistää heidän osal-
listumis- ja vaikutt amismahdollisuuksiaan. Hankkeessa oli mukana 37 osahan-
kett a ja yhteensä noin 70 kuntaa. Hankkeessa on kehitett y vuosina 2003–2007 
muun muassa koordinointi a, johon kuuluvat esimerkiksi palvelujärjestelmän 
kartoitt aminen, ti edon levitt äminen, yhteisten strategioiden ja tavoitt eiden 
rakentaminen, elinolojen seurantajärjestelmän luominen sekä yhteistyöfooru-
mien perustaminen. Lisäksi kohdennetti  in huomiota toisen asteen opintoihin, 
työmarkkinoille ohjaamiseen ja koulun yhteisöllisyyden parantamiseen.
 Hankkeessa onnistutti  in lisäämään nuorten osallisuutt a, yhteistyötä toi-
mijoiden välillä sekä kehitt ämään oppilaan kannalta kriitti  stä nivelvaihett a eli 
siirtymistä perusopetuksesta toiselle asteelle. Hankkeen aikana kehitetti  in kou-
lun ja nuorisotyön yhteistyömuotoja. Esimerkiksi ti edonkeruu, ti edott aminen, 
mallintaminen ja toimiva yhteistyö ovat käytäntöjä, jotka ovat sovellett avissa 
hyvin monella tavalla. Monet osallisuushankkeiden toiminnan hidasteet taas 
näytt äisivät perustuvan jatkuvuuden ja ennustett avuuden katkeamiseen. Hank-
keen loppuraporti n (Vehviläinen 2008) mukaan pienillä paikkakunnilla ja keski-
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suurissa kaupungeissa, joissa pystytti  in samanaikaisesti  työskentelemään hallin-
nossa ja nuorten parissa, oli helpointa rakentaa koordinointi mallia. 

Kaste-ohjelma
Lasten ja perheiden Kaste -ohjelma on osa laajempaa sosiaali- ja terveysministe-
riön kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehitt ämisohjelmaa (2008–2011). 
Lapsiin, nuoriin ja perheisiin liitt yvissä ohjelman hankkeissa tavoitt eena on ke-
hitt ää perus- ja erityispalveluja sekä sisällöllisesti  ett ä rakenteellisesti . Lisäksi 
tuetaan lapsia ja nuoria nimenomaan luonnollisissa arki- ja kehitysympäristöis-
sä ja luodaan työ- ja toimintatapoja viedä asiantuntemus lapsen ja nuoren arki-
ympäristöön – koti in, kouluun ja päivähoitoon. Valtakunnallisesti  on käynnissä 
viisi alueellista hankett a: Länsi-Suomen Remontti  , Etelä-Suomen Lapsen ääni, 
Pohjois-Suomen Tukeva, Itä- ja Keski-Suomen Lapset ja perheet -Kaste sekä Väli-
Suomen Kasperi-hanke. Hankkeiden alla toimii lisäksi 80 pilotti  - tai osahankett a. 
Tähän mennessä hankkeen aikana laaja-alainen osaaminen ja moniammati lli-
nen verkostotyö ovat vahvistuneet, on syntynyt uusia palvelurakenteita sekä 
on otett u käytt öön osallisuutt a lisääviä dialogisia ja kumppanuuteen perustuvia 
työmuotoja.

Maahanmuutt ajanuorten VaSkooli, OPEQUAL ja CHANCES
Niissä kunnissa, joissa resursseja on kohdistett u enemmän oppilashuoltoon, on 
osatt u myös verkostoitua: yhteistyötä tehdään muun muassa sosiaalitoimen ja 
lastensuojelun kanssa. Oppilashuollollisina tukina toimii myös psykologeja, kou-
lukuraatt oreja, terveydenhoitajia, perhetyöntekijöitä sekä vertaistuki. On ole-
massa toimivia paikallisia käytänteitä, joista voisi ott aa oppia myös valtakunnal-
lisesti .
 Maahanmuutt ajanuorten VaSkooli (2008–2010) ja OPEQUAL (2004–2007) 
ovat hankkeita, joissa on perehdytt y oppilaan ohjaukseen ja muiden tukitoimien 
järjestämiseen maahanmuutt ajanuorille. Koulutusasteiden välisiin nivelvaihei-
siin on kohdennett u erityistä huomiota. Esimerkiksi oppilaan ohjauksen tueksi 
VaSkooli-hankkeessa on kehitett y matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste 
Ohjaamo, jossa tarjotaan 15–20-vuoti aille opiskelupaikkaa vaille jääneille nuoril-
le tuett ua nivelvaiheen ohjausta perusopetuksen ja toisen asteen välillä. Yhtenä 
käytänteenä on myös moniammati llinen yhteistyöverkosto. Lisäksi toiminnassa 
on Urasoppi sekä työnhaun ja urasuunnitt elun kurssi, jotka tarjoavat ohjausta 
nivelvaiheeseen jatko-opintoihin hakeudutt aessa. Yhteistyötä tehdään myös TE-
toimiston kanssa. 
 OPEQUAL-hankkeessa on VaSkoolin ohella tehty kehitt ämistyötä luomal-
la malleja niin ohjauksen kuin opiskelijan oppimisenkin tukemiseksi. Hankkeessa 
on luotu toiminnallisia työpajoja ammati llisten opintojen keskeytt ämisvaarassa 
oleville ja opinnot keskeytt äneille opiskelijoille. Työpajamallissa opiskelijalle luo-
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daan opintosuunnitelma, joka on purett u työtehtäviksi. Ammati lliset opintonsa 
keskeytt äneille tarjotaan mahdollisuus täydentää kesken jääneitä opintojaan 
työpajoissa ja tehdään yhteistyötä työpajan ja oppilaitoksen opinto-ohjaajan tai 
tutkinnosta vastaavan ammatti  opett ajan kanssa. Tällaisten mallien toteutt ami-
nen vaati i eri oppilaitosten välistä yhteystyön hyödyntämistä, mihin tulee kiin-
nitt ää huomiota hankkeiden ulkopuolellakin.
 Yhteistyö korostuu myös vuosina 2005–2007 toteutetussa CHANCES – 
opinto-ohjauksen kehitt äminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi -hank-
keessa. Se oli EQUAL-rahoitt einen hanke, joka painott ui moniammati llisen ja 
poikkihallinnollisen yhteistyön kehitt ämiseen. Hankkeen kohderyhmään kuu-
luivat opetus-, työ- ja sosiaali- ja terveyshallinnon asiantunti jat, jotka toimivat 
koulutuksen ulkopuolella tai putoamisvaarassa olevien nuorten, erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden sekä maahanmuutt ajien ja erilaista kultt uuritaustaa 
edustavien nuorten ohjauksessa. Päätavoitt eena hankkeessa oli luoda uusia kei-
noja, joilla voidaan torjua mainitt ujen ryhmien syrjäytymistä työmarkkinoilta. 
Hanke koostui neljästä osahankkeesta: yhteisölliset ohjausprosessit ja sukupuoli 
(Joensuun yliopiston Kasvatusti eteen laitos), erityistä tukea tarvitsevien nuor-
ten koulutus- ja uraohjauksen kehitt äminen (Jyväskylän ammatti  opisto), koulu-
tuksen ulkopuolella olevien nuorten ohjaus, verkosto- ja moniammati llinen yh-
teistyö (Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos) ja moniammati llinen 
yhteistyö maahanmuutt ajien työelämään integroinnissa (Jyväskylän yliopiston 
Opett ajankoulutuslaitos). Hankkeen aikana luoti in käytänteitä ohjausyhteistyön 
edistämiseksi, esimerkiksi nivelvaiheessa, ja erilaisten oppijoiden ohjaamiseksi 
muun muassa ammati llisessa erityisopetuksessa. (Kasurinen & Launikari 2007.)

Joustava perusopetus (JOPO) 
Opetus- ja kultt uuriministeriö on vuodesta 2006 rahoitt anut Joustava perusope-
tus (JOPO) -toimintaa. Sen tavoitt eena on ollut tukea ja akti voida sekä kanta-
suomalaisia ett ä maahanmuutt ajataustaisia oppilaita, jotka ovat olleet vaarassa 
jäädä ilman perusopetuksen päätt ötodistusta ja toisen asteen koulutuspaikkaa. 
Toiminnan tavoitt eena on ollut myös kehitt ää toiminnallisia opetusmenetelmiä, 
jotka paremmin tukisivat oppilaita ja heidän yksilöllisiä tarpeitaan. Opetukses-
sa on hyödynnett y myös erilaisia oppimisympäristöjä ja työssäoppimista. Lisäksi 
toiminnassa on kehitett y moniammati llista yhteistyötä oppilaitoksissa, nuoriso-, 
sosiaali- ja terveystoimessa sekä erilaisissa nuorten työpajoissa. Vuonna 2009 
joustavan perusopetuksen ryhmiä oli sata ja niissä opiskeli 953 oppilasta. Toi-
minnasta saadut kokemukset ovat rohkaisevia; lähes 90 prosenti lla oppilaista 
opiskeluti lanne parani toiminnan aikana (Numminen & Quakrim-Soivio 2007). 
Joustava perusopetus on vakinaistett u vuoden 2010 alussa osaksi koulutusjär-
jestelmää, ja se rahoitetaan valti onosuudella.
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Moped
Opett ajille, oppilaille ja heidän vanhemmilleen on kehitett y Moped – monikult-
tuurisen pedagogiikan sivusto. Tämä Opetushallituksen ja usean kunnan tukema 
sivusto kokoaa ti etoa monikultt uurisen koulun käytänteistä, tarjoaa ajankohtais-
ta tutkimusti etoa sekä oppimateriaaleja ja erikielisiä lomakkeita, jotka soveltu-
vat monikultt uuristen koulujen tarpeisiin. Moped-sivuston kautt a pääsee myös 
MAI – maahanmuutt ajien äidinkielen opetuksen portaaliin. 

Moniku
Seudullinen monikultt uurisuus varhaiskasvatuksessa (Moniku) -hankkeen 
(2005–2007) päätavoitt eena oli luoda pääkaupunkiseudun monikultt uurisen 
varhaiskasvatuksen toimintamalli sekä yhteiset käsitt eet. Hankkeen aikana ke-
hitetti  in varhaiskasvatuksen ammatti  laisten täydennyskoulutusta, kootti  in hyviä 
käytänteitä ja luoti in materiaalipaketti   kerätyn ti edon pohjalta. Hankkeen kautt a 
on onnistutt u juurrutt amaan käytänteitä pääkaupunkiseudulle.

Nutukka-hanke
Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa eli Nutukka-hankkeessa on ohjatt u 
oppivelvollisuusiän ylitt äneitä, kuitenkin vielä alaikäisiä, turvapaikanhakijoita 
perusopintoihin. Hankkeessa kehitetti  in joustava koulutusmalli, opetussuunni-
telmakehys sekä opetusmenetelmiä etenkin nuorten alkuvaiheen koulutukseen. 
Hankkeessa korostetti  in nuorten koulutuksen ja ohjauksen aloitt amista ripeästi  
maahantulon jälkeen. Hyväksi havaitt u toiminta ei kuitenkaan saanut lisärahoi-
tusta, koska turvapaikanhakijoiden määrä laski, minkä myötä paikkoja jäi täyt-
tämätt ä. Mukana hankkeessa olivat esimerkiksi Kainuun opisto, Kiteen evankeli-
nen opisto, Alkio-opisto, Pohjola-opisto ja Lieksan kristi llinen opisto. 

2.5 Johtopäätöksiä hankkeista

ALPO-, MATTO- ja Kuntapiloti t -hankkeiden kehitt ämistyö on vielä kesken ja nii-
den valtakunnallista merkitystä on vielä vaikea arvioida. Hankkeista kuitenkin 
nousee esiin hyviä paikallisia käytänteitä, joita kannatt aa kokeilla ja edelleen 
kehitt ää Osallisena Suomessa -hankkeessa. Tällaisia käytänteitä ovat muun mu-
assa erilaisten kotoutujien tunnistaminen ja laadukkaampi ohjaus, kielitaidon 
diagnosointi  ja sopivaan koulutukseen ohjaaminen, poikkihallinnollinen ja mo-
niammati llinen yhteistyö sekä työllistymisen edistäminen. Hankkeiden etuna on 
se, ett ä niissä voi kokeilla innovati ivisia ratkaisuja, joihin nykyiset hallinnolliset 
ja taloudelliset resurssit eivät anna mahdollisuuksia. Kotoutumiskoulutuksessa 
tulisi kuitenkin enemmän panostaa pitkäjänteiseen operati iviseen työhön ja py-
syvien käytänteiden luomiseen, mikä edellytt ää pysyvää rahoitusta ja rakenteel-
lisia ratkaisuja.
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 Kolmannen sektorin hankkeiden toiminnassa painotetaan monia myös 
tämän kehitt ämissuunnitelman keskeisiä tavoitt eita. Näissä hankkeissa on luotu 
malleja laajempaan yhteistyöhön esimerkiksi viranomaisten ja kolmannen sek-
torin ja muiden eri toimijoiden välillä. Hankkeissa on kehitett y toimintamalleja 
myös kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseksi. Toiminta on hankkeissa usein 
osallistavaa ja oppiminen toiminnallista, esimerkiksi taiteen keinoja hyödyntä-
vää. Monissa hankkeissa myös kannustetaan akti iviseen ja itsenäiseen osallisuu-
teen suomalaisessa yhteiskunnassa. Hyvien käytänteiden kehitt ämistä on syytä 
jatkaa ja juurrutt aa laajaan käytt öön.
 Käynnissä olevat lasten ja nuorten kotoutumista ja koulutusta edistävät 
hankkeet ovat ott aneet kohderyhmikseen etenkin syrjäytymisvaarassa olevat 
lapset ja nuoret ja heidän kanssaan toimivat opett ajat, ohjaajat ja muut asian-
tunti jat. Osa hankkeista keskitt yy perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihee-
seen. Sen sijaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen keskitt yviä hankkeita on 
vähemmän.
 Toiminta hankkeissa kulminoituu moniammati lliseen ja poikkihallinnol-
liseen yhteistyöhön – jaett una tavoitt eena on saada lapsi ja nuori eteenpäin 
koulutuspolulla. Hankkeista on poikinut hyviä käytänteitä ja uudistunutt a toi-
mintakultt uuria. Hankkeiden onnistumista on edistänyt johdon – esimerkiksi 
rehtoreiden ja sosiaalitoimen johtajien – sitoutuminen hankkeen tavoitt eisiin. 
Vaikka lasten ja nuorten hankkeissa on saatu aikaan hyviä paikallisia käytänteitä, 
kokemusten hyödyntäminen valtakunnallisesti  on edelleen haasteellista muun 
muassa resurssipulan vuoksi.
 Osallisena Suomessa -hankkeen lisäarvo aiempiin ja vielä käynnissä ole-
viin hankkeisiin nähden on sen kokonaisvaltaisuudessa ja lainsäädännön saman-
aikaisessa kehitt ämisessä. Tarkastelluissa hankkeissa pyritään kehitt ämään jo-
takin osaa kotoutt amistyöstä tai jonkin ti etyn ryhmän tai muutamien ryhmien 
kotoutumista. Sen sijaan näkemys kotoutumisesta, joka ott aisi huomioon kaik-
ki maahanmuutt ajat, on kapeampi. Hankkeiden ongelmaksi saatt aa kuitenkin 
osoitt autua se, kuinka hyviksi koett uja käytänteitä saataisiin juurrutett ua raken-
teisiin pysyvästi  joko paikallisesti  tai valtakunnallisesti . Päätt yneiden hankkeiden 
ongelmana taas on usein se, ett ä onnistunutt a kehitt ämistyötä ei riitt ävästi  mark-
kinoida oman paikallisen toiminnan ulkopuolelle. Tämä on tyypillinen hankkei-
den rahoitukseen ja hallintaan liitt yvä ongelma, joka ei koske vain kotoutumista 
edistäviä hankkeita. 

2.6 Kotoutt amistyö Pohjoismaissa ja Kanadassa

Osallisena Suomessa -hankkeessa otetaan huomioon myös kansainvälinen ko-
kemus maahanmuutt ajien kotoutumisesta. Tässä alaluvussa kuvataan lyhyesti  
Pohjoismaiden ja Kanadan kotoutt amistyön hallintoa sekä aikuisten maahan-
muutt ajien kotoutumiskoulutusta. 
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Ruotsi
Ruotsissa integrointi - ja tasa-arvoministeriö (Integrati ons- och jämställdhets-
departementet) vastaa kotoutt amisen koordinoinnista. Muita keskeisiä minis-
teriöitä ovat oikeusministeriö (Justi ti edepartementet) ja työmarkkinaministeriö 
(Arbetsmarknadsdepartementet). Kunnilla on vastuu koulutuksesta, asutuksen 
suunnitt elusta ja terveydenhuollosta. Lääninhallitukset (länsstyrelserna) vas-
taavat kunti en kotoutt amistyöstä. Ruotsin julkisten työvoimapalveluiden (Ar-
betsförmedlingen) vastuulla on laati a henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma 
(introdukti onplan) yhdessä kotoutujan kanssa. Suunnitelma laaditaan aiemman 
koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta ja se sisältää ruotsin kielen koulutusta 
sekä yhteiskuntaan ja työelämään suuntaavia toimenpiteitä. Yksilöllinen suunni-
telma on voimassa enintään kaksi vuott a. 
 Kunnilla on velvollisuus tarjota kielikoulutusta kaikille yli 16-vuoti aille 
maahanmuutt ajille, joilta puutt uu ruotsin peruskielitaito. Ruotsin kielen koulu-
tus (SFI – Svenskundervisning för invandrare) koostuu kolmesta polusta: Sfi  1 
(A ja B), Sfi  2 (C) sekä Sfi  3 (C ja D). Jokainen polku perustuu eri lähtökohti in ja 
tavoitt eisiin. Erillisenä osana on luku- ja kirjoitustaidon kurssi (läs- och skrivin-
lärningen), joka on suunnatt u sekä luku- ja kirjoitt amistaidott omille ett ä henki-
löille, joilla on vähäinen koulutustausta. Jokaisella koulutuspolulla järjestetään 
pakolliset valtakunnalliset kielitesti t, joista pitää saada suoritukseksi vähintään 
hyväksytt y (godkänt) -arvosana, joka vastaa kielitaitotasoa B1. 

Norja
Norjan työministeriö (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) on vastuussa ko-
toutt amistyön koordinoinnista, jota toimeenpanee Norjan työ- ja terveyshallin-
to (Arbeids- og velferdsetaten, NAV). 
 Norjan kotoutt amislaki (introduksjonsloven) säätää kotoutumiskoulutus-
ta (introduksjonsprogram). Kotoutujalle tehdään yksilöllinen suunnitelma, joka 
sisältää muun muassa kielikoulutusta ja yhteiskuntataitoja. Kunti en on tarjot-
tava koulutusta kolmen kuukauden kuluessa maahanmuutosta kotoutumisen 
piiriin kuuluville. Koulutukseen ovat velvollisia osallistumaan 16–55-vuoti aat 
turvapaikanhakijat, oleskeluluvan saaneet tai perheen yhdistämisen kautt a tul-
leet. Yli 55-vuoti ailla ei ole velvollisuutt a osallistua koulutukseen. Koulutuksen 
minimimäärä on 300 tunti a kolmen vuoden sisällä kotoutumissuunnitelmasta, 
ja enimmillään kotoutuja voi opiskella 3000 tunti a viiden vuoden aikana. Koulu-
tuksen lopuksi järjestetään suullinen ja kirjallinen testi . 
 Koulutusta suunnitellaan tarjott avaksi myös kotoutumiskoulutukseen 
kuulumatt omille, kuten työperusteisesti  maahan tulleille, mihin kaivataan eten-
kin kolmannen sektorin osallistumista. Pienet kunnat, joissa koulutukseen osal-
listuu 1–150 maahanmuutt ajaa, saavat vuositt ain valti onavustusta. Lisäksi kieli-
koulutuksen määrän lisäämistä harkitaan 300 tunnista 600 tunti in. 
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Tanska
Tanska on lähivuosina kiristänyt maahanmuutt o- ja kotoutt amispoliti ikkaansa.
Tanskassa kotoutt amistyöstä vastaa Pakolais-, maahanmuutt o- ja integraati o-
ministeriö (Ministeriet för Flytninge, Indvandrere og Integrati on), johon on kes-
kitett y kaikki maahanmuutt oon liitt yvät asiat. Kotoutumissuunnitelma laaditaan 
kunnassa. Suunnitelmassa pyritään ott amaan kokonaisvaltaisesti  huomioon tu-
lijan ti lanne sekä tarpeet työllistymisen näkökulmasta. Taidot arvioidaan useilla 
haastatt eluilla sekä työelämäkokeilujaksolla yrityksessä tai vaihtoehtoisesti  jol-
lain muulla tavalla oppilaitoksessa. Kunnilla on velvollisuus tarjota uudelle tu-
lijalle kielikoulutusta viimeistään kuukauden kulutt ua hänen saapumisestaan. 
Koulutusta on oikeus saada niin kauan, kunnes lopputesti  on suoritett u. Taka-
rajana on kuitenkin kolme vuott a. 
 Kielikoulutusta tarjotaan sekä julkisella ett ä yksityisellä sektorilla. Kurs-
seilla painotetaan työelämässä tarvitt avia taitoja ja työn ja muiden koulutus-
vaihtoehtojen joustavaa yhteensovitt amista. Tanskan kielen koulutukseen voivat 
osallistua myös esimerkiksi ne EU/EEA-maiden kansalaiset, joilla on työpaikka 
tai liiketoimintaa Tanskassa. 
 Kursseja on kolme (tanska 1, tanska 2 ja tanska 3), joista jokainen on jaet-
tu kuuteen moduuliin. Kotoutujat osallistuvat kursseille koulutustaustansa mu-
kaan. Kurssit loppuvat valtakunnallisiin kielitesteihin, jotka jakautuvat suulliseen 
ja kirjalliseen osioon. Esimerkiksi pysyvään oleskelulupaan vaaditaan tanska 2 
kurssin kielitaitotaso B1+. Vaihtoehtona on suoritt aa kirjallisen kielitaidon taito-
taso A2 ja suullisen kielitaidon taitotaso B1, jotka vastaavat tanska 1 kurssin vaa-
ti muksia. Tässä vaihtoehdossa vaaditaan kuitenkin lisäksi englannin kielen testi , 
joka vastaa tanska 2 -kurssin tasoa. Testi tulokset kerätään portf olioon, jolla on 
tarkoitus seurata oppimisprosessia. Kolmannella kurssilla on kahden tason koe. 

Kanada
Kanadan kotoutt amispoliti ikka on akti ivista ja sillä on pitkät perinteet. Kanadan 
kotoutt amispoliti ikassa painott uu ammatti  taitoisten, pysyvästi  maahan muutt a-
vien tukeminen. Kotoutt amispoliti ikan hallinnoinnista sekä rahoituksesta vastaa 
Citi zenship and Immigrati on Canada -virasto. Sen vastuulla ovat muun muassa 
maahanmuutt ajapalvelut, monikultt uurisuusohjelma ja kansalaisuuden haku-
prosessit. CIC kanavoi rahoitusta muun muassa kotoutt amispalvelujen järjestä-
miseen ja monikultt uurisuuden tukemiseen provinsseille (provinces), julkisille 
laitoksille (public insti tuti ons), maahanmuutt ajapalveluja järjestäville organisaa-
ti oille (Immigrant -serving organisati ons) sekä muille voitt oa tavoitt elematt o-
mille järjestöille. Kanadassa kansalaisuuden ehtona on kolmen vuoden asumi-
nen maassa. Lisäksi arvioidaan hakijan englannin tai ranskan kielen taitoa sekä 
yhteiskuntati etoutt a.
 Kotoutt amispalveluihin kuuluvat muun muassa maahanmuutt ajien tar-
peiden selvitt äminen, kielikoulutus ja käytännön ohjaus. Lisäksi ohjelmissa tar-
jotaan työllistymistä tukevia palveluja. Ohjelmissa muun muassa perehdytetään 
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maahanmuutt aja työnhaun keinoihin, pätevyysvaati muksiin, kirjallisen ilmaisun 
kehitt ämiseen ja työhaastatt elun käytäntöihin.  Kotoutt amispalveluja annetaan 
myös maahanmuutt ajien lähtömaassa. 
 Kielenopetusta tarjoaa Kanadan valti o (government) yhdessä aluehal-
linnon, koulutoimen ja järjestöjen kanssa LINC-ohjelmassa (Language Instruc-
ti on for Newcomers to Canada). Se on tarkoitett u kaikille täysi-ikäisille maa-
hanmuutt ajille. Kielikoulutusta tarjotaan koko- tai puolipäiväisesti  päivisin tai 
iltaisin. Opinto-ohjelmaan voi päästä mukaan milloin tahansa kolmen ensim-
mäisen maassaolovuoden aikana. Samaan aikaan maahanmuutt aja voi käytt ää 
hyväkseen lastenhoito- ja kuljetuspalveluja. Opetuksen sisältöihin kuuluu muun 
muassa kultt uuri- ja yhteiskuntati etoutt a, lainsäädännön tuntemusta sekä infor-
maati ota yhteisöistä ja vapaaehtoistyöstä. 
 Kolmannella sektorilla on Kanadassa olennainen rooli kotoutt amistoi-
menpiteissä. Määrärahoja kohdennetaan suoraan kolmannelle sektorille ja sen 
seurauksena paikalliset yhdistykset ja maahanmuutt ajayhteisöt huolehti vat suu-
resta osasta kotoutt amispalveluja. Samalla vahvistetaan etnisten yhteisöjen 
infrastruktuuria ja annetaan edellytyksiä akti iviselle osallisuudelle yhteiskun-
nassa. Tämä on todett u monin tavoin hyödylliseksi toimintatavaksi muun mu-
assa siksi, ett ä maahanmuutt ajajärjestöillä ja paikallisilla toimijoilla katsotaan 
olevan hyvä näkemys yhteisönsä jäsenten tarpeista. 
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3.1 Kotoutt aminen poikkihallinnollisena ja                            
moniammati llisena yhteistyönä

3.1.1 Nykyti la

Maahanmuutt ajien kotoutt amistyöstä vastaavat useat tahot niin kansallisesti , 
alueellisesti  kuin paikallisesti kin. Kuviossa 7 on havainnollistett u eri toimijoita. 

KUVIO 7. Kotoutt amistyön toimijoita.

Maahanmuutt ajien perus- ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä ja kehitt ä-
misestä viranomaistyönä vastaavat kansallisella tasolla asianomaiset ministeri-
öt: sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kultt uuriministe-
riö ja sosiaali- ja terveysministeriö.
 Sisäasiainministeriö vastaa maahanmuutt ohallinnosta ja maahanmuut-
topoliti ikasta sekä kotoutt amisen yhteensovitt amisesta. Lisäksi sisäasiainmi-
nisteriö edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä yhdenvertaisuutt a. Sisäasiain-
ministeriö pyrkii myös vaikutt amaan siihen, ett ä maahanmuutt ajien palvelut ja 
tukimuodot valtavirtaistetaan, eli muut ministeriöt ott avat maahanmuutt ajien 
tarpeet huomioon omissa suunnitelmissaan ja talousarvioissaan. Maahanmuut-
toasiat siirretti  in työ- ja elinkeinoministeriön perustamisen yhteydessä sisäasi-
ainministeriöön vuoden 2008 alusta.
 Työ- ja elinkeinoministeriöllä ja sen alaisella työ- ja elinkeinohallinnolla 
on keskeinen rooli aikuisten maahanmuutt ajien työllistämisen edistämisessä 
sekä työperusteisen maahanmuutt opoliti ikan toimeenpanossa. Työ- ja elinkei-
noministeriö vastaa myös osaltaan tällä hetkellä TE-toimistojen kotoutumistyön 
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ohjeistuksesta ja kehitt ämistyöstä, koska kotoutt amispalvelut ovat osa työvoi-
mapalvelujen kokonaisuutt a. Työvoimapoliitti  sen aikuiskoulutuksen yleinen 
kehitt ämisvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Ministeriö vastaa työvoima-
koulutusta koskevan lainsäädännön ja ohjeiden laati misesta sekä koulutuksen 
kohdentamista koskevista yleisistä linjauksista. 
 Opetus- ja kultt uuriministeriön hallinnonalaan kuuluvat muun muassa 
koulutuspoliti ikka sekä kultt uuri- ja nuorisopoliti ikka. Koulutuspoliti ikka katt aa 
koko koulutusjärjestelmän perusopetuksesta ja toiselta asteelta korkeakoulu-
tukseen ja aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön ja opett ajankoulu-
tukseen. 
 Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujen kehitt ämistä ja toimintaa. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vastuulla on myös muun muassa varhaiskasvatuspalvelujen kehitt ämi-
nen. Alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalvelujen siirtämistä opetus- ja 
kultt uuriministeriön hallinnonalaan on selvitett y, mutt a asiasta ei ole toistaisek-
si tehty päätöstä. 
 Maahanmuutt ovirasto (Migri) on sisäasiainministeriön alainen virasto, 
joka käsitt elee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen 
sekä Suomen kansalaisuuteen liitt yviä asioita. Maahanmuutt ovirasto vastaa 
myös turvapaikanhakijoiden vastaanott okeskusten käytännön ohjauksesta ja 
turvapaikanhakijoiden sijoitt amisesta. Viraston toiminta tukee myös muiden 
maahanmuuton hallinnonalalla toimivien viranomaisten toimintaa. 
 Opetushallitus on opetus- ja kultt uuriministeriön alainen virasto, joka 
vastaa muun muassa esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammati llisen 
peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön kehitt ämisestä. 
Opetushallitus laati i esimerkiksi opetussuunnitelman perusteet perusopetuk-
seen, lukiokoulutukseen, ammati llisiin perustutkintoihin ja näytt ötutkintoihin. 
Opetushallitus on laati nut myös aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulu-
tuksen ja luku- ja kirjoitustaidott omien aikuisten maahanmuutt ajien koulutuksen 
opetussuunnitelmasuositukset sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen ja 
ammati lliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitel-
man perusteet. Opetushallitus myöntää valti onavustuksia maahanmuutt ajien 
koulutukseen ja sen kehitt ämiseen sekä opett ajien täydennyskoulutukseen. Li-
säksi Opetushallitus tuott aa vähälevikkistä oppimateriaalia ja opett ajien tuki-
materiaaleja ja esitt eitä. Opetushallitus myös hallinnoi valtakunnallisia maahan-
muutt ajien opetuksen kehitt ämisverkostoja.
 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos (THL) tutkii maahanmuutt ajataustaisten lasten, nuorten ja ai-
kuisten terveytt ä ja hyvinvointi a, palvelujen ja hoidon tarpeita sekä kokemuksia 
niistä.  
 Kansaneläkelaitos (KELA) vastaa Suomessa asuvien henkilöiden sekä ul-
komailla asuvien Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien henkilöiden etuuksis-
ta. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsiperheiden tuki ja maahanmuutt ajan kotoutu-
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mistuki, johon työtön maahanmuutt aja on oikeutett u 3–5 vuoden ajan, mikäli 
hänelle on laaditt u kotoutumissuunnitelma. Maahanmuutt ajalle, joka on oikeu-
tett u kotoutumissuunnitelmaan, mutt a joka ei ole työtön työnhakija, kotoutu-
mistuen maksaa kunta. Kelassa on viisi vakuutusaluett a, joissa kussakin toimii 
Kelan aluekeskus. Vakuutusalueet taas jakaantuvat vakuutuspiireihin, joissa voi 
olla yksi tai useampi toimipiste. 
 Maahanmuutt ajien kotoutt aminen näkyy myös erilaisten toimikunti en ja 
neuvott elukunti en työskentelyssä. Toimikunti a ovat esimerkiksi maahanmuut-
toasiain toimikunta sekä työllisyyden edistämistoimikunta. Etnisten suhteiden 
neuvott elukunta (ETNO) on valti oneuvoston asett ama laajapohjainen asiantun-
ti jaelin, jonka tehtävänä on edistää hyviä etnisiä suhteita ja etnistä yhdenver-
taisuutt a, kehitt ää vuorovaikutusta ja yhteistyötä valtakunnallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla, toimia asiantunti jaelimenä maahanmuutt opoliti ikan eri 
osa-alueiden kehitt ämisessä, osallistua maahanmuutt ajien järjestötoiminnan 
edistämiseen sekä ti edott aa maahanmuutt opoliti ikasta, etnisen yhdenvertai-
suuden tavoitt eesta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimava-
rana. Etnisten suhteiden neuvott elukunta koostuu valtakunnallisesta neuvot-
telukunnasta ja neljästä alueellisesta neuvott elukunnasta. Valtakunnallisen ja 
alueellisten neuvott elukunti en kokoonpanosta säädetään Etnisten suhteiden 
neuvott elukuntaa koskevassa valti oneuvoston asetuksessa (358/2008). Työjaos-
to toimii neuvott elukunnan yhteensovitt avana, valmistelevana ja asiakirjojen 
laati misesta vastaavana tahona. Alueellisten neuvott elukunti en kautt a voidaan 
tukea maahanmuutt ajien omaa järjestötoimintaa ja sen kehitt ämistä.
 Vuoden 2010 alussa aluehallinnossa on tehty organisatorisia uudistuksia. 
Suomeen perustetti  in 15 Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusta, jotka otti  vat 
hoitaakseen muun muassa enti sten Työ- ja elinkeinokeskusten tehtäviä. Maa-
hanmuutt oasiat on keskitett y seitsemään ELY-keskukseen.
 Maahanmuutt ajien kotoutumistyön kannalta ELY-keskusten tehtävänä on 
huolehti a lyhyellä aikavälillä kotoutt amisen alueellisesta ohjauksesta, seuran-
nasta ja yhteensovitt amisesta sekä yhteistyöstä kunti en, TE-toimistojen, työnan-
tajien sekä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskusten maahanmuutt oasioiden 
tulosohjauksesta vastaa sisäasiainministeriö työ- ja elinkeinoministeriön kautt a. 
 ELY-keskukset vastaavat pääosin aikuisten maahanmuutt ajien kotoutu-
miskoulutuksen hankinnasta, mutt a ne voivat jakaa hankintamäärärahaa myös 
paikallisille TE-toimistoille. Koulutusta voidaan hankkia ammati llisilta aikuiskou-
lutuskeskuksilta ja muilta ammati llisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta ja yli-
opistoilta sekä muilta koulutuspalvelujen tuott ajilta, kuten vapaan sivistystyön 
oppilaitoksilta, yksityisiltä koulutuksen tarjoajilta tai kolmannelta sektorilta. ELY-
keskukset osallistuvat myös työvoiman ulkopuolella olevien, mutt a työelämään 
mahdollisesti  siirtyvien – kuten koti äiti en – koulutuksen järjestämiseen. Koulu-
tukseen käytett ävästä määrärahasta ja sen käytt öperusteista sekä TE-toimistolle 
asetett avista tulostavoitt eista sovitaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston välisissä 
tulostavoiteneuvott eluissa. 
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 Vuoden 2010 aluehallintouudistuksiin kuuluu myös lääninhallitusten 
muutt uminen aluehallintovirastoiksi (Laki aluehallintovirastoista 896/2009). 
Aluehallintovirastojen (AVI) tehtäviin kuuluvat muun muassa peruspalveluihin, 
oikeusturvaan ja lupiin liitt yvät asiat. Aluehallintovirastojen vaikutt amiskeinoja 
ovat esimerkiksi informaati o-ohjaus sekä peruspalvelujen saatavuuden arviointi  
myös maahanmuutt ajien näkökulmasta.
 Kolmas aluehallintoa uudistava tekijä on laki alueiden kehitt ämisestä 
(1651/2009). Lain mukaan maakuntaliitt o vastaa maakunnan yleisestä kehitt ä-
misestä, laati i maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat sekä osallistuu valti on alue-
hallintoviranomaisten strategiseen suunnitt eluun ja ohjaukseen. Koulutuksen 
näkökulmasta on huomioitavaa se, ett ä maakuntaliitt o vastaa pitkällä ja keski-
pitkällä aikavälillä myös alueellisten koulutustarpeiden ennakoinnista sekä alu-
eellisten koulutustavoitt eiden valmistelusta osana valti oneuvoston hyväksymää 
koulutuksen ja tutkimuksen kehitt ämissuunnitelmaa. 
 Koulutuksen alueellisella yhteensovitt amisella pyritään siihen, ett ä esi-
merkiksi koulutus ei olisi päällekkäistä ja voitaisiin vältt ää koulutuksen aukko-
ja. Yhteensovitt aminen on kuitenkin huomatt avan haasteellista erityisesti  siksi, 
ett ä koulutuksen järjestäjillä on suuri päätösvalta koulutuksen organisoinnissa 
ja koulutuspaikkojen määritt elyssä. ELY-keskukset kuitenkin pystyvät työvoima-
koulutuksen avulla merkitt ävästi  tekemään yhteensovitt amista. Uusista ELY-kes-
kuksista on jo nyt kertynyt hyviä kokemuksia. Maahanmuutt oasioilla on enti stä 
vahvempi rooli muun muassa siten, ett ä ELY-keskusten vastuualueelle on perus-
tett u maahanmuutt oasioiden ti imi, johon kootaan asiantunti joita eri yksiköistä. 
Lisäksi ELY-keskuksiin on perustett u alueellinen koulutusneuvott elukunta, joka 
käsitt elee koulutusta laaja-alaisesti , esimerkiksi työvoimakoulutuksen suunnit-
telua, linjauksia ja painotuksia sekä maahanmuutt ajien kotoutt amiseen ja kou-
lutukseen liitt yviä tavoitt eita. Neuvott elukunnassa on muun muassa työmark-
kinajärjestöjen, muiden keskeisten viranomaisten sekä kolmannen sektorin 
edustajia. Tällä tavoin koulutuksen vastaavuutt a saadaan paremmin kohdennet-
tua. ELY-keskuksiin on myös perustett u tai ollaan perustamassa moniammati lli-
sia maahanmuutt otoimikunti a.
 Paikallistason toimijoita maahanmuutt ajien kotoutt amistyössä ovat 
muun muassa työ- ja elinkeinotoimistot, kunnat ja seutukunnat, kolmas sekto-
ri, seurakunnat, oppilaitokset sekä työ- ja elinkeinoelämä. Työ- ja elinkeinotoi-
mistot vastaavat julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa (1295/2002) ja 
kotoutt amislaissa (493/1999) säädett yjen palvelujen ja toimenpiteiden järjestä-
misestä. TE-toimistojen tehtävät kohdistuvat pääosin tyött ömäksi työnhakijaksi 
rekisteröityneeseen kotoutujaan. TE-toimistot tekevät asiakkaalleen kotoutu-
missuunnitelman ja ohjaavat asiakkaan koulutukseen. TE-toimistoilla on myös 
velvollisuus ohjata asiakas sosiaali-, terveydenhuolto- tai opetusviranomaisen, 
KELAn, kolmannen sektorin ja muiden palveluntarjoajien palveluihin, mikäli   asi-
akas niitä tarvitsee. 
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 Voimassa olevan kotoutt amislain (493/1999) mukaan kunnat vastaavat 
työvoimaan kuulumatt omien maahanmuutt ajien kotoutumispalvelujen järjes-
tämisestä. Kunti en sosiaalitoimi vastaa asiakkaan kotoutumissuunnitelmasta. 
Kunnat laati vat myös kunti a koskevan kotoutt amisohjelman, joka sisältää suun-
nitelman maahanmuutt ajien kotoutumista tukevista erityispalveluista ja toi-
menpiteistä. Ohjelmassa määritellään myös se, miten maahanmuutt ajataustai-
set kuntalaiset otetaan huomioon muita kunnan peruspalveluja järjestett äessä. 
 Kunnilla on suuri vastuu maahanmuutt ajien sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen, asumisen ja opetuksen, kultt uuripalvelujen sekä muiden peruspalveluiden 
järjestämisessä. Suomen Kuntaliitt o arvioi, ett ä maahanmuutt ajien palveluihin 
erityisesti  alkuvaiheessa käytetään aikaa noin 1,5–2-kertaisesti  kantaväestöön 
verratt una. Peruspalveluja käytt äessään maahanmuutt aja tarvitsee tulkkausta, 
intensiivistä ohjausta ja neuvontaa, kielenopetusta sekä muuta tukea ja erillis-
palveluita, jotka tukevat yhteiskunnan toimintaan osallistumista. 
 Kunnilla on kotoutt amislain mukaan yleis- ja yhteensovitt amisvastuu 
maahanmuutt ajien kotoutt amisen kehitt ämisestä, seurannasta ja suunnitt elus-
ta. Niiden toimintaa voidaan ohjata lainsäädännöllä, määrärahoilla (esim. val-
ti onosuuksien ja valti onavustuksien avulla), sekä informaati o-ohjauksella. Kun-
nissa tehdään jo nykyisin paljon poikkihallinnollista viranomaisyhteistyötä sekä 
moniammati llista yhteistyötä muun muassa TE-toimistojen, poliisin, maistraati n, 
aikuiskoulutusorganisaati oiden, kolmannen sektorin, seurakunti en sekä työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa. Kokemukset yhteistyöstä vaihtelevat paikallisten tar-
peiden, maahanmuutt ajamäärien ja toimintakultt uureiden mukaan. Esimerkiksi 
kolmannen sektorin merkitys ja rooli kotoutt amistyössä vaihtelevat kunnitt ain, 
mikä osaltaan johtuu siitä, kuinka akti ivisia eri järjestöt ovat maahanmuutt ajien 
kotoutumisen edistämisessä ja millaisin resurssein ne toimivat (ks. tarkemmin 
kolmannen sektorin roolista kotoutumistyöstä luvussa 3.2). 
 Kunnissa on erilaisia käsityksiä siitä, mitä poikkihallinnollisella yhteistyöl-
lä ylipäätään ymmärretään ja miten se näytt äytyy asiakkaalle. Asiantunti joiden 
kuulemisissa nostetti  in toistuvasti  esille se, ett ä organisaati oiden johto – kuten 
sosiaalitoimi, opetustoimi ja oppilaitosjohto – on avainasemassa poikkihallinnol-
lisen yhteistyön kehitt ämisessä. Toimintakultt uurin muutos ei koske ainoastaan 
paikallishallintoa vaan myös sektoroitunutt a valti onhallintoa ja aluehallintoa. 

3.1.2 Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Maahanmuutt ajien kotoutuminen ja erityisesti  aikuisten maahanmuutt ajien 
kotoutumiskoulutus ovat esimerkkejä poikkihallinnollisen viranomaistyön ja 
moniammati llisen yhteistyön haasteellisuudesta. Kotoutumiskoulutuksen vas-
tuiden ja resurssien jaon osalta ti lanne eri ministeriöiden kesken vaikutt aa tällä 
hetkellä jäsentymätt ömältä. Hallinnolliset uudistukset ovat edelleen kesken, ja 
kentän toimijat hakevat paikkaansa kotoutumiskoulutuksen kokonaisuudessa. 
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 Kotoutumiskoulutuksen uudelleen organisointi a ministeriötasolla on 
tarkasteltu eri työryhmissä. Tällä hetkellä esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen 
strateginen ja poliitti  nen koordinointi  on kolmen ministeriön vastuulla: sisäasi-
ainministeriö koordinoi kotoutumispoliti ikkaa, työ- ja elinkeinoministeriö työ-
voimapoliitti  seen kotoutumiskoulutukseen käytett äviä resursseja ja opetus- ja 
kultt uuriministeriö omaehtoista koulutusta. Opetushallitus antaa näihin kou-
lutuksiin opetussuunnitelman perusteet ja suositukset. Operati ivinen uudis-
taminen, kuten kotoutumiskoulutuksen sisältöjen ja alkuvaiheen ohjauksen ja 
neuvonnan kehitt äminen, on viime vuosien aikana toteutett u erilaisten kehit-
tämishankkeiden avulla. Pitkäjänteiselle ja kokonaisvaltaiselle kehitt ämiselle ei 
ole jäänyt ti laa ja hankkeissa kehitett yjen hyvien käytäntöjen siirtyminen vakiin-
tuneeksi toiminnaksi on ollut vaikeaa (ks. myös luku 2.3 ja Pöyhönen ym. 2009). 
Myös asiakkaalle, eli maahanmuutt ajalle itselleen, viranomaistoiminta eri ta-
soilla näytt äytyy vaikeaselkoisena.
 Kotoutumiskoulutuksen hallinnointi a pyritään kehitt ämään muun muassa 
selkiytt ämällä vastuunjakoja. Esimerkiksi aikuisten luku- ja kirjoitustaidott omien 
koulutuksen siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta opetus- ja 
kultt uuriministeriön hallinnonalaan on keskusteltu. Myös muiden erityisryhmi-
en, kuten koti äiti en ja iäkkäiden maahanmuutt ajien, kotoutumiskoulutuksen 
vastuita halutaan määritellä uudelleen. Opetus- ja kultt uuriministeriö suhtau-
tuu myönteisesti  luku- ja kirjoitustaidott omien koulutuksen ja määrärahojen 
siirtämiseen opetushallinnolle, mutt a on sitä mieltä, ett ä työnjakoa ei kannata 
muutt aa ennen kuin Osallisena Suomessa -hankkeen kokeiluista on riitt ävää ko-
kemusta. Opetus- ja kultt uuriministeriön mukaan on tärkeää kehitt ää kotoutu-
miskoulutusta kokonaisuutena. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä sitä, 
ett ä luku- ja kirjoitustaidott omien koulutus on kunti en vastuulla, mikä selkiyt-
täisi TE-toimistojen ja kunti en työnjakoa. Luku- ja kirjoitustaidott omat tarvit-
sevat muutenkin enemmän kunti en palveluja kuin esimerkiksi aikuisten polun 
1 kotoutujat. Suomen Kuntaliitt o taas pitää hyvänä nykyistä työnjakoa, jonka 
mukaan luku- ja kirjoitustaidott omien sekä muiden työkykyisten aikuisten maa-
hanmuutt ajien koulutus on työhallinnon vastuulla. Kunti en lausunnoissa kokei-
lulaista nostetaan esille huoli siitä, ett ä polun 2 aikuisten siirtäminen työhallin-
nosta kunti en vastuulle voi vaikeutt aa koulutukseen tai työelämään sijoitt umista 
tai pahimmassa tapauksessa johtaa kokonaan työelämästä syrjäytymiseen. Ke-
hitt ämissuunnitelman aikana kuultavana olleet luku- ja kirjoitustaidott omien 
koulutusta tarjoavat taas ovat sitä mieltä, ett ä osaaminen tällä alueella joudu-
taan luomaan uudelleen, mikäli koordinaati osta vastaava taho vaihtuu. Toisaalta 
luku- ja kirjoitustaidott omien koulutusta on ollut vaikea pedagogisesti  toteutt aa 
etäisen työllistymistavoitt een vuoksi. Kaikki näkökulmat ovat omalta osaltaan 
ymmärrett äviä. Luku- ja kirjoitustaidott omien koulutuksessa – kuten muissakin 
polun 2 aikuisten koulutuksessa – tulee kuitenkin huomioida se, ett ä koulutus 
on työelämälähtöistä ja samaan aikaan yhteiskuntaan osallistavaa. Kokeiluhank-
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keissa tulee etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja erityisryhmien kotoutumiskoulutuk-
seen siten, ett ä laaja-alainen näkökulma kotoutumiseen olisi mahdollista.

3.2 Kolmannen sektorin rooli kotoutumisen tukemisessa

3.2.1 Nykyti la 

Kotoutumiskoulutuksen hallinnointi  ja suunnitt elu on Suomessa pääosin viran-
omaistyötä, kun taas monissa EU-maissa ja Kanadassa kolmannella sektorilla ja 
erityisesti  maahanmuutt ajajärjestöillä on akti ivinen rooli kotoutumisprosessis-
sa. Suomessakin viranomaisten tuott amien palvelujen lisäksi kolmannen sekto-
rin toimijat järjestävät kotoutumista tukevaa toimintaa. Kolmas sektori on hyvin 
laaja ja siihen kuuluu erilaisia toimijoita – niin järjestöjä, yhdistyksiä, kerhoja 
ja vapaaehtoistoimintaa kuin sääti öitä ja osuuskunti akin. Kolmannen sektorin 
laajuudesta johtuen kehitt ämissuunnitelmassa esitellään vain järjestöjen ja yh-
distysten kotoutt amistyötä. 
 Kolmannen sektorin edustajat toimivat niin valtakunnallisella kuin pai-
kallisellakin tasolla. Valtakunnallisilla järjestöillä, kuten Väestöliitolla ja Suomen 
Punaisella Risti llä, on kehitt ämistoimintaa, joka pyrkii löytämään laajasti  hyö-
dynnett äviä malleja (ks. luku 2.3.2). Lisäksi valtakunnallisilla järjestöillä, kuten 
Martoilla, on usein toimintaa paikallisella tasolla. Monet järjestöistä ovat kui-

Poikkihallinnollinen ja moniammati llinen yhteistyö

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Luodaan asiakaslähtöinen, kustannuksiltaan kokonaisedullinen järjestel-• 
mä erityisryhmien (esim. koti äidit, vanhukset, luku- ja kirjoitustaidott o-
mat) koulutt amiseksi kunnan, TE-hallinnon ja kolmannen sektorin yhteis-
työnä.

 aloite: kunnat, TE-toimistot• 
 muut toimijat: ELY-keskukset, kolmas sektori, oppilaitokset• 

Muut tukevat toimenpiteet
Perustetaan ministeriöiden välinen yhteistyöelin kotoutt amista koskevan • 
yhteistyön ja ti edonkulun edistämiseksi ja toimenpiteiden yhteensovitt a-
miseksi.

aloite: SM• 
muut toimijat: OKM, TEM, STM • 

Varmistetaan informaati on välitt yminen ministeriöistä aluehallintoon ja • 
paikallishallintoon.

aloite: SM ja TEM• 
muut toimijat: OKM, STM, OPH, ELY-keskukset, AVIt, TE-toimistot, kun-• 
nat, toimikunnat (esim. työllisyyden edistämistoimikunta)
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tenkin lähtökohdiltaan paikallisia ja palvelevat siten vain ti etyn paikkakunnan 
tarpeita. 
 Järjestöissä tehdään kotoutt amistyötä myös hyvin erilaisin resurssein. 
Suurissa valtakunnallisissa järjestöissä toiminnan pohjalla voi olla järjestön 
omaa tutkimus- ja kehitt ämistyötä. Näissä järjestöissä on erityisesti  maahan-
muutt ajatyöhön palkatt uja työntekijöitä ja toimintatavat ovat vakiintuneita. 
Maahanmuutt ajatyötä tehdään järjestöissä paljon arkipäivän tarpeista lähtevä-
nä, vapaaehtoisvoimin ja monenlaisista taustoista tulevien ihmisten panostuk-
sella hyvin vähäisin taloudellisin resurssein.
 Myös järjestöjen toiminta on moninaista. Kotoutt amista tukeva toiminta 
vaihtelee laajasta tutkimustoiminnasta avoimien kohtaamispaikkojen ylläpitoon. 
Toiminta voi olla suoraan maahanmuutt ajiin kohdistuvaa toimintaa, kuten ver-
taistukea, kerhotoimintaa, maahanmuutt ajien ohjausta, arkipäivän neuvontaa, 
monenlaista kultt uuritoimintaa sekä suomen ja ruotsin kielen tai äidinkielten 
opiskelun tukea. 
 Järjestöillä on myös kantaväestöön suuntautuvaa toimintaa. Kolmannen 
sektorin tuott amana tarjotaan esimerkiksi asiantunti japalveluita (esim. neu-
vontaa, ohjausta ja konsultaati ota) henkilöille, jotka kohtaavat työssään maa-
hanmuutt ajia. Maahanmuutt ajajärjestöillä taas voi olla tärkeä rooli vertaistu-
kitoiminnassa, oman kultt uurin ylläpidossa ja yhteydenpidossa viranomaisten 
kanssa. Ne voivat myös ehkäistä eristäytymistä uudessa elinympäristössä ja ajaa 
ryhmän intressejä ympäröivässä yhteiskunnassa. Vaikutt aminen ja kehitt äminen 
ovatkin tärkeitä kolmannen sektorin toiminnassa. Tietyt järjestöt ovat mukana 
monilla päätöksenteon tasoilla ja voivat näin tuoda maahanmuutt ajien ääntä 
kuuluviin. 
 Useimmissa järjestöissä ei ole varsinaista laadunseurantaa tai kriteerei-
tä onnistuneelle toiminnalle. Toimintaa kuitenkin usein seurataan ja kontrolloi-
daan sisäisesti . Toisaalta kolmannen sektorin erityisestä luonteesta johtuu, ett ä 
yhteisiä laatukriteereitä ei voida ulkopuolelta edes asett aa hankkeiden laadun 
arviointi a ja seurantaa lukuun ott amatt a. Toiminnan tavoitt eet ovat järjestöissä 
erilaisia, ja kotoutumista voidaan tukea monin tavoin. 
 Tällaista kotoutt amista edistävää kansalaistoimintaa ei kuitenkaan riitt ä-
västi  tueta taloudellisesti , sillä esimerkiksi ministeriöissä ei ole riitt äviä määrära-
hoja kotoutumista edistävään kansalaistoimintaan. Maahanmuutt ajajärjestöjä 
kuullaan vaikkapa kotoutt amislain toteutt amiseen liitt yvissä ongelmissa, mutt a 
järjestöjen näkökulmasta pelkkä kuuleminen on turhautt avaa ja syö järjestöjen 
omia henkisiä ja taloudellisia voimavaroja. Lisäksi maahanmuutt ajataustaisia 
henkilöitä, jotka toisivat kokemusta ja asiantuntemusta kotoutumisprosessista, 
on hyvin vähän eri hallinnon tasoilla sekä monissa kolmannen sektorin organi-
saati oissa. Maahanmuutt ajajärjestöille tulee tarjota välineitä ja resursseja, jott a 
ne voisivat juurrutt aa esimerkiksi vertaistukitoimintaa ja koulutusta osaksi ko-
toutumista. 
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 Kolmannen sektorin järjestämä toiminta harvoin nojaa tutkintotavoitt ei-
siin, mutt a se tukee osaltaan kotoutumisen tavoitt eita. Se täydentää viranomais-
työnä järjestett ävää kotoutt amistoimintaa epävirallisemmalla matalankynnyksen 
toiminnalla. Näin kolmannella sektorilla on tärkeä rooli esimerkiksi syrjäytymi-
sen ja muiden ongelmien ennaltaehkäisyssä. Lisäksi järjestöjen toiminta saatt aa 
tavoitt aa ihmisiä, joita viranomaistyö ei tavoita. Näin maahanmuutt ajia voidaan 
ohjata tarvitt aessa myös viranomaispalvelujen pariin. 
 Akti ivisessa järjestötoiminnassa arkipäivän kielitaito kehitt yy tavalla, jota 
kursseilla saatt aa olla hankala oppia. Kyse on usein vapaaehtoisesta ja tasaver-
taisesta kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta, kuten Luetaan yhdessä! Vi läser 
ti llsammans! -kampanja hyvin osoitt aa. Sosiaaliset suhteet ovat kotoutumisen 
tärkeitä edistäjiä, ja tällaista kotoutumista viranomaisten on vaikeampi tarjota. 
Järjestöt tukevat myös maahanmuutt ajien työllistymistä tarjoamalla esimerkiksi 
työharjoitt elupaikkoja. 
 Erityisesti  vapaaehtoistoiminnalle perustuvassa järjestötyössä kotou-
tumisen kaksisuuntaisuudelle luodaan luontevat puitt eet. Järjestötoiminnassa 
myös valtaväestön edustajat voivat kohdata maahanmuutt ajia, mikäli esimer-
kiksi työyhteisöissä tähän ei ole mahdollisuutt a. Maahanmuutt ajat taas saavat 
kontakteja muihinkin kuin viranomaisiin. Vapaaehtoisuus onkin järjestötoimin-
nassa suuri etu, vaikka se aiheutt aa ti ett yä epävarmuutt a toiminnalle. Usein 
toiminnan organisointi in ja koordinointi in kaivataan palkatt ua henkilöä. Myös 
vapaaehtoisten jaksaminen on haaste, johon järjestöissä pohditaan ratkaisuja.

Raha-automaatti  yhdistys järjestöjen kotoutt amistyön tukijana
Yksi keskeisistä kolmannen sektorin tukijoista on Raha-automaatti  yhdistys 
(RAY). Raha-automaatti  yhdistys rahoitt aa sellaista maahanmuutt otyötä, joka ei 
ole viranomaistoimintaa. RAY pyrkii etsimään rahoituskohteita, joissa esimer-
kiksi maahanmuutt aja- ja kansalaisjärjestöt toimivat yhteistyössä viranomaisten 
kanssa tai joissa järjestöt kehitt ävät itsenäisesti  maahanmuutt ajatyötä, kuten 
vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa toimintaa. 
 RAY on rahoitt anut järjestöjen hankkeita, joissa keskitytään syrjäytymis-
vaarassa olevien lasten, nuorten, vanhusten ja naisten sekä erityisesti  kotou-
tumisen portaissa taaksepäin menevien maahanmuutt ajien tukemiseen. Raha-
automaatti  yhdistys on pyrkinyt myös tukemaan yhteisöllisyyden kehitt ymistä, 
akti voimaan maahanmuutt ajajärjestöjä ja osallistamaan maahanmuutt ajia suo-
malaiseen kansalaisjärjestötoimintaan. Raha-automaatti  yhdistys kehitt ää laa-
dun ja seurannan järjestelmiä ja pyrkii vuoropuhelun kautt a selvitt ämään, mi-
ten avustett avissa kohteissa on kyett y vastaamaan kohderyhmän tarpeisiin ja 
juurrutt amaan toimintaa osaksi palvelujärjestelmää.
 Raha-automaatti  yhdistyksen lakisääteisiä avustuksen saajia ovat järjes-
töt ja sääti öt. RAY:n vuositt aisesta rahoituksesta päätt ää valti oneuvosto. Vuoden 
2010 kokonaisrahoitus oli noin 272 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 RAY jakoi 
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toiminta- ja projekti avustusta 9,2 miljoonaa euroa järjestöjen hankkeille, jotka 
kohdentuivat erityisesti  maahanmuutt ajiin. Tällä summalla rahoitetti  in 65 jär-
jestön toimintaa yhteensä 76 kohteessa. Rahoitus on hieman kääntynyt laskuun 
vuodesta 2008 lähti en, mikä johtuu taloudellisesta taantumasta. Rahoitus on 
kuitenkin huomatt avasti  kasvanut vuodesta 2000, jolloin se oli vielä noin kaksi 
miljoonaa. RAY rahoitt aa myös välillisesti  maahanmuutt ajien terveyteen ja sosi-
aaliseen hyvinvointi in liitt yviä hankkeita, kuten nuoriso- ja vanhustyön hankkei-
ta, joiden kohderyhmänä on koko väestö.
  Raha-automaatti  yhdistys on havainnut, ett ä kotoutt amistyössä on laa-
ja ja perustavanlaatuinen tarve jatkuvalle matalankynnyksen neuvonnalle ja  
ohjaukselle. RAY on ministeriöiden (SM, OKM) kanssa käydyissä keskusteluissa 
tuonut esille kantansa siitä, ett ä neuvontaa ja ohjausta tulisi tukea valti onbudje-
ti sta peitt ävän palvelujärjestelmän katt amiseksi. Raha-automaatti  yhdistys voisi 
tukea järjestelmää rahoitt amalla järjestöjen toimintaa. Kaiken kaikkiaan kotout-
tamiskentän ongelma on se, ett ä julkisissa palvelurakenteissa on melko suuria 
aukkoja, joita järjestöt omalla toiminnallaan pyrkivät paikkaamaan. RAY:n näkö-
kulmasta hedelmällisimpiä toimintamuotoja ovat ne, joissa esimerkiksi järjes-
töt ja kunnat toimivat rajapinnoilla ja järjestöjen kehitt ämää toimintaa voidaan 
ott aa osaksi kunti en palvelujärjestelmää. Kaiken kaikkiaan rahoitusta tarvitaan 
useista lähteistä, ja rahoitusjärjestelmiä tulisi tarkastella avoimesti . 

3.2.2 Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Kolmannen sektorin toiminnalla on tärkeä rooli viranomaistoimintana järjestet-
tävän kotoutt amisen täydentämisessä. Parhaiten kotoutumista voidaan tukea, 
kun eri toimijat ovat ti etoisia toistensa toiminnasta ja ne ohjaavat maahanmuut-
tajia sopivan toiminnan pariin. Ongelmana saatt aa kuitenkin olla se, ett ä viran-
omaiset eivät tunne riitt ävästi  kolmannen sektorin toimintaa eikä kolmas sektori 
viranomaistyötä. Kolmannen sektorin edustajat eivät vältt ämätt ä pääse mukaan 
viranomaisten järjestämiin työryhmiin, suunnitt eluun ja päätöksentekoon. On-
gelmia yhteistyössä saatt aa myös syntyä, jos vapaaehtoiset tekevät samaa työtä 
kuin palkalliset viranomaiset. Lisäksi järjestöjen keskinäinen yhteistyö saatt aa 
olla vähäistä. Kolmannen sektorin toimijoita, erityisesti  maahanmuutt ajajärjes-
töjä, tulee osallistaa kotoutumisessa. On keskeistä, ett ä viranomaisten ja järjes-
töjen yhteistyö on ti ivistä ja toiminnan roolit on määritelty selkeästi .
 Myös kolmannella sektorilla on haasteita maahanmuutt ajien tavoitt ami-
sessa. Osa maahanmuutt ajista tulee kultt uurista, jossa järjestötoimintaa ei ole 
tai se on hyvin erimuotoista kuin Suomessa. Tähän voitaisiin vaikutt aa paitsi jär-
jestöjen voimin myös viranomaistoiminnalla. Esimerkiksi kotoutumiskoulutuk-
sessa maahanmuutt ajille voitaisiin tarjota yleisti etoa kolmannen sektorin toi-
minnan periaatt eista ja suomalaisesta järjestökentästä. Hallituksen esityksessä 
(HE 2010) kotoutt amislain kokonaisuudistuksesta esitetään, ett ä maahanmuut-
tajalle annett aisiin ti etoa hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan suomalai-
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sessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Lisäksi maahanmuutt ajalle annett aisiin 
ti etoa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä sekä palvelujärjestelmästä. Pe-
rusti etoihin voisi kuulua myös suomalaisen järjestökentän kuvausta, mikä kan-
nustaisi maahanmuutt ajaa osallistumaan akti ivisesti  järjestöjen toimintaan.
 Yksi keskeisistä ongelmista kolmannen sektorin maahanmuutt ajatyössä 
on rahoitus. Monikultt uurisuustoimintaa rahoitetaan erilaisilla projekteilla ja 
hankkeilla ja järjestöjen usein niukkoja henkilöresursseja kuluu projekti en hal-
linnointi in, rahoituksen hakemiseen ja raportointi in. Haasteena on myös projek-
teissa kehitetyn toiminnan jalkautt aminen ja juurrutt aminen. Projekti en lyhyt-
kestoisuus ja rahoituksen satunnaisuus estävät myös pitkäjänteisen toiminnan 
kehitt ämisen. Kolmannen sektorin roolin tunnustamisessa ja vahvistamisessa on 
tärkeää osoitt aa toiminnalle pysyvää rahoitusta. 
 Kaiken kaikkiaan järjestötoiminnassa, kuten muussakin toiminnassa, on 
olennaista omaksua ajatus, ett ä maahanmuutt aja ei ole vain toiminnan kohde, 
autett ava, vaan osallistuja. Aluksi saatetaan tarvita tukea ja apua, mutt a todel-
lista kotoutumista edistää ja todistaa parhaiten tasavertainen osallistuminen.

3.3 Kotoutt amisen rahoitus

3.3.1 Valti onosuus- ja valti onavustusjärjestelmä 

Valti olla ja kunnilla on merkitt ävä vastuu kotoutt amisen rahoituksesta. Myös yk-
sityinen sektori, kolmas sektori – yhdistykset, järjestöt, osuuskunnat, sääti öt ja 
rahastot – ja seurakunnat rahoitt avat kotoutt amista suoraan tai välillisesti . 
 Valti on ja kunti en kustannustenjakoa säädellään muun muassa laissa kun-
nan peruspalvelujen valti onosuudesta (1704/2009). Lain tarkoituksena on tasa-
ta kunti en välisiä taloudellisia eroja siten, ett ä kunnissa mahdollistuisi lakisää-

Kolmas sektori kotoutumisen tukena

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Luodaan ti ivis yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen välille ja määritel-• 
lään toiminnan roolit selkeästi .

kunnat, TE-toimistot, järjestöt, ELY-keskukset• 
Kootaan ti etopankki paikallisesta järjestökentästä ja yhdistys- ja järjestö-• 
toiminnan mahdollisuuksista.

järjestöt ja yhdistykset, kunnat, aikuiskoulutusorganisaati ot• 

Muut tukevat toimenpiteet
Etsitään ratkaisuja kolmannen sektorin toiminnan rahoitt amiseksi.• 

aloite: SM, kolmas sektori• 
muut toimijat: OKM, TEM, RAY, ELY-keskukset, kunnat• 
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teinen velvollisuus järjestää terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä opetus- ja 
kultt uuritoimen palvelut. Valti onosuusjärjestelmän lisäksi valti o voi kohdentaa 
rahoitusta avustusjärjestelmän kautt a. Valti onavustuslaissa (688/2001) valti on-
avustuksesi määritellään tukiluontoinen rahoitus ti etyn toiminnan tai hankkeen 
avustamiseksi. Opetushallitus rahoitt aa esimerkiksi vieraskielisten oppilaiden 
suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetusta ja muun opetuksen tukea sekä oman 
äidinkielen opetusta yleissivistävässä koulutuksessa. Vastaavaa valti onavustusta 
ei ole kuitenkaan olemassa esimerkiksi vieraskielisten opiskeluun ammati llises-
sa koulutuksessa tai varhaiskasvatuksessa. Lisäksi valti o voi harkinnanvaraisilla 
erityisavustuksilla tukea esimerkiksi kehitt ämishankkeita. Valti onosuus- ja val-
ti onavustusjärjestelmät eroavat karkeasti  siinä, ett ä valti onosuudet eivät yleen-
sä ole käytt ötarkoitussidonnaisia, kun taas valti onavustukset ovat aina ti ett yyn 
käytt ötarkoitukseen sidott uja.
 Kunnan peruspalvelujen valti onosuus on laskennallinen ja se perustuu 
ensisijaisesti  kunnan asukaslukuun, ikärakenteeseen ja arvioituun palvelutar-
peeseen. Järjestelmää täydennetään olosuhdetekijöillä, kuten asukasti heydellä 
ja saaristoisuudella. Kunti en kokonaismenoista valti on rahoitusosuus on noin 
viidennes. Valti onosuuden piirissä olevat menot ovat suuruudeltaan noin 21 
miljardia euroa.  Tästä valti onrahoitusosuus on noin 8 miljardia euroa ja kunti en 
rahoitusosuus noin 13 miljardia euroa. 
 Valti onosuusjärjestelmä uudistetti  in vuoden 2010 alusta siten, ett ä esi- ja 
perusopetuksen valti onosuus määräytyy jatkossa laskennallisesti  ns. yhden put-
ken mallin mukaisesti  yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Valti onosuus 
uudistetussa järjestelmässä on noin 34 prosentti  a. Kunnan valti onosuuteen ei 
tältä osin ole vaikutusta sillä, kuinka kunta järjestää palvelutoimintansa. Esimer-
kiksi esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustannukset ovat kunnalle saman-
suuruiset huolimatt a siitä, suoritt avatko kunnan 6–15-vuoti aat oppivelvollisuut-
taan oman kuntansa perusopetuksessa vai muun toimijan (kuten toisen kunnan, 
yksityisen, valti on tai kuntayhtymän) perusopetuksessa. Valti ovarainministeriön 
laskelmien mukaan vuonna 2010 esi- ja perusopetuksen laskennalliset kustan-
nukset ovat yhteensä 3,7 miljardia euroa. Tästä valti on rahoitusosuus on noin 
1,2 miljardia ja kunti en rahoitusosuus noin 2,5 miljardia euroa.  Esi- ja perusope-
tuksen valti onosuuden kriteerinä on hyvin vähäisessä määrin myös vieraskielis-
ten oppilaiden määrä. Laskennallinen kustannus on noin 29 miljoonaa euroa, 
josta valti on rahoitusosuus noin 10 miljoonaa euroa. Tämän tekijän merkitys 
peruspalvelujen valti onosuuksiin on noin 0,1 prosentti  a.
 Maahanmuutt ajien laadukkaat ja tehokkaat peruspalvelut edellytt ä-
vät Suomen Kuntaliiton mukaan nykyistä enemmän resursseja. Vaikka valti on-
osuusjärjestelmässä kunnat saavat korotett ua valti onosuutt a vieraskielisistä 
6–17-vuoti aista kunnan asukkaista, se ei riitt ävästi  huomioi kotoutumistyöstä 
aiheutuvia kustannuksia, kuten peruspalvelujen mukautt amista ja erillisjärjeste-
lyjen tarjoamista. Tästä esimerkkinä on pakolaisten vastaanott o, jonka korvausta 
nostetti  in vuoden 1993 tasosta 10 prosenti lla 1.10.2010 alkaen. Tämä ei kunti en 
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näkökulmasta vastaa todellisia kustannuksia. Esimerkiksi Espoon kaupunki to-
teaa kokeilulakia kommentoivassa lausunnossaan, ett ä prosentti  osuuden tulisi 
olla 50 ja sidott u indeksiin. Kunti en omavastuu on siis käytännössä laskennallisia 
kustannuksia suurempi. Pakolaisten vastaanotosta kunnille maksett avien lasken-
nallisten korvausten tason korott amisen lisäksi Suomen Kuntaliitt o on esitt änyt 
valti onosuuksien laskennalliseksi kustannustekijäksi maahanmuutt ajataustais-
ten asukkaiden lukumäärää kunnassa. 
 Näkemykset maahanmuutt ajan kotoutt amisesta ja koulutt amisesta koitu-
vista kustannuksista vaihtelevat eri viranomaistahojen kesken, kuten jo luvussa 
3.1.2 on luku- ja kirjoitustaidott omien koulutuksen osalta esitett y. Kustannukset 
ovat sisältöjen lisäksi vastuunjaon keskeisenä ponti mena. Esimerkiksi oppivel-
vollisuusiän ylitt äneiden koulutus tulisi Suomen Kuntaliiton mukaan olla valti on 
rahoitusvastuulla. Tämä näkemys nousi esille myös yksitt äisten kunti en lausun-
noista kokeilulaista. 
 Kunnilta odotetaan sitä, ett ä maahanmuutt otyössä päästäisiin pitkäjän-
teiseen ja kokonaisvaltaiseen toimintaan. Pitkäjänteisyys mahdollistaisi osaami-
sen kartt umisen ja toiminnan kehitt ämisen. Kunnat ovat puolestaan huolissaan 
siitä, ett ä niiden taloudellista ti lannett a ei ymmärretä kotoutt amista kehitett ä-
essä. Kotoutumisen edistäminen ei ole kunti en mukaan riippuvainen resurssien 
kohdentamisesta vaan niiden puutt umisesta. Rahoitusjärjestelmä ei tue pitkä-
jänteistä kehitt ämistä. Kunnat toivovat resurssien lisäksi ministeriöiltä ja alue-
hallinnolta selkeämpää informaati o-ohjausta. Lisäksi kunti envälistä yhteistyötä 
voitaisiin lisätä siten, ett ä kotoutt amisen mallikunti en osaamista voitaisiin hyö-
dyntää muissa kunnissa. Poikkihallinnollinen yhteistyö edellytt ää siis kaikkien 
tahojen sitoutumista sisältöihin, tavoitt eisiin ja resursseihin. 

3.3.2 Hankintajärjestelmä – esimerkkinä työvoimapoliitti  nen kotou-
tumiskoulutus

Julkisista hankinnoista koskevan lain (348/2007) mukaan valti on ja kunti en vi-
ranomaisten on kilpailutett ava hankintansa. Lailla pyritään tehostamaan varojen 
käytt öä sekä edistämään laadukkaita hankintoja, joita yritykset ja yhteisöt voivat 
tasapuolisesti  tarjota kilpailutuksen kautt a. Lakia ei sovelleta, mikäli esimerkiksi 
koulutuspalvelujen hankinnan arvo ilman arvonlisäveroa on alle 30 000 euroa. 
Hankintasopimukset ovat määräaikaisia. 
 Aikuisten maahanmuutt ajien työvoimapoliitti  nen kotoutumiskoulutus on 
tyypillinen esimerkki hankintajärjestelmän piirissä olevasta koulutuksesta. Työ-
voimapoliitti  sen kotoutumiskoulutuksen hankintaa säätelee muun muassa laki 
julkisista hankinnoista (348/2007), laki julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002) 
sekä asetus julkisesta työvoimapalvelusta (1344/2002). Työ- ja elinkeinoministe-
riö antaa lisäksi ohjeita työvoimakoulutuksen hankinnasta, jotka koskevat myös 
maahanmuutt ajien kotoutumis- ja kielikoulutusta (TEM/1453/07.02.02/2010).
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 Työvoimapoliitti  nen kotoutumiskoulutus hankitaan siis pääsääntöisesti  
tarjouskilpailun perusteella. Laajemmat tarjouskilpailukierrokset järjestetään 
yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yksitt äisiä koulutuksia ja opiskelijapaikkoja voi-
daan hankkia tarjouskierroksen ulkopuolellakin. Työvoimaviranomainen voi 
hankkia koulutusta pienissä tai suurissa erissä sekä yksitt äisinä koulutuspaikkoi-
na. Viime aikoina ovat yleistyneet kohtuullisen suuret kapasiteetti  hankinnat sekä 
pidemmät esimerkiksi neljävuoti set puitejärjestelyt. Koulutuksen hankinnassa 
on myös käytett y hankintaopti ota, eli koulutuksen tarjoajan kanssa voidaan sol-
mia esimerkiksi 2 + 1 vuoden sopimuksia. Useat ELY-keskukset ovat antaneet 
yksitt äisten koulutuspaikkojen hankinnan TE-toimistojen päätett äväksi. 
 Vuonna 2009 ELY-keskukset hankkivat kotoutumiskoulutusta yli 32 mil-
joonalla eurolla (ks. taulukko 1), mikä vastaa 1 079 469 opiskelijatyöpäivää. Opis-
kelijatyöpäivän keskihinta oli 29,80 euroa. Noin kolmanneksen hankinnoista teki 
Uudenmaan ELY-keskus noin 11 miljoonalla eurolla. Opiskelijatyöpäivän hintaan 
vaikutt avat useat tekijät, kuten alueellinen kilpailu, hinnan painotus hankinta-
kriteerinä, tukiopetuksen ja muiden pedagogisten ratkaisujen huomiointi  sekä 
koulutuksen hankintaosaaminen.

TAULUKKO 1. Vuonna 2009 hankitt u kotoutumiskoulutus. (Lähde: Työnvälityksen raportointi -
järjestelmä.)

ELY-keskus Opiskelijatyöpäivät 
(lkm)

Kokonaishinta 
€

Opiskelija-
työpäivän hinta €

Uusimaa 377 223 11 120 612 29,5

Varsinais-Suomi 127 484 3 546 358 27,1

Pirkanmaa 79 489 2 180 858 27,4

Kaakkois-Suomi 73 976 2 148 560 29,0

Etelä-Savo 22 585 732 120 32,4

Pohjanmaa 51 160 1 710 136 33,4

Keski-Suomi 44 006 962 348 21,9

Pohjois-Savo 34 089 1 139 883 33,4

Pohjois-Karjala 43 213 1 062 299 24,6

Kainuu 29 638 963 918 32,5

Pohjois-Pohjanmaa 62 026 2 104 468 33,9

Lappi 52 578 1 914 900 36,4

Satakunta 15 197 471 254 31,0

Häme 55 050 1 817 592 33,0

Etelä-Pohjanmaa 11 755 337 401 28,7

Yhteensä/keskimäärin 1 079 469 32 212 707 29,8

Kotoutumiskoulutuksen lisäksi hankitaan muun muassa ammatti  in valmistavaa 
koulutusta esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle, opetusalalle sekä palvelualoille. 
Maahanmuutt ajien valmentavaan koulutukseen, kotoutumiskoulutus mukaan 
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lukien, käytetti  in vuonna 2009 noin 36,3 miljoonaa euroa koko valmentavan 
koulutuksen noin 56 miljoonasta eurosta. 
 Työvoimakoulutusta voidaan hankkia myös yhteishankintakoulutuksena. 
Silloin koulutuksen suunnitt eluun ja rahoitukseen osallistuu yksi tai useampi 
työnantaja, joista kukin maksaa hankintasopimuksessa sovitun osuuden kou-
lutuksen hankintakustannuksista. Tällaisia koulutusmuotoja ovat tuott eistetut 
täsmä-, rekrytointi - ja muutoskoulutukset. Esimerkiksi rekrytointi koulutuksessa 
työnantaja sitoutuu työllistämään ne henkilöt, jotka ovat hyväksytysti  suoritt a-
neet koulutuksen. Työnantajan osuus rahoituksesta riippuu yrityksen koosta ja 
siitä, onko koulutus yleisemmin hyödytt ävää vai räätälöityä koulutusta ti etyn 
yrityksen tarpeisiin. Valtaväestön kohdalla yhteishankintana toteutetut koulu-
tukset ovat olleet vaikutt avimpia. Yhteishankintakoulutusta voitaisiin hyödyntää 
laajemminkin maahanmuutt ajien koulutuksessa.
 Koulutuksen hinta määräytyy tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpai-
lun voitt aa tavallisesti  kokonaistaloudellisesti  edullisin tarjous. Tarjouksia vertail-
taessa käytetään yleensä viitt ä arviointi kriteeriä, jotka ovat tärkeysjärjestykses-
sä koulutussuunnitelma, työelämälähtöisyys ja vaikutt avuus, toimitusvarmuus, 
asiakastyytyväisyys ja hinta. Hankintalaki ja säädökset sekä työ- ja elinkeinomi-
nisteriön ohjeistus antavat melko väljät mahdollisuudet soveltaa kilpailutuskri-
teerejä, ja koulutuksen hankkija voi luoda palvelun kannalta relevantt eja kritee-
reitä. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksessa kuitenkin painotetaan, ett ä 
halvin hinta ei saa olla tarjouskilpailun ratkaiseva tekijä, jos tarjouspyynnössä 
etsitään kokonaistaloudellisinta ratkaisua. Sen sijaan tarjoukset ovat tasavertai-
set muilla kriteereillä arvioituina, hinta voi olla ratkaiseva tekijä. 
 Kilpailutuksessa on alueellisia eroja ja hankintakriteerejä painotetaan 
eri tavoin. Esimerkiksi vuonna 2009 Uudenmaan TE-keskuksen hankintakritee-
reitä olivat opett ajien pätevyys (0,25), opetussuunnitelma, koulutuksen orga-
nisointi  ja sen toteutt aminen (0,20), aikaisemmasta vastaavasta koulutuksesta 
saatu palaute (0,20), koulutuksen hinta (0,20) ja toimitusvarmuus (0,15). Kilpai-
lutuksessa on kokeiltu myös vaihtoehtoisia menetelmiä. Yksi esimerkki on ns. 
innovati ivinen tarjouspyyntökierros, jonka avulla ELY-keskus pyytää koulutt ajilta 
uusia ja kokeilematt omia koulutusesityksiä. Tarjouspyynnössä annetaan raamit, 
kuten kohderyhmät ja koulutuksen toimialat, ja koulutuksen hankintakriteereis-
sä painotetaan kokonaistaloudellisuuden ohella tarjouksen innovati ivisuutt a. 
Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteutt amassa innovati ivisessa 
tarjouspyynnössä innovati ivisuuskriteerit olivat 1) koulutussuunnitelman inno-
vati ivisuus, eli innovati ivinen ja työllistymistä tukeva opetussuunnitelma ja ope-
tusmenetelmien innovati ivisuus, ja 2) koulutuksen innovati ivinen työelämäläh-
töisyys ja vaikutt avuus. Näiden lisäksi kriteereinä olivat myös toimitusvarmuus, 
asiakastyytyväisyys ja koulutuksen hinta. Tällainen menetelmä on koett u hyväksi 
muun muassa sen vuoksi, ett ä se on mahdollistanut aidon yhteistyön koulutt ajien 
kanssa. Menett ely on mahdollistanut myös koulutusten pilotti  maisen kokeilun ja 
koulutt ajien asiantuntemuksen hyödyntämisen koulutusten uudistamisessa.
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 Kilpailutukseen liitt yy sekä vahvuuksia ett ä heikkouksia niin koulutuksen 
hankkijoiden kuin koulutuksen tarjoajienkin näkökulmasta (kuvio 8). Kilpailu-
tuksen vahvuuksina pidetään sitä, ett ä keskitett y kilpailutus mahdollistaa varo-
jen tehokkaan käytön ja laadukkaan koulutuksen hankinnan. Kilpailutuskritee-
rit ovat melko väljät ja antavat koulutuksen hankkijalle mahdollisuuksia luoda 
omalle alueelleen ja asiakasryhmilleen sopivat kilpailutuskriteerit. Kotoutumis-
koulutuksen hankinnan keskitt äminen ELY-keskuksiin sinällään ei ole itsetar-
koitus, mutt a sen on katsott u tuovan lisäarvoa ja olevan ekonominen ratkaisu. 
Keskitett y kilpailutus kerrytt ää myös kilpailutt ajien ammatti  taitoa koulutuksen 
hankinnassa. Kilpailutus on julkinen ja tasapuolinen – kriteerit ovat kaikille tar-
joajille samat. Lisäksi kilpailutuksen katsotaan edistävän koulutuksen tarjoajien 
kehitt ämistyötä.
 Koulutuksen hankkijoilla on kuitenkin omat alueelliset haasteensa. Esi-
merkiksi Uudenmaan ELY-keskus ei kykene hankkimaan koulutusta kaikille tarvit-
sijoille, vaikka koulutuksen hankintaa helpott aa se, ett ä erilaisten opiskelijoiden 
sijoitt aminen sopivankokoisiin ryhmiin kielitaidon tason ja oppimisedellytys-
ten sekä elämänti lanteen mukaan on periaatt eessa mahdollista. Pienemmillä 
paikkakunnilla taas ryhmien muodostaminen saatt aa olla ongelmallista, koska 
opiskelijoita on vähemmän, minkä vuoksi ryhmät saatt avat muodostua hyvinkin 
heterogeenisiksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on esimerkiksi päätynyt muo-
dostamaan pienempiä ja opiskelija-ainekseltaan samankaltaisempia ryhmiä, 
minkä takia oppilastyöpäivän hinta on korkeampi. Näin on kuitenkin halutt u teh-
dä, jott a voitaisiin varmistaa koulutuksen osuvuus ja laatu. Myös tukiopetuksen 
resursointi  on osoitt autunut tarpeelliseksi, jos ryhmät ovat heterogeenisiä.
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Kilpailutuksen vahvuudet
K• ilpailutuksen avulla on mahdollista tehostaa hankintoja ja saada laadukasta koulutusta.
Kilpailutuskriteerit ovat melko väljät • – antavat mahdollisuuden, joustaviin ratkaisuihin, 
alueellisiin painotuksiin ja innovati ivisiin kokeiluihin sekä koulutusopti oihin.
Kilpailutus on julkinen ja tarjoajille tasapuolinen.• 
Kilpailutus vaati i koulutuksen tarjoajilta jatkuvaa kehitt ämistyötä, kuten opett ajien am-• 
matti  taidon kehitt ämistä.

Kilpailutuksen heikkoudet
Kilpailutus on raskas ja aikaa vievä prosessi sekä kilpailutt ajalle ett ä koulutuksen                   • 
tarjoajille.
Kilpailutuksella ei vältt ämätt ä päästä tavoitt eisiin laadukkaasta koulutuksesta, kuten • 
koulutuksen pitkäjänteiseen kehitt ämiseen.
Liian pitkät sopimukset saatt avat aiheutt aa liian suuria taloudellisia riskejä niin koulutt a-• 
jalle kuin hankkijallekin.
Koulutuksen tarjoajat eivät uskalla profi loitua • – erityisesti  suurten kokonaisuuksien kil-
pailutuksesta ei ole varaa jäädä pois.
Uusien koulutuksen tarjoajien, kuten kolmannen sektorin toimijoiden, on vaikea menes-• 
tyä kilpailutuksessa.

KUVIO 8. Kilpailutuksen vahvuuksia ja heikkouksia koulutuksen hankkijoiden ja koulutuksen 
tarjoajien näkökulmasta.

Kilpailutuksen heikkouksista suurimpana pidetään sitä, ett ä se on hyvin ras-
kas prosessi niin koulutuksen hankkijalle kuin sen tarjoajallekin. Kilpailutusta ei 
vältt ämätt ä pidetä kehitt ämistä edistävänä. Nykyisellään kilpailutt aminen voi 
pahimmillaan johtaa siihen, ett ä koulutuksen tarjoajat eivät sitoudu koulutuk-
sen pitkäjänteiseen kehitt ämiseen.  Kilpailutuksessa voi esimerkiksi menestyä 
oppilaitos, joka solmii koulutt ajien kanssa määräaikaiset työsopimukset. Kou-
lutt aja saatt aa olla useita vuosia välillä työsuhteessa ja välillä tyött ömänä. Tämä 
ei luonnollisesti  edistä koulutuksen kehitt ämistä. Joillakin alueilla, esimerkiksi 
pääkaupunkiseudulla, pyritään pidempiin sopimuksiin, joissa koulutt ajilla olisi 
koulutusopti o seuraaville lähivuosille ja siten mahdollisuus kehitt ää opetusta. 
Pitkistä sopimuskausista voi kuitenkin olla jopa haitt aa, jos yksi tai muutama 
toimitt aja saa määräävän markkina-aseman koulutuksen toteutt ajana. Lisäksi 
koulutt ajatahot eivät vältt ämätt ä halua sitoutua pitkiin sopimuksiin, koska mitä 
pidempi sopimuskausi on, sitä suurempia kustannustason muutokseen liitt yviä 
ja muita riskejä sisältyy sopimukseen molempien osapuolten kannalta. Lisäksi 
on eritt äin hyödyllistä muun muassa koulutuksen laadun valvonnan kannalta, 
ett ä koulutuksen hankkijalla on ti laisuus säännöllisin väliajoin uuden kilpailutuk-
sen avulla arvioida, onko hankitt u palvelu vallitsevan tarjonnan laatutasoa vai 
onko markkinoille tullut kenti es jotakin parempaa. Lyhyemmät sopimuskaudet 
mahdollistavat myös hankitt avan palvelun sisällön tarkistamisen ja irtautumisen 
epätyydytt ävästä yhteistyöstä. 
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 Kilpailutuksen ongelmaksi koulutuksen tarjoajien osalta on koett u lisäksi 
se, ett ä kilpailutus pakott aa tarjoamaan koulutusta kaikentyyppisille kotoutu-
jille, mikä estää vaikkapa oppilaitoksen erikoistumisen luku- ja kirjoitustaidot-
tomien tai akateemisten maahanmuutt ajien koulutukseen. Työvoimapoliitti  nen 
koulutus on merkitt ävässä osassa monen aikuisoppilaitoksen rahoitusta. Tämän 
vuoksi erityisesti  ns. volyymikoulutuksen kilpailutuksesta ei ole varaa jäädä ulko-
puolelle. 

3.3.3 Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Työvoimapoliitti  sen kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksen rinnalle on esitett y 
kehitett äväksi serti fi ointi menett elyä koulutuksen tarjoajille. Siinä oppilaitokset 
tulisivat ti etyn prosessin kautt a arvioiduiksi ja saisivat serti fi kaati n kotoutumis-
koulutuksen toteutt amisesta. Näillä oppilaitoksilla olisi kilpailutusti lanteessa 
muita vahvempi status. Yksi mahdollisuus on myös jätt ää ns. perusmoduulikou-
lutukset ja luku- ja kirjoitustaidott omien koulutus kokonaan kilpailutuksen ul-
kopuolelle ja antaa opetusoikeus serti fi oiduille oppilaitoksille ja rahoitt aa nämä 
moduulit valti onosuus- tai valti onavustusjärjestelmän kautt a. Myöhemmät ja 
enemmän työelämään kiinnitt yvät moduulit voitaisiin hankkia kilpailutuksen 
kautt a. Koulutusta voitaisiin hankkia myös yhteistyössä työnantajien kanssa.
 Näissä vaihtoehdoissa on kääntöpuolensakin. Vaikka kilpailutuskriteerit 
ovat julkiset ja koskevat kaikkia, ne eivät vältt ämätt ä ole tasapuolisia. Yksi selkeä 
ongelma koulutuksen tarjoajien näkökulmasta saatt aa olla se, ett ä kilpailutuskri-
teereissä painott uu aiempi näytt ö, jota on ollut erityisesti  kolmannen sektorin 
toimijoiden vaikea täytt ää. Myös osatarjouksia tarjotaan ja hyväksytään hyvin 
vähän, mikä osaltaan vähentää kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia 
työvoimapoliitti  sen kotoutumiskoulutuksen tarjouskilpailuissa. Lisäksi esimer-
kiksi valti onosuusjärjestelmä on rahoituskeinona ongelmallinen, sillä rahoitus ei 
ole ns. korvamerkitt yä, vaan sillä voidaan rahoitt aa jotakin muuta rahoituksen 
saajan parhaaksi näkemää toimintaa.
 Uudeksi kysymykseksi koulutuksen kilpailutuksessa nousee kunti en asiak-
kaiden koulutuksen hankinta, mikä koskee mahdollisesti  koko polun 2 aikuisia 
tai osaa niistä. Tällä hetkellä on vaikea sanoa, mikä taho voisi vastata kilpailutuk-
sesta, jos koulutuksessa olisi mukana sekä kunti en ett ä TE-toimistojen asiakkai-
ta. Kunti en nykyresurssit eivät riitä kilpailutt amiseen. ELY-keskuksilla on kotou-
tumiskoulutuksen hankinnasta eniten kokemusta ja osaamista ja siksi luonteva 
rooli kilpailutt amisessa. ELY-keskusten moniammati lliset maahanmuutt otoimi-
kunnat voisivat koordinoida kilpailutusta ja päätt ää kilpailutuksen kriteereistä. 
ELY-keskuksissa on niin ikään opetus- ja kultt uuriministeriön toimintaa, mikä 
mahdollistaisi rahoituksen kanavoimisen ELY-keskusten kautt a. Ilman rahoitusta 
aluehallinnon rooli jäisi pikemminkin informaati o-ohjaukseksi. 
 Koulutuksen kilpailutuskriteereiden kehitt äminen voisi osaltaan parantaa 
sekä koulutuksen laatua ett ä sen jatkuvuutt a. Esimerkiksi ohjauksen ja neuvon-
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nan voisi enti stä ti iviimmin kytkeä osaksi koulutusta ja tarjouspyyntöä. Myös 
koulutuskokeiluja pedagogisten käytänteiden kehitt ämiseksi tulisi kilpailutuk-
sessa suosia siten, ett ä osa resursseista ohjatt aisiin niihin. Kilpailutusta tulee 
kehitt ää niin, ett ä se mahdollistaa koulutuksen pitkäjänteisen kehitt ämisen ja 
erilaiset joustavat tavat toteutt aa koulutusta. 
 Kilpailutuksessa tulee edellytt ää koulutuksen tarjoajilta vahvempaa si-
toutumista muun muassa henkilöstönsä ammatti  taidon kehitt ämiseen, kuten 
opett ajien täydennyskoulutukseen. Sivutoiminen tunti opetus ei mahdollista 
työn pitkäjänteistä kehitt ämistä. Myös kolmannen sektorin toimijoiden mah-
dollisuutt a toteutt aa osa laajemmasta koulutuskokonaisuudesta tulee edistää 
silloin, kun se selkeästi  kuuluu kolmannen sektorin osaamiseen. Lisäksi yhteis-
hankintakoulutuksen mahdollisuuksia on tarkasteltava akti ivisemmin. 
 Koulutuksen laadun seurannan tulee olla olennainen osa kaikkien kou-
lutusta tarjoavien tahojen toimintaa (ks. tarkemmin koulutuksen laadusta ja 
seurannasta luvussa 6). Työllistymisen käytt äminen mitt arina ei ole kaikilta osin 
relevantti  a, jos otetaan huomioon kotoutumiskoulutuksen kesto ja maahan-
muutt ajien taustojen heterogeenisyys. Työllistymisen lisäksi mitt arina tuleekin 
olla myös esimerkiksi jatkokoulutukseen pääsy. On myös syytä pohti a, mistä joh-
tuu se, ett ä työllistymisen kannalta asenneilmasto ei tunnu tukevan työvoima-
poliitti  sesta kotoutumiskoulutuksesta tulevia maahanmuutt ajia, vaikka heille on 
tarjott u runsaasti  kielikoulutusta ja koulutuksen tulisi valmentaa työelämään. 
Onko kotoutumiskoulutuksella huono maine työnantajien silmissä vai onko kyse 
pelkästään siitä, ett ä työnhakija ei ole työperusteinen maahanmuutt aja? Näitä 
kysymyksiä ei voida ratkaista edes todennetusti  laadukkaalla kotoutumiskoulu-
tuksella.
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Kotoutumiskoulutuksen hankinta 

Tukevat toimenpiteet 

Hankinnan suunnitt elu
Kehitetään nykyistä koulutuksen hankintaa ja kilpailutusta siten, ett ä • 
koulutusta on mahdollista suunnitella ja kehitt ää pitkäjänteisesti  ja ett ä 
koulutuksen tarjoajat voivat profi loitua. Kannustetaan myös osatarjouk-
siin ja vahvistetaan ostajan osaamista.

TEM, ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat• 

Hankinnan toteutus
Etsitään mahdollisuuksia toteutt aa kilpailutuskäytänteitä nykyistä te-• 
hokkaammin. Kytketään ohjaus ja neuvonta sekä tulkkipalvelut enti stä 
ti iviimmin osaksi tarjouspyyntöä. Lisätään kilpailutuksessa niitä tarjous-
pyyntöjä, joissa innovati ivisesti  kokeillaan erilaisia pedagogisia ratkaisuja 
koulutuksen kehitt ämiseksi.

ELY-keskukset, TE-toimistot• 
Luodaan serti fi kaatti  , joka antaisi koulutustaan pitkäjänteisesti  kehitt ä-• 
ville oppilaitoksille vankemman aseman kilpailutuksessa. 

OPH• 

Seuranta
Kehitetään laatua ja seurantaa koulutuksen hankinnassa. Varmistetaan, • 
ett ä koulutuksen tarjoajien/toteutt ajien raporti t toteutuneista koulutuk-
sista ovat julkisia laadun arvioinnin mahdollistamiseksi sekä hyvien käy-
täntöjen ja kehitt ämistarpeiden jakamiseksi.

ELY-keskukset, TE-toimistot• 

Koulutuksen uudet järjestelyt
Etsitään tulevaisuuden ratkaisuja kilpailutukseen silloin, kun koulutuk-• 
sessa on sekä kunnan ett ä TE-toimiston asiakkaita.

aloite: TEM, OKM• 
muut toimijat: SM, ELY-keskukset, AVIt, TE-toimistot, kunnat• 

Selvitetään tarpeet ja edellytykset kokonaisvaltaiseen kotoutumiskoulu-• 
tuksen uudistukseen, jossa huomioidaan nykyisen koulutusjärjestelmän 
(työvoimapoliitti  nen koulutus/valti onosuus- ja valti onavustusjärjestel-
mät) hyvät ja huonot puolet sekä kolmannen sektorin mahdollisuudet 
osallistua koulutuksen järjestämiseen.

aloite: OKM, TEM• 
muut toimijat: SM, OPH, ELY-keskukset, kolmas sektori• 
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4.1  Nykyti la

4.1.1  Työvoimapoliitti  nen ja omaehtoinen kotoutumiskoulutus

Aikuisille kotoutt amislain piiriin kuuluville maahanmuutt ajille järjestetään kotou-
tumiskoulutusta. Koulutus kestää tavallisesti  10–12 kuukautt a ja koostuu yleen-
sä useasta kurssista. Suurin osa kotoutumiskoulutuksesta on työvoimapoliitti  sta 
koulutusta (ks. koulutuksen hankinnasta luku 3.3.2). Koulutus sisältää suomen 
tai ruotsin kielen opetusta, yhteiskuntati etoja, arkielämän taitoja, kultt uurintun-
temusta sekä ammati nvalintaan ja työelämään liitt yvää ohjausta. Koulutukseen 
kuuluu usein myös työharjoitt elua. Lisäksi opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia ke-
hitetään ja koulutuksen aikana tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma ja 
työllistymissuunnitelma. Opiskelijoiden on myös mahdollista saada kielen tuki-
opetusta ja tulkkipalveluja. Kotoutumiskoulutusta voidaan järjestää myös oma-
ehtoisena opiskeluna, joka voi olla määrällisesti  ja sisällöllisesti  erityyppistä. 
Aikuisille maahanmuutt ajille suunnatusta työvoimapoliitti  sesta kotoutumiskou-
lutuksesta ja omaehtoisesta koulutuksesta on tehty useita selvityksiä (ks. esim. 
Arajärvi 2009; Pöyhönen ym. 2009), mutt a esimerkiksi omaehtoisen koulutuk-
sen kokonaiskustannuksista ei ole käytett ävissä seurantati etoja. 
 Omaehtoisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon henkilö on 
hakeutunut omasta aloitt eestaan. Kotoutt amislain (493/1999) mukaan työ- ja 
elinkeinotoimisto päätt ää maahanmuutt ajan omatoimisesti  järjestämien opin-
tojen rinnastamisesta julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitet-
tuun työvoimapoliitti  seen aikuiskoulutukseen tai työmarkkinatoimenpiteisiin. 
Rinnastamispäätös on tehtävä ennen koulutuksen alkamista. Tällöin työ- ja elin-
keinotoimisto arvioi, ovatko opinnot tyött ömyysturvalain (1290/2002) mukaan 
pää- vai sivutoimisia. Jos koulutus on aloitett u ennen rinnastamispäätöksen te-
kemistä, opiskelua ei voida rinnastaa. Omaehtoisen koulutuksen tarkempi ana-
lyysi ja kehitt äminen on laajuudeltaan niin suuri kysymys, ett ä sitä ei ole voitu 
sisällytt ää tähän kehitt ämissuunnitelmaan. On kuitenkin tärkeää nostaa esille 
keskeisiä omaehtoisen koulutuksen vahvuuksia ja heikkouksia.
 Huolimatt a työvoimapoliitti  seen koulutukseen osoitett ujen määrärahojen 
kasvusta työvoimapoliitti  nen koulutus ei ole kyennyt vastaamaan muodoltaan 
tai määrältään kotoutumiskoulutuksen tarpeisiin. Jonotusajat työvoimapoliit-
ti seen koulutukseen ovat pidentyneet, ja omaehtoisen koulutuksen rinnasta-
mispäätökset ovat lisääntyneet. Maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutus onkin 
hyvin vahvasti  muutostarpeessa siksi, ett ä esimerkiksi pääkaupunkiseudun kou-
lutuksesta jo lähes puolet järjestetään omaehtoisena työvoimapoliitti  seen kou-
lutukseen rinnastamiskelpoisena koulutuksena. Eniten rinnastamispäätöksiä 
tehdään Uudellamaalla: vuonna 2009 noin 2 500 rinnastamispäätöstä. Pelkkä 
rahoituksen lisääminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa, sillä tarvitaan valta-
kunnallisesti  enemmän ammatti  taitoisia koulutuksen tarjoajia, jotka voisivat 
profi loitua erityisryhmien, kuten akateemisten kotoutujien, koulutt amiseen.
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 Omaehtoisesta koulutuksesta suuri osa järjestetään aikuislukioissa ja va-
paan sivistystyön oppilaitoksissa, jotka saavat rahoituksensa muun muassa ope-
tus- ja kultt uuriministeriön valti onosuuksien ja -avustusten kautt a (OKM 2009b). 
Omaehtoinen koulutus paikkaa siis osaltaan työvoimakoulutuksen vajett a ja li-
sää maahanmuutt ajien mahdollisuuksia osallistua kotoutumista edistävään kou-
lutukseen. Lisäksi se osaltaan vastaa kotoutujien yksilöllisiin tarpeisiin.
 Nykyinen työvoimapoliitti  nen koulutus on melko joustamaton muun 
muassa sen vuoksi, ett ä siinä painott uu kokopäivätyöskentely. Omaehtoisen 
koulutuksen ongelmana taas usein pidetään sitä, ett ä se ei sisällöllisesti  vastaa 
työvoimapoliitti  sta koulutusta. Lisäksi omaehtoiselta koulutukselta ei edellyte-
tä samanlaista työelämälähtöisyytt ä kuin työvoimapoliitti  selta koulutukselta. 
Omaehtoisen koulutuksen etuna pidetään sitä, ett ä siinä voidaan paremmin 
ott aa huomioon esimerkiksi akateemisesti  koulutetut, jotka tarvitsevat asian-
tunti jatehtäviin valmentavaa kielikoulutusta. Tämän mahdollistaa tosin myös 
työvoimakoulutus, jossa akateemiset voidaan huomioida erityisryhmänä. Työ-
voimakoulutuksena voidaan suoritt aa myös korkeakoulututkintoja. Omaehtoi-
nen koulutus on joillakin paikkakunnilla ainut mielekäs koulutustapa ja väylä 
koulutt autua. Tilanne voi olla myös päinvastainen: työvoimakoulutusta on mah-
dollista viedä mille tahansa paikkakunnalle tarpeen mukaan. 
 Kunnat vastaavat pääosin omaehtoisen koulutuksen kustannuksista, 
vaikka osa niistä korvautuu kunnille valti onosuutena. Valti on kustannusten jaon 
kannalta omaehtoinen rinnastett ava koulutus merkitsee sitä, ett ä osa TE-toi-
mistojen asiakkaina olevien maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen kustan-
nuksista on siirtynyt kunti en vastuulle. Omaehtoisen koulutuksen kustannusten 
määrästä ei voida saada katt avaa ja luotett avaa ti etoa, koska opiskelijat jakaan-
tuvat usean eri järjestäjän tarjoamaan koulutukseen. 
 TE-toimistojen rinnastamispäätöksissä on alueellista vaihtelevuutt a, mikä 
on ymmärrett ävää muun muassa sen vuoksi, ett ä niin omaehtoisen koulutuksen 
kentt ä kuin asiakkaiden tarpeetkin vaihtelevat. Lisäksi omaehtoisen opiskelun 
rinnastamisessa on TE-toimistoissa havaitt u ongelmia, jotka vaikeutt avat ko-
toutujan mahdollisuuksia integroitua työelämään. Muun muassa rinnasteinen 
toimenpide koskee julkisen työvoimapalvelulain (1295/2002) mukaan vain työ-
markkinatukena maksett avaa kotoutumistukea saavia maahanmuutt ajia. Sosi-
aali- ja terveysministeriön kanta siihen, ett ä myös päivärahan piiriin kuuluville 
maahanmuutt ajille voitaisiin maksaa kotoutumistukea, on ollut kielteinen. 
 Omaehtoisen koulutuksen rinnastamispäätösten esteitä tulisi niin ikään 
tarkastella: johtuvatko ne lainsäädännöstä vai lakien ja ohjeistusten vaihtelevas-
ta tulkinnasta? Kotoutumiskoulutuksen rinnastamispäätöksiä tulisi voida tehdä 
tyött ömyysturvamuodosta riippumatt a, mikäli se edistäisi kotoutujan työllisty-
mistä. Vähimmillään joustavuutt a rinnastamispäätöksiin saataisiin siten, ett ä 
tyött ömän omaehtoisiin opintoihin sisällytett äisiin ammati lliseen koulutukseen 
valmistavat koulutukset. 
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 Kaiken kaikkiaan työvoimapoliitti  sen kotoutumiskoulutuksen vahvuute-
na pidetään työelämälähtöisyytt ä, vaikka myös kriitti  siä näkemyksiä on koulu-
tett avien taholta esitett y. Esimerkiksi Jaana Suokonauti on (2008) tutkimukseen 
osallistuneet maahanmuutt ajat piti vät keskeisenä ongelmana sitä, ett ä työn 
saaminen tai ammati lliseen koulutukseen pääseminen kotoutumiskoulutuksen 
jälkeen on eritt äin vaikeaa. Koulutus tapahtui liiaksi omissa opetusryhmissään 
oppilaitosten sisällä, eikä kontakteja ympäröivään yhteiskuntaan päässyt synty-
mään. Tutkimuksesta välitt yikin viesti , ett ä kielenopetuksen lisäksi koulutuksen 
tulisi heti  alkuvaiheessa keskitt yä ammati llisuuteen. Jo koulutuksen aikana olisi 
saatava kontakteja työelämään. Vähäistäkin kielitaitoa tulisi päästä käytt ämään 
ja kehitt ämään käytännön työelämässä. 
 Suurin osa maahanmuutt ajista hakeutuu työelämään ja siksi on tärkeää, 
ett ä kotoutumiskoulutus on työelämälähtöistä ja ett ä työelämäjakson aikana on 
mahdollista harjaannutt aa kielitaitoa autentti  sessa ympäristössä. On kuitenkin 
pohditt ava myös muita kuin työikäisiä tai työkuntoisia maahanmuutt ajia: miten 
maahanmuutt ajien kotoutumisprosessi toteutuu erityisryhmien, kuten luku- ja 
kirjoitustaidott omien, kohdalla? Kotoutuminen tulisikin nähdä paitsi työllisty-
misen myös elämänhallinnan näkökulmasta.  Samaan aikaan on kuitenkin huo-
lehditt ava siitä, ett ä erityisryhmiltä ei suljeta reitti  ä työelämään. Tämä ongelma 
liitt yy myös hallinnollisiin ratkaisuihin ja vastuiden määritt elyyn. Kokeiluhank-
keiden haasteena on etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja erityisryhmien koulutt ami-
seen siten, ett ä koulutukset eivät olisi yksin työhallinnon tai kunti en vastuulla ja 
laaja-alaisempi näkökulma kotoutumiseen olisi mahdollinen.

4.1.2 Kotoutumiskoulutuksen pedagogiikan ja ohjauksen ti lanne

Opetushallituksen suosituksessa aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulu-
tuksesta (OPH 2007a) painotetaan, ett ä kotoutumiskoulutuksen tavoitt eena on 
antaa aikuiselle maahanmuutt ajalle sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset, kult-
tuuriset ja elämänhallintaan liitt yvät valmiudet, joiden avulla hän pystyy selviy-
tymään jokapäiväisen elämän ti lanteissa uudessa ympäristössään, toimimaan 
työelämässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin. Opetussuunnitelmasuosituksen 
mukainen kotoutumiskoulutuksen sisältö on esitett y kuviossa 9. Koska kielitaito 
nivoutuu tavalla tai toisella kaikkiin edellä esitett yihin tavoitt eisiin, kotoutumis-
koulutuksen keskeisenä tavoitt eena onkin riitt ävän suomen tai ruotsin kielen 

Omaehtoinen kotoutumiskoulutus

Tukevat toimenpiteet
Käynnistetään tutkimus, joka selvitt ää omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen • 
roolia, rakenteita ja kustannuksia.

TEM, OKM, Kuntaliitt o• 
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taidon hankkiminen. Alkuvaiheessa korostetaan suullisen kielitaidon opetusta 
ja toiminnallista kielitaitoa eli kykyä viesti ä erilaisissa ti lanteissa oman kielitai-
tonsa mukaisesti . 

KUVIO 9. Aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen sisältö opetussuunnitelma-
suosituksen (OPH 2007a) mukaan.

Tärkeää on siis oppia käytt ämään kieltä, sillä pelkkä ti eto kielen rakenteista ei 
riitä opetuksen sisällöksi. Tämä suositus ei kaikilta osin toteudu kielikoulutuk-
sessa, jossa edelleenkin saatt avat painott ua liikaa luokkahuoneessa opiskelu ja 
rakennekeskeisyys arkielämässä tarvitt avan kielenkäytön kustannuksella. 
 Koulutuksessa tulisikin vähitellen pyrkiä luokkahuonekeskeisyydestä ja 
opett ajajohtoisuudesta opiskelijoiden oma-aloitt eisuuden lisäämiseen ja oppi-
maan oppimisen taitojen opett amisen ja omaksumisen kehitt ämiseen. Vaikka 
toiminnallisuus on yhä enemmän läsnä koulutuksessa, se saatt aa esimerkiksi 
toteutua erillisenä kurssina eikä koulutusta läpäisevänä pedagogisena johto-
ajatuksena. Pedagogisissa toimintakultt uureissa on eroja, mikä osaltaan johtuu 
oppilaitosten erilaisista mahdollisuuksista kehitt ää opetusta.
 Kotoutumiskoulutuksen tavoitt eena on, ett ä kielitaito kehitt yy jatkumona 
tasolta toiselle. Kotoutumiskoulutuksen asiantunti joiden mukaan tavoitt eeseen 
on vielä matkaa. Kotoutujat saatt avat jäädä kurssikierteeseen tai he eivät pääse 
omassa tahdissaan eteenpäin. Syitä tähän voivat olla niin ti edonkulun ongelmat, 
puutt eet ohjauksessa, maahanmuutt ajien heterogeenisyys opiskeluryhmissä 
kuin kielikoulutuksen pedagogisten käytänteiden toimivuuskin. Koulutuspolulla 
saatt aa olla myös aukkoja ja suvantovaiheita muun muassa sen vuoksi, ett ä ha-
kijoita voi olla moninkertainen määrä koulutusten aloituspaikkoihin verratt una. 
Alkukartoitus on toimivan koulutuspolun tärkeimpiä vaiheita, mutt a se ei yksin 
riitä. Jos kotoutumissuunnitelma laaditaan, sitä tulisi päivitt ää koulutuksen ai-
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kana ja erityisesti  sen jälkeen, kun opiskelijalla on ti etoa ja näkemystä omista 
mahdollisuuksistaan ja tavoitt eistaan. Myös ti edon välitt yminen koulutt ajalta 
toiselle siitä, miten maahanmuutt aja on edennyt koulutuksessa, on tärkeää jat-
kumon kannalta.
 Kotoutumiskoulutuksen kurssien tasamitt aiset kestot moduuleitt ain vas-
taavat heikosti  kielenoppimisen todellista luonnett a, vaikka ne helpott aisivat 
siirtymistä kurssilta toiselle ja koulutuksen hankintaa. Käytännössä eri tasojen 
vaati ma opiskelu- tai oppimisaika ei ole yhteismitallinen. Tason A1 saavutt ami-
nen voi onnistua monta kertaa lyhyemmässä ajassa kuin tason A2, tai joku voi 
jäädä pitemmäksi aikaa tasolle A2.1 (ks. liite 1). Sellainen opiskelija, jolla on hy-
vät oppimisvalmiudet, hyötyy myös erilaisesta opetuksesta kuten sellainenkin, 
jolle opetuskultt uuri ja kielten opiskelu ylipäätään ovat vieraita asioita. Nykyi-
nen käytänne, jossa kotoutumiskoulutus suoritetaan peräkkäisinä tasamitt aisina 
koko joukolle samalla tavoin jaksotett uina kursseina, ei ole siis kielen oppimisen 
kannalta hedelmällinen, vaikka esimerkiksi nopeat ja hitaat oppijat sekä luku- ja 
kirjoitustaidott omat eriytetään. Käytänne ei tue yksilöllistä kehitt ymistä. Yksilöl-
liset erot voivat liitt yä sosiaalisiin, kogniti ivisiin ja psykologisiin tekijöihin, kuten 
kotoutumisen vaikeuteen, yksinäisyyteen, oppimis- ja keskitt ymisvaikeuksiin ja 
koulutustaustaan.
 Kotoutumiskoulutukseen vaikutt avat myös opett ajien taustat ja valmiu-
det monikultt uuriseen opetukseen (ks. myös luku 7). Haasteeksi koetaan koulut-
tajien vaihteleva pedagoginen osaaminen – erityisesti  valmiudet opett aa toista 
kieltä. Tämä voi näkyä paitsi tavassa opett aa kieltä myös siinä, miten opett ajan 
ja opiskelijan välinen vuorovaikutus toimii. Osa opiskelijoista kokee, ett ä opett a-
ja ei esimerkiksi varmista opiskelijoiden ymmärtämistä eikä näin rakenna ope-
tusta vuorovaikutuksen varaan. Opett ajajohtoinen opetus voi myös passivoida 
opiskelijan. Opett ajien suuri vaihtuvuus koetaan myös ongelmaksi. Opetustapa 
voi vaihdella suuresti kin opett ajitt ain, mikä saatt aa edellytt ää koulutett avilta 
kohtuutt omia ponnisteluja mukautua usein vaihtuviin opetustapoihin. 
 Työelämään siirtyneiden tai työperusteisesti  maahan muutt aneiden kie-
litaitoa tulisi pystyä myös ylläpitämään ja kehitt ämään yhteistyössä valti onhal-
linnon ja työnantajien kanssa. On kaikkien etu, ett ä työntekijän kielitaito vastaa 
hänelle asetett ujen tehtävien osaamistasoa. 
 Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta opetussuunnitelmasuositus on 
suhteellisen väljä, eli se on nimenomaan suositus, joka ei mahdollista esimer-
kiksi vaati musta paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta. Esimerkiksi erilai-
sille koulutuskokonaisuuksille ei ole määritelty tarkkaa kestoa eikä liian yksityis-
kohtaista sisältöä. Tämä mahdollistaa erilaiset toteutustavat ja painotukset sen 
mukaan, mitkä ovat esimerkiksi senhetkiset maahanmuutt ajien tarpeet. Suosi-
tuksen väljyys voi kuitenkin huonoimmillaan johtaa siihen, ett ä eriytt ämistä ja 
tarkoituksenmukaista integrointi a ei tehdä. Tähän taas puolestaan voi olla useita 
eri syitä: paikkakunnalla on liian vähän taustoiltaan samanlaisia maahanmuut-
tajataustaisia asiakkaita, osaamista eriytt ämiseen ei ole tai halutaan säästää 
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kustannuksissa. Hallituksen esityksessä uudeksi kotoutt amislaiksi esitetään (HE 
2010), ett ä Opetushallitus antaisi koulutuksille opetussuunnitelman perusteet, 
joissa määrätään myös paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta.
 Kotoutumiskoulutus ei suoranaisesti  tue aikuisen maahanmuutt ajan äi-
dinkielen elinikäistä oppimista, vaan se jää käytännössä yksilön omalle vastuul-
le. Myös toisen koti maisen kielen – suomen tai ruotsin – sekä englannin kielen 
opinnot voivat edistää opiskelu- ja työpaikan löytämistä. Kotoutumiskoulutusta 
suunniteltaessa kannatt aa huomioida esimerkiksi maahanmuutt ajajärjestöjen 
mahdollisuudet aikuisten kotoutujien äidinkielen opetuksen kehitt ämisessä sekä 
vapaan sivistystyön oppilaitosten ja muiden aikuiskoulutuksen oppilaitosten kei-
not tukea kotoutujaa muiden kielten oppimisessa. Koulutuspolkujen suunnitt e-
lussa tulee siis ott aa huomioon koko koulutuksen kentt ä ja monikielisyys.
 Kotoutumiskoulutuksessa on tärkeä arvioida myös nykyisen koulutuksen 
pedagogisia lähtökohti a, kuten ydinsisältöjä toteutustapoineen, opett ajien täy-
dennyskoulutustarpeita sekä rekrytoinnin periaatt eita. Opett ajille tulee tarjota 
koulutusta toiminnallisen kielitaidon opett amiseen, oppimaan oppimisen taitoi-
hin sekä antaa välineitä ja tukea opetuksen eriytt ämiseen. Ammatti  taidon ke-
hitt ämisen vastuu ei tule olla vain yksitt äisellä opett ajalla vaan kautt aaltaan op-
pilaitoksen toimintakultt uurissa ja laajemmin opett ajankoulutuksessa (ks. myös 
luku 7). Kotoutumiskoulutuksen hankinnan laatua edistää myös hankkijoiden 
koulutt aminen pedagogisten näkökulmien huomioimiseen. 
 Työelämälähtöisyys on edelleen hyvä lähtökohta aikuisten maahanmuut-
tajien kotoutumiskoulutukselle, sillä suurin osa kotoutujista suuntaa työmarkki-
noille. Kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyytt ä voidaan kuitenkin kehitt ää 
siten, ett ä työelämäharjoitt elu sisältyy jo alkuvaiheen moduuleihin. Työllisty-
misen lisäksi muunlainen osallistuminen yhteiskuntaan on nähtävä tärkeänä ja 
tavoitt elemisen arvoisena, sillä maahanmuutt ajien taustat, tavoitt eet ja tarpeet 
vaihtelevat. Yhteiskunnassa mielekkäällä tavalla toimiminen on olennaista muil-
lekin kuin työmarkkinoille suuntaaville maahanmuutt ajille. Työelämälähtöisyy-
den lisäksi esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen liitt yvät sisällöt koskett avat 
monia sekä työmarkkinoille välitt ömästi  suuntaavia ett ä muunlaista tukea tar-
vitsevia maahanmuutt ajia, jotka tarvitsevat ti etoa ja tukea vanhemmuuteensa. 
Myös tämänkaltaisia sisältöjä on tärkeää integroida kielikoulutuksen teemoihin. 
Erityistä huomiota tulee kiinnitt ää myös niihin oppijoihin, joilla on heikot opiske-
lutaidot ja jotka kokevat epäluontevana tavan opiskella luokkahuoneessa. 
 Kotoutuessaan maahanmuutt aja tarvitsee niin ohjausta, neuvontaa kuin 
ti edott amistakin. Kaikilla näillä tekijöillä on oma paikkansa ja tärkeä merkityk-
sensä kotoutt amistyössä. Käsitt eet ovat ositt ain päällekkäisiä, mikä johtuu siitä, 
ett ä ohjaus sisältää usein myös neuvontaa ja ti edott amista. Ohjauksella tarkoi-
tetaan tässä suunnitelmallista, syvällistä ja pitkäjänteistä ohjausta, joka käsitt ää 
henkilön kotoutumispolun ja sitä tukevat palvelut. Ohjauksessa otetaan koko-
naisvaltaisesti  huomioon henkilön tavoitt eet ja elämänti lanne; se on kahden tai 
useamman henkilön tavoitt eellista vuorovaikutusta, jossa pyritään tukemaan 
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asiakkaan omia kykyjä ja etsimään sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Ohjauksessa 
pohditaan tavoitt eita yhdessä, tuodaan esille eri mahdollisuuksia tavoitt eisiin 
pääsemiseksi, autetaan asiakasta punnitsemaan eri vaihtoehtoja ja valintojen 
vaikutuksia. Ohjauskeskusteluissa korostetaan asiakkaan omaa osallisuutt a ja 
sitä, ett ä vastuu ratkaisuista säilyy asiakkaalla itsellään. Tämä vaati i ohjaajalta 
kultt uurisensiti ivisyytt ä.
 Neuvonnalla tarkoitetaan ohjausta käytännöllisempää asiantunti jati e-
toon perustuvaa apua ja opastusta esimerkiksi arkipäivän asioiden hoitami-
sessa, virastoissa asioimisessa ja sopivien palvelujen löytämisessä. Ohjaus on 
siis neuvontaa tavoitt eellisempaa, pitkäjänteisempää ja henkilökohtaisempaa. 
Englannin kielessä käytetään kahta käsitett ä: guidance, joka on lähempänä neu-
vontaa, ja counselling, jolla tarkoitetaan syvällisempää ohjausta. Tiedott amisella 
puolestaan tarkoitetaan ti edonjakamista yhteiskunnan palveluista ja käytänteis-
tä. Niin neuvonta, ti edott aminen kuin ohjauskin ovat tarpeellisia toimia maa-
hanmuutt ajan kotoutumisvaiheessa. 
 Maahanmuutt ajille ohjausta, neuvontaa ja ti edotusta antavat monet ta-
hot. Maahantulon jälkeen maahanmuutt aja saatt aa asioida maistraati ssa, polii-
sissa, työ- ja elinkeinotoimistossa tai kunnan sosiaalityöntekijän luona. Ohjausta 
ja neuvontaa voivat antaa myös vertaistukiryhmät, puolisot ja muu tutt avaver-
kosto. Koulutuksessa ollessaan maahanmuutt aja saa ohjausta ja neuvontaa 
opett ajilta ja opinto-ohjaajilta. Lisäksi neuvontaa ja ti edotusta tarjotaan inter-
neti ssä muun muassa erilaisissa portaaleissa ja viranomaisten sivustoilla. Tällä 
hetkellä eri paikkakunnilla toimii hankkeita, joissa pyritään kehitt ämään maa-
hanmuutt ajien ohjausta, mutt a useimmassa ohjaus kuitenkin mielletään ma-
talankynnyksen neuvonnaksi (ks. myös luku 2.3). Myös kolmas sektori tarjoaa 
ohjausta ja neuvontaa. Koska ohjausta antaa moni taho, sen pirstaleisuus voi 
hämmentää asiakasta eikä ohjaus näin auta muodostamaan kokonaiskuvaa pal-
veluista ja omasta elämästä Suomessa. 
 Huomiota tulee kiinnitt ää myös ohjauksen pitkäjänteiseen edistämiseen. 
Maahanmuutt aja voi edetä satunnaisesti  kurssilta toiselle ilman suunniteltua 
koulutuspolkua, johon kuuluisi esimerkiksi ammati llisen koulutuksen suorit-
taminen ja työllistyminen. Maahanmuutt ajan koulutuspolulla on useita nivel-
vaiheita, joissa ti etojen tulisi siirtyä sujuvasti  yhdeltä taholta toiselle. Puutt eet 
ti edon siirtymisessä saatt avat johtaa siihen, ett ä maahanmuutt aja voi käydä sa-
moja kursseja useamman kerran, valita itselleen sopimatt omia kursseja tai ajau-
tua kurssille ja koulutuksesta toiseen jopa edestakaisin. Tämä voi hidastaa sekä 
kotoutumista ett ä oppimista. Henkilökohtaisen ohjauksen merkitys on siis suuri 
sekä maahanmuutt ajan itsensä ett ä koko järjestelmän kannalta. Rakenteelliset 
sekä yhteistyöhön liitt yvät ohjauksen ja neuvonnan ongelmat kiteytyvät useim-
miten resurssien puutt eeseen, mutt a myös toimintakultt uurien jäykkyyteen. Pit-
käjänteisellä ja asiantuntevalla ohjauksella voidaan tukea maahanmuutt ajaa ja 
näin säästää resursseja eri toimialoilla, kuten sosiaalityössä tai TE-hallinnossa.
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 Ohjaus- ja neuvontapalveluissa tulisi olla myös hyvä käsitys oman alueen 
palveluista, kolmannen sektorin toiminnasta sekä ti iviit yhteydet työ- ja elinkei-
noelämään. Ohjaus- ja neuvontapalveluissa on huolehditt ava siitä, ett ä henki-
lön kotoutumissuunnitelma pidetään ajan tasalla yhdessä asiakkaan kanssa ja 
ett ä viranomaisten poikkihallinnollinen yhteistyö on mahdollisimman ti ivistä. 
Myös kotoutujien vertaisryhmiä ja niiden dynamiikkaa kannatt aa hyödyntää 
kotoutumisen tukijoina. Oman etnisen ryhmän tuki on tärkeää heti  maahantu-
lon alkuvaiheessa, ja koulutusryhmien hyödyntäminen on ajankohtaista hieman 
myöhemmin. Ohjauksessa tarvitaan yhtenäisyytt ä, eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä, tavoitt eiden asett amista ja niiden mukaan toimimista suunnitelmallisesti . 
Lisäksi ohjauksen tulisi olla asiakaslähtöistä ja oppilaitosneutraalia – ei siis kou-
lutt ajan tarpeista lähtevää. 
 Ohjauksen kehitt äminen on keskeisellä sijalla myös EU-politi ikassa. Suo-
situksessa vuodelta 2008 kehotetaan jäsenmaita huolehti maan siitä, ett ä kan-
salaiset löytävät ohjauspalvelut helposti . Lisäksi maita kehotetaan kehitt ämään 
ohjauspalvelujensa laatua, ohjauspalveluja tuott avia verkostoja ja kansalaisten 
ura- ja työelämätaitoja. Suomessa opetus- ja kultt uuriministeriö on asett anut 
yhteistyöryhmän valmistelemaan ehdotuksen elinikäisen ohjauksen strategiak-
si. Strategia katt aa kaikkien koulutusasteiden ja muotojen sekä työ- ja elinkeino-
hallinnon ja työelämän tarjoamat ti eto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut elinikäisen 
opiskelun ja oppimisen näkökulmasta. Ryhmän asett amista valmistelti in yhdes-
sä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

4.2  Lähtökohdat kotoutumiskoulutuksen uudistamiseksi

Vallitseva opetuskultt uuri suosii edelleen normati ivista kielenopetusta ja oppi-
aineiden välistä eroa. Tämän vuoksi toimijoiden käsitystä toiminnallisesta kie-
litaidosta ja sisältöjen integroinnista tulee kehitt ää ja ohjata toimintaa tähän 
suuntaan. Kotoutujien osallisuuden lisääminen ja heidän yksilöllisten lähtökoh-
ti ensa sekä aikaisemmin hankkimiensa ti etojen ja taitojen huomioiminen tulee 
puolestaan punnituksi koulutuksen joustavuudessa ja järjestämistavoissa. Näitä 
taas säätelevät osaltaan koulutuksen hankinnan ja kilpailutuksen toimintatavat, 
jotka eivät vältt ämätt ä tue joustavuuden ja osallisuuden huomioimista kotoutu-
miskoulutuksessa (ks. luku 3.3.2). Kyse on siis opetus- ja hallintokultt uureista ja 
niiden muutoskyvystä.

Punaiseksi langaksi toiminnallinen pedagogiikka
Kielikoulutuksen tehtävänä on valmentaa koulutukseen osallistuvaa selviyty-
mään jokapäiväisen elämän suullisista ja kirjallisista kielenkäytt öti lanteista. Kie-
lenkäytt öti lanteilla tarkoitetaan tässä niin asiointi ti lanteita, sosiaalisia suhteita, 
vapaa-ajan viett oa kuin työelämänkin ti lanteita. Kielenoppimisympäristöt ovat 
läsnä siis kaikkialla siellä, missä kieltä käytetään – ei vain koulutuksessa. Kieli-
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koulutuksen tehtävänä on toisaalta tarjota kielitaidollisia ja vuorovaikutuksellisia 
valmiuksia ja toisaalta harjaannutt aa oppimaan oppimisen taitoja. Kielikoulutuk-
sen haasteena voidaankin pitää jokapäiväisen elämän kielenkäytt öti lanteiden ja 
opetuksen yhdistämistä toisiinsa.
 Käytännössä tämä tarkoitt aa kielikoulutuksen pohjautumista toiminnalli-
seen pedagogiikkaan. Perusteluina toiminnalliselle pedagogiikalle voidaan pitää 
ensinnäkin sitä, ett ä kieltä opitaan tehokkaimmin, kun sitä opitaan vuorovaiku-
tusta varten oppijalle itselleen merkityksellisissä sosiaalisissa ti lanteissa. Elämäs-
sä yleensäkin kieltä käytetään muun muassa ti etojen antamiseen ja kysymiseen 
sekä tunteiden ja toiveiden ilmaisemiseen. Kun koulutuksessa nämä toiminnot 
yhdistetään merkityksellisiin sisältöihin, annetaan toisen kielen oppimiselle ta-
voitt eellinen, moti voiva ja tarkoituksellinen perusta. Jos kielen opetus ei perustu 
näihin toiminnallisiin periaatt eisiin, kieltä voidaan oppia lähinnä järjestelmänä, 
esimerkiksi kielioppina, mikä ei tue kielitaidon omaksumista vaan kieliti edon li-
sääntymistä. Kieli on yhteydessä kultt uurisiin ja sosiaalisiin käytänteisiin; kieltä 
oppiessaan yksilö oppii myös käytänteitä.  
 Toiminnallista pedagogiikkaa voidaan perustella lisäksi kielen itsensä nä-
kökulmasta. Kieli ei ole jähmeä kokonaisuus vaan se vaihtelee ti lanteesta toi-
seen. Kielen käytt äminen yhdessä ti lanteessa tai ympäristössä ei siis vältt ämätt ä 
tarkoita taitoa käytt ää sitä toisessa. Joillekin oppijoille voikin olla yllätys se, ett ä 
esimerkiksi osaaminen luokkahuoneessa ei tarkoita osaamista asiointi ti lantees-
sa. Näin ollen sosiaalisten ti lanteiden tuominen kieliluokkaan ja kielenopetuk-
sen vieminen luokasta ulos sekä kielenopetuksen integroiminen yhteiskunta-
osaamiseen ja työelämän taitoihin (ml. työturvallisuus) on tarkoituksenmukaista 
kielenoppimisen tavoitt een ja oppimistulosten tehostamisen näkökulmasta. 
Olisikin tärkeää, ett ä kotoutumiskoulutuksen koulutt ajat jalkautuisivat enti stä 
enemmän työpaikkoihin ja tutustuisivat niiden käytänteisiin ja vuorovaikutusti -
lanteisiin.

Keskiössä oppijan osallisuuden lisääminen
Pedagogisten lähtökohti en mielekkyys ja tarkoituksenmukaisuus voivat lisätä 
oppijan omistajuutt a ja osallisuutt a oppimiseen: oppiminen on hänen hallus-
saan. Oppijan moti vaati o onkin kaiken oppimisen lähtökohta. Moti vaati ota ja 
osallisuutt a voidaan lisätä pedagogiikan lisäksi vähitellen siten, ett ä oppija itse 
asett aa tavoitt eita omalle oppimiselleen. Näin ollen ei riitä, ett ä tavoitt eet on 
asetett u opetussuunnitelmasuosituksissa ja kurssikohtaisesti  – ne tulee asett aa 
myös yksilöitt äin jokaisen oppimisjakson alussa. Monet tutkimukset ja maahan-
muutt ajien omat kommenti t ja kertomukset ovat osoitt aneet, ett ä henkilökoh-
taisten tavoitt eiden asett aminen osallistaa oppijaa ja tehostaa kaikentasoisten 
oppijoiden oppimista. Tavoitt eiden täytyy olla realisti sia ja konkreetti  sia, jott a  
oppija voi tuntea ne omakseen. Tavoitt eita voi toki olla eritasoisia, mutt a kun-
kin tavoitt een kohdalla tulee määritellä, miten se voidaan saavutt aa. Mitä isom-
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masta tavoitt eesta on kyse, sitä tärkeämpää se on purkaa osatavoitt eiksi sekä 
sisältöjen, keinojen ett ä tavoitt een saavutt amiseen tarvitt avan ajan kannalta. 
Näin ollen kunkin moduulin tai kurssin alussa voidaan puhua sekä yhteisistä ett ä 
kunkin oppijan henkilökohtaisista tavoitt eista. Tavoitt eiden asett aminen ja nii-
den saavutt amisen seuraaminen voivat lisätä myös oppimaan oppimisen taitoja 
sekä oma-aloitt eisuutt a. Sekä oppimistaidot ett ä oma-aloitt eisuus ovat kaiken 
oppimisen tukipilareita. Ne ovat myös olennaisia siinä, miten kotoutuja oppii 
hyödyntämään kaikkialla läsnä olevaa kieliympäristöä. 

Kielikoulutusta tarpeen mukaan – tarkoituksenmukaisen joustavasti 
Kielenoppiminen on yksilöllinen prosessi ja sen oppimiseen vaikutt avat mo-
nenlaiset tekijät, kuten koulutustausta, elämänti lanne sekä kogniti iviset ja so-
siaaliset tekijät. Näin ollen kielitaito myös kehitt yy yksilöllisesti  ja eritahti sesti  
kielitaidon osa-alueitt ain, joita ovat puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoit-
taminen ja teksti n ymmärtäminen. Kotoutujan kielitaitotavoitt eet sekä taitota-
son ett ä kielitaidon osa-alueiden suhteen voivat vaihdella suuresti kin yksilöstä 
toiseen. Näihin vaikutt avat muun muassa kotoutujan tausta sekä ammati lliset 
ja koulutukselliset tavoitt eet. Yhden kotoutujan tavoitt eena voi olla taitotaso B2 
ja koti maassa hankitun tutkinnon täydentäminen, jott a se vastaisi suomalaisia 
tutkintovaati muksia. Toisella puolestaan voi olla tavoitt eena autt avan luku- ja 
kirjoitustaidon kehitt äminen ja suullisen kielitaidon kohentaminen sellaiseksi, 
ett ä asioiden hoito onnistuu itsenäisesti . 
 Joustavuudella tarkoitetaan tässä sitä, ett ä kotoutujan taustaan liitt yvät 
tekijät otetaan koulutuksessa huomioon ja koulutuspolkuja muokataan sellaisik-
si, ett ä ne vastaisivat paremmin kotoutujien tarpeita. Kaikille ei siis aseteta sa-
moja tavoitt eita, eivätkä kaikki käy samoja moduuleja samassa järjestyksessä. 
Joustavuus koskee myös opetusaikoja esimerkiksi siten, ett ä koti äiti en on mah-
dollista osallistua koulutukseen aamu- tai iltapäivisin tai koulutuksen järjestä-
misessä otetaan huomioon työssäkäyvien mahdollisuudet päästä koulutukseen. 
Joustavuus edellytt ää lisäresursseja ja toimintakultt uurien muutosta.

Oppimisen arviointi 
Hyvin suunnitellut arviointi käytänteet ovat olennainen osa kotoutumisproses-
sia, koska ne ovat kotoutumisen jatkumolla monessa vaiheessa mukana:

lähtötason diagnosoinnissa,• 
oppimisen edistymistä arvioitaessa,• 
oppijoiden sijoitt amisessa seuraavaan kurssiin tai toiseen tasoryhmään,• 
arvioitaessa osaamista opetuksen tai koulutusjakson päätt övaiheessa,• 
arvioitaessa koulutuksen nivelvaiheessa.• 
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Näissä yhteyksissä tehdyn arvioinnin laatu vaikutt aa siihen, miten osuvaa opis-
kelijoiden sijoitt aminen eri ryhmiin on ja millainen käsitys oppijalle itselleen 
muodostuu osaamisestaan, kuten omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Li-
säksi laadulla on vaikutus siihen, miten tasapuolisesti  opiskelijat tulevat kohdel-
luksi valinta- ja hakuti lanteissa sekä miten hyvin ylipäätään oppimisen tavoitt eet 
saavutetaan ja millainen moti vaati o oppimiseen oppijalle muodostuu.
 Oppimista tukeva arviointi  on monipuolista ja se osallistaa oppijan. Se on 
myös läpinäkyvää – eli kriteeriviitt eistä – sekä perustuu akti viteett eihin ja teh-
täviin, jotka ovat linjassa oppimistavoitt eiden ja toiminnallisen taitokäsityksen 
kanssa. Arviointi  ei keskity vain oppimistuloksiin, vaan myös oppimisprosessia 
arvioidaan. Arvioinnin tehtävänä on muodostaa realisti nen käsitys osaamisesta 
sekä mahdollistaa oppimaan oppimisen taitoja; esimerkiksi kielitaidon oppimi-
nen on jokaiselle elinikäinen prosessi. Näiden tavoitt eiden toteutuminen edel-
lytt ää, ett ä arviointi vastuuta jaetaan käytt ämällä myös itse- ja vertaisarviointi a.
 Kaiken kaikkiaan arviointi  on useiden eri tahojen asia eikä sitä voi koko-
naan ulkoistaa. Arviointi  ei ole suoritus tai itsetarkoitus, vaan se on olennainen 
osa ohjauksen ja opetuksen vuorovaikutusta. Toimijoiden ti etoisuus hyvän ar-
vioinnin periaatt eista on lähtökohta, johon tulee kiinnitt ää huomiota asiantun-
ti juutt a kehitett äessä. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä todelliset arvos-
tukset tulevat ilmeiseksi arvioitaessa. Myös arviointi tulosten pohjalta tehtävät 
tulkinnat tulisi suhteutt aa käytetyn arviointi välineen laatuun ja tulostarkkuu-
teen, jott ei pitkälle meneviä ja arvioitavan kannalta tärkeitä päätöksiä tehdä 
epäluotett avan ja/tai liian vähäisen näytön perusteella. 

4.3 Uusi kotoutumiskoulutuksen rakenne aikuisten              
poluille 1 ja 2

4.3.1 Kotoutumiskoulutuksen moduulit

Osallisena Suomessa -kokeilulakihankkeen tavoitt eena on etsiä vaihtoehtoisia 
ratkaisuja kotoutumiskoulutuksen toteutt amiseen. Kehitt ämissuunnitelmassa 
on luotu kotoutumiskoulutuksen rakenne, jota kokeiluhankkeissa voidaan edel-
leen kehitt ää. Kuviossa 10 havainnollistetaan aikuisten kotoutumiskoulutuksen 
rakennett a ja kuviossa 11 siihen liitt yvää ohjausta. Koulutusrakenteessa ei ero-
teta toisistaan aikuisten kotoutumispolkuja 1 ja 2, vaan samaan koulutukseen 
voi osallistua kotoutujia kummastakin polusta sen mukaan, millaiset oppimisval-
miudet, koulutustausta ja elämänti lanne heillä on. Kotoutujia ei jaotella asiak-
kuuden mukaan esimerkiksi ryhmiin, joissa on TE-hallinnon asiakkaita, ja ryh-
miin, joissa on kunnan asiakkaita. 
 Kotoutumiskoulutusta tarjotaan ja räätälöidään sisällöllisesti  sekä kotou-
tujien tarpeiden ett ä alueellisten resurssien mukaan. Koulutuksen sisältöjä voi-
daan myös kehitt ää esimerkiksi alueen elinkeinoelämän painotusten mukaan 
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tai viedä koulutus työpaikalle. Alueelliset resurssit viitt aavat tässä muun muas-
sa siihen, ett ä moduuleja voidaan tarjota valikoiden sen mukaan, kuinka paljon 
alueella on maahanmuutt ajia ja millaisia koulutustarpeita heillä on. On myös 
tarkoituksenmukaista, ett ä useampi koulutuksen tarjoaja – myös yli kuntarajo-
jen – tarjoaa moduuleja yhteistyössä toisiaan täydentäen. 
 Kotoutumiskoulutus koostuu ohjauksesta ja alkukartoituksesta sekä mo-
duuleista erilaisine etenemisvauhteineen kotoutujan tarpeiden mukaisesti  (ks. 
myös liite 2). Kotoutuja voi siis aloitt aa koulutuksen A1-moduulista, jos hänellä 
ei ole ollenkaan suomen tai ruotsin kielen taitoa, tai moduulista 4, jos hänellä 
on kielitaitoa sekä kokemusta ja ti etoa työelämästä. Moduulipolkua ei siis tarvit-
se kulkea alusta loppuun, vaan kullekin kotoutujalle haetaan ohjauksen kautt a 
hänen tarpeitaan vastaava koulutus. Jos paikkakunnalla on useita omaehtoisen 
ja/tai työvoimapoliitti  sen koulutuksen tarjoajia, koulutuksen tarjoajien ja viran-
omaisten yhteistyössä tekemällä alkukartoituksella ja ohjauksella voidaan selki-
ytt ää ja yhtenäistää koulutuspolkuja ja -tarjontaa, vastata paremmin koulutus-
tarpeisiin ja vähentää päällekkäistä työtä. Alkukartoituksen jälkeen koulutett ava 
ohjataan siihen oppilaitokseen, joka järjestää hänen tarpeitaan vastaavaa mo-
duulia. On tärkeää tehdä alkukartoitus, ja sen tulisi olla oppilaitosneutraalia.
 Moduulien kesto ja intensiivisyys vaihtelevat kotoutujan oppimisval-
miuksien ja elämänti lanteen mukaan, mihin viitt aavat moduulien etenemisno-
peudet (nopea, perus- ja hidas). Näin ollen moduulien suoritt amisessa otetaan 
huomioon esimerkiksi se, ett ä kotoutuja on työelämässä mukana tai koti äiti -
nä eikä pysty osallistumaan kokopäiväiseen opetukseen. Nopea väylä on tar-
koitett u esimerkiksi akateemisen tai suomalaiseen toisen asteen koulutukseen 
rinnastett avan koulutuksen suoritt aneille ja hyvät oppimisvalmiudet omaaville 
kotoutujille. Perusväylän moduulit sopivat kotoutujille, joilla on riitt ävät oppi-
misvalmiudet. Hitaissa moduuleissa puolestaan otetaan huomioon kotoutujien 
oppimista hidastavat tekijät, kuten elämänti lanne, koulutustausta, oppimisval-
miudet, ikä tai kielelliset häiriöt, kuten dysleksia. LK 1 -moduuli on tarkoitett u 
luku- ja kirjoitustaidott omille kotoutujille ja LK 2 niille, joilla on heikko luku- ja 
kirjoitustaito. Kotoutujan on mahdollista vaihtaa esimerkiksi nopeasta väylästä 
perusväylään tai päinvastoin, jos vaihto tukee paremmin oppimista.
 Kotoutumiskoulutuksen moduulien sisällöt koostuvat Opetushallituksen 
aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmasuo-
situksen (OPH 2007a) mukaisesti  kielikoulutuksesta, työelämätaidoista, yhteis-
kuntati etoudesta, kultt uurintuntemuksesta, arjen taidoista ja opiskelutaidoista 
(ks. myös kuvio 9). Pedagogisena lähtökohtana on toiminnallisuuden sekä yh-
teiskuntati etouden ja työelämätaitojen integrointi  kielikoulutukseen. Moduu-
leihin suositellaan myös integroitavaksi muun muassa arjen ja vanhemmuuden 
taitoja tai niitä voidaan järjestää erillisinä moduuleina esimerkiksi kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. Myös osallisuutt a vahvistava moduuli voidaan 
joustavasti  integroida osaksi minkä tahansa moduulin sisältöä tai se voidaan to-
teutt aa erillisenä moduulina esimerkiksi järjestö- tai kultt uuritoiminnan tai esi-
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merkiksi draamapedagogiikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Ylipäätään erilaisia 
tapoja oppia tulisi hyödyntää enemmän koulutuksessa. 
 Kotoutumiskoulutuksen sisältöjen integrointi  toisiinsa edellytt ää opett a-
jien akti ivisuutt a ja jatkuvaa keskinäistä yhteistyötä. Myös yhteydet työelämään 
ovat tärkeitä niin kontakteina kuin oppimisen sisältöinä ja tapoinakin. Koska in-
tegrointi  lähtee koulutuksen rakenteista ja identi teeteistä, se voi edellytt ää kou-
lutt ajilta uudenlaisen opett ajuuden oppimista ja opiskelijoilta uudenlaisen tavan 
oppia. Myös hallinnollisten rakenteiden tulisi tukea integrointi a, liitt yvätpä ne 
rahoituksen periaatt eisiin tai esimerkiksi opetuksen toimipisteiden sijoitt eluun. 
Integrointi in tarvitaan siis yhteistoiminnallisuutt a, moniammati llisuutt a ja vasta-
vuoroista oppimista, joita voidaan tukea koulutuksen rakenteilla, rahoitusratkai-
suilla ja koulutt ajien täydennyskoulutuksella.
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Kotoutumiskoulutuksen joustavuus liitt yy niin koulutussisältöjen painotuksiin ja 
pedagogisiin ratkaisuihin kuin siihenkin, ett ä koulutusta järjestetään esimerkik-
si työssä olevien ja koti äiti en elämänti lanteen mukaan. Koti äiti en koulutuksen 
järjestämisessä huomioidaan myös lastenhoito koulutuksen aikana siten, ett ä 
se ei ole este koulutukseen osallistumiselle. Lastenhoito voidaan järjestää hy-
vin eri tavoin ja kokeiluhankkeissa onkin tarkoituksena etsiä toimivia käytäntei-
tä hoidon järjestämiseksi. Edellisten lisäksi joustavuus viitt aa alueellisiin eroihin 
kotoutumiskoulutuksen järjestämisessä: koulutuksen monipuolinen kotoutuja-
lähtöinen tarjonta voi erota alueellisesti  maahanmuutt ajien määrän ja käy-
tössä olevien resurssien mukaan. Tällöin opetuksen eriytt äminen sekä kotou-
tumiskoulutuksen tarjonta ja siihen osallistuminen yli kuntarajojen (silloin, kun 
se etäisyyksien puolesta on mahdollista) lisäävät kotoutujan tarpeiden huomi-
oimista ja tukevat hänen oppimistaan ja kotoutumistaan paremmin. Vaikka eri-
laisten moduulien tarjonta ei olisi resurssien vähäisyyden vuoksi mahdollista, se 
ei ole este pedagogisen ajatt elun ja käytänteiden muutt amiselle, joskin se voi 
edellytt ää koulutt ajien täydennyskoulutusta.
 Osallisena Suomessa -hankkeen kokeiluhankkeissa on tarkoitus kehitt ää 
kotoutumiskoulutuksen käytänteitä ja etsiä toimivia tapoja toimia kotoutumista 
ja oppimista tukevalla tavalla (ks. myös hankeaihiot liitt eestä 4).

Keskeisiä kehitt ämisen kohteita Osallisena Suomessa -kokeiluhankkeiden 
kotoutumiskoulutuksessa

toiminnallinen kielikoulutus,• 
opetussisältöjen integrointi  toisiinsa (työ- ja yhteiskuntataidot, arjen ja • 
vanhemmuuden taidot, osallisuus),
työelämään tutustumisen aikaistaminen,• 
koulutuksen vienti  työpaikoille,• 
työtapojen monipuolistaminen (esim. seitsemän tunnin luokkahuoneope-• 
tuksen vaihtoehdot),
koti äiti en koulutukseen osallistuminen ja lastenhoidon järjestäminen,• 
B2-kielitaitoa vastaavan moduulin toteutus,• 
luku- ja kirjoitustaidott omien kotoutumispolku,• 
kotoutumiskoulutuksen tarjonta työelämässä oleville,• 
yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa,• 
kotoutumissuunnitelman nivominen osaksi kotoutumiskoulutusta ja oh-• 
jaustyöskentelyä,
ohjauksen nivominen osaksi kotoutumiskoulutusta nykyistä pitkäjäntei-• 
semmin,
poikkihallinnollinen ja moniammati llinen yhteistyö ohjauksessa,• 
omaehtoista koulutusta tarjoavien yhteistyön lisääminen esimerkiksi        • 
TE-toimiston ja ohjauspalveluiden kanssa.
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4.3.2 Ohjaus ja alkukartoitus osana kotoutumiskoulutusta

Niin ohjauksen kuin koulutuksenkin on tuett ava maahanmuutt ajan suunnitel-
mallista etenemistä kohti  tavoitt eita ja kotoutumisprosessia. Nämä kaksi ele-
mentti  ä nivoutuvat kiinteästi  toisiinsa. Kotoutumiskoulutuksen sisällön yti men 
muodostavat ohjaus, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelman laadinta ku-
vion 11 mukaisesti . Ohjaus kulkee saumatt omasti  koulutuksen alkuvaiheesta 
loppuun asti . 
 Ohjaus alkaa yhteydenotosta viranomaiseen – TE-toimistoon tai kun-
taan – josta kotoutuja ohjataan alkukartoitukseen. Ohjauksen onnistumiselle on 
olennaista tarpeeksi perusteellinen, mutt a tarkoituksenmukainen alkukartoitus, 
jott a oppimisedellytykset ja tavoitt eet saadaan selvitett yä. Alkukartoituksen tar-
koituksena on selvitt ää kotoutujan elämänti lanne, oppimis- ja työelämävalmi-
udet, kielitaidon lähtötaso sekä koulutus- ja työelämätaustat mahdollisimman 
tarkasti . Alkukartoituksessa tulisi ott aa huomioon myös asiakkaan palvelu- ja 
ohjaustarpeet sekä kotoutumissuunnitelman aikainen monialaisen yhteistyön 
tarve. Jo työssä olleen osalta on hyvä selvitt ää, missä ammateissa ja työteh-
tävissä hän on toiminut sekä millaista ammati llista koulutusta hänellä on taus-
talla. Sen perusteella arvioidaan, tarvitseeko henkilö lisäkoulutusta, jott a voisi 
harjoitt aa ammatti  aan myös Suomessa. Realisti sten ammati llisten tavoitt eiden 
asett aminen jo alkuvaiheessa on olennaista, jott a voidaan suunnitella tulevia 
koulutuspolkuja ja jott a asiakas kokee opiskelullaan olevan tavoitt eellinen mer-
kitys. 
 Osa alkukartoituksesta voidaan tehdä niin, ett ä koko perhe on osallisena. 
Tämän kautt a saadaan näkemystä koko perheti lanteesta ja voidaan keskustella 
perheen yhteisistä tavoitt eista. Perhetapaamisen jälkeen on hyvä tavata henki-
löä myös erikseen, sillä yhden henkilön ääni perheessä saatt aa olla niin domi-
noiva, ett eivät muut saa ääntään ja toiveitaan kuuluviin. Näissä, kuten muissakin 
ohjaustapaamisissa, on syytä käytt ää ammatti  tulkkeja.
 Alkukartoituksessa käytetään usein testejä, joiden avulla tehdään pää-
telmiä kotoutujan oppimisvalmiuksista ja kielitaidon lähtötasosta. Kun testejä 
käytetään, tulisi käytt äjien olla ti etoisia niiden laadusta mitt areina: miten luo-
tett avaa ti etoa testi t antavat arvioitavasta kohteesta? Testejä ei siis tulisi ott aa 
annett uina, vaan niitä pitäisi arvioida kriitti  sesti  muun muassa seuraavien kysy-
mysten avulla:

Tiedetäänkö testi n alkuperä ja ymmärretäänkö sen käytt ötarkoitus?• 
Millaisia tulkintoja testi n perusteella on tarkoituksenmukaista tehdä?• 
Millaista testi n tarjoama aineisto on? Riitt ääkö se päätelmien tekemi-• 
seen?
Miten testi  sopii heterogeeniselle joukolle? • 
Riitt ääkö tulkitsijan ammatti  taito tulosten tulkintaan?• 
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Alkukartoituksessa ja ylipäätään ohjauksen yhteydessä tehtävissä kartoituksissa 
arvioinnin tulee perustua luotett avaan näytt öön. Ohjaus perustuu vuorovaiku-
tukseen asiakkaan ja ohjaajan välillä, joten kartoitt avat tehtävät ja/tai testi t ovat 
osa tätä vuorovaikutusta. Ne eivät yksistään riitä ohjauksen työkaluiksi. Parhaa-
seen tulokseen ohjauksessa päästään, jos kartoitt avia testejä käytetään asian-
mukaisesti  ja ne ovat osa informaati ota, jonka perusteella kullekin asiakkaalle 
löydetään hänen kannaltaan tarkoituksenmukainen kotoutumis- ja koulutuspolku.
 Kun asiakas pyytää alkukartoitusta, sen käynnistäjänä voisi toimia kunta 
sekä työ- ja elinkeinotoimisto. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi kotou-
tumisen edistämisestä (HE 2010) todetaan, ett ä alkukartoituksen tulee käynnis-
tyä kahden kuukauden kulutt ua sen pyytämisestä. Asiakkaalla olisi puolestaan 
oikeus pyytää alkukartoitusta vuoden kuluessa oleskeluluvan myöntämises-
tä. Jott a käytänne toimisi, kunnan tulisi määritellä alkukartoituksesta vastaava 
taho. Kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto voisivat järjestää alkukartoituksen itse, 
ostopalveluna tai sopia yhdessä sen järjestämistavoista paikallistasolla. Alku-
kartoituksen tekeminen mahdollisimman pian on tärkeää kotoutumisprosessin 
käynnistämiseksi ja/tai vauhditt amiseksi. 
 Alkukartoituksen jälkeen valitaan kotoutujalle hänen elämänti lanteensa, 
kielitaitonsa, oppimisvalmiuksiensa ja tavoitt eidensa mukainen koulutuspolku. 
On tärkeää ohjata maahanmuutt aja hänen tarpeitaan vastaavaan koulutukseen 
tai palvelujen piiriin. Kotoutumispalvelujen tarjoajana voi olla myös kolmas sek-
tori tai toinen kunta. Ohjauksen asiakaslähtöisyys edellytt ää yhteistyötä kotou-
tumispalveluja tarjoavien viranomaisten ja muiden tahojen välillä sekä sujuvaa 
ti edonsiirtoa.
 Alkukartoituksen jälkeen laaditaan kotoutumissuunnitelma. Hallituksen 
esityksessä laiksi kotoutumisen edistämisestä (HE 2010) todetaan, ett ä kunnan 
tai TE-toimiston tulee käynnistää kotoutumissuunnitelman laati minen viimeis-
tään kahden viikon kulutt ua alkukartoituksesta. Maahanmuutt ajalla on oikeus 
kotoutumissuunnitelmaan, jos hän on työtön ja rekisteröity työnhakijaksi työ- ja 
elinkeinotoimistoon tai jos hän saa muuten kuin ti lapäisesti  toimeentulotues-
ta annetun lain mukaista toimeentulotukea. Kotoutumissuunnitelma voidaan 
laati a myös muille maahanmuutt ajille, jos heidän arvioidaan alkukartoituksen 
perusteella tarvitsevan suunnitelmaa kotoutumisen edistämiseksi. Kunta tai 
TE-toimisto laati i kotoutumissuunnitelman yhdessä maahanmuutt ajan kanssa. 
On myös mahdollista, ett ä kunta ja maahanmuutt aja tai TE-toimisto ja maahan-
muutt aja laati vat kotoutumissuunnitelman keskenään. TE-toimisto sopii kotou-
tumissuunnitelmassa maahanmuutt ajan kanssa koulutuksesta, työnhausta ja 
sen tavoitt eista sekä työnhakua tukevista ja työllistymistä edistävistä toimenpi-
teistä ja palveluista. Kunta puolestaan sopii maahanmuutt ajan kanssa kotoutu-
mista ja työllistymistä edistävistä kunnan palveluista tai muista toimenpiteistä, 
jos maahanmuutt aja ei terveydenti lansa, ikänsä, perhesyiden tai muista vastaa-
vista syistä voi osallistua työvoimapoliitti  siin toimenpiteisiin. Maahanmuutt aja 
ohjataan hakeutumaan yksilöllistä tarvett aan vastaavaan koulutukseen tai muu-
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hun kotoutumista ja työllistymistä edistävään toimenpiteeseen kuukauden ku-
luessa kotoutumissuunnitelman laati misesta. 
 Tavoitt eena on, ett ä kotoutumissuunnitelma ei jää ns. vain paperiksi, vaan 
se on henkilökohtainen ja toteutt amiskelpoinen suunnitelma kotoutumisesta. 
Suunnitelmassa on otett u huomioon kunkin kotoutujan taustat, elämänti lanne 
ja tulevaisuuden suunnitelmat. Kotoutumissuunnitelman tavoitt eena on tukea 
maahanmuutt ajan mahdollisuuksia hankkia yhteiskunnassa ja työelämässä tar-
vitt avia ti etoja ja taitoja sekä edistää osallistumista yhdenvertaisena jäsenenä 
yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelman laati misen yhteydessä ase-
tetaan tavoite kotoutumiselle ja suunnitellaan, millaisin keinoin ja missä ajas-
sa tavoite on mahdollista saavutt aa. Kotoutumissuunnitelmaa päivitetään tar-
peen mukaan kotoutumisprosessin aikana. Kotoutumissuunnitelman mukaiset 
toimenpiteet toteutetaan tarvitt aessa moniammati llisena yhteistyönä, minkä 
vuoksi on tärkeää, ett ä kotoutumissuunnitelmaan liitt yvät hallinnolliset ja ohja-
ukselliset käytänteet tukevat ti etojen välitt ymistä viranomaisten kesken.
 Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laati misen jälkeen on hyvä 
jatkaa ohjausta läpi koko kotoutumisajan ja sen jälkeenkin, sillä maahanmuutt a-
jien kotoutumisprosessi on hyvin eriaikainen ja tarpeet vaihtelevat kunkin vai-
heen ja elämänti lanteen mukaan. Useille alussa ti etoa tulee hyvin paljon eikä  
kaikkea pysty kerralla hahmott amaan ja sisäistämään. Valintojen osuvuutt a sekä 
kotoutumisen tavoitt eita, haasteita ja kokemuksia pohditaan ohjauspysäkeillä, 
joihin kotoutujalla on mahdollisuus osallistua koko kotoutumiskoulutuksen ajan. 
Ohjauspysäkkien keskustelujen ja kartoitusten pohjana toimivat hyvä alkukar-
toitus ja kotoutumissuunnitelma. 
 Kotoutumiskoulutuksen aikana ohjauspysäkeillä päivitetään suunnitel-
maa: tarkistetaan tavoitt eet, niiden realisti suus, oppimisen eteneminen, mie-
ti tään elämänti lanteeseen sopivia vaihtoehtoisia polkuja tavoitt eiden saavut-
tamiseksi (kuten työharjoitt elun osuutt a moduulien välillä), jonkin moduulin 
kertaamista tai siirtymistä toiselle polulle sekä omaehtoisen koulutuksen mah-
dollisuutt a. Ohjaustapaamisissa keskustellaan myös asiakasta askarrutt avista ai-
heista, joten ohjauspysäkkien on oltava matalankynnyksen paikkoja.
 Ohjauksessa käynnin tulisi olla säännöllistä ja asiakkaan tarpeiden mu-
kaista kotoutumiskoulutusmoduulien aikana ja niiden välissä. Lisäksi asiakkaan 
kannalta olisi hyvä, ett ä ohjaaja ja koulutt ajat tekisivät yhteistyötä moduulien 
aikana. Ohjauspysäkkien asiakaslähtöisyyden takaamiseksi ohjauksen tulisi olla 
oppilaitosneutraalia, ja pysäkeillä pitäisi pystyä tarvitt aessa käytt ämään tulkkia. 
Viranomaisen on hallintolain (434/2003) 26 §:n mukaan järjestett ävä tulkkaami-
nen ja kääntäminen asiassa, joka tulee vireille viranomaisen aloitt eesta silloin, 
kun asianosainen ei osaa viranomaisessa käytett ävää suomen tai ruotsin kieltä. 
Asian selvitt ämiseksi ja asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi viranomainen voi 
huolehti a tulkkaamisesta ja kääntämisestä muussakin tapauksessa.
 Tulkkien käytt ö jakaa mielipiteitä, mikä osin voi johtua siitä, ett ä eri toimi-
jat eivät vältt ämätt ä ole tott uneet toimimaan tulkkien kanssa. Kuitenkin ohjauk-
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sen onnistumisen kannalta tulkkien käytt ö on ehdotonta muun muassa seuraa-
vista syistä:

Tulkkaus on vältt ämätön sekä viranomaisen ett ä maahanmuutt ajan oi-• 
keusturvan kannalta. 
Tulkin avulla asiakas voi ilmaista asioitaan äidinkielellään tai sillä kielel-• 
lä, jota hän ti lanteessa hallitsee riitt ävästi  ymmärtääkseen ja tullakseen 
ymmärretyksi.
Ohjausti lanteissa keskustellaan yleensä asiakkaalle tärkeistä asioista, • 
joiden teemat voivat olla hyvinkin abstrakteja tai vastaavasti  tunteita 
herätt äviä ja joista ei voi puhua alkeistason kielitaidolla (vrt. kielitaito-
tasot liitt eessä 1). 

Ohjauspysäkkien ohjaajat voivat myös seurata kotoutumiskoulutuksen opetus-
ta, jott a kosketus asiakkaisiin säilyy. Ohjaussuhteen pysyvyys ja saman tai samo-
jen henkilöiden mukana olo koko ohjausprosessin ajan edistäisivät ja säilytt äisi-
vät luott amuksellista suhdett a sekä tukisivat ohjauksen kokonaisvaltaisuutt a ja 
pitkäjänteisyytt ä. 
 Ohjauksen yhdeksi ongelmaksi on nykyisellään koett u sen pirstaleisuus, 
johon osaltaan vaikutt avat ti edonsiirto-ongelmat. Asiakkaan ja ohjauksen kan-
nalta relevanti t ti edot eivät siis siirry toimijalta toiselle. Varsin usein ti edon siir-
tymisen ongelmia perustellaan ti etosuojalla. Voimassa olevan kotoutt amislain 
42 §:ssä säädetään, ett ä muun muassa valti on ja kunnan viranomaisilla on oi-
keus saada salassapitosäädösten estämätt ä muilta valti on ja kunnan viranomai-
silta maksutt a kotoutt amislaissa tarkoitett ujen tehtävien suoritt amista varten 
tarpeellisia ti etoja. Tiedot voidaan lain mukaan luovutt aa myös teknisen käyt-
töyhteyden avulla. Kotoutujan suostumuksella salassa pidett äviä ti etoja voidaan 
luovutt aa ilman lain säädöstäkin. Tiedonsiirron edistämiseksi tulisi selvitt ää, joh-
tuvatko ti edonsiirto-ongelmat lainsäädännön jäykkyydestä vai ti etämätt ömyy-
destä lain sisällöstä ja sen soveltamisesta. Tietosuojalain ja kotoutt amislain so-
veltamisesta tarvitaan lisää koulutusta ja sisällöllistä ohjausta.
 Pitkäjänteisen ohjauksen onnistumiseksi ti edon siirtämisessä voitaisiin 
käytt ää esimerkiksi sähköistä portf oliota. Portf olioon koulutt ajat ja muut ohja-
uksen ja neuvonnan asiantunti jat voisivat koota ti etoa kotoutujan aiemmasta 
osaamisesta, elämänti lanteesta ja esimerkiksi kielitaidon edistymisestä. Näin 
ti eto olisi keskitetysti  viranomaisten ja ohjaajien käytössä. Kotoutuja voisi myös 
itse olla mukana tekemässä portf oliota ja päätt ää, kenen käytt öön portf olion an-
taa ja mitä asioita siihen kootaan. Jott a portf olio jalkautuisi osaksi kotoutumis-
prosessia ja toimisi yhteisenä dokumentti  na moniammati llisessa yhteistyössä, 
sen tekninen toteutus tulisi suunnitella käytt ötarpeet huomioiden. 
 Ohjauspysäkit voisivat toimia ohjauksellisena jatkumona kotoutumiskou-
lutuksessa oleville ja muille maahanmuutt ajille. Parhaimmillaan ne tarjoavat 
asiakaslähtöistä matalan kynnyksen moniammati llista palvelua, joka tukee ko-
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toutumisprosessin etenemisestä. Muille kuin kototutumiskoulutuksessa oleville 
ohjauspysäkit voivat tarjota ohjausta, jossa tarkastellaan vaihtoehtoisia opiske-
lumahdollisuuksia, itsenäisen opiskelun taitoja ja elämänti lanteeseen liitt yviä 
asioita. Tällaiseen toimintaan tarvitaan toki taloudellisia resursseja. 
 Ohjausta voidaan kehitt ää myös rakenteellisin ratkaisuin. Yksi vaihtoeh-
to on alueellisen ohjausyksikön perustaminen. Alueena voisi toimia esimerkik-
si maakuntarajat tai vaihtoehtoisesti  paikkakunnilla, joissa on paljon maahan-
muutt ajia, voisi olla useampi ohjausyksikkö. Ohjaus- ja neuvontapalvelut olisivat 
ns. matalankynnyksen paikkoja ja ne tavoitt aisivat myös kotoutujat, jotka eivät 
ole kunti en tai TE-toimistojen asiakkaita. 
 Yksi luonteva sijoituspaikka ohjaus- ja neuvontapalveluille olisi jo toimiva 
hallinnollinen yksikkö, joka koostuu esimerkiksi kunnan maahanmuutt ajapal-
veluista tai paikallisesta TE-toimistosta, joissa molemmissa on laajaa osaamis-
ta maahanmuutt ajatyöstä, moniammati llinen toimintatapa sekä yhteyksiä kol-
manteen sektoriin ja työ- ja elinkeinoelämään. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden 
perustamiseen ei siis tarvitt aisi uutt a hallinnollista rakennett a vaan ne voitaisiin 
toteutt aa lisäresursseilla ja kokoamalla moniammati llinen työryhmä joko saman 
katon alle tai muutoin asiantunti javerkostoksi. Asiantunti joiden verkosto voi olla 
erityisesti  pienempien kunti en kannalta toimiva ratkaisu.
 Ohjaus- ja neuvontapalvelut toimisivat moniammati llisena ti iminä, johon 
voisi kuulua esimerkiksi seuraavat tai jotkin seuraavista asiantunti joista: opinto-
ohjaaja, työvalmentaja, työvoimaneuvoja, psykologi, sosiaalityöntekijä, erityis-
pedagogi sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opett aja, joiden työhön kuuluvat 
myös kielitaidon diagnosointi  ja kielenoppimisen ohjaus. Ohjaus- ja neuvonta-
palvelut tekisivät ti ivistä yhteistyötä muun muassa oppilaitosten, kolmannen 
sektorin sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden 
ammatti  laisilla olisi hyvä olla osaamista monikultt uurisesta ohjauksesta, toisen 
kielen oppimisesta ja opetuksesta, oppimisvaikeuksista, työelämästä ja koulu-
tusjärjestelmästä sekä kotoutumisprosessista ja sosiaalityöstä.

4.4  Erityisryhmät kotoutumiskoulutuksessa

Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämissuunnitelmassa yksilöllisyys ja jous-
tavuus ovat aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen läpäiseviä aja-
tuksia. Koulutus pyritään räätälöimään vastaamaan mahdollisimman hyvin hen-
kilön yksilöllisiä tarpeita. Tässä luvussa tarkastellaan maahanmuutt ajia, jotka 
saatt avat tarvita koulutuksessa yksilöllisten tarpeiden lisäksi erityistukea. Tällai-
sia maahanmuutt ajia ovat esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidott omat, kotona lap-
siaan hoitavat vanhemmat (useimmiten koti äidit), iäkkäät maahanmuutt ajat tai 
traumati soituneet henkilöt, jotka eivät etenkään kotoutumisen alkuvaiheessa 
kykene asett amaan itselleen tavoitt eita tai saamaan muuten otett a elämästään. 
Käytännössä monet näistä ryhmistä ovat limitt äisiä ja sisäisesti  heterogeenisiä. 
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Erityistukea tarvitsevien lisäksi tässä luvussa tarkastellaan kahta muuta erityis-
ryhmää: korkeasti  koulutett uja sekä työperusteisia maahanmuutt ajia.

4.4.1 Luku- ja kirjoitustaidott omat

Luku- ja kirjoitustaidott omat tarvitsevat omaa erityistä koulutusta. Luku- ja kir-
joitustaidott omilla kotoutujilla on erilaisia elämänti lanteita ja taustoja, jotka 
osaltaan vaikutt avat opiskeluvalmiuksiin. Luku- ja kirjoitustaidon saavutt aminen 
on kuitenkin kaikille yhteinen tavoite. 
 Luku- ja kirjoitustaidott omat jaetaan yleensä primaari- ja sekundaarilu-
kutaidott omiin. Primaarilukutaidott omat eivät osaa lukea ja kirjoitt aa millään 
kielellä. Heillä ei ole kokemusta koulunkäynnistä, minkä vuoksi heille ei ole ker-
tynyt koulutuksessa vältt ämätt ömiä opiskelutaitoja. Sekundaarilukutaidott omat 
osaavat lukea jollain muulla kuin lati nalaisella kirjaimistolla, mutt a heidän luku-
taitonsa ei vielä riitä ti etoyhteiskunnan vaati muksiin. Heillä saatt aa olla jonkin 
verran kokemusta koulunkäynnistä, mutt a heidän opiskelutaitonsa ovat vielä 
puutt eelliset. (OPH 2007b.)
 Opetushallitus on julkaissut erillisen suosituksen opetussuunnitelmaksi 
luku- ja kirjoitustaidott omien aikuisten maahanmuutt ajien koulutukselle (OPH 
2007b). Sen mukaan luku- ja kirjoitustaidott omille suositellaan järjestett äväksi 
yhden lukuvuoden mitt ainen koulutuskokonaisuus, joka sisältää suomen kielen 
opetuksen lisäksi arjen taitojen ja elämänhallinnan opetusta, yhteiskunta- ja 
kultt uuriti etoutt a sekä työelämä- ja opiskeluvalmiuksia. Erityisesti  suosituksessa 
pyritään ott amaan huomioon kotona lapsia hoitavat naiset, joilla on vaikeuksia 
osallistua kokopäiväiseen koulutukseen. Toinen erityisryhmä on nuoret luku- ja 
kirjoitustaidott omat, jotka ovat vaarassa jäädä ilman koulutus- ja työpaikkaa 
lukutaidott omuuden vuoksi. Lisäksi suositellaan ott amaan huomioon iäkkäät, 
vajaakuntoiset ja vammaiset sekä kotoutujat, joilla on oppimisvaikeuksia. Suo-
situksen mukaan luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ei tulisi olla kokopäiväistä, 
vaan ihanteellinen määrä opetusta olisi 4–5 tunti a päivässä. Opiskelukultt uurin 
oppimiseen ja opiskelutaitojen omaksumiseen on kiinnitett ävä paljon huomio-
ta. On tärkeää antaa opiskelijoille välineitä oppia myös itsenäisesti . 
 Luku- ja kirjoitustaidott omille järjestetään etenkin suurilla paikkakunnilla 
erillistä koulutusta. Pienillä paikkakunnilla saatt aa olla vain yksitt äisiä luku- ja 
kirjoitustaidott omia henkilöitä, minkä vuoksi erillisten kurssien järjestäminen ei 
ole mahdollista. Työ- ja elinkeinoministeriön ti etojen mukaan työvoimapoliitti  -
seen luku- ja kirjoitustaidott omien koulutukseen osallistui 670 henkilöä vuon-
na 2008 ja 632 henkilöä vuonna 2009.3 Noin 87 prosentti  a osallistujista suoritti   
kurssin loppuun.
 Luku- ja kirjoitustaidott omien koulutuksessa hyväksi on havaitt u pienet, 
8–15 henkilön opetusryhmät. Ryhmät ovat samankaltaisesta lähtöti lanteesta 

3 Luvut eivät sisällä ns. kapasiteetti  hankintojen sisällä olevia koulutuksia, joissa ei ole erotett u luku- ja kirjoi-
tustaidott omien kurssien osuutt a.
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huolimatt a hyvin heterogeenisiä. Heterogeenisyytt ä lisää joillakin paikkakunnil-
la se, ett ei opiskelijoita voi vähäisen määrän takia jakaa tasoryhmiin. 
 Vaikka Suomessa on ammatt eja, joista selviää vähäisellä luku- ja kirjoi-
tustaidolla, luku- ja kirjoitustaidon oppiminen lähtökohtaisesti  laajentaa työl-
listymismahdollisuuksia. Luku- ja kirjoitustaidott omien koulutukseen voi siten 
kuulua myös työharjoitt elu, josta etenkin nuoret maahanmuutt ajat ovat saa-
neet vahvistusta ammati nvalintaansa. Luku- ja kirjoitustaidott omien kursseilla 
kielenopetuksen sisältöihin voidaan integroida myös arjen taitoja ja kädentaitoja.
 Luku- ja kirjoitustaidott omien kurssien valintakriteereissä on havaitt u 
hyödylliseksi painott aa sopivaa elämänti lannett a ja moti vaati ota. Ongelmana on 
joillakin paikkakunnilla se, ett ä valintamenett ely aiheutt aa kursseille pitkiä, jopa 
vuosien jonoja. Esimerkiksi Espoossa jokainen uusi ryhmä muodostetaan alku-
kartoitukseen osallistuvista. Jonosta pääsee kurssille ainoastaan keskeytt äneen 
opiskelijan ti lalle. Jyväskylässä taas luku- ja kirjoitustaidott omien koulutuksen 
jälkeen on hankala päästä kotoutumiskoulutukseen. Ongelmana voi olla myös 
se, ett ä kotoutumiskoulutuksessa edetään opiskelijan taitoihin nähden liian no-
peasti . Pääkaupunkiseudulla samanlaista ongelmaa ei ole, koska suurten hakija-
määrien vuoksi monentasoisille oppijoille pystytään järjestämään kursseja. 
 Opiskelijat saatt avat myös palata kotoutumiskoulutuksesta takaisin luku- 
ja kirjoitustaidott omien kurssille. Tämänkaltaisten tapausten ehkäisemisessä 
moniammati llisella ohjauksella on tärkeä rooli sopivan kurssin löytämisessä. Ko-
toutumiskoulutukseen olisi myös tärkeää liitt ää mahdollisuus tukiopetukseen, 
sillä luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen saatt aa vaati a opiskelijalta paljon re-
sursseja vielä kotoutumiskoulutukseen siirtymisen jälkeenkin.
  On kuitenkin myös niitä henkilöitä, jotka eivät esimerkiksi elämänti lan-
teensa vuoksi pysty osallistumaan luku- ja kirjoitustaidott omien kursseille. Täl-
löin muun muassa kolmannen sektorin toimintaan voitaisiin ohjata ne, jotka 
haluavat oppia kieltä omaan tahti insa ja samalla verkostoitua toisten maahan-
muutt ajien ja kantaväestön kanssa. Tällaista osapäiväistä toimintaa järjestetään 
esimerkiksi useilla paikkakunnilla toimivassa Luetaan yhdessä! Vi läser ti llsam-
mans! -kampanjassa. Lisäksi palveluihin ohjautumisen väyliä sekä vaihtoehtoisia 
tapoja ti edott aa koulutuksesta tulisi kehitt ää. 
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4.4.2 Koti äidit

Koti äidit ovat taustoiltaan hyvin erilaisia. Koti äiti  voi olla korkeasti  koulutett u 
pienen lapsen vanhempi, joka näkee koti äiti yden vain väliaikaisena ja jolla on 
suunnitelmia työuran jatkamiseksi. Hän voi olla myös luku- ja kirjoitustaidoton 
suurperheen äiti , jolla ei ole koulutustaustaa eikä aikomusta osallistua työelä-
mään. Koti äitejä yhdistää kuitenkin se, ett ä heillä on alle kouluikäisiä lapsia, mikä 
vaikutt aa heidän mahdollisuuksiinsa opiskella. Usein esimerkiksi kokopäiväiseen 
luokkahuoneopiskeluun sitoutuminen on mahdotonta. Myös itseopiskelu voi 
vaikeutua, kun lastenhoito vie voimavaroja. Nämä asiat on otett ava huomioon 
koulutusta järjestäessä. On kuitenkin muistett ava, ett ä ei järjestetä sellaista ko-
ti äiti en koulutusta, joka sulkisi väylän muuhun kotoutumiskoulutukseen tai 
työelämään. Koti äiti en koulutus voidaan hyvin toteutt aa kokonaisvaltaisesti  ke-
hitt ämissuunnitelmassa esitetyn rakenteen mukaisesti  (ks. luku 4.3), jossa lähtö-
kohtaisesti  ei eroteta aikuisten polkuja 1 ja 2.
 Jos kotona lapsia hoitava äiti  ei ole esimerkiksi sosiaali- tai TE-toimiston 
asiakas, hänet saatt aa olla vaikea tavoitt aa, ja tavoitt amisen jälkeenkin koulutuk-
seen akti vointi  voi olla haasteellista. Joskus henkilön oma moti vaati o ja kultt uu-
riset käytänteet suosivat kotona pysymistä, eikä kodin ulkopuolelle haluta lähteä 
opiskelemaan. Koko perheen kotoutumisen ja vanhemmuuden vahvistamisen 
kannalta on kuitenkin tärkeää, ett ä myös perheen äiti  on ti etoinen yhteiskunnan 
toimintatavoista ja hallitsee arkipäivän tarpeita vastaavan kielen. Tutkimukset 
ja selvitykset (esim. Kilpi 2010; Lainiala & Säävälä 2010) osoitt avat, ett ä van-
hempien koulutuksen kehitt äminen edistää heidän lastensakin kotoutumista 
ja antaa suuntaa heidän koulutuspoluilleen. 

Luku- ja kirjoitustaidott omat

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Kehitetään vaihtoehtoisia tapoja koulutt aa luku- ja kirjoitustaidott omia. • 

kunnat, TE-toimistot, ELY-keskukset, oppilaitokset, kielenoppimisen ja • 
-opetuksen asiantunti jat 

Järjestetään nuorille luku- ja kirjoitustaidott omille erillistä intensiivistä • 
koulutusta.

kunnat, TE-toimistot, ELY-keskukset, oppilaitokset• 
Kehitetään kotoutumiskoulutuksessa tukiopetusta erityistukea tarvitse-• 
ville. 

kunnat, TE-toimistot, ELY-keskukset, oppilaitokset• 



94

KOTOUTUMISKOULUTUKSEN RAKENTEELLINEN JA PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

4.4.3 Iäkkäät maahanmuutt ajat

Vanhuuden raja vaihtelee eri kultt uureissa. Kultt uurisidonnainen näkemys van-
huudesta voi vaikutt aa muun muassa henkilön halukkuuteen koulutt autua ja 
työllistyä, mikä on otett ava huomioon esimerkiksi ohjauksessa. 
 Ikääntyneiden maahanmuutt ajien tarpeista on tehty selvityksiä muun 
muassa kunnissa (esim. Ruohonen ym. 2005; Espoo 2002). Iäkkäiden maahan-
muutt ajien kotoutumisen tavoitt eita ovat niin elämänhallinta kuin yhteiskuntaan 
osallistava toimintakin. Selvityksissä ovat nousseet esille sosiaaliset kontakti t, 
oman kultt uurin ylläpito ja yksinäisyyden ehkäisy. Eri paikkakunnilla ikääntyville 
maahanmuutt ajille on tarjolla vaihtelevasti  ryhmätoimintaa, vapaan sivistys-
työn oppilaitosten järjestämiä kursseja sekä muun muassa eläkeläisyhdistysten 
ja maahanmuutt ajajärjestöjen toimintaa. Selvityksissä on lisäksi havaitt u, ett ä 
joidenkin iäkkäiden maahanmuutt ajien kotoutumista saatt aa hidastaa se, ett ä 
kodin ulkopuoliseen toimintaan ei lähdetä mielellään yksin, koska ympäristö on 
outo ja kielitaito heikko. Kynnystä lähteä toimintaan mukaan on saatu madallet-
tua tukihenkilöiden avulla. 

Koti äidit

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Kehitetään koti äiti en mahdollisuuksia osallistua kotoutumiskoulutuk-• 
seen osapäiväisesti  tai muutamia kertoja viikossa.

kunnat, TE-toimistot, ELY-keskukset, oppilaitokset, kolmas sektori• 
Kehitetään lastenhoitojärjestelyjä koulutuksen aikana sekä aamu- tai • 
iltapäiväkursseja, joissa äidit ja lapset voivat yhtä aikaa oppia kieltä toi-
minnallisesti .

kunnat, TE-toimistot, ELY-keskukset, oppilaitokset, kolmas sektori• 
Luodaan toimintamalleja osallistujien saavutt amiseksi.• 

kunnat, TE-toimistot, oppilaitokset, kolmas sektori.• 

Iäkkäät maahanmuutt ajat

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Otetaan koulutuksessa huomioon iäkkäiden kotoutujien oppimisen eri-• 
tyispiirteet. 

kunnat, TE-toimistot, oppilaitokset, kielenoppimisen ja opetuksen • 
asiantunti jat

Muut tukevat toimenpiteet
Tuetaan vertaistukiryhmien ja maahanmuutt ajajärjestöjen toimintaa • 
iäkkäiden kotoutumisessa. 

 SM, STM, RAY, kunnat, järjestöt• 
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4.4.4  Oppimisvaikeuksiset

Oppimista saatt avat hidastaa tai estää monet syyt: kokemukset, elämänti lan-
teet, kultt uurisidonnaiset seikat, moti vaati o tai neurologiset ongelmat (Sarlin 
2009; Schubert 2009). Oppimisvaikeudet eivät rajoitu pelkästään formaaliin op-
pimiseen, vaan ne vaikutt avat henkilön toimintamahdollisuuksiin myös muussa 
elämässä. Pelkkä kielikoulutuksen lisääminen tai samojen kurssien toistaminen 
ei siis auta, vaan tukea on saatava nimenomaan oppimisvaikeuksiin. Oppimis-
vaikeuksien syiden tunnistaminen on tärkeää, jott a opiskelijalle voidaan antaa 
oikeanlaista tukea, löytää sopiva koulutusmuoto ja etsiä sopivia ratkaisuja elä-
mässä etenemiseen (Arvonen ym. 2010.)
 Moniammati llisella ohjauksella ja alkukartoituksella on tärkeä rooli eri-
laisten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa. Tunnistaminen puolestaan edellyt-
tää ohjaajilta ja opett ajilta monipuolista ammatti  taitoa ja toimintamalleja oppi-
misen tukemiseen. (Nissilä ym. 2009.) Asiantunti joiden kuulemisissa on tullut 
esiin se, ett ä oppimisvaikeuksien syitä ei vältt ämätt ä osata tunnistaa. Lisäksi tu-
kitoimet vaihtelevat paikkakunnitt ain. Sekä opett ajat ett ä arvioijat tarvitsevat 
ti etoa erityisesti  maahanmuutt ajien oppimisvaikeuksien tunnistamisesta ja so-
pivista työtavoista oppimisen tukemiseksi. Lisäksi tarvitaan osaamista kielenop-
pimisprosessiin liitt yvien vaihtelujen sekä oppimisvaikeuksien erott amisesta. 
Myös arviointi menetelmiä on yhdisteltävä ja kehitett ävä edelleen. On otett ava 
huomioon se, ett ä perinteiset oppimisvaikeustesti t ovat kieli- ja kultt uurisidon-
naisia eikä niitä sellaisenaan voi soveltaa maahanmuutt ajien arviointi in. (Arvo-
nen ym. 2010.)
 Oppimista voi kuitenkin edistää ja tukea ilman diagnoosiakin (Peltoniemi 
2009). Yksilöllinen tuki on tässä olennaisessa asemassa. Työvoimapoliitti  seen 
kotoutumiskoulutukseen on mahdollista sisällytt ää tukiopetusta ja opiskelu-
taitojen opetusta. Asiantunti joiden kuulemisten mukaan tätä mahdollisuutt a 
ei kuitenkaan koulutuksen hankinnassa ja suunnitt elussa kovin usein käytetä. 
Erityisesti  silloin, kun paikkakunnalla ei ole mahdollista järjestää eritahti sia kou-
lutuksia, tukiopetus voi heterogeenisen ryhmän opetuksen kannalta olla olen-
naista oppimisen edistämisessä. Oppimisvaikeuksiset hyötyvät myös henkilö-
kohtaisesta ohjauksesta koulutuksen aikana (Peltoniemi 2009). 
 Erityyppisistä tukimuodoista huolimatt a kaikki maahanmuutt ajat eivät 
jostain syystä etene kotoutumiskoulutuksessa. Näiden henkilöiden ei tule pu-
dota koulutusjärjestelmien ulkopuolelle, vaan tavoitt eelliseen tukeen on oltava 
järjestelmiä oppilaitosten sisällä. Myös kolmas sektori tarjoaa monilla paikka-
kunnilla toiminnallisia ryhmiä, joissa kiinnitetään huomiota kielenoppimisen yk-
silölliseen tukeen. 
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4.4.5 Korkeasti  koulutetut

Tässä alaluvussa tarkastellaan kotoutt amislain piiriin kuuluvia korkeasti  kou-
lutett uja maahanmuutt ajia. Tämän rajauksen ulkopuolelle jäävät kansainväli-
set korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat. Hekin tarvitsevat tukitoimia Suomessa 
opiskellessaan. Korkeakouluilla on vastuu kansainvälisten opiskelijoiden koulu-
tuksesta ja koulutuksen sisäisistä tukitoimista. Opetus- ja kultt uuriministeriön 
kansainvälisyysstrategiassa (OKM 2009a) linjataan, ett ä kansainvälisissä koulu-
tusohjelmissa tulee olla riitt ävä määrä suomen ja ruotsin opetusta.
 Vuonna 2009 suurimmalla osalla TE-toimistojen ulkomaisista työnhaki-
joista oli keskiasteen tai ylemmän perusasteen koulutus (ks. kuvio 12). Myös 
ryhmä ”tuntematon” on suuri, mikä johtuu muun muassa siitä, ett ä työnhaki-
joiden koulutustaustaa ei ole voitu todentaa puutt uvien todistusten vuoksi. Kor-
keasti  koulutett ujen maahanmuutt ajien osuus tyött ömistä maahanmuutt ajista 
on niin ikään melko korkea. Korkeasti  koulutetut maahanmuutt ajat työllistyvät 
lisäksi usein koulutustaan vastaamatt omiin tehtäviin.

Oppimisvaikeuksiset

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Kehitetään kotoutumiskoulutuksen pedagogisia käytänteitä siten, ett ä kou-• 
lutuksessa huomioidaan oppimisvaikeudet ja opetuksen eriytt äminen.

TE-toimistot, kunnat, oppilaitokset, oppimisvaikeuksien asiantunti jat • 
Kehitetään alkukartoitusta ja ohjausta oppimisvaikeuksien tunnistamisek-• 
si. Tiivistetään moniammati llista yhteistyötä oppimisvaikeuksien diagno-
soinnissa. 

TE-toimistot, kunnat, oppilaitokset, oppimisvaikeuksien asiantunti jat• 
Kehitetään asiantunti joiden osaamista oppimisvaikeuksien arvioinnista ja • 
oppimisvaikeuksisten tukemisesta

oppilaitokset, oppimisvaikeuksien asiantunti jat• 

Muut tukevat toimenpiteet
Resursoidaan koulutuksen hankinnassa tukiopetukseen ja henkilökohtai-• 
seen ohjaukseen.

ELY-keskukset, oppilaitokset• 
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KUVIO 12. Ulkomaiset työnhakijat koulutuksen mukaan vuonna 2009. (Lähde: TEM: työnväli-
tysti lasto ULV6.)

Helsingin Kluuvin työvoimatoimiston selvityksestä (Välivehmas & Ylätalo 2008) 
käy ilmi, ett ä työnantajat arvostavat paitsi työnhakijan kielitaitoa myös kultt uu-
rista tuntemusta. Tämän vuoksi on itsestään selvää, ett ei pelkästään korkeakou-
lututkinto – tai muukaan tutkinto – ole tae maahanmuutt ajan työllistymiselle 
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Työnantaja tavallisesti  määritt elee työtehtä-
vän edellytt ämät vaati mukset kielitaidolle. Akateemisten alojen työtehtäviin 
kuuluu usein sujuvan puheen ja puheen ymmärtämisen lisäksi runsaasti  työs-
kentelyä teksti en parissa. Myös yhä useammissa ammateissa vaaditaan hyviä 
ryhmätyötaitoja.
 Työelämäkokemukset (johon kuuluvat työelämävalmennus ja työharjoit-
telu) sekä kielikoulutus ovat akateemisten maahanmuutt ajien työllistymisen 
kannalta olennaisessa osassa. Kotoutumiskoulutuksessa ongelmallista on se, 
ett ä korkeasti  koulutetut eivät yllä sen aikana asiantunti jatehtävissä vaaditt a-
vaan kielitaitoon. Kotoutumiskoulutuksen tavoitetaso B1.1 ei siis riitä, vaan tar-
vitaan enemmän korkeamman taitotason kursseja, joita on tällä hetkellä melko 
vähän tarjolla. Ongelmallista saatt aa myös olla se, ett ä korkeamman tason kurs-
sit ovat koulutett avalle maksullisia.
 Kaiken kaikkiaan akateemisten maahanmuutt ajien kielikoulutukseen on 
saatava enemmän korkeampaan kielitaitotasoon tähtääviä kursseja sekä jous-
tavuutt a, kuten vaihtoehtoisia koulutusmuotoja iltaopetuksesta etäopiskeluun. 
Koulutuksen tarjoajat ovat esitt äneet vaihtoehdoksi sen, ett ä akateemisille maa-
hanmuutt ajille tarjotaan opintoseteli, jolla he voivat hakeutua tarvitsemaansa 
koulutukseen ja katt aa osan koulutuksen kuluista. Tällainen koulutus on moti -
voivampaa, sillä esimerkiksi opetusryhmien heterogeenisyys on nykyisen kotou-
tumiskoulutuksen haaste. Koulutukseen tulee varata paitsi resursseja myös esi-
merkiksi työnantajan ja työyhteisön sisällöllistä sitoutumista maahanmuutt ajan 
koulutukseen. 

Ulkomaiset työnhakijat koulutuksen mukaan 2009
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 Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoi-
suuden ulkomainen tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haett aessa. Tutkin-
tojen tunnustaminen jaetaan yleensä ammati lliseen ja akateemiseen tunnus-
tamiseen (ks. kuvio 13). Ulkomailla suoritett uja korkeakoulututkintoja voidaan 
rinnastaa Suomessa joko alempaan korkeakoulututkintoon, ylempään korkea-
koulututkintoon, ammatti  korkeakoulututkintoon, ylempään ammatti  korkea-
koulututkintoon sekä jatkotutkintona suoritett avaan lisensiaati n tutkintoon tai 
tohtorin tutkintoon. Ammati llinen tunnustaminen antaa ammati nharjoitt amis-
oikeuden, jonka myöntävistä viranomaisista tunnustamisia haetaan eniten Ope-
tushallitukselta ja Valviralta. Korkeakoulut ja oppilaitokset tekevät akateemisen 
tunnustamisen, kuten aiempien opintojen sisällytt ämisen opintoihin, vasta sit-
ten, kun opiskelija on kyseisen korkeakoulun tai oppilaitoksen opiskelija.
 

KUVIO 13. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen. (Lähde: Opetushallitus.)

SPECIMA-hankkeessa (Hutt unen & Kupari 2007) on selvitett y tutkintojen tun-
nustamisen ongelmia työ- ja elinkeinotoimistoissa. Selvityksen mukaan ohjaami-
nen on ollut työ- ja elinkeinotoimistoissa haasteellista, sillä työvoimaneuvojalla 
ei vältt ämätt ä ole riitt ävää ammatti  taitoa arvioida maahanmuutt ajataustaisten 
tutkintoja tai korkeakoulussa suoritett uja opintoja voidakseen ohjata maahan-
muutt ajaa hakuprosesseissa. Työhallinnon henkilöstön koulutuksessa tulee kiin-
nitt ää huomiota siihen, ett ä henkilöstö osaa opastaa näissä asioissa. Akateemisten 

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Opetushallitus vastaa ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon tason 
rinnastuksesta.

Ammati llinen tunnustaminen
Opetushallitus päätt ää ulkomaisen tutkinnon antamasta virkakel-• 
poisuudesta ti ett yihin säänneltyihin ammatt eihin (esim. opetus- ja 
sosiaaliala).
Alakohtaiset viranomaiset päätt ävät ammati nharjoitt amisoikeuden • 
myöntämisestä (terveydenhuoltoala Valvira).
Tutkinnon antaman pätevyyden yksityisen sektorin tehtäviin arvioivat • 
työnantajat yleensä itse.

Akateeminen tunnustaminen
Korkeakoulut ja oppilaitokset päätt ävät:• 

tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta,• 
ulkomailla suoritett ujen opintojen sisällytt ämisestä Suomessa suori-• 
tett avaan tutkintoon.

Opetushallitus neuvoo tarvitt aessa.• 
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maahanmuutt ajien täydennyskoulutusta tarjoavien asiantunti joiden mukaan 
ongelmallista on lisäksi se, ett ä korkeakouluissa ei ole muun muassa ohjaus-
resurssien vähyyden vuoksi riitt ävää maahanmuutt ajataustaiselle asiakkaalle 
suunnatt ua ohjausta ja neuvontaa tutkintojen sisällöistä, opintojen täydentä-
misestä tai pätevöitt ämiskoulutuksesta. Etenkin uraohjaus on olennaista omi-
en taitojen ja kykyjen ja urapolun hahmott amisessa. Ulkomailla suoritett ujen 
tutkintojen tunnustamisprosessista on ti etoa muun muassa Opetushallituksen 
verkkosivuilla, mikä lisää asiakaslähtöisyytt ä ja hyötyjinä ovat niin ulkomaiset 
työnhakijat kuin työnantajatkin. 

4.4.6 Työperusteiset maahanmuutt ajat

Työmarkkinoita ajatellen maahanmuutt ajissa on työvoimamuutt ajia ja ei-työ-
voimamuutt ajia. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat muutt avat Suomeen, koska 
yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä on työpaikka maassa. Toisen ryhmän 
edustajat ovat Suomessa muiden syiden kuin työpaikan takia: paluumuutt ajina, 
pakolaisina tai erilaisten perhesyiden takia. (Forsander 2000.) Työperusteise-
na maahanmuutt ona voidaan pitää myös mitä tahansa maahanmuutt oa, joka 
kasvatt aa maan työpanosta. Ilman työlupaa maahan tullut saa osallistua maan 
työmarkkinoille ti etyn maassaoloajan jälkeen. (Kohonen 2007.) Tässä kehitt ä-
missuunnitelmassa työperusteisilla maahanmuutt ajilla tarkoitetaan Suomeen 
pidemmäksi aikaa töihin tulevia.

Korkeasti  koulutetut

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Lisätään kielikoulutuksen joustavuutt a ja vaihtoehtoisia koulutusmuotoja, • 
jotka soveltuvat korkeasti  koulutett ujen maahanmuutt ajien tarpeisiin.

TE-toimistot, korkeakoulut, täydennyskoulutusorganisaati ot, kunnat, • 
kolmas sektori, työnantajat

Tuetaan korkeasti  koulutett ujen maahanmuutt ajien pääsyä työyhteisöi-• 
hin (esim. työharjoitt elu, työelämävalmennus) sekä heidän osaamisensa 
kehitt ämistä työyhteisöissä.

työnantajat, TE-toimistot, korkeakoulut, kunnat, työmarkkinajärjestöt• 
Panostetaan korkeasti  koulutett ujen maahanmuutt ajien uraohjaukseen.• 

TE-toimistot, kunnat, korkeakoulut, muut oppilaitokset, työmarkkina-• 
järjestöt

Muut tukevat toimenpiteet
Lisätään viranomaisten ja paikallisten oppilaitosten ti etämystä aikaisem-• 
min hankitun osaamisen tunnistamisesta sekä ulkomaisten tutkintojen 
tunnustamisesta. 

OPH, julkisen työvoimapalvelun CC-palvelut, TE-toimistot, kunnat, kor-• 
keakoulut, muut oppilaitokset
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 Taantuma on vähentänyt työvoiman kysyntää, mikä näkyy myös työn 
perusteella saaduissa oleskeluluvissa (ks. taulukko 2). Työnantajat voivat rekry-
toida työntekijöitä suoraan, suomalaisen tai ulkomaalaisen henkilöstöpalvelu-
yrityksen tai julkisen sektorin kautt a. Julkisella puolella toimii Työ- ja elinkeino-
hallinnon koordinoima Eurooppalainen työnvälityspalvelu EURES. 

TAULUKKO 2. Työntekijän oleskelulupien ratkaisut työ- ja elinkeinotoimistoissa vuosina 2005–
2009. (Lähde: TEM.)

Vuosi Ensimmäiset luvat ja jatkoluvat yhteensä

2005 5 742

2006 6 946

2007 10 011

2008 14 009

2009 10 025

Kielitaitovaati mukset voivat vaihdella työnantajan tai työtehtävän mukaan. 
Työnantajat voivat rekrytoida kansainvälisiä asiantunti joita ja johtajia, joilla on 
korkea työmarkkina-arvo ja hyvät kansainväliset valmiudet. Tällöin työtehtä-
vä ei aina edellytä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Toisen ryhmän muodos-
tavat työnantajat, jotka rekrytoivat pääasiassa suoritt avan tason työntekijöitä 
tehtäviin, joissa ei vältt ämätt ä vaadita hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa 
(esim. siivous-, rakennus- tai metalliteollisuusala). Rekrytoinnin perusteena voi 
olla myös erityisosaamisen tarve. Näissä tehtävissä osaamisen sopeutt aminen 
suomalaiseen työympäristöön onnistuu tarvitt aessa ammati llisen koulutuksen 
avulla. Kolmanneksi työvoimaa rekrytoidaan aloille, jotka vaati vat hyvää suo-
men kielen osaamista, kuten terveydenhoitoalalle ja opetustoimeen. Tällöin 
osaamisen varmistamiseen on panostett ava paljon. (Raunio, Pihlajamaa & Car-
roll 2009.)  Esimerkiksi lääkäreiden on saatava lupa toimia ammati ssa Sosiaali- ja 
terveysalan valvonta- ja lupavirastolta (Valvira), ja he usein tarvitsevat täydentä-
vää ammati llista koulutusta sekä kielikoulutusta. Määrällisesti  eniten työnteki-
jän oleskelulupahakemuksien osaratkaisuja vuonna 2009 tehti in suoritt avan ta-
son työntekijöille, kuten kokeille, keitt äjille ja kylmäköille, puutarhatyöntekijöille 
sekä siivoojille (ks. kuvio 14).
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KUVIO 14. Työntekijöiden oleskelulupahakemusten osaratkaisut vuonna 2009. (Lähde: TEM.)

Suomen tai ruotsin kielen taitoa ei vältt ämätt ä pidetä tärkeänä esimerkiksi sil-
loin, jos työyhteisön kieli on englanti . Tällaisissakin yhteisöissä voi kuitenkin olla 
työpaikan epävirallisena kielenä suomi tai ruotsi, minkä vuoksi suomea tai ruot-
sia taitamaton voi jäädä ulkopuoliseksi työyhteisön sosiaalisista ti lanteista. Myös 
useissa asiointi ti lanteissa ja yhteiskunnan käytänteiden tuntemisessa on hyötyä 
suomen tai ruotsin kielen taidosta. Suomen tai ruotsin taidon puute voi koitua 
ongelmalliseksi, jos työperusteisesti  maahan tullut henkilö jää tyött ömäksi ja 
haluaa etsiä uutt a työpaikkaa Suomesta. Joissakin yhteyksissä puutt eellinen 
kielitaito voi olla myös este uralla etenemisessä tai ammati llisen osaamisen ke-
hitt ämisessä. Asiantunti joiden kuulemisissa on myös todett u, ett ä suomen- ja 
ruotsinkieliset vapaa-ajan verkostot tukevat työssä jaksamista.
 Työperusteisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen ja/tai kieli-
koulutuksen tarjonnan haasteet liitt yvät asiakassuhteeseen, koulutuksen orga-
nisointi in ja sisältöihin sekä koulutuksen järjestämisen ja kustannusten vastuuta-
hojen määritt elemiseen. Nykyinen kotoutumiskoulutus on suunnatt u henkilöille, 
joiden työllistymistä voidaan edistää koulutuksen avulla (työ- ja elinkeino- sekä 
sosiaalitoimistojen asiakkaat). Tämä voi aiheutt aa sen, ett ä kotoutumiskoulutus 
ei suoraan koske työperusteisesti  tulleita ja työssä olevia maahanmuutt ajia. Hei-
dän kotoutumiskoulutuksensa ei ole varsinaisesti  kenenkään vastuulla. Joissakin 
tapauksissa työperusteisia maahanmuutt ajia rekrytoivat tahot ovat järjestäneet 
ja järjestävät osana rekrytointi prosessia kielikoulutusta ja ammati llista koulutus-
ta, jonka tarkoituksena on päivitt ää ammati llinen osaaminen vastaamaan suo-
malaisen työelämän vaati muksia. Heidänkään osalta kotoutumis- tai kielikoulu-
tuksen tarve ei lopu siihen, kun työpaikka on varmistunut. Työvoimakoulutusta 
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voidaan käytt ää myös näissä ti lanteissa esimerkiksi työnantajan ja työhallinnon 
yhteishankintoina toteutetuissa koulutuksissa.
 Työperusteisten maahanmuutt ajien kohdalla keskustelua on herätt änyt 
se, missä määrin työnantajien, julkisen sektorin tai maahanmuutt ajan itsensä 
tulisi vastata koulutuksesta. Kielikoulutusta, joka sopii työperusteisille maahan-
muutt ajille, järjestävät esimerkiksi kansainvälisen rekrytoinnin yritykset, erilai-
set järjestöt, kunti en työväen- ja aikuisopistot, korkeakoulujen kielikeskukset 
ja työnantajat. Suuret työantajat, joilla on useita maahanmuutt ajataustaisia 
työntekijöitä, ovat hankkineet räätälöityjä koulutuksia, jotka ovat kohdistuneet 
suomen kielen taidon tai ammati llisen osaamisen kehitt ämiseen. Nykyisin jär-
jestett ävää kielikoulutusta on kriti soitu pirstaleisuudesta. Koulutuksen tarjoajia 
ja rahoitt ajia on useita, eikä koulutus siksi vältt ämätt ä muodosta selkeää koko-
naisuutt a. Maahanmuutt aja-asiakkaan voi olla mahdotonta ti etää, millaisia kou-
lutusmahdollisuuksia hänelle on tarjolla. Viesti ntään ja markkinointi in tulisikin 
kiinnitt ää huomiota. Puutt eeksi on havaitt u myös vähäinen yhteistyö koulutusta 
tarjoavien tahojen välillä. (Raunio, Pihlajamaa & Carroll 2009.) Näin ollen oikea-
tasoisten ja sisällöltään sopivien kielikurssien löytäminen on haasteellista, olipa 
ostajana työnantaja tai työntekijä itse. 
 Kielikoulutuskurssien hinnat voivat vaihdella yksityisesti  ostett una muu-
tamista kymmenistä satoihin euroihin. Esimerkiksi vapaan sivistystyön oppi-
laitokset tarjoavat kohtuuhintaisia iltakursseja, jotka sopivat työssä oleville. 
Pohditt avaksi jää, millainen koulutus opiskeluaikoineen, -tavoitt eineen ja -sisäl-
töineen tukisi tehokkaimmin kielenoppimista. Intensiiviset, räätälöidyt ja työ-
aikana järjestetyt kurssit voivat tyrehtyä kuluihin, jos työnantaja ei tue koulu-
tusta. Esimerkiksi SPECIMA-hankkeen kurssit, joissa intensiivijakson jälkeen on 
jatkett u kielen opiskelua työn ohessa, on havaitt u toimiviksi (Raunio, Pihlajamaa 
& Carroll 2009). Kielikoulutuksen tehostamiseksi olisikin kokeiltava erilaisia jär-
jestämistapoja ja hyödynnett ävä muun muassa mentorien käytt öä työpaikoilla 
sekä verkko-opetuksen mahdollisuuksia nykyistä enemmän.
 Kotoutuminen ja kielikoulutustarpeet eivät vältt ämätt ä koske vain työn-
tekijää itseään vaan myös hänen perhett ään, joten myös perheenjäsenet tulisi 
huomioida koulutusta järjestett äessä ja koulutusmahdollisuuksia arvioitaessa. 
Asiantunti joiden kuulemisissa on lisäksi nostett u esille ennalta ehkäisevän so-
siaalityön merkitys etenkin silloin, kun työperusteisesti  maahan tullut perheen-
jäsen toimii suhdanneherkällä alalla ja hänen työllistymisensä määritt elee koko 
perheen kotoutumista ja ylipäätään maassaolon mahdollisuuksia.
 Työperusteisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen järjestä-
miseksi tulee siis kiinnitt ää erityistä huomiota koulutuksen tarjontaan. Koulu-
tuksen tarjoajien tulisi tehdä enemmän alueellista yhteistyötä koulutuskoko-
naisuuksien muodostamiseksi. Yhteistyön kautt a voitaisiin siis saada selkeytt ä 
koulutustarjontaan ja siihen, mitä moduuleja kotoutumiskoulutuksesta kunkin 
koulutustahon olisi tarkoituksenmukaista tarjota. Kehitett ävää olisi myös siinä, 
miten työnantajille voitaisiin keskitetysti  välitt ää informaati ota vähimmäisvel-
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vollisuuksista ja perehdytyskäytänteistä. Työperusteisten maahanmuutt ajien 
osalta ratkaistaviksi tulevat myös koulutuksen kustannukset, mikä edellytt ää yh-
teistyötä työnantajien ja koulutuksesta vastaavien tahojen välillä (ks. tarkemmin 
luku 3.3.2). 

Työperusteiset maahanmuutt ajat

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja (kustannukset, vastuutaho, järjes-• 
tämispaikka ja -aika, sisällöt) työperusteisten maahanmuutt ajien koulu-
tuksen hankintaan sekä koulutukseen.

TE-toimistot, työnantajat, ELY-keskukset, kunnat, oppilaitokset, kol-• 
mas sektori
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LASTEN JA NUORTEN KOTOUTUMINEN JA KOULUTUS

5.1 Oppimisen jatkumot

5.1.1 Koulutuspolulla eteneminen

Lasten ja nuorten kotoutumisessa koulutuksen jatkuvuuden ja joustavuuden ta-
kaaminen ovat olennaisessa osassa. Kuviossa 15 on havainnollistett u lasten ja 
nuorten polun vaiheita ja kotoutt amisen tukitoimia. Osallisena Suomessa -hank-
keen kannalta huomioitavat ryhmät ovat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, pe-
rusopetuksen sekä toisen asteen piirissä olevat maahanmuutt ajataustaiset op-
pijat. 
 Opetushallituksen selvityksen (Korpela 2006a) mukaan perusopetukseen 
myöhään tulleet maahanmuutt ajat vaati vat erityistä huomiota. Yli puolessa suo-
menkielisistä kunnista ei ollut vuonna 2005 erityistä perusopetuksen päätt övai-
heessa tulleiden maahanmuutt ajien opetuksen järjestämisen ohjeistusta tai oh-
jelmaa. 
 Vastanneista kunnista valtaosa oli sitä mieltä, ett ä myöhään tulleet op-
pilaat olisi parasta ohjata perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Perus-
opetukseen valmistavaan opetukseen on osallistunut 2000-luvulla vuositt ain 
1 400–2 000 oppilasta. Perusopetukseen valmistavaa opetusta on laajennett u 
siten, ett ä 6–10-vuoti aille annetaan opetusta vuoden 2010 alusta 900 tunti a ja 
tätä vanhemmille 1 000 tunti a. Tunti määrät vastaavat yhden lukuvuoden oppi-
määrää. 
 Perusopetuslaissa säädetään, ett ä kunta voi järjestää valmistavan ope-
tuksen ohella lisäopetusta. Sitä voidaan tarjota perusopetuksen oppimäärän 
suoritt aneille ja myös muun perusopetuksen yhteydessä, erillisessä lisäopetus-
ryhmässä ja muissa oppilaitoksissa, työelämässä, järjestöissä ja yhteisöissä ta-
pahtuvana ohjatt una opiskeluna. 
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5.1.2  Kohdekielen ja äidinkielen oppiminen

Lapsen ja nuoren kotoutumispoluilla kielenopetuksella on suuri merkitys. Suo-
men tai ruotsin kielen puutt eellinen taito nähdään ammati llisen peruskoulutuk-
sen keskeytt ämisselvityksen (Kilpinen 2009) mukaan suurimpana esteenä jatko-
koulutukselle ja se on usein myös syynä koulutuksen keskeytt ämiseen. Suomen 
tai ruotsin kieli on paitsi oppimisen kohde myös oppimisen väline. Kielenoppi-
minen vie kuitenkin aikaa. Esimerkiksi Kanadassa maahanmuutt ajataustaisten 
oppilaiden englannin oppimista tutkineet ovat arvioineet, ett ä sujuva arkikom-
munikointi taito englannissa kehitt yy yhdessä tai kahdessa vuodessa, kun taas 
oppimiseen tarvitt avan kielitaidon kehitt ämiseen kuluu viidestä seitsemään 
vuott a. Kielenoppimisen asiantunti jat Suomessa ovat päätyneet samansuuntai-
seen arvioon. (Aalto 2008.) Tukea tälle arviolle antaa myös se havainto, ett ä ne 
oppilaat, jotka ovat käyneet perusopetuksen joko kokonaan tai melkein koko-
naan Suomessa, eivät keskeytä toisen asteen opintoja kantaväestöä useammin 
(Kilpinen 2009). Sen sijaan perusopetukseen päätt övaiheessa maahan tulleilla 
oppilailla on vaikeuksia päästä toisen asteen opintoihin. Lisäksi heillä keskeytt ä-
miset ovat tavallisempia kuin kantaväestön edustajilla. (Kuusela ym. 2008.) Kun 
otetaan huomioon nuorten koti tausta ja aiempi koulumenestys, monet erot toi-
sen sukupolven maahanmuutt ajanuorten ja valtaväestön välillä häviävät (Kilpi 
2010). 

Suomi ja ruotsi toisena kielenä
Monikultt uuristuminen on Suomen päiväkodeissa ja kouluissa eritahti sta jopa 
paikallisesti . Asiantunti joiden kuulemisten mukaan esimerkiksi pääkaupunki-
seudulla saman kunnan sisällä saatt aa olla päiväkoteja tai kouluja, joissa ei ole 
kokemusta maahanmuutt ajataustaisista lapsista eikä siten ole kehitt ynyt toimi-
via pedagogisia käytänteitäkään toisen kielen kehitt ymisen tueksi. Keskeisimmät 
suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen ongelmat liitt yvät sekä pedagogiseen 
osaamiseen ett ä opetusjärjestelyihin. 
 Suomen ja ruotsin kielen tuki tunnistetaan varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa (Stakes 2005), joissa korostetaan lasten mahdollisuutt a oppia suo-
mea tai ruotsia toisena kielenä vuorovaikutuksessa toisten lasten ja kasvatt a-
jien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan myös sitä, 
ett ä lapsi tarvitsee järjestelmällistä tukea toisen kielen oppimiseen. Varhaiskas-
vatuksessa kielenoppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, jossa aikuisen kyky 
reagoida lapsen kommunikointi yrityksiin korostuu. Suomen tai ruotsin oppimi-
nen toteutuu kaikissa varhaiskasvatuksen sisältöalueissa, kuten liikunnassa ja 
leikeissä toisten lasten kanssa. Suomen kielen taitojen kartoitt amiseen ennen 
perusopetukseen siirtymistä on kehitett y materiaalia. Esimerkiksi Opetushalli-
tuksen Lauran päivä -kartoitusaineisto on tarkoitett u esiopetusvaiheessa olevil-
le suomea toisena kielenä oppiville lapsille. 
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 Kielenoppimisen tuen jatkuvuuden takaamiseksi on pidett ävä huolta ti e-
donsiirtymisestä varhaiskasvatuksesta esi- ja alkuopetukseen. Esimerkiksi Es-
poossa on suomenkielisen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen yhteishankkees-
sa kehitett y Opetushallituksen rahoituksella Pienten kielireppu – tasolta toiselle, 
jonka tavoitt eena on luoda kielitaidon kehitt ymisen seurantaan eurooppalaiseen 
viitekehykseen perustuvat arviointi kriteerit esi- ja alkuopetukseen. Arvioinnissa 
on mukana huoltajan, lapsen ja oman äidinkielen opett ajan arvio lapsen oman 
äidinkielen taidosta. Lisänä on seurantalomake ja materiaalia vuorovaikutuksen 
kehitt ymisen seurantaan. 
 Opetushallituksen (OPH 2008) mukaan vuonna 2006 noin 50 prosentti  a 
vieraskielisistä esiopetusikäisistä lapsista sai suomen tai ruotsin kielen opetus-
ta. Perusopetuksessa suomen ja ruotsin kielen opetuksen toteutus ja saatavuus 
vaihtelivat muun muassa kunti en koon mukaan. Noin 12 prosentti  a maahan-
muutt ajaoppilaista sai suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta koko äidinkie-
len ja kirjallisuuden tunti määrän verran. Koko maassa 25 prosentti  a ei saanut 
erillistä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta (Korpela 2006b). 
 Opetushallituksen teett ämän vuoden 2005 ti lannett a koskevan selvityk-
sen (Korpela 2006b) mukaan esimerkiksi suurissa kunnissa suomea opiskelti in 
erillisenä opetuksena usein koko perusopetuksen ajan, kun taas pienemmissä 
kunnissa erillisopetukseen ei näytt änyt olevan aina mahdollisuutt a. Opetuksen 
järjestämistavoista alaluokkien opett ajat suosivat yhdistelmämallia: suomi toi-
sena kielenä -opintoja ja suomi äidinkielenä -opetusta rinnakkain. Yläluokilla 
vuorostaan painotetti  in suomi toisena kielenä -opetuksen tärkeytt ä äidinkielen 
ja kirjallisuuden tunti määrällä, ja tällöin päävastuu oli selvästi  yhdellä opett a-
jalla. Saman selvityksen mukaan yleisin toteutustapa myös yläkoulussa oli yh-
distelmämalli. Opetusta suunnitt elevat tavallisesti  kunnan perusopetuksesta 
vastaavat tahot, ja etenkin rehtoreilla on keskeinen merkitys vastuuhenkilöinä. 
Ruotsi toisena kielenä -opetusta oli selvityksen mukaan tarjolla lähinnä vastaan-
ott opaikkakunnissa, joissa maahanmuutt ajaoppilaat olivat yleensä perusopetuk-
seen valmistavassa opetuksessa. Yksitt äiset oppilaat saivat ruotsi äidinkielenä ja 
ruotsi toisena kielenä -opetusta, ja ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa suurin osa 
(72 %) oli mukana ruotsi äidinkielenä -opetuksessa. (Korpela 2006b.)

Äidinkielen opetus
Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tärkeys ti edostetaan yleisesti , mut-
ta maahanmuutt ajan äidinkielen asema ei olekaan itsestään selvä.  Tutkimuk-
set (esim. Cummins 2000; Hélot & Young 2002; Marti n-Jones 2007; Rynkänen 
& Pöyhönen 2010) osoitt avat, ett ä äidinkielen oppiminen edistää toisen kielen 
oppimista ja koulumenestystä ja ett ä äidinkielen säilytt äminen ja kehitt äminen 
tukevat yksilön identi teetti  ä ja itsetuntoa. Äidinkielen rooli on tullut esiin myös 
kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa (esim. Cummins 2008). Maahanmuutt aja-
taustaisten oppilaiden oppimistulokset ovat olleet parempia maissa, joissa pel-
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kän kohdekielen opetuksen sijaan tuetaan äidinkielen opetusta ja toiminnallista 
kaksikielisyytt ä.
 Opetushallituksen (OPH 2010) mukaan ns. oman äidinkielen opetusta 
annetaan joka vuosi yli 11 000 oppilaalle noin 50 eri kielessä. Oman äidinkielen 
opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Kunnat saavat valti onavustusta 
oman äidinkielen opetukseen, mikäli ryhmässä on neljä oppilasta. Kunnilla ei ole 
kuitenkaan velvoitett a järjestää opetusta, eikä oppilaan ole pakko käydä oman 
äidinkielen tunneilla. Oman äidinkielen opetuksen järjestämätt ä jätt ämisen syi-
nä ovat tavallisesti  puutt uvat resurssit tai se, ett ä kyseisen kielen opett ajaa ei 
ole voitu rekrytoida. Esiopetuksessa oman äidinkielen opetusta sai vuonna 2006 
vain noin 10 % oppilaista (Kuusela ym. 2008). Tähän alhaiseen määrään saatt aa 
vaikutt aa se, ett ä osassa kunnista varhaiskasvatus ja esiopetus kuuluvat sosiaa-
litoimen alaisuuteen, kun taas toisissa kunnissa se kuuluu opetustoimen alai-
suuteen. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole järjestelmää oman äidinkielen 
tukemiseen kuten opetus- ja kultt uuriministeriöllä.
 Kehitt ämissuunnitelman kuulemisissa erityisesti  järjestöt ovat painot-
taneet sosiaali- ja terveysministeriön vastuuta lapsen äidinkielen tukemisesta 
varhaiskasvatuksessa, sillä varhaiskasvatus kuuluu toistaiseksi STM:n hallin-
nonalaan. Varhaiset vuodet ovat kielenoppimisessa tärkeintä aikaa ja kaksikieli-
syyden kehitt ymistä pitäisi tukea sekä varhaiskasvatuksessa ett ä lapsen kotona. 
Järjestöt kriti soivat puutt eellista lainsäädäntöä ja ohjeistusta oman äidinkielen 
tukemisessa.
 Sekä varhaiskasvatuksessa ett ä perusopetuksessa toimivien yhteistyössä 
tulisi myös korostaa lasten vanhempien keskeistä roolia lapsen äidinkielen tai 
äidinkielten kehityksessä. Vanhemmat eivät vältt ämätt ä ti edosta niitä erityisiä 
haasteita, joita lapsen kielenkehitykseen liitt yy. Vanhempia ei tulekaan jätt ää yk-
sin, vaan myös varhaiskasvatuksen ja koulutusjärjestelmän tulee tukea äidinkie-
len oppimista. Vanhemmille suunnatt ua materiaalia on jo olemassa. Esimerkiksi 
Opetushallitus ja Väestöliiton Monikultt uurinen osaamiskeskus ovat tuott aneet 
erikielisiä oppaita ja dvd-materiaaleja vanhemmille jaett avaksi sekä varhaiskas-
vatuksen ja perusopetuksen asiantunti joiden käytett äväksi. Äidinkielen oppi-
mista tuetaan myös esimerkiksi maahanmuutt ajayhdistysten järjestämissä ker-
hoissa. 
 Perusopetuksessa ja toisella asteella oppilaiden ja opiskelijoiden haluk-
kuus osallistua oman äidinkielen opetukseen vaihtelee, mikä osaltaan johtuu 
rakenteellisista tekijöistä. Esimerkiksi maahanmuutt ajien opetusta lukiossa kä-
sitt elevän selvityksen mukaan (Ikonen & Jääskeläinen 2008) oman äidinkielen 
tunneilla käydään useimmiten, jos opetus on samassa rakennuksessa koulupäi-
vän aikana. Opetusta saatetaan kuitenkin keskitt ää johonkin alueen oppilaitok-
sista tai vastoin opetus- ja kultt uuriministeriön asetusta järjestää koulupäivän 
ulkopuolella. Ammati llisessa peruskoulutuksessa oman äidinkielen opetusta on 
vain joillakin paikkakunnilla. Suuri osa koulutuksen järjestäjistä pitää ammati l-
lisen peruskoulutuksen keskeytt ämisen kannalta oman äidinkielen opetusta ja 
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omakielisen koulunkäynti avustajan tai ohjaajan palveluja vähemmän tärkeänä. 
(Kilpinen 2009.)

5.1.3  Kielitaidon arviointi  ja oppimisen tukeminen

Vaikka kielitaitokriteereitä on luotu perusopetukseen ja toiselle asteelle, arvioin-
ti käytänteet ovat edelleen hyvin vaihtelevia. Opetushallitus onkin käynnistänyt 
opetus- ja kultt uuriministeriön toimeksiannosta pääsy- ja valintakokeiden sekä 
kielikokeiden kehitt ämistä koskevan hankkeen, jonka tavoitt eena on lisätä ko-
keiden valtakunnallisuutt a ja yhteismitallisuutt a. Hankkeelle on kysyntää, sillä 
koulutt ajien ja koulutuksen tarjoajien kuulemisten mukaan esimerkiksi ammati l-
lisen peruskoulutuksen kielitesti t ovat nykyisellään ongelmallisia eikä niiden tar-
koituksenmukaisuus ole aina selvä. Perusopetuksen suoritett uaan moni nuori 
päätyy tahtomatt aan lukioon esimerkiksi siksi, ett ä ei ole läpäissyt ammati llisen 
peruskoulutuksen kielitesti ä. Opetushallituksen (OPH 2010) mukaan lukiossa 
opiskelee tällä hetkellä noin 2 000 maahanmuutt ajaopiskelijaa. Ammati llisessa 
koulutuksessa vuonna 2008 opiskeli 13 305 vieraskielistä opiskelijaa, ja määrä 
on lisääntynyt tasaisesti  vuosi vuodelta (OPH 2010).
 Sen sijaan, ett ä kielitaitotesti stä ohjatt aisiin suoraan esimerkiksi ammati l-
liseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen, on hyvä pohti a, mitä am-
mati llisen peruskoulutuksen kielitaitotesti  itse asiassa mitt aa. Opetushallituksen 
julkaisemassa oppaassa ammati lliseen peruskoulutukseen hakevien maahan-
muutt ajataustaisten suomen kielen taidon testaamisesta (Lyly ym. 2008) suosite-
taan, ett ei erillistä kielitesti ä vaaditt aisi, jos perusopetuksen päätt ötodistuksessa 
on vähintään hyvä arvosana suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppiaineesta. Kaik-
kien osalta kielitaitotesti  ei siis ole tämän suosituksen mukaan tarpeellinen.
 Ammati lliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus on suunnatt u 
maahanmuutt ajataustaisille nuorille, joiden kielitaito on aloitett aessa tasolla 
A2.2. Tavoitt eena on, ett ä valmistavan koulutuksen jälkeen kielitaito on tasolla 
B1.2. Jos kielitaito on opintojen alussa alle tason A2.2, nuori ohjataan opiske-
lemaan lisää opetuskieltä tai hänelle suositellaan esimerkiksi hakeutumista ko-
toutumiskoulutukseen, mikäli hän on muutt anut Suomeen oppivelvollisuusiän 
ylitt äneenä (Kapanen & Kantosalo 2009). 
 Opetushallituksen (OPH 2010) mukaan ammati lliseen peruskoulutuk-
seen valmistavassa koulutuksessa opetuksen järjestämisoikeus on 51 koulu-
tuksen järjestäjällä. Opiskelijamäärät ovat lisääntymässä koko ajan, ja vuoden 
2010 maaliskuussa koulutuksessa oli 1 587 opiskelijaa. Suomi toisena kielenä 
-opetuksen määrä vaihtelee melko paljon ammati lliseen peruskoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa, mikä enti sestään vaikeutt aa yhtenäisten käytän-
teiden luomista ja opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua. Vaihtelua on siitäkin 
huolimatt a, ett ä Opetushallitus on antanut maahanmuutt ajien ammati lliseen 
peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta opetussuunnitelman perusteet, 
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joiden mukaan opetuskielen määrä valmistavassa koulutuksessa on vähintään 
puolet perusopetukseen valmistavan koulutuksen pituudesta.
 Kuulemisten mukaan valmistavien koulutuksien haasteena on se, ett ä 
koulutuksessa olevat kokevat ne leimaaviksi. Valmistavat koulutukset ovat usein 
ns. yleisvalmistavia. Opetushallituksen (OPH 2010) mukaan esimerkiksi luku-
vuonna 2008–2009 johonkin koulutusalaan suuntaavia valmistavia koulutuksia 
oli noin kolmannes koulutuksista. Ammati lliseen peruskoulutukseen valmista-
vat koulutukset eivät siis ole useinkaan ti ett yyn ammatti  in integroitua opetus-
ta, vaikka oppilaitoksilla olisi mahdollisuus räätälöidä koulutusta ammatt eihin 
suuntaaviksi. Tietyssä ammati ssa tarvitt avaa kielitaitoa ei vältt ämätt ä ole määri-
telty tai sitä, mitä ammati llinen kielitaito itse asiassa on. Se ei koostu pelkästään 
ammatti  termistöstä vaan ti lanne- ja tehtäväkohtaisista kielellisistä ja kultt uuri-
sista tekijöistä. 
 Ammati llisen kielitaidon viitekehyksiä on hahmoteltu jo sairaanhoidon, 
vanhustyön, ti etotekniikan ja liiketalouden oppiaineisiin osana KOTI-hankett a. 
Esimerkiksi sairaanhoidon ammati llisessa viitekehyksessä eritellään ammati n 
vaati mia kielitaidon tarpeita ja osa-alueita, kuten suullinen ja kirjallinen ra-
portointi , poti laan tai asiakkaan ohjaus ja neuvonta sekä moni-ammati llisessa 
ti imissä toimiminen. Viitekehykset toimivat pohjana sille, miksi ja miten am-
matti  alakohtaista kieltä voidaan opett aa, ja siksi ammati llisten viitekehysten 
mallintamista ja käytt öön ott amista tulee edistää.
 Myös toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirrytt äessä kielitaidon mer-
kitys korostuu. Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa (OKM 2009a) pai-
notetaan kansainvälistymisen lisäksi monikultt uurisuutt a. Tavoitt eena on nostaa 
maahanmuutt ajataustaisten osuus korkeakoulutett avista vastaamaan heidän 
osuutt aan koko väestöstä. Toimenpiteinä tavoitt een saavutt amiseksi mainitaan 
muun muassa avoin korkeakouluopetus, valmentavan opetuksen kehitt ämi-
nen sekä opiskelijoiden kielellisten valmiuksien lisääminen. Lisäksi todetaan, 
ett ä maahanmuutt ajien hakeutumista korkeakoulutukseen on tuett ava jo pe-
rusopetuksessa ja toisella asteella. Vuoden 2010 alusta ammatti  korkeakoulu-
laki (351/2003) on mahdollistanut sen, ett ä ammatti  korkeakoulut voivat tarjota 
maksutonta valmentavaa koulutusta maahanmuutt ajille. Yliopisto-opintoihin 
valmentavaa koulutusta on sen sijaan tarjolla hyvin vähän. 

5.1.4  Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Koulutuksen nivelvaiheet
Koulutuksen joustavuus ja jatkuvuus on turvatt ava ohjauksen ja seurannan avul-
la. Huomiota tulee kiinnitt ää etenkin koulutuksen nivelvaiheisiin ja siihen, miten 
ti etoa saadaan siirrett yä tasolta toiselle ja miten realisti nen käsitys esimerkik-
si jatkokoulutuspaikoista toiselle asteelle tai korkeakouluun saadaan välitett yä 
opiskelijalle turhien keskeytt ämisten vältt ämiseksi. Keskeytt ämisen ehkäisyssä 
olennaisessa roolissa ovat opiskelijan henkilökohtainen ohjaus, oma opett aja, 
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oppilashuolto (opinto-ohjaaja ja kuraatt orit) ja toimiva opiskeluryhmä. Jatko-
koulutuspaikkaa vaille jääneet nuoret tarvitsevat erityistä huomiota.
 Opiskeluvalmiuksien selvitt ämisen on havaitt u ehkäisevän koulutuksen 
keskeytt ämistä. Tässä opinto-ohjaaja on avainasemassa. Nykyisin oppilaita in-
tegroidaan yleisopetukseen heti , kun se on mahdollista. Ammati llisessa perus-
koulutuksessa yhdeksi toimivaksi keinoksi oppimisen tukemisessa on havaitt u 
myös se, ett ä maahanmuutt ajataustaiset opiskelijat ovat ensin omana ryhmä-
nään ja koulutusohjelmavaiheessa heidät integroidaan muiden kanssa samaan 
ryhmään. Tällöin yhdistyy omassa ryhmässä opiskelun ja integroidun opiskelun 
edut. (Kilpinen 2009.)
 Opiskelun keskeytt ämistä ehkäisevät toiminnot ovat olennaisia, mut-
ta erityistä huomiota tulee kohdentaa myöhään tulleisiin, 13–25-vuoti aisiin 
maahanmuutt ajanuoriin, joilta puutt uu perusasteen koulutus ja joiden sijoit-
taminen koulutukseen tai työelämään on haasteellista. Osallisena Suomessa 
-hankkeen kokeiluissa onkin tarkoitus etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja tälle maa-
hanmuutt ajaryhmälle (ks. myös liite 4). Kaiken kaikkiaan perusopetuksen oppi-
määrän suoritt amisen mahdollisuus on turvatt ava. Oppilaiden polkujen seuran-
ta on tärkeää, koska siitä on apua paitsi nuorten tukemisessa myös koulutuksen 
tarjoajien toiminnan kehitt ämisessä.

Suomi ja ruotsi toisena kielenä
Kaiken kaikkiaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opiskelun asemaa tulee vah-
vistaa ja koko maahan pitää saada yhtenäiset käytänteet. Suomen tai ruotsin 
kielen opetuksen tulee jatkua koko lapsen ja nuoren polun ajan niin kauan, 
kunnes hänen kielitaitonsa riitt ää oppimiseen/opiskeluun ja yhteiskunnassa sel-
viämiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi ammati llisessa peruskoulutuksessa ei ole 
velvoitett a järjestää suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta. Tarvitaan erilli-
nen valti onavustusjärjestelmä, joka kannustaisi opetuksen järjestämiseen myös 
ammati llisessa peruskoulutuksessa.
 Jott a suomen ja ruotsin kielen opiskelu toisena kielenä saataisiin otett ua 
paremmin huomioon, tulisi tehdä enti stä ti iviimpää yhteistyötä eri oppiainei-

Koulutuksen nivelvaiheet

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Luodaan malleja perusopetuksen päätt övaiheessa maahan 13–25-• 
vuoti aana tulleiden nuorten perusopetuksen loppuun saatt amiseksi 
sekä jatko-opintoihin hakeutumiseksi ja pääsemiseksi. Mallien lähtö-
kohti a ovat tehostett u toisen kielen ja äidinkielen opetus sekä oppimi-
sen tuki muiden aineiden opinnoissa.

kunnat, oppilaitokset, oppimisen ja opetuksen asiantunti jat• 
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den välillä. Kielenoppimisen jatkuvuuden ja joustavuuden turvaamiseksi tulee 
rakentaa siltaa toisen kielen opinnoista suomi tai ruotsi äidinkielenä -opetuk-
seen.  Mitä edistyneempi oppija on, sitä enemmän tämä voi hyötyä äidinkie-
listen opetuksessa mukana olemisesta heterogeenisen suomi tai ruotsi toisena 
kielenä -ryhmän sijaan. Toisinaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opiskelijoiden 
joukon edistyneimmät eivät kuitenkaan halua siirtyä äidinkielisten ryhmään, 
jossa heidän kielitaidon tasonsa suhteessa muihin on heikompi. Avainasemassa 
ovatkin opetussuunnitelmat, joiden tulee luoda jatkumoja oppiaineiden välil-
le. Käytännössä esimerkiksi arviointi  voisi olla suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-oppimäärän mukainen, vaikka oppija olisikin suomi tai ruotsi äidinkielenä -ope-
tuksessa. Tämä edellytt ää suomi tai ruotsi toisena kielenä -opett ajan sekä äidin-
kielen ja kirjallisuuden opett ajan välistä yhteistyötä tai vähintään sitä, ett ä arvioi-
valla opett ajalla on taustalla toisen kielen opintoja. Joka tapauksessa suomi tai 
ruotsi äidinkielenä -opetukseen siirtymistä tulee tarkastella yksilökohtaisesti . 
Myös varhaiskasvatuksessa tulee ott aa kielellinen kehitys huomioon. Asiantun-
ti joiden kuulemisten mukaan etenkin kuusivuoti aana maahan tulleiden osalta 
tulee harkita mahdollisuutt a siirtää perusopetuksen aloitt amista myöhemmäk-
si, mikäli lapsi tarvitsee vielä paljon kielellistä tukea. Perusopetukseen on luotu 
rakenteita, kuten valmistavaa opetusta, jossa oppilaan kouluti etä tuetaan. Val-
mistavaa opetusta ei kuitenkaan aina ole tarjolla, ja alkuluokilla oppilas saatt aa 
tämän vuoksi olla liian paljon omillaan. Tässä ti lanteessa hän voisi kypsytellä 
kielellisiä valmiuksia esiopetuksessa.
 Toisen kielen oppimisen integroimista päiväkodin jokapäiväisiin ti lantei-
siin ja koulussa muihin oppiaineisiin tulee kehitt ää. Oppiaineiden vältt ämätt ö-
mien ydinsisältöjen määritt ely on olennaista ja niiden tulee olla opett ajilla kirk-
kaina mielessä, jott a integrointi  käytännössä voisi onnistua. Esimerkiksi Norjassa 
on määritelty valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ydinsisältöjen lisäksi 
kunkin oppiaineen edellytt ämiä kielellisiä taitoja (suullisia sekä lukemisen ja kir-
joitt amisen taitoja). Myös Euroopan neuvostossa keskustelu kielellisten tavoit-
teiden määritt elystä opetussuunnitelmissa on ollut käynnissä jo pitkään.
 Integrointi a tarvitaan myös ammati lliseen peruskoulutukseen valmista-
vassa koulutuksessa ja ammati llisessa peruskoulutuksessa, jott a suomi tai ruotsi 
toisena kielenä -opetus ja ammatti  aineiden opetus eivät olisi toisistaan erillään. 
Tärkeässä roolissa aineenopett ajien tukena koulutusasteesta riippumatt a on 
suomi tai ruotsi toisena kielenä -opett aja. Yhteiset teksti käytäntöjen tavoitt eet 
eheytt ävät opetusta. Esimerkiksi suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja 
muiden oppiaineiden kirjoitt amisen tehtävät voisivat paremmin tukea toisiaan. 
Toisen kielen tunnilla voidaan tutustua ti ett yyn teksti lajiin, kultt uuriseen kon-
teksti in ja rakenteellisiin ja kielellisiin piirteisiin, joihin eri oppiaineiden teksti t 
ja oppikirjat nojaavat. Oppiminen tehostuu, kun sama teksti laji toistuu, ja eri 
oppiaineiden välillä alkaa syntyä dialogia. (Rapatti   2009.) 
 Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opintojen sekä muiden oppiaineiden 
opiskelun tueksi on ti ivistett ävä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Esimer-



115

LASTEN JA NUORTEN KOTOUTUMINEN JA KOULUTUS

kiksi läksykerhot on havaitt u hyviksi keinoiksi tukea oppimista. Lisäksi harrastus-
toiminta, esimerkiksi liikunta tai taiteet, edistää kielenoppimista. 
 Kaiken kaikkiaan kielenoppimista tulisi suunnata myös luokkahuoneen 
ulkopuolelle. Esimerkiksi Oulussa on tehty kehitt ämistyötä ja hyödynnett y ti e-
to- ja viesti ntätekniikkaa opetuksessa. Verkossa tapahtuva opiskelu on aikaan 
ja paikkaan sitoutumatonta, joten etenkin pienempien kunti en on hyvä selvit-
tää vastaavia vaihtoehtoisia tapoja suoritt aa opintoja itsenäisesti  esimerkiksi 
etäopetuksena. Lisäksi kielenoppimisen integrointi  erilaisiin opintokäynteihin 
tarjoaa muita vaihtelevia oppimisympäristöjä. Monimediaiset opiskelutavat ja 
ympäristöt vaati vat opett ajilta vankkaa pedagogista osaamista ja näkemystä 
hyödyntää esimerkiksi verkon tarjoamia mahdollisuuksia tarkoituksenmukaises-
ti  (Taalas 2007).

Oman äidinkielen opetus
Oman äidinkielen opetus edellytt ää pitkäjänteistä suunnitt elua niin valti onhal-
linnon tasolla kuin kunnissakin. Uudessa tunti jakoesityksessä (OKM 2010) paino-
tetaan oman äidinkielen asemaa. Tunti jakoesityksessä suositetaan, ett ä omasta 
äidinkielestä annetaan arvosana päätt ötodistukseen ja ett ä oppilaiden saama 
arvosana oman äidinkielen opinnoista otetaan huomioon jatko-opintojen yhteis-
haussa. Tämän käytännön uskotaan moti voivan oppilaita ja opiskelijoita oman 
äidinkielen opiskelussa, sillä numeerinen arvosana vaikutt aisi keskiarvoon. 
 Kunti en on hyvä laati a oman äidinkielen opetukseen katt ava suunnitel-
ma. Suunnitelmassa tulee muun muassa ennakoida maahanmuutt ajataustais-
ten lasten ja nuorten määrä ja mahdolliset muutokset, oman äidinkielen ope-
tuksen tarve, opetuksen pedagogiset ja hallinnolliset suuntaviivat sekä oman 
äidinkielen opett ajien asiantunti juuden kehitt äminen. 
 Myös oman äidinkielen opett ajan roolia ja toimenkuvaa tulee mahdolli-
suuksien mukaan laajentaa. Tällä hetkellä yhteistyötä vaikeutt avat lähinnä raken-
teelliset esteet, kuten yhteisen ajan löytäminen, koska oman äidinkielen opet-
taja saatt aa kiertää useissa kouluissa. Oman äidinkielen opett ajan rooli koetaan 
merkitt äväksi koko kouluyhteisön kannalta etenkin, jos opett aja toimii yhteys-
henkilönä kodin ja koulun välillä sekä avustaa opetuksen suunnitt elussa, toteu-
tuksessa ja arvioinnissa. Oman äidinkielen tukijoita ovat myös muut opett ajat. 
Luokanopett aja tai aineenopett aja voi rohkaista oppilasta esimerkiksi etsimään 
ti etoa omalla äidinkielellään, vaikka opett aja ei kieltä itse ymmärtäisikään. 
 Lisäksi vanhempia tulee jo neuvolassa tukea ja moti voida monikielisyy-
den tärkeyden ymmärtämisessä. Keskeisintä vanhempien tuessa on painott aa, 
ett ä äidinkieli ei ole vain perheenjäsenten koti kieli, vaan sitä voidaan käytt ää 
myös muihin tarkoituksiin. 
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Kielitaidon arviointi  ja oppimisen tukeminen
Kielitaidon arviointi käytänteitä tulee yhtenäistää sekä valtakunnallisesti  ett ä 
alueellisesti  eri ammatti  ryhmien kesken. Vaikka avuksi on luotu viitekehyksiä ja 
kielitaidolle on asetett u vähimmäisvaati muksia eri koulutusasteille, kielitaidon 
arviointi  ja sen perusteella tehtävät tulkinnat ovat vielä horjuvia. Olennaista on 
erott aa eri oppiaineiden ja kielitaidon arviointi . Oppiaineissa tulee huomioida 
nimenomaan substanssiosaaminen, joten arviointi in tarvitaan joustavuutt a, ku-
ten pidennett yjä koeaikoja, suullisia tentt ejä ja mahdollisuuksien mukaan oppi-
laan äidinkielelle käännett yjä tehtäviä. (Kuukka & Rapatti   2009.)
 Ammati lliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta tulee integroi-
da yhä enemmän tulevan ammati n muihin sisältöalueisiin, jolloin kieltä harjaan-
nutetaan myös ammatti  aineissa. Vaikka valmistavaa koulutusta on mahdollista 
järjestää kohdennetusti , kohdentamista toteutetaan käytännössä harvoin. Val-
mistavan koulutuksen ongelmana on ollut opiskelijoiden moti vaati on ylläpito, 
koska koulutuksen on koett u olevan irrallaan ammati llisesta peruskoulutuksesta 
(ks. esim. Kapanen & Kantosalo 2009). Jos ammati llisiin opintoihin integrointi  
aloitetaan heti , toiminta on tavoitt eellisempaa ja kytköksissä käytäntöön. 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja äidinkielen opetus,  oppiaineiden 
integrointi 

Toimenpiteitä ja esimerkkejä toimijoista
Vahvistetaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimista ja äidinkielen • 
oppimista kaikissa koulutusmuodoissa, erityisesti  varhaiskasvatuksessa 
ja esiopetuksessa. Kehitetään varhaiskasvatt ajien asiantuntemusta kie-
lenoppimisen tukemisessa.

kunnat, koulut ja oppilaitokset, päiväkodit• 
Määritellään oppiaineiden ydinainekset, kielelliset tavoitt eet sekä luo-• 
daan yhteyksiä oppiaineiden ja opett ajien välille.

kunnat, koulut ja oppilaitokset • 
Laaditaan kuntakohtaiset suunnitelmat oman äidinkielen opetuksen ke-• 
hitt ämiseksi.

kunnat, koulut ja oppilaitokset• 
Annetaan oman äidinkielen opetusta myös niille oppilaille, jotka eivät saa • 
opetusta pienen ryhmäkoon vuoksi. Tarjotaan lisäksi omakielistä kerho-
toimintaa.

kunnat, koulut ja oppilaitokset, järjestöt• 

Muut tukevat toimenpiteet
Vahvistetaan suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen asemaa amma-• 
ti llisessa peruskoulutuksessa ja lukiokoulutuksessa siten, ett ä opetuksen 
järjestäjät ovat velvoitett uja tarjoamaan opetusta samalla tavalla kuin pe-
rusopetuksessa.

 OKM, OPH, kunnat, oppilaitokset• 
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 Osallisena Suomessa -hankkeen kokeiluissa olisi hyvä päästä testaamaan 
ammati llisen peruskoulutuksen tutkintoon johtavan koulutuksen mallia, jos-
sa tukea saisi koko koulutuksen ajan. Esimerkiksi Maahanmuutt ajanuorten 
VaSkooli-projekti n ja Ammatti  starti n kehitt ämishankkeen yhteiskokeiluna Salon 
seudun koulutuskuntayhtymässä on luotu Pehmeä lasku perustutkintoon -malli, 
jossa on rakennett u suunnitelmallinen koulutusmalli muutamille tekniikan aloil-
le (auto-, metalli- ja sähköala). Tavoitt eena on, ett ä opiskelija valmistuu kolmessa 
vuodessa. Ensimmäinen ryhmä aloitti   koulutuksen syksyllä 2009. Pienryhmänä 
aloitt aneeseen ryhmään valitti  in maahanmuutt ajataustaisia ja muita erityistuen 
tarpeessa olleita nuoria. Mallin tavoitt eena on siirtää painopistett ä alkuvaiheen 
opintojen tukemiseen ja ohjaukseen – ei opinnoissa loppuun tekemätt ä jäänei-
den kurssien paikkaamiseen. Suomi toisena kielenä -opetuksen lisäksi yhteiset 
aineet on osin integroitu ammati llisiin aineisiin. Tämäntyyppinen toimintamal-
li, jossa opiskelu aloitetaan pienessä ryhmässä ja opiskelijat saavat enemmän 
ohjausta ja tukea opiskeluun, voi ehkäistä tutkinnon keskeytt ämisiä. Koulutusta 
voitaisiin suunnata tekniikan alojen lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle.
 Niitä opiskelijoita, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa alaansa, on hyvä 
kannustaa ammatti  startti  koulutukseen. Samalla opiskelijalle muotoutuisi realis-
ti sempi kuva jatkokoulutuksesta, ja keskeytt ämiset voisivat sitä kautt a vähentyä. 
Maahanmuutt ajien ammati lliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, jos-
sa opetuskielen opiskelu muodostaa noin puolet opintojen kokonaisuudesta, on 
puolestaan perusteltu vaihtoehto niille, joilla on tarve vahvistaa erityisesti  ope-
tuskielen taitoaan voidakseen siirtyä ammati llisen peruskoulutuksen tutkintoon 
johtavaan koulutukseen. Maahanmuutt ajaopiskelijoiden ohjauksesta vastaa-
vien asiantunti joiden kuulemisissa on noussut esille tarve myös nelivuoti sesta 
ammati llisesta koulutuksesta. Yksilön kannalta tämä on jo mahdollista, sillä laki 
ammati llisesta koulutuksesta (630/1998) sallii yhtä vuott a pidemmän opiskelun 
ammati llisessa perustutkintokoulutuksessa.   
 Kynnystä osallistua korkeakoulutukseen tulee madaltaa kehitt ämällä 
avoimen korkeakouluopetuksen ja korkeakoulutukseen valmentavan opetuksen 
tarjontaa. Lisäksi korkeakoulujen tulee kehitt ää aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustamista ja tarkoituksenmukaista opintojen täydentämistä. Tätä työtä teh-
dään esimerkiksi Turun yliopistossa käynnissä olevassa AHOT korkeakouluissa 
-hankkeessa.
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5.2  Moniammati llinen yhteistyö lasten ja nuorten tukena

5.2.1  Viranomaistyö ja kolmas sektori

Lasten ja nuorten kotoutumisen yhtenä haasteena on se, miten voitaisiin kehit-
tää moniammati llista yhteistyötä koko perheen näkökulmasta (ks. esim. Alitolp-
pa-Niitamo 2010; Peltola 2010). Nykyisin kotoutt amistoimenpiteet suunnataan 
pääosin yksilöille ja perheen näkökulma jää vähäiseksi. Perheenjäsenet ovat 
usein eri tahojen asiakkaina, ja nämä tahot eivät ole vältt ämätt ä tekemisissä 
keskenään. Tällöin sekä yksilön ett ä perheen ti lanne kokonaisuutena jää kaikille 
hämäräksi. Tämä näkyy etenkin toisella asteella. Esimerkiksi oppilaitosten yh-
teydenpito koti in ei toteudu toivotusti , minkä vuoksi käsitykset suomalaisesta 
koulutusjärjestelmästä voivat olla hataria tai jopa virheellisiä. Toisinaan van-
hemmat saatt avat pitää esimerkiksi valmistavaa opetusta huonompana kuin pe-
rusopetusta tai suhtautua epäluuloisesti  erityisopetukseen. Informaati ota toki 
annetaan, mutt a se ei aina täytä tarkoitustaan. (Korpela 2006a.)
 Koulun henkilökunnan lisäksi lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kotou-
tumista voivat tukea monet ammatti  laiset, kuten esimerkiksi maahanmuutt aja-
koordinaatt orit ja sosiaali- ja nuorisotyöntekijät. Selkeä vastuun jakaminen eri 
tahojen välillä ja toimijoiden välinen kommunikointi  ovat moniammati llisen 
työn perusta. Opetushallituksen koordinoimassa Monikultt uurisuustaitojen ke-
hitt äminen kouluyhteisössä (MOKU) -hankkeessa painotetaan tällaista yhteistyö-
tä (ks. luku 2.4). Myös vanhempainyhdistys voi olla tärkeä silta koulun ja kodin 
välisessä yhteistyössä. Vanhempainliitt o käynnisti  keväällä 2010 VARSI-projekti n, 
jonka tavoitt eena on saada maahanmuutt ajavanhempia mukaan koulujen van-
hempainyhdistyksiin ja siten edistää dialogia opett ajien kanssa ja tukea koulun 
monikultt uurisuustyötä. Vastaavaa toimintaa kehitetään myös päiväkodeissa.
 Koko perheen huomioimisessa ja vanhemmuuden tukemisessa kolmas 
sektori ja seurakunnat ovat tärkeässä roolissa. Kotoutuminen voi olla perheis-
sä hyvin eritahti sta: lapsilla ja nuorilla on usein suora kontakti  yhteiskuntaan 

Kielitaidon arviointi  ja oppimisen tukeminen

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Yhtenäistetään kielitaidon arvioinnin käytänteitä sekä lisätään arvioinnin • 
luotett avuutt a ja läpinäkyvyytt ä.

kunnat, koulut ja oppilaitokset, kielitaidon arvioinnin asiantunti jat• 
Kokeillaan ammati llisen peruskoulutuksen tutkintoon johtavaa mallia, jos-• 
sa tuetaan kielenoppimista ja opiskelutaitojen kehitt ymistä.

kunnat, oppilaitokset• 
Kohdennetaan ammati lliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta • 
enemmän ammatt eihin suuntaaviksi.

kunnat, oppilaitokset• 
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koulun tai päiväkodin kautt a, kun taas vanhemmilta tämä kontakti  on löyhem-
pi (Alitolppa-Niitamo 2010). Tilannett a on pyritt y tasapainott amaan esimerkik-
si Väestöliitossa vertaisryhmätoiminnalla. Ryhmissä on mukana kotoutumisen 
alkuvaiheessa olevia vanhempia ja pidemmälle kotoutuneita maahanmuutt ajia 
sekä viranomaisten, kuten koulun, edustajia.  Ryhmissä jaetaan ti etoa yhteis-
kunnan toiminnasta sekä keskustellaan lasten ja nuorten elämään liitt yvistä asi-
oista. Tätä kautt a vanhempien on helpompi säilytt ää vanhemmuutensa ja auk-
toriteetti  nsa perheessä. Tällä hetkellä vastaava toiminta ei kuitenkaan ole vielä 
kovin laajalle levinnytt ä, minkä vuoksi tässä kehitt ämissuunnitelmassa vanhem-
muuden moduuli on sisällytett y aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulu-
tukseen (ks. luku 4.3). 

5.2.2  Ohjaus ja oppilashuolto

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa maahanmuutt ajataustaisten lasten oh-
jauksen perustana on kasvatuskumppanuuden luominen ja luott amuksen ra-
kentaminen vanhempien kanssa. Vanhempien tärkeänä tehtävänä on välitt ää 
varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimiville perheen kultt uurisia arvoja ja 
käytänteitä, jotka tukevat lapsen myönteisen kultt uuri-identi teeti n kehitt ymistä 
(ks. esim. STM 2007). Kasvatuskumppanuus rakentuu vähitellen. 
 Perusopetuksessa ja toisella asteella ohjauksen avaintoimijoita ovat muun 
muassa oppilaan oma luokanopett aja, luokanvalvoja, ryhmäohjaaja tai opinto-
ohjaaja. Asiantunti joiden kuulemisten mukaan oppilaitoksissa on kuitenkin har-
voin jatko-opintojen tai työelämään siirtymisen seurantajärjestelmää, josta olisi 
apua nuorten tukemisessa.
 Hyvä käytänne oppilaan siirtyessä asteelta toiselle on se, ett ä ti edon siir-
tymisestä huolehditaan mahdollisimman katt avasti . Esimerkiksi alakoulun ja 
yläkoulun nivelvaiheessa alakoulun luokanopett aja voi yläkoulun luokanvalvo-
jan ja aineenopett ajien kanssa keskustella kunkin oppilaan ti lanteesta. Vuoros-
taan esimerkiksi perusopetuksen ja lukio-opintojen nivelvaiheen ohjauksessa 
luokanvalvojan, ryhmäohjaajan ja opinto-ohjaajan yhteispalaverit edistävät ti e-
don siirtymistä. Nivelvaihepalaverien lisäksi ti etoa siirretään myös kirjallisesti . 
Perusopetuksen ja lukion nivelvaiheen loiventamiseksi on lisäksi kokeiltu jonkin 
lukiokurssin suoritt amista jo perusopetuksen aikana. Heikoiten siirtymävaihees-
sa oppilaita valmennetaan TE-toimiston palveluihin, vaikka oppilailla voisi olla 
tarvett a niihinkin. 
 Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen on CHANCES-hankkees-
sa (Kasurinen & Launikari 2007) toteutett u Koulutuspolku-hanke, jossa kehitet-
ti in nivelvaiheohjauksen käytänteitä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tu-
kemiseksi. Toimintamallissa korostuu koulutusmahdollisuuksista ti edott aminen. 
Tukitoimina on perusopetuksen päätt övaiheessa järjestett ävä jatkosijoitt umis-
palaveri tai toisen asteen oppilaitoksessa järjestett ävä 1–2 viikon koulutuskokei-
lu, jonka aikana kartoitetaan oppilaan perusti etoja ja -taitoja.
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 Nuorten tukitoimia suunniteltaessa on hyvä ti edostaa se, ett ä esimerkiksi 
koulutuksen keskeytyminen ei aina tarkoita syrjäytymistä. Asiantunti joiden kuu-
lemisten mukaan nuori saatt aa toisinaan mennä esimerkiksi perheyritykseen 
töihin ja jatkaa opintoja myöhemmin. Tilastojen ja vallitsevan koulutuskultt uu-
rin valossa tämä ryhmä saatetaan tulkita liian kapeasti  syrjäytymisenä tai koulu-
pudokkuutena.

5.2.3 Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Lasten ja nuorten sosiaalistumista kouluun edistää opett ajien välinen yhteistyö. 
Myös alueellista yhteistyötä viranomaisten kesken sekä kolmannen sektorin ja 
seurakunti en lapsi- ja nuorisotyön asiantunti juutt a tulee hyödyntää nykyistä 
enemmän. Kodin ja koulun yhteistyötä tulee enti sestään ti ivistää. Yhteistyön 
avulla koko perhe voi tutustua suomalaiseen koulutus- ja opetuskultt uuriin, ja 
koulu saisi työkaluja ymmärtää perheessä vallitsevia oppimiseen ja opetukseen 
liitt yviä arvoja. Lisäksi aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksessa 
voitaisiin käydä kouluissa tutustumassa, jott a vanhempien olisi mahdollista pa-
remmin hahmott aa koulujen arkea ja tukea lastensa koulunkäynti ä.

Oppilaan ohjaus tulee nähdä jatkumona koko polun ajan, ja ott aa oppilas itse ta-
savertaiseksi toimijaksi ohjausprosessiin. Koska jokainen maahanmuutt ajataus-
tainen oppija on yksilö omine tarpeineen ja tavoitt eineen, oppimissuunnitelma 
on tärkeä oppimisen ja opetuksen tuki. Erityisesti  nivelvaiheiden lähestyessä ja 
itse nivelvaiheissa oppimissuunnitelmaa tulee seurata ja päivitt ää. Tarvett a seu-
rantaan ja arviointi in on varsinkin siksi, ett ä oppijat ovat hyvin heterogeenisiä. 
Oppimissuunnitelma voisi olla portf oliotyyppinen, jolloin sitä olisi helpompi päi-
vitt ää ja se toimisi ti edonsiirron apuna myös asteelta toiselle. 
 Ohjauksessa keskeistä on roolien selkiytt äminen. Yksi toimiva tapa on 
perustaa pienryhmiä, joissa opinto-ohjaaja voi selkiytt ää muussa ohjaukses-

Viranomaistyö ja kolmas sektori

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Perustetaan moniammati llisia työryhmiä tukemaan ohjausta, kodin ja • 
koulun yhteistyötä ja oppilaan sosiaalistumista kouluyhteisöön.

kunnat (opetus-, nuoriso- ja sosiaalitoimi), koulut ja oppilaitokset• 
Hyödynnetään kolmannen sektorin ja seurakunti en osaamista lapsen ja • 
nuoren kotoutt amisessa.

kunnat, kolmas sektori, seurakunnat• 
Tuetaan vanhemmuutt a tarjoamalla aikuisten maahanmuutt ajien ko-• 
toutumiskoulutukseen vanhemmuuden moduuleja sekä kehitt ämällä 
vanhempien vertaistoimintaa.

kunnat, koulut ja oppilaitokset, ELY-keskukset, kolmas sektori, seura-• 
kunnat
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sa ja neuvonnassa epäselväksi jääneitä asioita. Myös opiskelijan jatko-opinto-
jen seurantaan tulee ohjata resursseja. Jatkokoulutuspaikkaa vaille jääneiden 
nuorten kanssa tulee tuetusti  etsiä yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ohjata 
yksilökohtaisesti  seuraavaan koulutukseen tai esimerkiksi työharjoitt eluun. Ni-
velvaiheiden loiventamiseksi on olennaista tunnistaa ja hyödyntää jo olemassa 
olevia vaihtoehtoja, kuten erilaisia työpajoja. Ohjausyhteistyö on syytä aloitt aa 
sitä aiemmin, mitä enemmän oppilas tarvitsee tukitoimia. Tämä edellytt ää ta-
loudellisten resurssien ohjaamista ja lisäämistä nimenomaan oppilaanohjauk-
seen. Oppilaitosten välisen yhteistyön kehitt äminen on tärkeää, jott a oppilaiden 
polkujen joustavuus ja jatkuvuus toteutuisivat. On eduksi, ett ä kunnan tai alu-
een oppilaitokset ovat tekemisissä keskenään käytänteiden yhtenäistämisen ja 
jakamisen takaamiseksi. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla on toimintamalli, jos-
sa perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitokset voivat saada keskitetysti  apua 
ja neuvontaa pedagogisilta yhteyshenkilöiltä, jotka tuntevat sekä oppilaiden 
lähtökultt uuria ett ä suomalaista koulutus- ja opetuskultt uuria. Oppilaitokset 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan maahanmuutt ajatyön neuvott elukunti in 
ja verkostoihin, joissa käsitellään eri nivelvaiheisiin liitt yviä toimintamalleja ja 
vastuussa olevia tahoja.
 Oppilaitosten ulkopuolista apua hyödynnetään jonkin verran maahan-
muutt ajaviranomaisista sosiaalipalveluihin, mutt a tätä yhteistyötä ja verkostoi-
tumista tarvitaan lisää. Yhteistyön tavoitt eena on saada kaikkien lasten ja nuor-
ten kanssa työskentelevien ammatti  ryhmien asiantunti juus hyödynnett yä. 

Ohjaus ja oppilashuolto

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Kiinnitetään erityistä huomiota jatkuvuuteen: annetaan opinto-ohjaus-• 
ta koko polun ajan ja seurataan oppilaiden sijoitt umista jatko-opintoi-
hin tai työelämään. Varmistetaan ti edon siirtyminen asteelta toiselle.

kunnat, koulut ja oppilaitokset, TE-toimistot• 
Kehitetään oppimissuunnitelman käytt öä oppimisen ja opetuksen      • 
tukena.

kunnat, koulut ja oppilaitokset• 
Huolehditaan siitä, ett ä erityisesti  perusopetuksessa ja toisella asteella • 
on riitt ävästi  ohjausresursseja. 

kunnat, koulut ja oppilaitokset• 
Otetaan käytt öön yhteiskuntatakuu, mikäli alle 25-vuoti as nuori jää      • 
ilman jatkokoulutuspaikkaa tai ei työllisty kuukauden kuluessa työn-
haun alkamisesta. 

TE-toimistot• 
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Koulutuksen arviointi  ja seuranta koskee tässä kehitt ämissuunnitelmassa sekä 
Osallisena Suomessa -hankkeen kokeiluja ett ä yleisemmin koko aikuisten ko-
toutumiskoulutusta. Kotoutumiskoulutus sisältää myös moniammati llisen oh-
jauksen, kun se koskee maahanmuutt ajan ohjautumista hänen kotoutumispo-
lullaan. Kokeiluhankkeiden ja koko aikuisten kotoutumiskoulutuksen arviointi  ja 
seuranta ovat kaksi erillistä arviointi prosessia. Muutoin ne nojaavat arvioinnin ja 
seurannan periaatt eisiin ja voivat hyötyä toistensa arviointi menetelmistä, koh-
teista, kriteereistä, arvioinnin analyysista ja arviointi tuloksista, kun kotoutumis-
koulutusta kehitetään koko laajuudessaan.
 Tässä luvussa esitellään aluksi jo tehtyjä selvityksiä ja kartoituksia lasten ja 
nuorten sekä aikuisten maahanmuutt ajien koulutuksesta, kotoutumisesta sekä 
niihin liitt yvistä haasteista. Tämän jälkeen käsitellään arvioinnin ja seurannan 
yleisiä periaatt eita arviointi kohteineen ja -kriteereineen. Lopuksi ti ivistetään 
toimenpide-ehdotukset arvioinnin ja seurannan toteutt amiseksi.

6.1 Nykyti la

Lapset ja nuoret
Opetushallituksessa on tehty 2000-luvulla useita selvityksiä maahanmuutt a-
jataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opetusjärjestelyihin ja koulunkäyn-
ti in liitt yvistä tekijöistä. Selvityksen kohteena ovat olleet muun muassa suomi 
tai ruotsi toisena kielenä -opetus, maahanmuutt ajien äidinkielen opetus sekä 
maahanmuutt ajien opiskelu ammati llisessa koulutuksessa. Maahanmuutt aja-
taustaisten koululaisten kielitaidon tasoa on arvioitu vain vuonna 1996, vaikka 
useaan ott eeseen on korostett u yleisten oppimistulosten ja suomen tai ruotsin 
taidon kehitt ymisen säännöllistä seuraamista. Seuraavassa on esimerkkejä teh-
dyistä selvityksistä:

Opetushallitus 2004. • 
Maahanmuutt ajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus ja perus-
opetus syyslukukaudella 2003.
Selvityksen mukaan perusopetusikäisistä 75 % opiskeli suomea tai ruotsia 
toisen kielen oppimäärän mukaan. Kyselyyn vastanneista kunnista 56 % tar-
josi oppilaan oman äidinkielen opetusta. Vastanneista kunnista 85 % ei ollut 
varannut maahanmuutt ajataustaisten oppilaiden oppilashuoltoon erillistä 
rahoitusta. Vastanneista kunnista 76 % kaipasi opett ajien täydennyskoulu-
tusta. Vastaajat toivoivat myös lisää yhteistyötä hallinnon eri tasoilla ja oikea- 
aikaista puutt umista sosiaalisiin ongelmiin.
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Kilpinen 2009• . 
 Maahanmuutt ajien ammati llisen peruskoulutuksen keskeytt ämisselvitys. 

Selvityksen kohteena olivat maahanmuutt ajataustaisten opiskelijoiden 
ammati llisen peruskoulutuksen keskeytt ämisen syyt ja siihen vaikutt avat 
tekijät. Lisäksi selvityksessä kartoitetti  in hyviä käytänteitä ja toimenpide-
ehdotuksia, joilla maahanmuutt ajataustaisten opiskelijoiden keskeytt ämisiä 
voitaisiin ehkäistä. Keskeisiä syitä olivat opetuskielen vaikeudet, puutt eelli-
set opiskeluvalmiudet, taloudelliset vaikeudet sekä vaikea perhe- ja elämän-
ti lanne. Keskeytt ämisiä voitaisiin opiskelijoiden mielestä ehkäistä sillä, ett ä 
opett aja käytt äisi monipuolisia opetusmenetelmiä ja tällä olisi sekä pedago-
gista osaamista ett ä kokemusta maahanmuutt ajataustaisten opiskelijoiden 
opett amisesta. Selvitystyöhön osallistuneiden tahojen mielestä keskeytt ä-
misiä ehkäistään suuntaamalla resursseja joustaviin ja opiskelijan yksilölliset 
tarpeet huomioiviin ohjaus- ja tukitoimiin, jotka vahvistavat opiskelijan kie-
lellisiä ja muita opiskeluvalmiuksia sekä ennen ammati llisia perusopintoja 
ett ä niiden aikana.

Kuusela, Etelälahti , Hagman, Hievanen, Karppinen, Nissilä, Rönnberg & Sini-• 
harju 2008. 
Maahanmuutt ajaoppilaat ja koulutus – tutkimus oppimistuloksista, koulu-
tusvalinnoista ja työllistymisestä. 
Raporti ssa kuvataan maahanmuutt ajaoppilaiden oppimistuloksia perusope-
tuksessa, toisen asteen koulutuksen hakutoiveita, koulutukseen pääsyä ja sen 
läpäisyä. Opetusjärjestelyjä koskevista tuloksista käy ilmi, ett ä järjestelyissä 
on hajanaisuutt a, yhteistyö kangertelee eri viranomaisten välillä, taloudel-
lisia resursseja ei ole riitt ävästi  ja sopivien opett ajien löytäminen on vaike-
aa. Maahanmuutt ajaoppilaiden osaaminen on keskimäärin heikompaa kuin 
suomenkielisen vertailuryhmän, vaikkakin joukossa on myös eritt äin hyviä 
oppimistuloksia saavutt aneita maahanmuutt ajaoppilaita. Maahanmuutt aja-
oppilaiden asenteet ovat suomenkielistä vertailuryhmää myönteisempiä. 

Suni 1996. • 
 Maahanmuutt ajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun päätt övaiheessa. 

Opetushallituksen ti laamassa tutkimuksessa tarkastelti in peruskoulun päät-
tövaiheessa olevien maahanmuutt ajataustaisten oppilaiden suomen kielen 
taidon tasoa puheen ja teksti n ymmärtämisessä, puhumisessa, kirjoitt ami-
sessa sekä rakenteiden ja sanaston hallinnassa. Testi nä käytetti  in kohderyh-
mälle muokatt ua Yleisten kielitutkintojen testi ä. Lisäksi oppilaat ja opett ajat 
täytti  vät kyselylomakkeen ja osaa opett ajista haastatelti in puhelimitse. Tu-
losten mukaan oppilaiden suullinen kielitaito oli kirjallista parempi. Yleen-
sä ott aen kielitaito näytti   kehitt yvän hyvin eritahti sesti  osataidoitt ain, mihin 
vaikutt avat monet tekijät. Tulokset osoitti  vat tukitoimet eritt äin tärkeiksi te-
kijöiksi kielitaidon kehitt ymisessä.
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Aikuiset
Aikuisten kotoutumiskoulutuksen kokonaislaatua ei ole arvioitu, joten sen vai-
kutt avuudesta ei ti edetä kovinkaan paljon. Erilaisia raportt eja ja selvityksiä on 
tehty sekä kotoutumiskoulutuksesta ett ä kotoutumisesta, ja ne valott avat osal-
taan kotoutumisen onnistuneisuutt a sekä siihen liitt yviä haasteita. Esimerkkinä 
tällaisista ovat seuraavat selvitykset:

Sisäasiainministeriön vuonna 2009 Ramboll Oy:ltä ti laama tutkimus • Maa-
hanmuutt ajabarometri, jossa selvitetti  in kolmansien maiden kansalaisille 
suunnatt ujen kotoutustoimien tehokkuutt a. Tutkimuksessa arvioiti in vastaa-
jien kokemuksia kotoutt amisen ja etnisten suhteiden toimenpiteistä ja niiden 
vaikutt avuutt a sekä palveluiden käytt öä ja osallisuutt a. Kyselyyn vastasi 188 
maahanmuutt ajaa ja se sisälsi seuraavat osa-alueet: kotoutuminen yleisesti , 
kielitaito ja kielen merkitys, suomen ja ruotsin kielen opetus, viihtyminen 
Suomessa, kokemus turvallisuuden tunteesta, syrjintäkokemusten yleisyys ja 
kahdensuuntainen integraati o, osallistuminen ja vapaa-aika, kokemus palve-
luista ja viranomaisista sekä koulutukseen pääsy. Barometrin mukaan tär-
keimmät kotoutumista edistävät tekijät olivat työ, turvallisuus sekä suomen 
ja ruotsin kielitaito ja kielikurssit.

 
Sisäasiainministeriön asett aman selvityshenkilön Pentti   Arajärven vuonna • 
2009 julkaistu selvitys Maahanmuutt ajien työllistyminen ja kannusti nloukut, 
jossa taustoitetaan maahanmuutt ajien korkean tyött ömyyden taustoja ja esi-
tetään toimenpiteitä maahanmuutt ajien yhteiskuntaan ja työhön sitoutumi-
sen vahvistamiseksi. Selvityksen toimenpide-ehdotuksissa painott uvat kou-
lutuksen kehitt äminen, ruotsin ja suomen taidon opett aminen, ammati llisen 
pätevyyden saavutt aminen, arvioinnin tehostaminen sekä kotoutumissuun-
nitelman laadinnan ja vaikutt avuuden nopeutt aminen ja parantaminen.

Työministeriön vuonna 2007 julkaisema • Kotoutt amisen vaikutt avuus ja 
mitt aaminen -projekti n loppuraportti  , jossa esitetään väline kotoutumisen 
poikkihallinnollisen johtamisen ja kehitt ämisen sekä maahanmuutt opoliitti  -
sen ohjelman seurantaan. Seurantaväline perustui Accenturen kehitt ämään 
Public Service Value menetelmään. Projekti n analyysien mukaan arvioinnissa 
nousi esiin kuusi vaikutt avuuden ja kustannusvaikutt avuuden kehityksen  te-
kijää: laadukkaat kotoutumissuunnitelmat, maahanmuutt ajien huomioimi-
nen kunti en palvelukehityksessä, kaikkien maahanmuutt ajien kotoutuminen  
(esimerkiksi kielikoulutuksen tarjonta) kotoutumisen poikkihallinnollinen 
koordinointi  ja seuranta, kotoutt amislainsäädännön tarkennus työperustei-
sen maahanmuuton tarpeisiin sekä maahanmuutt ajien ja kantaväestön vuo-
rovaikutuksen tukeminen.
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Työministeriön vuonna 2005 toteutt ama • Maahanmuutt ajien kotoutumiskou-
lutuksen arviointi , jossa arvioiti in maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutuksen 
toimeenpanoa, tuloksellisuutt a ja vaikutt avuutt a. Arvioinnin kohteena olivat 
kotoutt amislain piirissä oleville maahanmuutt ajille järjestett ävä työvoima-
poliitti  nen maahanmuutt ajakoulutus, työvoimakoulutukseen rinnastett ava-
na koulutuksena hankitt ava omaehtoinen kotoutumiskoulutus sekä amma-
ti lliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. Arvioinnissa tarkastelti in 
koulutuksen tasoa, opetussuunnitelmien mukaista toteutusta, koulutuksen 
vaikutuksia suhteessa kotoutumissuunnitelmissa esitett yihin tavoitt eisiin, si-
joitt umista jatko-, täydennys- tai ammati lliseen koulutukseen tai työelämään 
sekä muuta vaikutt avuutt a. Arvioinnin mukaan koulutt ajat, koulutett avat ja 
viranomaiset piti vät kotoutumiskoulutusta merkitt ävänä tekijänä kielitaidon 
ja työelämävalmiuksien lisäämisessä sekä integraati on vahvistamisessa. Ke-
hitt ämiskohteiksi nousivat kotoutumiskoulutusjärjestelmän ja sen hallinnon 
selkeys, koulutuksen kytkeminen osaksi yleissivistävää koulutusta, koulu-
tuksen resurssien vakautt aminen sekä myös koulutt ajien pääsy kotoutumis-
suunnitelmiin. Lisäksi huomiota kiinnitetti  in koulutuksen ja työelämäyhteyk-
sien ti ivistämiseen.

Selvityksissä nousee monipuolisesti  esiin sekä hallintoon ett ä koulutukseen liit-
tyviä kehitt ämiskohteita, joita tässäkin kehitt ämissuunnitelmassa painotetaan. 
Näistä keskeisiä myös tämän kehitt ämissuunnitelman kannalta ovat kotoutumis-
suunnitelman avoimuuden ja merkitt ävyyden lisääminen, poikkihallinnollisen 
tai moniammati llisen yhteistyön kehitt äminen sekä osallisuuden lisääminen. Li-
säksi opetuksen tukitoimien tärkeys sekä kielitaidon ett ä opiskelutaitojen kehit-
tymisen tukemisessa nousee esiin.

Kotoutt amisen ja etnisten suhteiden seuranta ja indikaatt orit
Kotoutt amisen ja etnisten suhteiden seurannan ja indikaatt oreiden kehitt ämis-
hanke on sisäasiainministeriön maahanmuutt o-osaston kotoutt amisyksikön 
koordinoima hanke, johon on myönnett y EU:n kotoutt amisrahaston osarahoitus 
vuosille 2009 ja 2010. Hankkeen tavoitt eena on kehitt ää kotoutt amisen, kotou-
tumisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmää tukeva palvelutarjontaky-
sely sekä indikaatt oreita. Niiden avulla voidaan luotett avasti  arvioida kotoutu-
mista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen tarjontaa, saatavuutt a 
ja laatua sekä kotoutt amisen vaikutt avuutt a, kotoutumista ja etnisiä suhteita. 
Hankkeessa on laaditt u indikaatt orit sekä toteutett u vuonna 2010 indikaatt orien 
mukainen kuntakysely. 
 Hankkeen esityksessä on 30 indikaatt oria, joiden seurannan tulee perus-
tua olemassa oleviin ti etolähteisiin ja tarvitt aessa niiden edelleen kehitt ämiseen. 
Ehdotetut indikaatt orit liitt yvät julkiseen palvelujärjestelmään, kielitaitoon, kou-
lutukseen ja osaamiseen, sosio-ekonomiseen hyvinvointi in, terveyteen, kanta-
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väestön ja maahanmuutt ajien välisiin asenteisiin, osallistumiseen työmarkki-
noilla, osallistumiseen yhteiskuntaan, turvallisuuteen, syrjimätt ömyyteen sekä 
maahanmuutt ajien kotoutumiseen.
 Hankkeessa ei ole vielä päädytt y esitt ämään, miten indikaatt oreiden seu-
ranta ja TE-toimistoille ja kunnille suunnatut palvelukyselyt jatkossa huomioi-
daan. Hankkeessa tehty työ ja sen yhteys aikuisten kotoutumiskoulutuksen sekä 
Osallisena Suomessa -hankkeen kokeilujen arviointi in ja seurantaan on tärkeää 
huomioida arvioinnin ja seurannan suunnitt elussa ja toteutuksessa.   

6.2 Koulutuksen arvioinnin ja seurannan periaatt eet

Laadun arviointi  ja seuranta on keskeinen osa kaiken maahanmuutt ajien koulu-
tuksen ohjausta, johtamista ja kehitt ämistä. Parhaimmillaan laatutyö nivoutuu 
osaksi päivitt äistä toimintaa ja on kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Laadun 
arvioinnin ja seurannan tehtävänä on edistää kotoutumisstrategian ja koulutuk-
selle asetett ujen tavoitt eiden toteutumista sekä seurata ja kehitt ää koulutuksen 
laatua. Laadun arvioinnilla ja seurannalla kerätään seuranta-, palaute- ja arvioin-
ti ti etoa mikro- ja makrotason toiminnasta ja tuloksista. Laatutyön tavoitt eena 
on, ett ä laadunvarmistuksesta ja sen seurannasta tulee osa koulutuksen makro- 
ja mikrotason ohjausta, jolla vahvistetaan toimijoiden osaamista ja kehitetään 
toimintaa sekä kansallisten ett ä kansainvälisten vaati musten mukaisesti . Maa-
hanmuutt ajien koulutuksen laatu, kuten ti etysti  minkä tahansa koulutuksen, on 
kokonaisuus, joka rakentuu useista eri osatekijöistä kuvion 16 mukaisesti . Tässä 
koulutuksen makrotasolla (ulkokehä) tarkoitetaan hallinnollista ja taloudellista 
toimintaa, joka liitt yy koulutukseen ohjautumiseen sekä koulutuksen hankin-
taan, resursointi in ja vaikutt avuuteen. Mikrotasolla (sisäkehä) viitataan puoles-
taan itse koulutukseen eli sen suunnitt eluun, toteutukseen, kehitt ämiseen ja 
arviointi in.
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KUVIO 16. Koulutuksen makro- ja mikrotason laatu.

Kotoutumiskoulutuksen makrotason tavoitt eena voidaan pitää pyrkimystä ko-
toutt aa maahanmuutt ajat mahdollisimman nopeasti  ja kokonaisedullisin kus-
tannuksin. Mikrotason prosesseihin puolestaan kuuluvat opetusti lanteet, ope-
tustehtävät ja opiskelijan työskentely. Kun laatua arvioidaan ja sitä seurataan, 
on tärkeä huomioida nämä molemmat tasot ja vältt ää niiden sekoitt amista toi-
siinsa.
 Kun punnitaan koulutuksen laadun arvioinnin ja seurannan mielekkyyt-
tä, on mieti tt ävä, millaisia mitt areita ja indikaatt oreita käytetään ja mitä niillä 
seurataan. Pureutuvatko käytetyt mitt arit maahanmuutt ajille ja sidosryhmille 
itselleen tärkeisiin asioihin ja ohjaavatko mitt arit henkilöstöä toimimaan oikein? 
Missä määrin ne toisaalta kehitt ävät koulutuspoliti ikkaa sekä alueellista koulu-
tustoimintaa, ja toisaalta koulutt ajien ja ohjaajien työtä ja sitä kautt a edelleen 
kotoutumisen edellytyksiä? Hyvin laaditt ujen mitt areiden tulee tämän lisäksi 
luoda vankka ja relevantti   pohja päätöksenteolle ja tulevaisuuden toiminnan 
ohjaamiselle ja kehitt ämiselle. Arvioinnin vaikutt avuuden kannalta on keskeistä, 
ett ä arvioinnista ja seurannasta saatua ti etoa levitetään ja hyödynnetään toi-
minnan laadun parantamiseksi ja kehitt ämiseksi. 
 Kuviossa 17 on kuvatt u kotoutumiskoulutuksen arvioinnin ja seurannan 
kohteita makro- ja mikrotasolla. Tässä ne havainnollistavat laadunvarmistuksen 
kannalta keskeisiä elementt ejä. Sekä arvioinnin ja seurannan kohteita ett ä laadun-
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varmistusmenett elyitä muotoilee ja konkreti soi edelleen arvioinnista ja seuran-
nasta vastaava taho. 

KUVIO 17. Kotoutumiskoulutuksen arvioinnin ja seurannan kohteet.

Arvioinnin ja seurannan tehtävänä on tuott aa ti etoa arviointi kysymyksiin, jotka 
pureutuvat toiminnan laadun kannalta keskeisiin seikkoihin. Taulukossa 3 on esi-
tett yjen linjausten pohjalta laaditt uja arviointi kriteereitä, joita voidaan soveltaa 
aikuisten kotoutumiskoulutuksen arvioinnissa ja seurannassa. 
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TAULUKKO 3. Aikuisten kotoutumiskoulutuksen arviointi - ja seurantakriteerit.

Makrotason kriteerit Mikrotason kriteerit

Maahanmuutt aja ohjautuu hyvin palve-• 
luihin,
ohjauspalvelut toimivat tarkoituksenmu-• 
kaisella tavalla,
moniammati llinen ja poikkihallinnollinen • 
yhteistyö on toimivaa,
toiminnan resursointi  on mitoitett u     • 
tavoitt eisiin, sisältöihin ja tuloksiin      
nähden tarkoituksenmukaisesti ,
toiminnasta kerätään palautett a ja hyö-• 
dynnetään sitä toiminnassa,
hyviksi osoitt autuneet käytänteet do-• 
kumentoidaan ja välitetään eteenpäin 
jalkautett avaksi.

Koulutuksen/toiminnan sisällöllä on • 
lisäarvoa ja se vastaa kehitt ämistavoit-
teita,
koulutuksen sisältö/toiminta vastaa sille • 
asetett uja tavoitt eita,
käytetyt työtavat, menetelmät ja mate-• 
riaalit sopivat hyvin tarkoitukseensa,
opiskelijat ovat vastuullisia toimijoita,• 
koulutt ajien ammati llista kehitt ymistä ja • 
osaamista tuetaan,
koulutuksesta/toiminnasta kerätään • 
palautett a ja sitä hyödynnetään toimin-
nassa,
koulutuksen/toiminnan sisältö ja sen • 
käytänteet ovat hyödynnett ävissä ja 
laajennett avissa muuallekin.

Liitt eeseen 3 on koott u Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämisryhmän laa-
ti mat kokeiluhankkeiden kriteerisuositukset, joita voidaan soveltaen hyödyntää 
myös kokeiluhankkeiden arvioinnissa ja seurannassa.

6.3 Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Kehitt ämisehdotusten lähtökohtana on, ett ä kotoutumiskoulutusta arvioidaan 
ja seurataan niin Osallisena Suomessa -hankkeen kokeilujen kuin aikuisten ko-
toutumiskoulutuksenkin osalta yleisemmin. Osallisena Suomessa -hankkeen 
kokeilujen arviointi  ja seuranta tarjoaa mahdollisuuden pilotoida arvioinnin 
ja seurannan toteutt amista sekä mahdollistaa prosessissa syntyneiden hy-
vien käytänteiden nivomisen osaksi kotoutumiskoulutuksen tulevaisuuden 
toimintaa. Kokeiluhankkeiden seuranta ja arviointi  osoitt aa toiminnan tasolla 
kotoutumiskoulutuksen kehitt ämishaasteita jatkossa ja konkreti soi kehitt ämis-
suunnitelmassa esitett yjä linjauksia. 
 Laajemmin koko aikuisten kotoutumiskoulutusta arvioidaan ja sitä seu-
rataan erikseen annett avan toimeksiannon pohjalta. Arvioinnissa ja seurannas-
sa pureudutaan sekä koulutuksen makro- ett ä mikrotason laatuun. Arvioinnin 
valmistutt ua voidaan suunnitella toimintaa eteenpäin konkreetti  semmin, koska 
voidaan hyödyntää saatua ti etoa. Koska aikuisten kotoutumiskoulutuksen laa-
tua ei ole aikaisemmin arvioitu, ti etoa koulutuksen toimivuudesta on vähän. 
Arvioinnin ja seurannan valmistutt ua asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on 
suunnitella kotoutumiskoulutuksen järjestäminen laadukkaasti  ja kustannus-
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tehokkaasti  siten, ett ä koulutuksen tarjonta, järjestäminen ja sisällöt vastaavat 
maahanmuutt ajien tarpeita ja tukevat kotoutumista. 

Arviointi  ja seuranta

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Seurataan ja arvioidaan hyvien arviointi käytänteiden mukaisesti .• 

aloite: SM• 
muut toimijat: TEM, OKM, OPH, ELY-keskukset, Osallisena Suomessa • 
-hankkeen seurantaryhmä tai erikseen asetett ava asiantunti jaryhmä, 
joka seuraa ja arvioi hankkeita niiden käynnistymisestä lähti en

Muut tukevat toimenpiteet
Luodaan kriteerit ja indikaatt orit kotoutumiskoulutuksen toteutuksen, • 
vaikutt avuuden  ja oppimistulosten arviointi in toimeksiannon pohjalta 
sekä arvioidaan koulutusta säännöllisesti .

aloite: SM ja TEM• 
muut toimijat: OPH, ELY-keskukset, koulutuksen arvioinnin asiantunti -• 
jat 

Aikuisten kotoutumiskoulutuksen arvioinnin ja seurannan suunnitt elus-• 
sa ja  toteutuksessa hyödynnetään Kotoutt amisen ja etnisten suhteiden 
seuranta ja indikaatt orit -hankkeessa tehtyä työtä.

aloite: SM• 
muut toimijat: TEM, OPH, ELY-keskukset, koulutuksen arvioinnin asian-• 
tunti jat 

Aikuisten kotoutumiskoulutuksen arvioinnin ja seurannan valmistutt ua • 
asetetaan työryhmä, joka laati i suunnitelman siitä, miten kotoutumiskou-
lutusta järjestett äisiin mahdollisimman laadukkaasti  ja kustannustehok-
kaasti .

aloite: SM• 
muut toimijat: TEM, OKM, OPH ja ELY-keskukset, koulutuksen arvioin-• 
nin asiantunti jat

Arvioinnin ja seurannan valmistutt ua järjestetään koulutuskokonaisuus, • 
jonka tavoitt eena on jalkautt aa hyviksi osoitt autuneet käytänteet osaksi 
kotoutumiskoulutusta ja mahdollisesti  lainsäädäntöä.

aloite: SM ja TEM• 
muut toimijat: OKM, OPH, arvioinnin ja seurannan toteutt aneet tahot, • 
koulutuksen asiantunti jat
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7.1 Opett ajien peruskoulutus

7.1.1 Opett ajakelpoisuudet

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati muksia käsitt elevässä asetuksessa 
(14.12.1998/986) on säädett y opetusta määritt elevien lakien, kuten perusope-
tuslain (628/1998), lukiolain (629/1998) ja ammati llisesta koulutuksesta anne-
tun lain (630/1998) opett ajien ja rehtorien kelpoisuusvaati muksista. Valtaosassa 
opett aja-aloista opett ajan kelpoisuuteen vaaditaan soveltuva ylempi korkeakou-
lututkinto ja vähintään 60 opintopisteen opett ajan pedagogiset opinnot sekä 
alakohtaisia opintoja tai työkokemusta. Rehtorien kelpoisuusvaati muksiin kuu-
luu yleisen opett ajakelpoisuuden lisäksi opetushallinnon tuntemus. 
 Lastentarhanopett ajan kelpoisuuteen vaaditaan alempi korkeakoulutut-
kinto. Esi- tai perusopetusta antavalla opett ajalla tulee olla koulun opetuskieles-
sä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Lukiokoulutuksessa opett ajan tulee 
hallita opetuksessa käytett ävä kieli. Luokanopett ajan tutkintoon voi yhdistää 
aineenopett ajan kelpoisuuden opiskelemalla aineopinnot jostakin opetett avas-
ta aineesta. Aineenopett aja voi myös hankkia kaksoiskelpoisuuden suoritt amalla 
perusopetuksen oppiaineiden monialaiset opinnot. Ammati llisen ja aikuiskoulu-
tuksen opett ajakelpoisuus edellytt ää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa 
tai ammatti  korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen pedagogisia opin-
toja sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tehtävää vastaavalta alalta. 
 Opetushallituksen selvityksen (Kumpulainen 2008) mukaan opett ajien 
yleinen kelpoisuusti lanne peruskouluissa, lukioissa, ammati llisissa oppilaitoksis-
sa, ammati llisissa aikuiskoulutuskeskuksissa sekä vapaan sivistystyön oppilaitok-
sissa on melko hyvä. Esimerkiksi vastanneiden suomenkielisten perusopetuksen 
koulujen rehtoreista ja päätoimisista opett ajista 89,7 prosentti  a oli muodollises-
ti  kelpoisia hoitamaan tehtäväänsä. Ruotsinkielisten koulujen pätevyysaste oli 
jonkin verran matalampi eli 81,5 prosentti  a. Kaikista erityisluokanopett ajista ja 
erityisopett ajista 73,1 prosentti  a ja maahanmuutt ajien opett ajista 78,1 prosent-
ti a oli kelpoisia tehtävään. Sen sijaan sivutoimisista tunti opett ajista vain 27,3 
prosenti lla ja päätoimisista tunti opett ajista 66,6 prosenti lla oli alalle määritel-
ty opett ajankelpoisuus. Lukioiden kaikista opett ajista noin 94 prosentti  a sekä 
rehtoreista ja päätoimisista opett ajista noin 96 prosentti  a oli tehtäväänsä muo-
dollisesti  kelpoisia. Ammati llisen koulutuksen opett ajista noin 72 prosentti  a oli 
muodollisesti  kelpoisia hoitamaansa tehtävään.
 Maahanmuutt ajataustaisten oppilaiden kannalta on huolestutt avaa se, 
ett ä suuri määrä heidän opett ajistaan ei täytä kelpoisuusehtoja tai niitä ei ole 
määritelty. Opett ajat Suomessa 2008 -selvityksen mukaan perusopetukseen val-
mistavan opetuksen opett ajista muodollisesti  kelpoisia oli noin 76 prosentti  a. 
Muiden aineiden kelpoisuudet olivat huomatt avasti  alemmat. Esimerkiksi oman 
äidinkielen opett ajista 57,1 prosenti lta puutt ui kokonaan opett ajakelpoisuus. 
Uskonnon opett ajista vain 13 henkilöllä oli alalle vaaditt ava kelpoisuus. Maa-
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hanmuutt ajien ammati lliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa 
kelpoisuusehdot täytt yivät 68 prosenti lla ja kotoutumiskoulutuksessa 61 pro-
senti lla opett ajista. 
 Maahanmuutt ajataustaisten oppilaiden oman äidinkielen opett ajien kel-
poisuusehdot tulee määritellä. Tarvitaan oman äidinkielen opett ajan peruskou-
lutusta, joka voisi esimerkiksi koostua kaikille opett ajille yhteisistä sisällöistä, 
kuten koulutusjärjestelmään perehtymisestä, pedagogiikasta, opetussuunni-
telmista ja arvioinnista sekä oman äidinkielen opinnoista. Myös perusopetuk-
seen valmistavassa opetuksessa ja ammati lliseen koulutukseen valmistavassa 
koulutuksessa toimivien opett ajien kelpoisuus tulee määritellä. Peruskoulutus 
sisältäisi valmiuksia suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen, alkuopetuk-
seen, laaja-alaiseen erityisopetukseen sekä monikultt uurisen oppilaan kohtaa-
miseen.   
 Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä -opett ajan kelpoisuus tulee mää-
ritellä siten, ett ä se ott aa paremmin huomioon toisen kielen oppimisen asian-
tunti juuden. Nykyisin tätä oppimäärää opett avien kelpoisuusvaati mukset ovat 
samat kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opett ajilla, vaikka virat voidaan suunnata 
ti ett yyn tehtävänalaan ja edellytt ää sen vuoksi suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-opintoja. Myös luokanopettaja voi opettaa oppimäärää ilman lisäopintoja. 
Äidinkielen ja kirjallisuuden tai luokanopett ajan koulutus ei kuitenkaan riitt äväs-
ti  valmenna toisen kielen opetukseen, minkä alalla olevat opett ajat ovat itsekin 
todenneet aiemmissa selvityksissä (ks. esim. Taalas & Aalto 2007). Myös aikuis-
ten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutukseen ja luku- ja kirjoitustaidott omien 
opetukseen tulee määritellä opett ajakelpoisuudet.
 Maahanmuutt ajataustaisten opiskelijoiden mahdollisuuksia opett ajan-
koulutuksen saamiseksi tulisi parantaa niin yliopistoissa kuin ammati llisissa 
opett ajakorkeakouluissakin esimerkiksi lisäämällä pedagogisiin opintoihin val-
mistavaa koulutusta sekä kehitt ämällä opett ajankoulutuksessa kielellistä tukea  
(OKM 2007a). Lisäksi tulisi suunnata voimavaroja maahanmuutt ajataustaisten 
opett ajien tutkintojen täydentämiseen ja rinnastamiseen. 

7.1.2 Laadukkaan opett ajankoulutuksen kehitt ämishaasteet

Nykyti la
Opett ajankoulutusta annetaan Suomessa sekä yliopistoissa ett ä ammati llisissa 
opett ajakorkeakouluissa. Opett aja-aloja ovat muun muassa lastentarhanopett a-
ja, luokanopett aja, aineenopett aja, erityisopett aja tai oppilaan- ja opinto-ohjaa-
ja. Yhtä tai useampaa opett aja-alaa voi opiskella 11 yliopistossa. Ammati llisten 
aineiden opett ajilla tai alalle suuntaavilla sekä ammatti  korkeakoulun opett ajaksi 
tähtäävillä on mahdollisuus suoritt aa opett ajan pedagogiset opinnot viidessä 
ammati llisessa opett ajakorkeakoulussa.
 Suomalaista opett ajankoulutusta pidetään laadukkaana myös kansainvä-
lisesti  vertailtuna. Laadun mitt areina käytetään muun muassa sitä, ett ä opett a-
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jankoulutus houkutt elee lahjakkaimpia opiskelijoita alalle ja koulutusta tarjotaan 
korkea-asteella sekä sitä, ett ä tulevia opett ajia valmennetaan oman työnsä tut-
kijoiksi ja uusimman tutkimusti edon hyödyntäjiksi. Lisäksi opett ajankoulutuksen 
katsotaan edistävän opett ajan autonomiaa – itsenäistä vastuun ott amista ope-
tuksen suunnitt elusta ja toteutuksesta. (OKM 2007b.) Kansainväliset oppimistu-
losten vertailut, kuten PISA-tulosten tulkinnat, ovat niin ikään vahvistaneet käsi-
tystä siitä, ett ä suomalaisten oppilaiden menestyksen takana on muun muassa 
laadukas opett ajankoulutus. Tämä antaa hyvät edellytykset kehitt yä yhä parem-
maksi.
 Opett ajankoulutuksen arvioinneissa on nostett u esille myös heikkouksia 
ja jatkuvia kehitt ämistarpeita (ks. esim. OKM 2007b). Tällaisia on muun muassa 
opett ajankoulutuksen hidas reagointi  yhteiskunnan muutokseen, kuten kasva-
vaan monikultt uurisuuteen. Opett ajankoulutuksessa tulisi myös enti stä akti ivi-
semmin valmentaa lasten ja nuorten parissa työskenteleviä opett ajia toimimaan 
yhteistyössä kodin ja muiden lähiyhteisöjen kanssa sekä saada paremmat val-
miudet käsitellä oppimisvaikeuksia. Nämä kehitt ämiskohteet nähti in keskeisinä 
myös opett ajankoulutuksen asiantunti joiden kuulemisissa.
 Opett ajan työnkuva on muutt unut vuosikymmenien aikana, ja yhä useam-
min on esillä se, ett ä opett ajan olisi osatt ava olla sekä yleisosaaja ett ä omaan 
alaan syvällisesti  vihkiytynyt asiantunti ja. Tämä asiantunti juuden näkemys ei ole 
vieras muissakaan asiantunti ja-ammateissa. Opett ajan ammatti   edellytt ää siis 
kykyä uudistua ja arvioida kriitti  sesti  omaa työympäristöä ja sen tarjoamia mah-
dollisuuksia oppimiselle.

Monikultt uurisuuteen valmistavat opinnot opett ajankoulutuslaitoksissa 
Opetusministeriön julkaiseman Opett ajankoulutus 2020 -selvityksen (OKM 
2007b) mukaan opett ajankoulutuksen on paremmin vastatt ava muutt uvan yh-
teiskunnan ja erityisesti  kasvavan maahanmuutt ajaväestön koulutustarpeisiin. 
Kaikkien opett ajien valmiuksia kohdata monikultt uurisuus vahvistett aisiin. Tämä 
tarkoitt aa käytännössä sitä, ett ä monikultt uurisuusopinnot ovat osa opetussuun-
nitelmaa niin teoriaopinnoissa kuin opetusharjoitt elussakin. Lisäksi Opett ajan-
koulutus 2020 -selvityksessä suositetaan, ett ä jotkut yliopistot voisivat erikois-
tua monikultt uurisuuteen keskitt yviin maisteriohjelmiin. Monikultt uurisuuden 
edistäminen edellytt ää moniti eteistä yhteistyötä. Samassa selvityksessä näh-
dään myös tärkeänä, ett ä kouluissa on oppilaiden äidinkieliä puhuvia opett ajia. 
Myös maahanmuutt ajataustaisten opett ajien koulutusta esitetään lisätt äväksi. 
Samalla suositetaan, ett ä heidän opett ajankoulutuksessaan panostett aisiin ny-
kyistä enemmän suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. Opett ajankoulutuksen 
asiantunti joiden kuulemisessa näkemykset olivat samansuuntaisia.
 Monikultt uurisuustaitoihin liitt yvät tavoitt eet ja suositukset toteutuvat 
opett ajankoulutusta antavissa oppilaitoksissa eri tavoin. Esimerkiksi Helsingin 
yliopistossa on mahdollista opiskella perinteisten luokanopett ajan ja lastentar-
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hanopett ajan koulutuksen lisäksi monikultt uurisessa luokanopett ajan tai lasten-
tarhanopett ajan koulutuksessa. Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa on mah-
dollista valita monikultt uuriseen opetukseen painott uva opintokokonaisuus. 
Tampereen yliopistossa on lisäksi tarjolla maahanmuutt ajataustaisille opiske-
lijoille suunnatt ua opett ajankoulutusta. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa verkossa 
opiskeltavan opintokokonaisuuden kultt uurienvälisestä viesti nnästä. Turun yli-
opiston luokanopett ajakoulutuksessa monikultt uurisen luokan opett amiseen 
liitt yviä teemoja on integroitu monialaisiin opintoihin. Myös esimerkiksi Helsin-
gin yliopiston koulutuskeskus Palmeniassa on tarjolla maahanmuutt ajataustaisil-
le opett ajille pedagogisiin opintoihin valmentavaa koulutusta, jonka laajuus on 
40 opintopistett ä. Lisäksi monissa oppilaitoksissa on tarjolla yksitt äisiä, yleensä 
valinnaisia, eri tavoin monikultt uurisuuteen liitt yviä kursseja.
 Monikultt uurisuusopintoihin liitt yy kiinteästi  myös harjoitt elu. Turun nor-
maalikoulu on yksi hyvä esimerkki tällaisesta oppilaitoksesta. Kaiken kaikkiaan 
harjoitt elumahdollisuudet ovat paremmat paikkakunnilla, joissa on enemmän 
maahanmuutt ajataustaisia oppilaita. Harjoitt elua on mahdollista toteutt aa myös 
muualla kuin esimerkiksi normaalikouluissa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa 
opiskelijat ovat voineet harjoitella kouluissa, joissa on runsaasti  maahanmuutt a-
jataustaisia oppilaita. Opiskelijat ovat myös harjoitelleet aikuisten maahanmuut-
tajien kotoutumiskoulutuksessa, mikä osaltaan antaa perspekti ivin esimerkiksi 
suomi toisena kielenä -opett ajan monipuoliseen työhön. 
 Ammati llisissa opett ajakorkeakouluissa ammati llisen opett ajan peda-
gogiset opinnot voi suoritt aa työn ohessa monimuoto-opetuksena. Hämeen 
ammatti  korkeakoulussa yhtenä suuntautumisvaihtoehtona opinnoissa on mo-
nikultt uurisuuteen suuntautunut opett ajankoulutus. Ryhmä sopii sekä maahan-
muutt ajia opett aville suomalaisille ett ä opett ajan työstä kiinnostuneille maahan-
muutt ajille. Muissa ammatti  korkeakouluissa vastaavaa mahdollisuutt a ei ole. 
Suurimmassa osassa ammati llisista opett ajakorkeakouluista tarjotaan kuitenkin 
yksitt äisiä pakollisia tai valinnaisia monikultt uurisuussisältöisiä kursseja, opet-
tajakorkeakouluissa on myös erillisiä erityisesti  maahanmuutt ajille suunnatt uja 
opett ajakoulutuksia, jotka ovat yleensä englanninkielisiä. Lisäksi opiskelijoilla on 
koulutukseen kuuluvissa harjoitt eluissa ja kehitt ämishankkeissa mahdollisuus 
suuntautua monikultt uurisuuteen. 
 Kaikissa yliopistoissa, joissa voi opiskella äidinkielen ja kirjallisuuden 
opett ajaksi, voi suoritt aa myös suomi toisena kielenä -opintoja. Jyväskylän ja 
Helsingin yliopistoissa voi opiskella lisäksi suomi toisena ja vieraana kielenä 
-opett ajaopintoja joko osana äidinkielen ja kirjallisuuden opett ajan tutkintoa tai 
erillisinä opintokokonaisuuksina. Ne antavat valmiuksia erityisesti  suomen kie-
len opett amiseen maahanmuutt ajille. Erilliset suomi toisena ja vieraana kiele-
nä -perusopinnot on tarkoitett u kaikille maahanmuutt ajia työssään kohtaaville. 
Erilliset aineopinnot taas on tarkoitett u opett ajille, jotka jo opett avat suomea 
toisena kielenä. Ruotsi toisena kielenä -perus- tai aineopintoja ei ole toistaiseksi 
mahdollista suoritt aa, mutt a Åbo Akademi tarjoaa kaksi valinnaista svenska som 



138

ASIANTUNTIJOIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

andraspråk -kurssia, joista toinen sijoitt uu aineopintoihin ja toinen syventäviin 
opintoihin. Opett ajankoulutusta maahanmuutt ajan omaan äidinkieleen ei joi-
takin yksitt äisiä täydennyskoulutuskursseja (esim. Opetusalan koulutuskeskus 
Educoden kursseja) lukuun ott amatt a ole tarjolla. 

Opett ajien moniammati llisen yhteistyön kehitt äminen
Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämissuunnitelmassa korostuu moniam-
mati llinen yhteistyö. Tämä koskee myös opett ajien työtä. Opett ajankoulutusta 
kriti soidaan siitä, ett ä se on lokeroivaa ja korostaa rajoja eri opett aja-alojen vä-
lillä. Tämä näkyy muun muassa rakenteissa: miten luokanopett aja- tai aineen-
opett ajaopinnot hallinnollisesti  toteutetaan ja kuinka paljon ja millaisia yhteisiä 
opintoja eri opett aja-aloilla on opett ajankoulutuksessa. 
 Opett ajankoulutuksen asiantunti joiden mukaan opett ajankoulutus on 
edelleen varsin yksilölähtöistä ja yhteistyö jää taka-alalle. Tätä näkemystä tukee 
myös opett ajankoulutuksen seuranta- ja arviointi tutkimus (Piesanen ym. 2006). 
Ilmiöpohjaiseen oppimiseen, jossa otetaan haltuun laajempia kokonaisuuksia, 
sekä oppiaineiden integrointi in liitt yvät haasteet ovat suuria. Opett ajankoulu-
tuksen tulisi rakentaa jatkumoja, jotka läpäisisivät lapsen, nuoren ja aikuisen 
oppimispolun nivelvaiheet. Jatkumoiden pitäisi siis kulkea varhaiskasvatuksesta 
esiopetuksen ja perusopetukseen, toiselle asteelle ja aikuiskoulutukseen. 
 Opett ajankoulutuksen jatkumoon liitt yvät myös opiskelijoiden mahdol-
lisuudet tehdä opintoja yli opett aja-alojen. Esimerkiksi aineenopett ajien olisi 
hyvä perehtyä alkuluokkien opetukseen. Myös luokanopett ajille tulisi tarjota 
mahdollisuus äidinkielen opintojen lisäksi suomi tai ruotsi toisena kielenä -opin-
toihin. Lisäksi kaikessa opett ajankoulutuksessa tulisi antaa valmiuksia opett aa 
toisen kielen oppijoita. 
 Nykyinen melko segmentoitunut koulutus tukee toimintatapaa, jossa 
opett ajat voivat työskennellä itsenäisesti  oman luokkansa tai oppiaineensa ke-
hitt ämisessä. Asiantunti joiden kuulemisten mukaan tällaista toimintakultt uuria 
pitäisi pystyä ravistelemaan. Esimerkiksi maahanmuutt ajataustaiset oppilaat 
eivät ole vain ti etyn opett aja-alan arkea. Opett ajaopiskelijoita tulisi valmentaa 
myös siihen, ett ei mikään oppiaine, kuten äidinkieli ja kirjallisuus, ole vain kanta-
väestölle suunnatt ua ja ett ä eetti  nen ja laadukas opett ajantyö edellytt ää yhteis-
työtä koko pedagogisen yhteisön kanssa. 

7.2 Neuvonnan ja ohjauksen asiantunti joiden peruskoulutus

Ohjausta ja neuvontaa annetaan monissa organisaati oissa, joissa on eri ammatti  -
nimikkeillä ja koulutustaustoilla toimivia työntekijöitä. Sosiaalitoimessa työsken-
telee muun muassa sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Sosiaalityöntekijät 
voivat toimia sosiaalitoimistojen lisäksi esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolois-
sa ja sairaaloissa. Laissa sosiaalihuollon ammati llisen henkilöstön kelpoisuus-
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vaati muksista (272/2005) säädetään, ett ä sosiaalityöntekijältä vaaditaan ylempi 
korkeakoulututkinto, johon sisältyy pääainett a vastaavat sosiaalityön opinnot. 
Sosiaalityön koulutukseen ei ole kovin pitkään sisältynyt monikultt uurisuusopin-
toja (ks. esim. Anis 2008), ja niitä on kohtalaisen vähän tälläkin hetkellä. Esimer-
kiksi Helsingin ja Tampereen yliopiston vaati muksissa monikultt uurista sosiaali-
työtä on muutaman opintopisteen verran.
 Sosiaaliohjaajaksi voi koulutt autua ammatti  korkeakouluissa tekemällä so-
siaali- ja terveysalan ammatti  korkeakoulututkinnon, joka oikeutt aa toimimaan 
joko sosionomina tai kuntoutuksen ohjaajana. Ammatti  korkeakoulujen sosiono-
miopintojen vaati muksissa on hyvin vaihteleva määrä opintoja, jotka ott aisivat 
huomioon maahanmuutt ajataustaiset asiakkaat.
 Työ- ja elinkeinotoimistojen sekä työpalvelukeskusten työvoimaneu-
vojien ja -ohjaajien sekä EURES-neuvojien toimiin ei ole täsmällisiä koulutus-
vaati muksia, mutt a useimmilla työntekijöillä on alempi tai ylempi korkeakou-
lututkinto. Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa laajuudeltaan 6,5 opintopisteen 
työvoimaneuvojan peruskoulutuksen, joka koostuu neljästä moduulista. Mo-
duulit koostuvat lähijaksoista ja etätyöskentelystä, joissa käsitellään muun mu-
assa työvoimapalveluja ja tyött ömyysturvaa koskevia sisältöjä. Opiskelijalla tulee 
olla työyhteisöstään mentori, jonka kanssa hän koulutuksen aikana voi syventyä 
asiakastyöhön. Joidenkin suurempien TE-toimistojen ammati nvalintapsykologit 
ovat myös erikoistuneet maahanmuutt ajien palveluihin. Suhteellisen pieni osa 
ammati nvalinta- ja urasuunnitt elupalvelujen asiakkaista on kuitenkin edelleen 
maahanmuutt ajia, ja psykologit tarvitsisivatkin lisää monikultt uurisuuteen liitt y-
vää koulutusta. 
 Oppilaan- ja opinto-ohjaajan koulutus pätevöitt ää työskentelemään pe-
ruskouluissa, lukioissa, ammati llisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Opin-
to-ohjaajaksi voi koulutt autua tekemällä kasvatusti eteen maisterin tutkinnon, 
joka sisältää opinto-ohjauksen oppisisältöjä, tai suoritt amalla ylemmän korkea-
koulututkinnon, opett ajan pedagogiset opinnot sekä opinto-ohjaajien erilliset 
60 opintopisteen laajuiset opinnot. Joissakin yliopistoissa voi suoritt aa myös oh-
jausalan maisteriohjelman. Ammati llisen koulutuksen opinto-ohjaajalta edelly-
tetään ammati llisen opett ajan kelpoisuutt a sekä opinto-ohjaajan erillisiä opinto-
ja. Opinto-ohjaajan opinnoissa on vaihteleva määrä opintoja, jotka valmentavat 
erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen. 
 Monikultt uurisuusopintoja on viime vuosina jossain määrin lisätt y opin-
tovaati muksiin, mutt a näytt ää edelleen siltä, ett ä niitä ei tarjota kaikissa ohjauk-
sen ja neuvonnan asiantunti joiden peruskoulutuksissa. Yksitt äiset kurssit eivät 
riitä takaamaan monikultt uurisuusosaamista, joka tulisi nähdä olennaisena osa-
na ammatti  taitoa – ei erillisenä sisältönä. Lisäksi opiskelijoiden asenteet moni-
kultt uurisuusopintoja kohtaan vaihtelevat, minkä vuoksi niiden rooli osana am-
mati llisia opintoja ja asennekasvatusta on erityisen tärkeä. Ne saatetaan kokea 
turhiksi, jos maahanmuutt aja-asiakkaiden kanssa työskentely nähdään kapeasti  
koskevan vain ti ett yjä ammatti  ryhmiä tai työyhteisön ti ett yjä työntekijöitä. 
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 Suuri osa tällä hetkellä työskentelevistä neuvonnan ja ohjauksen asiantun-
ti joista on kartutt anut osaamistaan työkokemuksen kautt a. Tämän kokemuksen 
hyödyntäminen ohjaajien ja neuvojien peruskoulutuksessa ja sen kehitt ämises-
sä on tärkeää, mutt a kokeneetkin asiantunti jat tarvitsevat täydennyskoulutusta 
pystyäkseen kehitt ymään työssään. 

7.3 Asiantunti joiden täydennyskoulutus

7.3.1 Nykyti la

Täydennyskoulutus voi olla henkilön itselleen hankkimaa omaehtoista koulutus-
ta tai työnantajan tukemaa, järjestämää tai hankkimaa henkilöstökoulutusta. 
Sosiaalialan täydennyskoulutusta tarjoavat esimerkiksi ammatti  korkeakoulut, 
työantajat (esim. kunnat) ja yliopistot. Työvoimaneuvojat ja -ohjaajat voivat saa-
da täydennyskoulutusta esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön ja sisäasiainmi-
nisteriön, ELY-keskusten sekä koulutus- ja kehitt ämiskeskus Salmian tarjoamissa 
koulutuksissa. Monikultt uurista osaamista voi kehitt ää muun muassa ammati lli-
sissa erikoistumisopinnoissa, joita tarjoavat ammatti  korkeakoulut.
 Opett ajien täydennyskoulutusta tarjoavat työnantajat, Opetushallitus, 
täydennyskoulutuskeskukset, opett ajajärjestöt ja useat hankkeet. Valti o rahoit-
taa opetustoimen henkilöstön koulutusta ammatti  korkeakoulujen ja yliopistojen 
opett ajia lukuun ott amatt a. (OKM 2006.) Valtaosa opetushenkilöstön täyden-
nyskoulutuksen rahoituksesta kanavoidaan Opetushallituksesta. Vuositt ainen 
rahoitus on noin 10 miljoonaa euroa. Yhtenä täydennyskoulutuksen painopis-
teenä on monikultt uurisuus ja vieraskielinen oppiminen. Opetushallituksen ra-
hoitt amaan opetustoimen henkilöstökoulutukseen osallistuu vuositt ain runsaat 
15 000 henkilöä. Vastuu opett ajien täydennyskoulutuksesta on opett ajilla itsel-
lään ja heidän työnantajillaan. 
 Täydennyskoulutus ei koske vain yksitt äisen työntekijän, vaan myös työ-
yhteisön kehitt ämistä. Omat vaati muksensa tähän tuo jatkuvasti  muutt uva ym-
päristö, johon koulutuksenkin toimintakultt uureineen tulisi reagoida siten, ett ä 
ollaan ti etoisia muutoksista ja pystytään tarjoamaan valmiuksia elinikäiseen op-
pimiseen. Esimerkiksi opett ajien osalta kyse on niin ti eto- ja oppimiskäsityksistä 
kuin pedagogisten ja yhteisöllisten toimintakultt uurienkin muutoksista, mikä voi 
olla pitkä ja sukupolvet ylitt ävä prosessi. 
 Peruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tulisi muodostaa yhtenäinen 
jatkumo. Opett ajankoulutuksessa tähän on esitett y ratkaisuiksi muun muassa 
sitä, ett ä yliopistojen ja ammatti  korkeakoulujen opett ajakoulutuslaitokset ott ai-
sivat enti stä enemmän vastuuta opett ajien täydennyskoulutuksesta (esim. Pie-
sanen ym. 2007). Jatkumon toteutuminen edellytt ää täydennyskoulutukselta 
nykyistä systemaatti  sempaa tavoitt eellisuutt a ja suunnitelmallisuutt a sekä muu-
toskykyä (esim. Syrjäläinen & Rajakalti o 2010). 
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 Vuoden 2008 selvityksen mukaan noin 70 prosentti  a perusopetuksen ja 
toisen asteen opett ajista ja 55 prosentti  a vapaan sivistystyön opett ajista osal-
listui täydennyskoulutukseen. Osallistujista akti ivisimpia olivat muun muassa 
rehtorit ja erityisopett ajat. Oppilaitosjohdon koulutustarpeeseen onkin viime 
vuosina kiinnitett y erityisesti  huomiota (OKM 2006). Kaiken kaikkiaan osallistu-
minen täydennyskoulutukseen on kuitenkin vähentynyt, vaikka tavoite on ollut 
päinvastainen. Syitä ovat muun muassa oppilaitoksessa koett u kiire, sijaisongel-
mat, vähäinen koulutustarjonta alueella, pitkät välimatkat koulutukseen sekä 
se, ett ä koulutus ei ole vastannut opett ajien tarpeita. (Kumpulainen 2008.) 
 Nykyinen opett ajille suunnatt u täydennyskoulutustarjonta on melko mo-
nipuolista ja sitä toteutetaan jossakin määrin vaihtoehtoisin tavoin – varsinkin 
uusimmissa hankkeissa. Toteutuksen lähtökohtana voi olla tavoitt einen opiskelu 
tai toiminta kehitt ämishankkeissa. Myös tärkeitä päivänmitt aisia ti edon välitt ä-
miseen tähtääviä koulutuksia järjestetään. Yliopistot ja ammatti  korkeakoulut 
tarjoavat täydennyskoulutusta jo työssä oleville opett ajille ja oppilaitosjohdolle. 
Ammatti  korkeakoulut puolestaan tarjoavat täydennyskoulutuskursseja moni-
kultt uurisesta pedagogiikasta, ja esimerkiksi Haaga-Helian ammati llisessa opet-
tajakorkeakoulussa toimii täydennyskoulutuksena Maahanmuutt ajataustaisten 
kanssa työskentelevän opetus- ja ohjaushenkilöstön kehitt ämishanke. Tam-
pereen ammati llinen opett ajakorkeakoulu järjestää Tampereen teknillisen yli-
opiston opett ajille täydennyskoulutusta, johon sisältyy monikultt uurisuusosio. 
TAOKK toteutt aa moninaisten oppijoiden osion teknillisten yliopistojen OTE-
hankkeeseen osallistuville opett ajille. Esimerkkinä täydennyskoulutuksesta, jota 
tarjotaan laajemmissa kehitt ämishankkeissa ja verkostoissa, on opetus- ja kult-
tuuriministeriön valtakunnallinen Osaava-hanke. Siinä pyritään saamaan oppi-
laitokset kehitt ämään henkilöstönsä osaamista kokonaisvaltaisesti . Ohjelmassa 
tarjotaan maksutonta täydennyskoulutusta, ja oppilaitokset voivat hakea erillis-
tä määrärahaa täydennyskoulutuksen järjestämiseen sekä koulutus- ja kehitt ä-
missuunnitelmien laati miseen. 
 Metropolialueen HERA-verkosto (Helsinki Internati oal Research Area) on 
korkeakoulujen muodostama verkosto, joka pyrkii alueelliseen kehitt ämiseen. 
Yksi osa-alue on korkeakoulujen henkilöstön monikultt uurisuusosaamisen ke-
hitt äminen. HERAn yhtenä tehtävänä on tuott aa korkeakoulujen henkilöstölle 
täydennyskoulutusta kultt uurienvälisestä viesti nnästä. HERA-verkosto on myös 
laati nut korkeakouluille kultt uurienvälisen osaamisen oppaan henkilöstökoulu-
tuksen suunnitt eluun. 
 Täydennyskoulutuksen suunnitt elussa ja resursoinnissa tulisi ott aa huo-
mioon myös opett ajankoulutt ajien tarpeet. Käytännössä opett ajankoulutt ajien 
täydennyskoulutuksen tulisi vastata heidän tarpeitaan ohjata opiskelijoita. Kou-
lutustarpeisiin vaikutt aa myös se, mitkä asiat määritellään opett ajan pedago-
gisten opintojen ydinsisällöiksi ja mitkä taas täydennyskoulutukseen kuuluviksi 
sisällöiksi. Opett ajankoulutt ajien kuulemisessa kansainvälinen toiminta ja maa-
hanmuutt ajataustainen henkilöstö nähti in erityisinä kehitt ymisen voimavaroina.
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 Opetus- ja kultt uuriministeriö on aiemmin tukenut opett ajankoulutt ajien 
täydennyskoulutusta kohdentamalla määrärahaa kehitt ämishankkeille. Määrä-
rahojen painopisteitä olivat vuosina 2001–2005 muun muassa maahanmuutt a-
jaopetus, esiopetus, erityisopetus, koulun kultt uurikasvatus ja ohjatun harjoit-
telun kehitt äminen. Opett ajankoulutuksen kehitt ämishankkeilta toivotti  in myös 
mahdollisimman laajaa yhteistyötä ainelaitosten, opett ajankoulutuslaitosten ja 
harjoitt elukoulujen kesken. Koska opett ajankoulutt ajat eivät voi olla pitkiä jak-
soja pois työstään eikä sijaisia ole voitu palkata, koulutus järjestetti  in tavallisesti  
seminaareina ja työpajoina, virtuaalikursseina, projekti töinä ja opintokäynteinä. 
Opetus- ja kultt uuriministeriön aiemmin rahoitt amasta opett ajankoulutt ajien 
täydennyskoulutuksesta on saatu pääosin hyvää palautett a. (OKM 2006.) Ny-
kyisin opetus- ja kultt uuriministeriö rahoitt aa yliopistojen opett ajakoulutt ajien 
täydennyskoulutusta, mikäli opett ajankoulutus kuuluu yliopistojen strategisiin 
painoalueisiin. 
 Ammati llisten opett ajakorkeakoulujen opett ajankoulutt ajien täydennys-
koulutus on ammatti  korkeakoulujen vastuulla, sillä opetus- ja kultt uuriministe-
riö ei tue ammati llisten opett ajakorkeakoulujen täydennyskoulutusta erillisillä 
määrärahoilla tai hankerahoituksella (OKM 2006). Opett ajankoulutt ajien täy-
dennyskoulutus oli vielä 2000-luvun alkupuolella melko vähäistä; täydennys-
koulutustarpeiden arviointi  ja koulutukseen hakeutuminen olivat riippuvaisia 
opett ajankoulutt ajien omasta akti ivisuudesta. Nykyisin ammati lliset opett a-
jakorkeakoulut järjestävät vuositt ain valtakunnalliset AOKK-päivät, joille koko 
henkilöstö voi osallistua pohti maan ammati llisen opett ajankoulutuksen teemo-
ja, mikä mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen.
 Yliopistot tarjoavat henkilöstölleen erilaajuisia yliopistopedagogisia opin-
toja sekä viesti ntään, johtamiseen ja teknisen osaamiseen suunnatt ua koulu-
tusta. Koulutus ei opett ajankoulutt ajien kuulemisen mukaan kuitenkaan kovin 
hyvin vastaa juuri opett ajankoulutt ajien tarpeita. Koulutuksen tulisi olla kohden-
netumpaa ja sen systemaatti  seen ja pitkäjänteiseen toteutt amiseen tulisi pa-
nostaa nykyistä enemmän. Yliopiston opett ajankoulutt ajat ovat kokeneet hyväk-
si käytänteeksi myös ti edekuntarajat ylitt ävän yhteistyön. 

7.3.2 Asiantunti joiden osaamisen kehitt ämisen haasteita 

Asiantunti juuden kehitt ämishaasteet liitt yvät koulutuksen järjestämistapoihin ja 
saavutett avuuteen sekä koulutuksen sisältöihin mutt a myös siihen, miten kou-
lutuksen kautt a vaikutetaan arvostuksiin, käsityksiin ja edelleen toimintakult-
tuurien muutt amiseen asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi. Lyhytkestoisesta 
(1–3 päivää) täydennyskoulutuksesta on pyritt y siirtymään pitempiin koulutus-
jaksoihin. Tästä huolimatt a koulutukset saatt avat keskitt yä liiaksi sirpalemai-
sen ti edon välitt ämiseen, tai pitempikin koulutusjakso on järjestett y niin, ett ä 
se koostuu lyhyistä asiantunti joiden esityksistä, jotka eivät muodosta toisiinsa 
kytkeytyvää kokonaisuutt a. Vaikka uuden ti edon saaminen on tärkeää, pitäisi 
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koulutuksissa päästä käytänteiden ja toimintakultt uurien kehitt ämiseen. Tämän 
vuoksi täydennyskoulutuksen tulisi olla enemmän koko yhteisön koulutt amista 
ja koulutuksen tulisi jalkautua nykyistä paremmin käytännön toimintaan. Tällai-
seen pyrkii esimerkiksi Osaava-hanke.
 Työntekijöiden mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen vaihte-
levat työpaikoitt ain ja alueitt ain, vaikka koulutusta on melko hyvin tarjolla. Kyse 
saatt aa olla resursseista, mutt a myös asenteista ja käsityksistä täydennyskoulu-
tuksen vaikutt avuudesta. Täydennyskoulutus näytt äisikin asiantunti ja-arvioiden 
mukaan tavoitt avan parhaiten ne henkilöt, jotka kehitt ävät itseään ja työtään jo 
ennestään. Keskeinen haaste on, miten täydennyskoulutuksen sisältöjä, järjes-
tämistä ja työtapoja kehitett äisiin siten, ett ä koulutus koett aisiin koko henkilös-
tön asiana ja se tavoitt aisi laajemmin toimijoita.
 Esimerkiksi koulutuskentän yhtenä ongelmana asiantunti jat pitävät toi-
mintakultt uurien hidasta muutosta, olipa kyse sitt en pedagogisista käytänteistä, 
oppilaitosten piiloarvostuksista tai ti etokäsityksistä. Myös sosiaalitoimessa ja 
työhallinnossa rakenteiden ja toimintakultt uurien tulee mukautua etniseen ja 
kultt uuriseen monimuotoisuuteen. Muutokseen tarvitaan vahvaa johtajuutt a 
ja laajaa ymmärrystä muutostarpeesta. Monikultt uurisuus ei voi olla vain muu-
taman akti ivisen toimijan vastuulla vaan se on koko yhteisön asia. Muutokset 
hyödytt ävät kaikkia – niin maahanmuutt ajataustaisia kuin kantasuomalaisiakin. 
Valti on ja kunti en viranomaisille sekä oppilaitoksillekin voisi olla hyväksi se, ett ä 
niissä toimisi enemmän maahanmuutt ajataustaisia työntekijöitä.
 Monikultt uurisuudesta puhutt aessa ja täydennyskoulutustarpeita kar-
toitett aessa on myös huomioitava se, ett ä vaihtelua voi olla alueellisesti  ja pai-
kallisesti . Tilanteet vaihtelevat sen mukaan, miten paljon maahanmuutt ajataus-
taisia asiakkaita, henkilökuntaa tai oppilaita on ja miten heidän tarpeensa on 
huomioitu toimintatavoissa. Vaikka maahanmuutt ajia ja etnisiä vähemmistöjä 
koskevat säädökset ovat muutt uneet, asenteiden ja käsitysten muutt uminen 
viranomaistyössä näytt ää olevan hidas prosessi (Pitkänen 2007). Erityistä huo-
miota tulee kiinnitt ää esimerkiksi rehtoreiden valmiuksiin johtaa yhteisöjä sekä 
pedagogisesti  ett ä hallinnollisesti . 
 Olipa kyse minkä tahansa viranomaisen työstä, suomalaisessa yhteiskun-
nassa vahvana perusoletuksena nähdään tasa-arvo ja lakiin perustuva toimin-
ta.  Tasa-arvo voi käytännössä toteutua kahdella tavalla: 1) kohdellaan kaikkia 
ihmisiä samalla tavalla tai 2) otetaan huomioon ihmisten väliset erot (Pitkänen 
2007). Tasa-arvoinen kohtelun määritt äminen käytännön työssä voi olla haas-
teellista. Jos eroja, esimerkiksi maahanmuutt ajuudesta johtuvia erityispiirteitä, 
ei huomioida, voi oikealta tuntuva toiminta johtaa epätasa-arvoisiin seurauksiin. 
Esimerkiksi sosiaalitoimen maahanmuutt ajatyössä kullakin sosiaaliohjaajalla tai 
sosiaalityöntekijällä voi olla oma alueensa ja kyseisellä alueella vaihteleva mää-
rä maahanmuutt ajataustaisia asiakkaita. Asiakkaiden määrissä ei kuitenkaan 
vältt ämätt ä huomioida sitä, ett ä asiointi  maahanmuutt ajataustaisen asiakkaan 
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kanssa voi viedä enemmän aikaa muun muassa tulkkityöskentelyn ja käsitt eiden 
avaamisen vuoksi. 
 Maahanmuutt ajat saatetaan kokea hankalina asiakkaina, jos heidän käy-
töksensä poikkeaa odotuksenmukaisista asiakassuhteista. Kohtaamisiin voi liit-
tyä myös pelkoa ja epävarmuutt a, mikä voi johtua kommunikaati ovaikeuksista, 
yhteisen kielen tai selkokielistämisen taidon puutt eesta. Myös ennakkoluuloisia 
asenteita puolin ja toisin voi ilmetä. Näihin odotuksiin, käsityksiin ja niiden poh-
jalta syntyviin toimintatapoihin pitäisi pystyä vaikutt amaan koulutuksen avulla. 
 Muutoksia hidastavat lisäksi työyhteisöjen hierarkkiset rakenteet ja tar-
kasti  rajatut ammatti  tonti t. Asiantunti joiden mukaan työntekijät pitäytyvät 
vahvasti  omissa työtehtävissään, mikä viitt aa sekä asenteisiin ett ä työyhteisön 
kultt uurisiin käytänteisiin. Tässä mielessä asiakaslähtöinen työ edellytt ää myös 
insti tuti onaalisia tai rakenteellisia muutoksia. Maahanmuutt ajien kanssa työs-
kentelevä voi myös kokea työnsä yksinäiseksi, jos hän ei saa tukea työhönsä yh-
teisöltä. Työn erityislaadun vuoksi vertaistuen ja työnohjauksen tarve on ilmei-
nen.

KUVIO 18. Kohti  monikultt uurista työyhteisöä.

Monikultt uurisen työyhteisön toteutumiseen vaikutt avat asiakkaiden lisäksi 
useat rakenteisiin ja käytänteisiin liitt yvät tekijät, kultt uuriset arvostukset ja kä-
sitykset sekä niitä kuvastavat ja ohjaavat dokumenti t ja materiaalit, kuten ope-
tussuunnitelmat tai sosiaalityön ohjeet (ks. kuvio 18). Etnosentrisyys, mono-
kultt uurisuus sekä opetuksen tai toimintatapojen yksipuolisuus ovat tyypillisesti  
muutoksen esteitä. Monikultt uurisen yhteisön syntyminen edellytt ää henkilö-
kunnan sitoutumista ja koulutt amista. Toiminnan ja käsitysten yhteys on tärkeä: 
ti etoisuuden lisääntyminen, asennemuutos ja edelleen käytänteiden muutt u-
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minen ovat pitkän prosessin tulos, mikä on huomioitava täydennyskoulutuksen 
suunnitt elussa ja toteutuksessa. 

7.3.3 Täydennyskoulutus Osallisena Suomessa -hankkeessa

Täydennyskoulutuksen tavoitt eena on Osallisena Suomessa -hankkeessa edistää 
kaikkien kotoutumispolkujen toimijoiden ammati llista osaamista siten, ett ä ko-
toutumisen edellytykset paranevat ja toimijoiden osaaminen kehitt yy. Esimer-
kiksi monikultt uurisuuden periaatt eet koskevat kaikkia kotoutumisen parissa 
työskenteleviä niin ohjauksen, koulutuksen kuin hallinnon alueenkin toimijoita. 
Näin ollen täydennyskoulutuksen suunnitt elussa on toimialueesta riippumatt a 
joitakin sisällöllisiä yhtymäkohti a, joskin koulutuksen toteutt amistavat voivat 
vaihdella ti lanteiden ja tarpeiden mukaan. Täydennyskoulutusta voidaan toteut-
taa esimerkiksi vertaismentorointi na, työnohjauksena, koko henkilökunnan 
kehitt ämishankkeena tai työyhteisön monimuoto-opetuksena, jossa vuorott e-
levat yhteiset kontakti jaksot ja oman työn kehitt ämiseen liitt yvät toimintajaksot. 
Kuviossa 19 esitellään ti ivistäen eri toimijoiden (opett ajien sekä ohjauksen ja 
neuvonnan asiantunti joiden) täydennyskoulutustarpeita kehitt ämissuunnitel-
man linjausten mukaisesti .

KUVIO 19. Täydennyskoulutuksen sisältöjä kehitt ämissuunnitelman linjausten mukaisesti .

Monikultt uurisuustaitoihin kuuluvat moniarvoisuutt a tukevat toimintatavat ja 
käytänteet, viesti ntä- ja vuorovaikutustaidot sekä johtamisen ja yhteisöllisen 
kehitt ämisen taidot. Toimintatavoilla ja käytänteillä tarkoitetaan työntekijän val-
miuksia ti etää ja ymmärtää kultt uurieroja ja niiden seurauksia sekä taitoa toimia 
monikultt uuristen periaatt eiden mukaisesti  siten, ett ä hän tukee maahanmuut-
tajan oma-aloitt eisuutt a ja akti ivisuutt a yhteisön jäsenenä.
 Toimintatapojen ja käytänteiden toimivuutt a arvioitaessa ja niitä kehi-
tett äessä kiinnitetään huomiota työyhteisössä vallitseviin julkilausumatt omiin 
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käytänteisiin, jotka voivat aiheutt aa konfl ikti ti lanteita silloin, kun toiminta ei ole 
odotuksenmukaista. Toimintatapojen ja käytänteiden toimivuuden arvioinnin 
lähtökohtana on se, miten sopivia ja tarkoituksenmukaisia ne ovat muutt uvis-
sa monikultt uurisissa olosuhteissa. Toimintatavat ja käytänteet voivat olla myös 
pedagogisia.
 Viesti ntä- ja vuorovaikutustaidot viitt aavat siihen, miten työntekijä koh-
taa maahanmuutt ajan ja miten asiakkuutt a rakennetaan vuorovaikutuksessa. 
Lähtökohtana ovat monikultt uurisuustaidot, mutt a niiden lisäksi käytännössä 
tämä voi tarkoitt aa viesti nnällistä selkeytt ä ja havainnollistamisen taitoja – ky-
kyä käytt ää selkeää ja yksinkertaista kieltä, ymmärrystä avata itsestään selviltä 
tuntuvia käsitt eitä ja toistaa olennaisia asioita. Tärkeitä taitoja ovat myös kuun-
telemisen taidot, taito toimia tulkin kanssa ja tulkin käytt ötarpeen arvioiminen 
ti lanteen mukaan. 
 Yhteisöllisen kehitt ämisen ja johtamisen taidoilla tarkoitetaan jaett ua 
asiantunti juutt a yhteisöissä sekä kykyä sopeutt aa yhteisön toiminta vastaamaan 
muutt uvaa ympäröivää todellisuutt a. Tämä edellytt ää yhteistä tavoitt een aset-
telua ja toimintaa tavoitt eiden saavutt amiseksi. Toiminnan onnistuminen voi 
vaati a rakenteellisia, sosiaalisia sekä kultt uurisia muutoksia. Erityistä huomiota 
kiinnitetään johtamistaitoihin.
 Täydennyskoulutuksen tavoitt eena on toimintakultt uurien muutos, jon-
ka yhtenä vipuvoimana ovat yllä mainitut yksilökohtaiset muutokset. Tarvi-
taan myös insti tuti onaalisia muutoksia ja johdon sitoutumista sekä henkilöstön 
koulutt amiseen ett ä heidän oman osaamisensa kehitt ämiseen. Monialainen 
yhteistyö on tärkeää maahanmuutt ajatyössä, mutt a tämä kaikki edellytt ää pa-
nostamista henkilöstökoulutukseen. Näin voitaisiin päästä päätavoitt eeseen eli 
asiakaslähtöisiin palveluihin, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kotou-
tumisprosessia. 

7.4 Kehitt ämisehdotukset ja toimenpiteet

Maahanmuutt ajien kanssa työskentelevien opett ajien sekä neuvonnan ja ohja-
uksen asiantunti joiden perus- ja täydennyskoulutuksen tarpeissa korostuvat mo-
nikultt uurisuus ja yhteisöllinen koulutus. Monikultt uurisuus tulee nähdä olen-
naisena osana asiantunti jan ammatti  taitoa. Peruskoulutuksessa on huomioitava 
ylirajainen toiminta – ti ukka pidätt äytyminen esimerkiksi omassa opett aja-alas-
sa heikentää moniammati llista työskentelyä ja mahdollisuuksia toimintakultt uu-
rin muutokseen. Täydennyskoulutuksessa perehdytään monikultt uurisuuteen 
ja yhteisölliseen koulutukseen, joka tukee vuorovaikutustaitojen, oman alan 
asiantunti juuden ja monialaisten yhteistyötaitojen kehitt ymistä sekä toimivien 
työtapojen omaksumista. Koulutuksen suunnitt elussa ja toteutuksessa otetaan 
huomioon vaihtoehtoiset ja yhteisön kehitt ymistä huomioivat koulutusmuodot 
ja sisällöt.
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 Asiantunti joiden osaamisen, maahanmuutt ajien koulutuksen ja siihen 
liitt yvän ohjauksen kehitt äminen tulee perustua monialaiseen tutkimusti etoon. 
Tulevaisuuden tutkimushaasteet kiinnitt yvätkin paitsi yleiseen asiantunti juuden 
tutkimukseen myös asiantunti joiden perus- ja täydennyskoulutuksen jatkumon 
kehitt ämiseen. 

Asiantunti joiden perus- ja täydennyskoulutus

Toimenpiteet ja esimerkkejä toimijoista kokeilulakihankkeissa
Asiantunti joiden osaamista kehitetään kehitt ämissuunnitelman linjausten • 
mukaisella täydennyskoulutuksella. 

SM, OKM, TEM, oppilaitokset, kunnat, TE-toimistot, kolmas sektori, mo-• 
nikultt uurisuuden ja pedagogiikan asiantunti jat.

Muut tukevat toimenpiteet
Opetushenkilöstön (ml. opett ajankoulutt ajat ja rehtorit) sekä neuvonnan ja • 
ohjauksen asiantunti joiden peruskoulutuksessa otetaan huomioon nykyis-
tä vahvemmin monikultt uurisuus ja ammatti  -identi teeti n kehitt äminen. 

opett ajankoulutuslaitokset, yliopistot, ammatti  korkeakoulut• 
Määritellään oman äidinkielen opett ajien kelpoisuusehdot. Määritellään • 
valmistavassa opetuksessa ja koulutuksessa, aikuisten maahanmuutt ajien 
kotoutumiskoulutuksessa sekä luku- ja kirjoitustaidott omien koulutuksessa 
työskentelevien opett ajien kelpoisuusehdot. Täsmennetään suomi tai ruot-
si toisena kielenä -opett ajien kelpoisuusehtoja.

OKM• 
Asiantunti joiden täydennyskoulutuksen suunnitt elussa ja toteutuksessa • 
painotetaan koko yhteisön koulutt amista, ja siihen ohjataan resursseja.

OKM, TEM, OPH, AVIt, kunnat, TE-toimistot, täydennyskoulutusorgani-• 
saati ot, korkeakoulut ja muut oppilaitokset 

Täydennyskoulutusta toteutetaan siten, ett ä se kytkeytyy toimijoiden • 
omaan työhön ja edelleen toimintakultt uurien muutt umiseen.

OKM, TEM, OPH, korkeakoulut ja muut oppilaitokset, kunta, kolmas • 
sektori

Kolmannen sektorin toimijoiden asiantunti juutt a kehitetään siten, ett ä • 
koulutus tukee kotoutt amistyötä.  

SM, RAY, kolmas sektori• 
Käynnistetään moniti eteinen tutkimusohjelma asiantunti juuden kehitt ymi-• 
sen tutkimiseksi. 

Suomen Akatemia, korkeakoulut• 
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Ohjeistukset

Ohje työvoimapoliitti  sesta aikuiskoulutuksesta ja siihen hakeutuville ja 
osallistuville maksett avista etuuksista (TEM/1453/07.02.02/2010)
htt p://www.fi nlex.fi /data/normit/35866-1453.pdf

Työministeriön ohje maahanmuutt ajien kotoutt amisesta, kotoutt amissuunnitelmasta ja 
kotoutumistuesta (20.04.2006 O/10/2006 TM)
htt p://www.fi nlex.fi /fi /viranomaiset/normi/540001/25737

Kehitt ämissuunnitelmassa mainitut hankkeet

Hankkeet aikuisten kotoutumisen edistämiseksi
ALPO – Alkuvaiheen polku Suomessa. Suomeen muutt aneiden alkuvaiheen ohjaus ja 
osaamisen kehitt äminen -tukirakenne (2007–2013)
sisäasiainministeriö
htt p://www.intermin.fi /alpo 

MATTO – maahanmuutt o-ohjelmien tukirakenne (2007–2013)
sisäasiainministeriö
htt p://www.intermin.fi /matt o 

Kuntapiloti t-hankkeet – kotoutumisen tukemismallien kehitt äminen (2009–2010)
sisäasiainministeriö
htt p://www.intermin.fi /intermin/bulleti n.nsf/PFBD/C64D1F36D6921BE5C22575E700211FFB

Kotoutt amisrahaston hankkeet (2007–2013)
Euroopan Unioni, sisäasiainministeriö
htt p://www.intermin.fi /intermin/home.nsf/pages/9ED333BFFEE26E2EC22573AA00296A75

Pakolaisrahaston hankkeet (2008–2013)
Euroopan Unioni, sisäasiainministeriö
htt p://www.intermin.fi /intermin/home.nsf/pages/A7C673015897825FC22573AA0029599B?opendocu-
ment

Alkukartoitus ja kielitaidon diagnosointi  
Kotoraide - Aikuisten maahanmuutt ajien alkuvaiheen arviointi  ja polutus (2008–2010)
Axxell Monikultt uurisuuskeskus ja Eiran aikuislukio
htt p://www.axxell.fi /fi /yksikoet/axxell-monikultt uurisuuskeskus/projekti t/kotoraide.html 

Palapeli2-projekti  (2008–2010)
Jyväskylän TE-toimisto
htt p://www.palapeli2.fi /

Maahanmuutt ajien palveluohjaushanke  PALO (2009–2011)
Turun kaupunki
htt p://www.turku.fi /Public/default.aspx?contenti d=150673&nodeid=4899
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Testi piste (2010–2013)
Axxell Monikultt uurikeskus, Amiedu, Edupoli ja Eiran aikuislukio 
htt p://www.axxell.fi /sv/startsidan/projekt/testi piste.html

Kielikoulutuksen ja yhteiskuntataitojen kehitt äminen
AIKIS (2008–2011)
Opetushallitus
htt p://www.oph.fi /hankkeet/aikis

Bothnia Integrati on (2008–2011)
Vaasan työ- ja elinkeinotoimisto
htt p://www.bothniaintegrati on.fi /pages/intro.php

Juuret ja Siivet (2008–2010)
MLL – Kainuun piiri
htt p://kainuunpiiri.mll.fi /toiminta/juuret_ja_siivet-hanke/

Maahanmuutt ajaresurssit käytt öön! (2008–2012)
Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy ym.
htt p://www.lsyp.fi /?depti d=16866

Maahanmuutt ajat työvoimaksi Etelä-Savossa – Pointti   (2008–2010)
Etelä-Savon koulutus Oy
htt p://www.pointti  .eu/index.html

Kolmannen sektorin hankkeet
Järjestöhautomo (2009–2010)
Suomen Pakolaisapu ry
htt p://www.pakolaisapu.fi /suomen_pakolaisapu/pakolaisapu_suomessa/jarjestohautomo/

Kasvokkain-hanke (2009–2011)
Suomen Pakolaisapu ry
htt p://www.pakolaisapu.fi /suomen_pakolaisapu/pakolaisapu_suomessa/kasvokkain/

Koivu ja Tähti  (2009–2010)
Kassandra ry
htt p://www.kassandra.fi /koivujatahti /index.php

Koti lo-projekti  (2009–2010)
Suomen Pakolaisapu ry
htt p://www.pakolaisapu.fi /suomen_pakolaisapu/pakolaisapu_suomessa/koti lo/

Koti puu – Väestöliiton monikultt uurinen osaamiskeskus
htt p://www.vaestoliitt o.fi /monikultt uurisuus/

Luetaan yhdessä! Vi läser ti llsammans! -kampanja (2007–)
Suomen Unifem, Zonta ry, vuodesta 2011 Akateemisten Naisten Liitt o 
htt p://www.luetaanyhdessa.fi /
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Martt ajärjestö 
Kurssitoiminta maahanmuutt ajille, Arki sujuvaksi -hanke (1997–)
htt p://www.martat.fi /jarjesto/hankkeet/

Suomen Punainen Risti 
Ystävätoiminta, läksykerhot, kansainväliset klubit, leiritoiminta, asumisapu
htt p://www.redcross.fi /apuajatukea/maahanmuutt ajientuki/toiminta/vapaaehtoiset/fi _FI/
mahdollisuudet/
Maahanmuutt ajaohjelma
Järjestön monikultt uurisuustoiminnan kehitt äminen
htt p://www.redcross.fi /apuajatukea/maahanmuutt ajientuki/toiminta/kotoutuminen/fi _FI/
kotoutuminen/_fi les/81093242466993417/default/Maahanmuutt ajaohjelma%202007.pdf
Pakolaisten tukeminen
Vaikutt amistyö, vastaanott okeskukset, kiinti öpakolaisten vastaanott o, henkilöti edustelu, 
perheen yhdistäminen, kotoutuminen, rasismin vastainen toiminta
htt p://www.redcross.fi /apuajatukea/maahanmuutt ajientuki/fi _FI/index/

VEPA-hanke vertaistukea pakolaisille (2009–2011) 
Väestöliitt o
htt p://www.vaestoliitt o.fi /monikultt uurisuus/vepa-hanke

WELMIG-hanke - FINFO-palvelut (2009–2012) 
Väestöliitt o
htt p://www.vaestoliitt o.fi /monikultt uurisuus/welmig-hanke

Korkeasti  koulutett ujen hankkeet
AHOT korkeakouluissa -hanke (2009–2011)
Turun yliopisto
htt p://www.ahot.utu.fi /

Koti maisten kielten kehitt ämishanke KOTI (2008–2010)
HERA internati onal viitekehykset Koti kimara-sivustolla
htt p://www.koti kimara.fi /index.php?opti on=com_content&view=arti cle&id=4&Itemid=6

SPECIMA-hanke (2000–2007) 
Turun työ- ja elinkeinotoimisto
htt p://www.turunte-toimisto.fi /index.php?pageid=79&menuid=84

Lasten ja nuorten hankkeet
Ammati lliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kehitt ämishanke 1.
ja 2.  (2008–2010)
Salon seudun ammatti  opisto
htt p://www.sskky.fi /ssao/projekti t/ammatti  starti nkehitt amishanke/ 

CHANCES - Opinto-ohjauksen kehitt äminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi (2005–2007) 
Opetushallitus
htt p://ktl.jyu.fi /ktl/hankkeet/chances
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Joustava perusopetus (JOPO)  (2006–2008)
Opetus- ja kultt uuriministeriö
htt p://www.minedu.fi /OPM/Koulutus/arti kkelit/koulupudokkaiden_akti vointi /index.html

Kaste-ohjelma (2008–2011)
Sosiaali- ja terveysministeriö
htt p://www.stm.fi /vireilla/kehitt amisohjelmat_ja_hankkeet/kaste

Monikultt uurisuustaitojen kehitt äminen kouluyhteisössä (MOKU) (2007–2010)
Opetushallitus
htt p://www.edu.fi /yleissivistava_koulutus/maahanmuutt ajien_koulutus/monikultt uurisuustaitojen_
kehitt aminen_kouluyhteisossa/

Mångkulturellt festår – Monikultt uurinen juhlavuosi (2008–2009)
Blomängenin ruotsinkielinen koulu
htt p://www.festar-juhlavuosi.info/index_fi .html 

Moniku – Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikultt uurisessa 
varhaiskasvatuksessa - hanke (2005–2007)
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA
htt p://www.socca.fi /kehitt aminen/varhaiskasvatus_vkk-metro/aiempaa_kehitt amista/monikultt uuri-
nen_varhaiskasvatus/moniku-hanke

Moped – monikultt uurisen pedagogiikan sivusto (2002–2007)
Turun kaupungin koululaitos
htt p://www.moped.fi /

Nuorten osallisuushanke (2003–2007)
Opetushallitus
htt p://www.oph.fi /kehitt amishankkeet/nuorten_osallisuushanke

Nutukka – nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa (2006–2009)
Viitt akivi Oy, kansanopistot
htt p://www.nutukka.org/

Opequal (2004–2007) 
Opetusalan koulutuskeskus Opeko
htt p://www.equal.fi /default.asp?sc3=3497&sc2=3601&sc=3615

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli (2009–)
Salon seudun ammatti  opisto
htt p://www.mastohjaus.fi /Pehmea_lasku_perustutkintoon%20_koulutusmalli.ppt

Taide meille ja heti ! (2007–2009)
Valti on taidemuseo, KEHYS
htt p://www.fng.fi /fng/rootnew/fi /kehys/pdf/taidemeillejaheti .pdf 
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Maahanmuutt ajanuoren VaSkooli (2008–2010)
Turun ammatti  -insti tuutti  
htt p://www.vaskooli.fi /index.html

VARSI-projekti  (2010–2013) 
Suomen vanhempainliitt o
htt p://www.vanhempainliitt o.fi /vanhempaintoiminta/monikultt uurinen_koulu

Opett ajankoulutuksen kehitt äminen 
Maahanmuutt ajataustaisten kanssa työskentelevän opetus- ja ohjaushenkilöstön 
kehitt ämishanke 
Haaga-Helian ammati llinen opett ajakorkeakoulu
htt p://www.haaga-helia.fi /fi /ammati llinenopett ajakorkeakoulu/taydennyskoulutus/moni-15/index_
html 

Osaava-hanke (2010–2016)
Opetus- ja kultt uuriministeriö
htt p://www.minedu.fi /OPM/Koulutus/arti kkelit/Opetustoimen_txydennyskoulutus_/index.
html?lang=fi  
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TAITAVAN KIELENKÄYTTÄJÄN KIELITAITO

C2.2 
C2.1 

Taitavan äidinkielisen kielitaito
Äidinkielisen kaltainen kielitaito

C1.2 
C1.1 

Toimiva taitava kielitaito
Taitavan kielitaidon perustaso

ITSENÄISEN KIELENKÄYTTÄJÄN KIELITAITO

B2.2 
B2.1 

Toimiva itsenäinen kielitaito
Itsenäisen kielitaidon perustaso

B1.2 

B1.1

Opiskelija selviytyy tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäytt öti lanteissa 
melko luontevasti  sekä työssä ett ä vapaa-aikana. Havaitsee eroja muodolli-
sen ja epämuodollisen teksti n ja puheen välillä. Ymmärtää monenlaisia yleis-
kielisiä tekstejä pääosin. Pystyy tuott amaan jäsentynytt ä teksti ä, esimerkiksi 
lyhyen esseevastauksen, ja perustelemaan mielipidett ään.

Opiskelija selviytyy tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäytt öti lanteis-
sa kohtalaisesti  sekä työssä ett ä vapaa-aikana. Opiskelijan kielitaito riitt ää 
käytännönläheiseen työhön ja ammati llisiin opintoihin, jos hän saa tukea. 
Ymmärtää pääasiat yleiskielisestä teksti stä. Kykenee ilmaisemaan itseään kir-
jallisesti , esimerkiksi vastaamaan suppeasti , mutt a ymmärrett ävästi  ti eduste-
luihin ja laati maan sähköposti ti edott een.

PERUSKIELITAITO

A2.2 

A2.1 

Opiskelija ymmärtää melko paljon aihepiiriltään tutusta normaalitempoisesta 
yleiskielisestä puheesta. Suullinen kielitaito riitt ää käytännönläheisissä kes-
kusteluissa ja omaan elämään liitt yvissä, ennakoitavissa arki- ja työelämän 
ti lanteissa. Osaa pyytää selvennystä. Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityis-
kohti a lyhyehköstä asiateksti stä, esimerkiksi selkeistä ohjeista ja ilmoituksis-
ta. Osaa kirjoitt aa yksinkertaisen teksti n, esimerkiksi lyhyen hakemuksen, 
luett elomaisen toimintaohjeen tai tehtäväkuvauksen.

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa asiointi ti lanteissa sekä ymmärtää odotuk-
senmukaista ja selkeää toistett ua puhett a. Osaa esitt ää yksinkertaisia kysy-
myksiä ja vastata niihin. Ymmärtää pääajatukset parin kappaleen pituisesta 
selkeästä teksti stä. Osaa kuvata asioita konkreetti  sella tasolla, esimerkiksi 
täytt ää yksinkertaisen lomakkeen ja kirjoitt aa lyhyen viesti n.

A1 

Opiskelija selviytyy kaikkein yksinkertaisimmissa arkielämän ti lanteissa. Osaa 
antaa perusti edot itsestään ja vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysy-
myksiin. Ymmärtää yksinkertaistett ua puhett a tutusta aiheesta ja osaa etsiä 
ti etoja eritt äin lyhyestä teksti stä. Tuntee omaan elämään ja arkipäivään liitt y-
vää sanastoa. Kirjallinen ilmaisu on niukkaa.

LIITE 1.  
Aikuisten maahanmuutt ajien suomen kielen taitotasojen 
yleiskuvaukset

Lähde: Aikuisten maahanmuutt ajien kotoutumiskoulutus. Suositus opetussuunnitelmaksi. 
(OPH 2007a.)
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LIITE 2. 
Osallisena Suomessa -hankkeen kotoutumiskoulutuksen moduulit

Kotoutumiskoulutus koostuu moduuleista ja erinopeuksista poluista, jotka ovat nopea polku, 
peruspolku ja hidas polku. Tämän lisäksi on oma koulutuksensa luku- ja kirjoitustaidott omille 
tai nämä taidot heikosti  hallitseville. Koulutus rakentuu seuraavasti :
 

Nopea polku 
Kohderyhmä: Akateemiset asiantunti jat tai vastaavat, joilla on hyvät oppimisvalmiudet.

Moduuli 1
Kohderyhmä: henkilöt, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia.
Kielitaidon tavoitetaso: A1.3
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena arjen taitoihin, yhteiskunta- ja työelämäosaa-
miseen.

Moduuli 2
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A1.3.
Kielitaidon tavoitetaso: A2.1
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, lyhyitä 
1–2 päivän työelämään tai ammati llisiin opintoihin tutustumisjaksoja.

Moduuli 3
Kohderyhmä: henkilöt, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia.
Kielitaidon tavoitetaso: A2.2
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen; työhar-
joitt elu tarvitt aessa.

Moduuli 4
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A2.
Kielitaidon tavoitetaso: B1.1/B1.2
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen: työhar-
joitt elu tai opiskelumahdollisuuksiin tutustuminen.

Moduuli 5
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa B1.
Kielitaidon tavoitetaso: B2
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen; voidaan 
räätälöidä ammatti  - tai opiskelualoitt ain.

Peruspolku
Kohderyhmä: Maahanmuutt ajat, joilla on perusopiskeluvalmiudet.

Moduuli 1
Kohderyhmä: henkilöt, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia.
Kielitaidon tavoitetaso: A1.3
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Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena arjen taitoihin, yhteiskunta- ja työelämäosaa-
miseen.

Moduuli 2
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A1.3.
Kielitaidon tavoitetaso: A2.1
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, lyhyitä 
1–2 päivän työelämään tai ammati llisiin opintoihin tutustumisjaksoja.

Moduuli 3
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A2.1.
Kielitaidon tavoitetaso: A2.2
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, työhar-
joitt elu.
          
Moduuli 4
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A2.2.
Kielitaidon tavoitetaso: B1.1
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, työhar-
joitt elu ja/tai opiskeluharjoitt elu.

Moduuli 5
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa B1.
Kielitaidon tavoitetaso: B2
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämä-/opiskeluosaami-
seen; voidaan räätälöidä ammatti  - tai opiskelualoitt ain.
 

Hidas polku
Kohderyhmä: Maahanmuutt ajat, joilla on puutt eita opiskeluvalmiuksissa tai muita oppimisen 
hitauteen, kuten elämänti lanteeseen, vaikutt avia tekijöitä.

Moduuli 1
Kohderyhmä: henkilöt, jotka eivät osaa suomea tai ruotsia.
Kielitaidon tavoitetaso: A1.3
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena arjen taitoihin, yhteiskunta- ja työelämäosaa-
miseen.

Moduuli 2
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A1.3.
Kielitaidon tavoitetaso: A2.1
Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, lyhyitä 
1–2 päivän työelämään tai ammati llisiin opintoihin tutustumisjaksoja.
           
Moduuli 3
Kohderyhmä: henkilöt, joiden suomen tai ruotsin kielen taitotaso vastaa tasoa A2.1.
Kielitaidon tavoitetaso: A2.2



165

LIITTEET

Moduulin sisällöt: kieliopinnot integroituneena yhteiskunta- ja työelämäosaamiseen, työhar-
joitt elu.
 

Luku- ja kirjoitustaidott omat maahanmuutt ajat
LK 1 
Kohderyhmä: aikuiset, jotka eivät osaa lukea ja kirjoitt aa.
Kielitaidon tavoitetaso: nykyisen opetussuunnitelmasuosituksen mukainen.
Moduulin sisällöt: nykyisen OPS:n mukainen.

LK 2
Kohderyhmä: aikuiset, joilla heikko luku- ja kirjoitustaito.
Kielitaidon tavoitetaso: nykyisen opetussuunnitelmasuosituksen mukainen.
Moduulin sisällöt: nykyisen opetussuunnitelmasuosituksen mukainen.

Muut moduulit
Vanhemmuuden moduuli
Yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa, erityisesti  maahanmuutt ajajärjestöt.
Kohderyhmä: Kotoutujat, joilla on kouluikäisiä lapsia; koulutus voidaan toteutt aa suomen tai 
ruotsin kielellä tai se voidaan toteutt aa tulkin välityksellä.
Tavoite: Tutustutt aa vanhemmat suomalaiseen peruskouluun, oppimis- ja opetuskultt uuriin 
sekä äidinkielen merkitykseen osana lastensa kehitystä.
  
Arjen taidot  -moduuli
Yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa, erityisesti  maahanmuutt ajajärjestöt
Kohderyhmä: kurssista kiinnostuneet kotoutujat.
Tavoite: Tutustutt aa kotoutujat arjen taitoihin, kuten asioimiseen virastoissa ja kaupoissa sekä 
kodin askareisiin ja näihin liitt yvään kultt uuriti etouteen, yhdessä tekemällä.
 
Osallisuus- ja monikultt uurisuus  -moduuli
Yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa, erityisesti  maahanmuutt ajajärjestöt.
Kohderyhmä: kurssista kiinnostuneet kotoutujat.
Tavoite: Osallistaa kotoutujat erilaiseen yhdessä tekemiseen, joka voi liitt yä oman lähtö- ja/tai 
kohdemaan kultt uurin toimintaan; moduuli voi liitt yä myös järjestötoimintaan.

Elinkeinoelämän moduuli
Yhteistyössä viranomaisten ja paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa.
Kohderyhmä: kurssista kiinnostuneet kotoutujat.
Tavoite: Tarjota kotoutujille mahdollisuuksia tutustua paikalliseen elinkeinoelämään ja luoda 
verkostoja oman ammatti  osaamisensa pohjalta.

Äidinkielen moduuli 
Yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa, erityisesti  maahanmuutt ajajärjestöt
Kohderyhmä: kurssista kiinnostuneet kotoutujat.
Tavoite: Tarjota mahdollisuus äidinkielen käytt ämiseen ja taidon ylläpitämiseen erilaisten äi-
dinkielisten akti viteetti  en avulla. Kurssi voi myös tukea kultt uuri-identi teeti n muotoutumista 
kotoutumisprosessin aikana. Kurssin sisällöt ja toteutt amistavat voidaan järjestää joustavasti  
ti lanteen ja osallistujien tarpeiden mukaan. 
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LIITE 3.
Osallisena Suomessa -hankkeen kehitt ämisryhmän laati mat 
kriteerisuositukset kokeilulakihankkeille
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Hanke kehitt ää uusia ja monipuolisia pedagogisia käytänteitä maahanmuutt a-
jien koulutukseen.
Hanke luo uusia yhteistyömuotoja koulutuksen toteutukseen asiakaslähtöisesti  
yli hallintorajojen.
Hanke kehitt ää uusia ratkaisumalleja lainsäädännöllisille tai toimintakultt uu-
reista johtuville kotoutumisen esteille.
Hanke hyödyntää aikaisempien ja nyt käynnissä olevien maahanmuutt ajien oh-
jaukseen, neuvontaan ja koulutukseen liitt yvien hankkeiden hyviä käytänteitä 
(esim. alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan ALPO-hankkeet, työperäisen maa-
hanmuuton MATTO-hankkeet, Kuntapiloti t-hankkeet, MOKU – monikultt uuri-
suustaitojen kehitt äminen kouluyhteisössä -hanke).
Hanke tarkastelee kotoutumista kokonaisvaltaisesti , vaikka siinä keskitytään jo-
honkin ti ett yyn kehitt ämiskohteeseen, esimerkiksi koti äiti en koulutt amiseen.
Kotoutumista edistetään paitsi työelämän ja työllistymisen näkökulmasta myös 
arjen taitojen ja laajemmin yhteiskuntaan osallistamisen kannalta.
Hanke tuott aa uusia tapoja asiakkuuksien hallintaan ja vastuun määritt e-
lyyn esim. TE-toimiston, kunnan ja muiden toimijoiden kesken.
Hanke nivotaan osaksi jo olemassa olevaa palvelutuotantoa.
Hankkeessa on suunnitelma, miten onnistuneet toiminnot siirretään kunnan 
omaan palvelutuotantoon hankkeen loputt ua.
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Hakijoita voivat olla kunta tai kunta ja TE-toimisto yhdessä. TE-toimiston osal-
listuessa on toivott avaa, ett ä hanke-esitys valmistellaan alueen ELY-keskuksen 
kanssa.
Hanke huomioi paikalliset ja alueelliset kotoutt amisstrategiat (tai monikultt uu-
risuusohjelmat tai maahanmuutt ostrategiat) ja suunnitelmat.
Hankkeessa on eri asiantunti joista koostuva yhteistyöverkosto oppilaitosten, 
kolmannen sektorin ja/tai työ- ja elinkeinoelämän kanssa.
Hankkeessa maahanmuutt ajat eivät ole vain kohteita, vaan akti ivisia osallistu-
jia. Osallistuminen voi tapahtua esimerkiksi siten, ett ä hanke työllistää maahan-
muutt ajia ja hankkeen ohjausryhmissä tms. on maahanmuutt ajia.
Hankkeen toteutt ajien kesken on selkeä vastuunjako varsinkin kotoutt amislain 
laajennett ua maahanmuutt ajien asiakasryhmää ajatellen. 
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Hanke ennakoi maahanmuutt oon ja kotoutumiseen ja kotoutumiskoulutukseen 
liitt yvät muutokset sekä hankkeeseen liitt yvät riskit.
Hankkeessa ennakoidaan odotett avissa olevia tuloksia paikallisesti  ja valtakun-
nallisesti .
Hanke tekee riskianalyysin siitä, miten esimerkiksi aikuisten maahanmuutt ajien 
kotoutumiskoulutus järjestetään, jos maahanmuutt ajien määrä vaihtelee paik-
kakunnalla.
Hankkeessa nimetään vastuutahot, kuten kunnassa aikuisten maahanmuut-
tajien kotoutumisesta vastaavan tahon, joka toimii yhteistyössä TE-toimiston 
kanssa.
Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia ja tehokkaita tapoja kerätä ja analysoida 
palautett a kokeiluun osallistuvilta.
Hankkeessa konsultoidaan asiantunti joita, esimerkiksi korkeakoulujen opett a-
jankoulutuksesta vastaavia ja työ- ja elinkeinoelämän edustajia. 
Hankkeessa luodaan ratkaisuja siihen, miten eri rahoitusta eri lähteistä voidaan 
tehokkaasti  hyödyntää vältt äen päällekkäisyyksiä.
Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan perus- ja täydennyskoulutuksen malleja 
opetuksen, ohjauksen ja neuvonnan ammatti  laisille.
Hankkeessa kehitetään tai hyödynnetään olemassa olevia kotoutt amisen vai-
kutt avuuden indikaatt oreita ja/tai barometreja. 
Hankkeen kustannustehokkuutt a arvioidaan suhteessa nykyisiin kotoutumis-
koulutuksen kustannuksiin.  
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LIITE 4.
Hankeaihioita

Tässä liitt eessä esitetään kotoutt amistyöhön ja koulutukseen liitt yviä hankeaihioita, 
jotka pohjautuvat kehitt ämissuunnitelmassa esitett yihin näkökulmiin ja toimenpide-
esityksiin. Hankeaihiot ovat toimineet Osallisena Suomessa -kokeilulakihankkeiden 
suunnitt elun tukena ja niitä voi edelleen kehitt ää paikallisten tarpeiden ja tavoitt eiden 
mukaan. Hankeaihioiden temaatti  sia kokonaisuuksia voi hyödyntää myös muissa kehit-
tämistoimissa.
 Hankeaihioissa ti ivistyy Osallisena Suomessa -kokeilulakihankkeen keskeiset ta-
voitt eet. Hankeaihioissa kuvataan aihealueen tausta, sisältö, tavoitt eet, kohderyhmä 
ja toteutt ajat. Hankeaihiot keskitt yvät alkukartoitukseen ja moniammati lliseen ohjauk-
seen, kotoutumiskoulutuksen pedagogiikan ja hallinnon kehitt ämiseen, toisen kielen 
ja äidinkielen oppimisen tukeen lasten ja nuorten koulutuspoluilla, perusopetuksessa 
myöhään tulleiden nuorten koulutusmallien suunnitt eluun sekä kieli- ja opiskelutaito-
jen tukeen ammati llisessa koulutuksessa.
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Hankekortti   1
MONIAMMATILLISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN JA 

KOTOUTUMISSUUNNITELMAN HYÖDYNTÄMINEN OHJAUKSESSA

Tausta
Ohjauksella tarkoitetaan tässä hankkeessa suunnitelmallista ohjausta, joka käsitt ää hen-
kilön kotoutumispolun ja sitä tukevat palvelut. Ohjauksessa otetaan kokonaisvaltaisesti  
huomioon kotoutujan tavoitt eet ja elämänti lanne ja pyritään ohjaamaan kotoutuja hänen 
tarpeitaan vastaaviin palveluihin ja koulutuksiin. Ohjaus on neuvontaa tavoitt eellisempaa, 
pitkäjänteisempää ja henkilökohtaisempaa.  Nykyisin ohjausta antaa moni taho, joten oh-
jaus on pirstaleista. Myös yhteistyötä ohjausta antavien tahojen välillä on liian vähän, joten 
ohjauksesta puutt uu kokonaisvaltainen ote ja pitkäjänteisyys. Myös kotoutumissuunnitel-
man mahdollisuudet jäävät hyödyntämätt ä ohjauksen työkaluna; suunnitelmaan saatetaan 
suhtautua niin viranomaisten kuin kotoutujankin taholta pelkkänä paperina. Ongelmana 
on lisäksi ti edonsiirto, koska ohjaaminen ja ti edonhankinta aloitetaan alusta esimerkiksi 
maahanmuutt ajan vaihtaessa koulutuspaikkaa tai asioidessa eri viranomaisten kanssa. Vaa-
rana on se, ett ä kotoutuja etenee lähinnä kurssilta toiselle, vaikka jo alussa olisi hyvä pohti a 
(ammati llinen) tavoite ja rakentaa koulutuspolku tukemaan tätä tavoitett a. Rakenteelliset ja 
yhteistyöhön liitt yvät ohjauksen ja neuvonnan ongelmat kiteytyvät useimmiten resurssien 
puutt eeseen sekä toimintakultt uurien jäykkyyteen. 

Sisältö 
Hankkeessa perustetaan moniammati llinen ohjausryhmä, jossa on mukana vastuullisia 
opinto-ohjaajia sekä esimerkiksi TE-toimiston työvoimaneuvoja, kunnan sosiaalityöntekijä, 
kielikoulutt aja, psykologi, erityispedagogi sekä asioimistulkkeja. Ryhmän sisältä valitaan kul-
lekin asiakkaalle henkilökohtainen opinto-ohjaaja, joka pyritään säilytt ämään samana koko 
ohjaussuhteen ajan. Lisäksi ohjausti lanteessa on läsnä muita asiantunti joita maahanmuut-
tajan tarpeiden mukaan. Vastuuohjaajat eivät ole yksitt äisen oppilaitoksen opinto-ohjaajia, 
joten ohjaus on oppilaitosneutraalia. Ohjaussuhdett a pidetään pitkäjänteisenä järjestämäl-
lä kotoutumispolun varrella useita ohjaustapaamisia tavoitt eiden päivitt ämiseksi. Mukana 
olevien organisaati oiden johto sitoutuu ohjauksen moniammati llisuuteen ja toimintakult-
tuurin muutokseen. Hankkeessa kerätään palautett a kokeilusta siten, ett ä kokeilua voidaan 
edelleen kehitt ää ja jalkautt aa se osaksi pysyviä käytänteitä. 

Tavoite
Hankkeen tavoitt eena ovat ohjauksen moniammati llisuus ja pitkäjänteisyys sekä kotoutu-
missuunnitelman käytett ävyyden ja avoimuuden kehitt äminen, joiden kautt a parannetaan 
maahanmuutt ajan pääsyä niihin kotoutumista tukeviin palveluihin, jotka vastaavat hänen 
yksilöllisiä tarpeitaan. Tavoitt eena on osaltaan karsia eri toimijoiden tekemää päällekkäistä 
ohjaustyötä ja siten säästää resursseja. Yhden vastuuohjaajan mallilla pyritään luott amuk-
sellisen ohjaussuhteen rakentamiseen ja kotoutumiskoulutuksen yksilöllisyyden paranta-
miseen. Tavoitt eena on myös selvitt ää kotoutumissuunnitelmaan liitt yvien ti etosuojatul-
kintojen periaatt eet, jott a jatkossa kotoutumissuunnitelma voisi toimia maahanmuutt ajan 
ohjauksessa keskeisenä dokumentti  na. Kotoutumissuunnitelman rakenteisiin ja sisältöihin 
tuodaan ohjauksen kannalta keskeistä ti etoa. 

Kohderyhmä
Hanke koskee maahanmuutt ajia, jotka tarvitsevat kotoutumista tukevia palveluja ja/tai ko-
toutumiskoulutusta. Kehitt ämisen kohteena ovat paikallisten viranomaisten, koulutuksen 
tarjoajien ja muiden asiantunti joiden toimintakultt uurit ja yhteistyökäytänteet. 

Toteutt ajat 
Kunta, TE-toimisto, aikuiskoulutusorganisaati ot.
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Hankekortti   2
TOIMINNALLINEN OPPIMINEN KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA

Tausta
Kotoutumiskoulutuksen tavoitt eena on antaa aikuiselle maahanmuutt ajalle sellaiset kielelli-
set, yhteiskunnalliset, kultt uuriset ja elämänhallintaan liitt yvät valmiudet, joiden avulla hän 
pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän ti lanteissa uudessa ympäristössään, toimimaan 
työelämässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin. Tavoitt een toteutuminen edellytt ää sitä, ett ä 
koulutuksen pedagogiset käytänteet edistävät taitojen oppimista, moti voivat opiskelijaa ja 
osallistavat tätä. Vaikka pedagogisia käytänteitä on kehitett y kuluneina vuosina, monissa 
aikuiskoulutusorganisaati oissa toimitaan vielä hyvin luokkahuone- ja kielioppikeskeisesti  
sekä opett ajajohtoisesti . Taitojen oppimisessa vuorovaikutus ja tekeminen ovat tärkeitä, 
kuten moti vaati on vahvistaminen ja oman oppimisen refl ektointi kin siten, ett ä oppimistai-
dot kehitt yvät. 

Sisältö 
Hankkeessa kehitetään kotoutumiskoulutuksen pedagogisia käytänteitä. Keskiössä ovat toi-
minnalliseen kielitaitokäsitykseen perustuva kielenopetus sekä kielenopetuksen integrointi  
yhteiskunta- ja työelämätaitoihin. Koulutuksessa keskitytään myös opiskelijoiden oppimis-
taitojen kehitt ämiseen. Oppijan on pystytt ävä sekä ajatt elemaan ti lannett a, jossa opitt a-
vaa ti etoa todennäköisesti  tullaan käytt ämään, ett ä kokeilemaan ti edon käytt öä aidossa 
ti lanteessakin – oli kyse asioinnista viranomaisen kanssa tai työelämän ti lanteista. Näin 
opiskelija voi asett aa tavoitt eita omalle opiskelulleen ja kokea opitt avan asian käytännön-
kin kannalta merkitykselliseksi. Lähtökohtana ovat moti vaati on vahvistaminen, tekemällä 
oppiminen, palautt een merkityksen syventäminen oppimisprosessissa ja oman oppimisen 
tarkkailu. Tätä kautt a opiskelijan kyky hyödyntää ympäröivää kieliympäristöä kielenoppimi-
sessa vahvistuu. Hankkeessa tavoitellaan taitojen tehokkaampaa oppimista ja koulutt ajien 
pedagogisten taitojen kehitt ämistä. 

Tavoite 
Kehitt ää toiminnalliseen kielitaitokäsitykseen perustuvan kielenopetuksen pedagogisia • 
käytänteitä,
integroida kielenopetusta yhteiskuntaosaamiseen ja työelämäntaitoihin ja päinvastoin, • 
kehitt ää oppimaan oppimisen pedagogisia käytänteitä,• 
lisätä yhteistyötä pedagogisten asiantunti joiden kanssa koulutuksen kehitt ämisessä,• 
kehitt ää koulutt ajien pedagogista osaamista,• 
kehitt ää kotoutujien itsenäisiä opiskelutaitoja, • 
kerätä palautett a hankkeen kokeilusta siten, ett ä kokeilua voidaan edelleen kehitt ää ja • 
jalkautt aa se osaksi pysyviä käytänteitä ja kiinteäksi osaksi kotoutumiskoulutusta. 

Kohderyhmä 
Maahanmuutt ajat, jotka opiskelevat kotoutumiskoulutuksessa, • 
kotoutumiskoulutuksen koulutt ajat.• 

Toteutt ajat 
TE-hallinto, kunnat, aikuiskoulutusorganisaati o(t), pedagogiikan asiantunti jat korkeakou-
luissa.
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Hankekortti   3
KOULUTUKSEN KOKONAISKOORDINOINTI – KOULUTUKSEN TARJOAJIEN 

YHTEISTYÖ

Tausta
Maahanmuutt ajille koulutusta antavat monenlaiset organisaati ot, kuten perusopetuksen ja 
toisen asteen oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, ammati lliset oppilaitokset, 
aikuislukiot, korkeakoulut, osuuskunnat, järjestöt ja projekti t. Organisaati ot ovat erilaisia 
opiskelutavoitt eiltaan: toisissa tavoitellaan päätt ötodistuksia ja tutkintoa ja toisissa kou-
lutus on kurssipohjaista ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa. Joissakin organisaati oissa on 
jo vakiintunut koulutusrakenne ja toimintakultt uuri ja toisissa ne voivat olla vasta kehitt y-
mässä. Erilaisuutt a koulutuksissa lisää se, ett ä aikuisille maahanmuutt ajille on tarjolla sekä 
työvoimapoliitti  sta ett ä omaehtoista koulutusta. Työvoimapoliitti  nen kotoutumiskoulutus 
ostetaan ti etyin laatukriteerein, kun taas omaehtoinen koulutus saatt aa koostua esimer-
kiksi erilaisista aikuislukion kursseista, joissa on omat tavoitt eensa ja kriteerinsä. Toimijoilla 
ei vältt ämätt ä ole selkeää käsitystä muista koulutusta tarjoavista organisaati oista tai siitä, 
mitkä ovat muiden opetusta tarjoavien koulutuksien ja kurssien sisällöt. Oppilaitoksissa 
voi myös olla samoja tai samantyyppisiä kursseja, jotka kilpailevat keskenään. Koska kou-
lutuksen kokonaistarjonnasta ja sen sisällöistä ei ole ti etoa, on selvää, ett ä koulutuksiin 
ohjaaminen ja ohjautuminen eivät toimi tarkoituksenmukaisesti . 

Sisältö
Hankkeessa tehdään kartoitus eri maahanmuutt ajakoulutusta antavista toimijoista, niiden 
opetuksen sisällöistä, tavoitt eista ja erityispiirteistä. Lisäksi kootaan eri toimijat yhteen, 
pohditaan ja työstetään koulutuksien sisältöjä ja mieti tään, miten ne vastaavat kotoutu-
miskoulutukselle asetett uja tavoitt eita. Selvityksen perusteella kehitetään ja muunnetaan 
koulutuksien käytänteitä ja sisältöjä, jott a ne vastaisivat niihin erilaisiin tarpeisiin, joita alu-
eella ilmenee, sekä yhtenäistetään koulutuksen sisäänott okäytänteitä.

Tavoite
Selvitt ää alueen työvoimapoliitti  sen ja omaehtoisen koulutuksen tarjonta,• 
kehitt ää toimijoiden välistä yhteistyötä asiakaslähtöisesti  erilaiset tarpeet huomioon ot-• 
tamalla,
vähentää päällekkäisyytt ä ja siitä johtuvaa epätervett ä kilpailua,• 
laati a toimijoilla ja asiakkaille esite koulutustarjonnasta (huomioiden muutt uvat koulu-• 
tustarpeet).

Kohderyhmä
Maahanmuutt ajakoulutusta tarjoavat eri tahot ja välillisesti  alueen maahanmuutt ajat.• 

Toteutt ajat 
Kunnallinen koordinaatt ori esimerkiksi sivistystoimessa (mahdollisesti  yhdessä kokeneen 
toimijan esim. TE-toimiston kanssa), oppilaitokset kaikilla koulutustasoilla, kolmas sektori.
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Hankekortti   4
ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSPOLKUJEN 

KEHITTÄMINEN

Tausta
Erityistukea tarvitsevilla maahanmuutt ajilla tarkoitetaan tässä hankkeessa muun muassa 
luku- ja kirjoitustaidott omia, koti äitejä, iäkkäitä sekä sellaisia maahanmuutt ajia, joilla on 
oppimisvaikeuksia. Käytännössä monet näistä ryhmistä ovat limitt äisiä ja sisäisesti  hetero-
geenisiä. Pelkän yhden ulkoisen seikan perusteella ei voidakaan päätellä, millaista koulu-
tusta tai erityistukea yksilö tarvitsee. 

Erityisryhmien koulutuspolkuja on selkiinnytett ävä hallinnollisesti  ja pedagogisesti , jott a 
erityisryhmilläkin olisi mahdollisuus kotoutua asuinpaikasta ja asiakkuudesta riippumat-
ta. Vaikka työllistyminen on tavoitt eena kannatett ava kaikille aikuisille kotoutujille, myös 
muunlainen osallistuminen yhteiskuntaan on nähtävä tärkeänä ja tavoitt elemisen arvoise-
na.

Sisältö
Hankkeen sisältö on kahtalainen – hallinnollinen ja pedagoginen. Hankkeessa selvitetään, 
miten asiakkuuslähtöisyytt ä voitaisiin vähentää koulutuksessa ja kehitt ää koulutuksen tar-
joamista kunnan, TE-hallinnon ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Pedagogisuus tarkoit-
taa puolestaan koulutuksen suunnitt elun kehitt ämistä huomioiden kohderyhmän tarpeet, 
lähtökohdat, elämänti lanteet ja tavoitt eiden heterogeenisyys. Näiden seikkojen valossa 
hankkeessa järjestetään koulutusta eri kohderyhmille. Kokeilun perusteella kehitetään ja 
muunnetaan koulutuksien käytänteitä vastaamaan paremmin erityisryhmien tarpeita. 

Tavoite
Selvitt ää hallinnolliset mahdollisuudet järjestää koulutusta erityisryhmille kunnan, TE-• 
hallinnon ja kolmannen sektorin yhteistyönä, 
kehitt ää vaihtoehtoisia tapoja koulutt aa erityistukea tarvitsevia, kuten luku- ja kirjoitus-• 
taidott omia, asiakkuudesta riippumatt a,
järjestää erityisryhmien tarpeet huomioiden mahdollisuuksia osallistua kotoutumiskou-• 
lutukseen osapäiväisesti  tai vain muutamia kertoja viikossa,
käytt ää sellaisia opetusjärjestelyjä ja sisältöjä, jotka vastaavat kotoutujien oppimistahti a • 
ja heidän -valmiuksiaan.

Kohderyhmä
TEM, OKM, SM, Opetushallitus, ELY-keskukset, kunnat, TE-toimistot, oppilaitokset, kie-• 
lenoppimisen ja -opetuksen asiantunti jat. 

Toteutt ajat 
Kunnallinen koordinaatt ori esimerkiksi sivistystoimessa yhdessä TE-toimiston ja koulutt a-
jien kanssa. 
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Hankekortti   5
ARJEN TAIDOT, VANHEMMUUS JA OSALLISUUS  -MODUULIT 

OSAKSI KOTOUTUMISKOULUTUSTA

Tausta
Työvoimapoliitti  sessa kotoutumiskoulutuksessa kielitaidon opett amista integroidaan vaih-
televasti  yhteiskuntataitoihin ja arjen taitoihin, vaikka integrointi  tukisi merkitt ävästi  mo-
nen kotoutujan selviytymistä arjessa, olipa kyse sitt en asiointi ti lanteista tai lasten koulun-
käynnistä, ja lisäisi kielenoppimisen merkityksellisyytt ä. 

Kolmas sektori tuott aa paljon kotoutumista tukevaa toimintaa, mikä täydentää viranomais-
ten tekemää kotoutt amistyötä. Kolmannen sektorin työ on kuitenkin suurilta osin hanke-
lähtöistä, minkä vuoksi pysyvien toimintamuotojen kehitt äminen yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten tai koulutuksen tarjoajien kanssa on vaikeaa. 

Kotoutuminen ei ole ainoastaan maahanmuutt ajan tehtävä; myös kantaväestö kohtaa 
muutt uvan Suomen. Kolmannen sektorin toiminta luokin usein luontevat puitt eet valta-
väestön edustajien ja maahanmuutt ajien kohtaamiselle. Lisäksi se tuott aa valtaväestön 
edustajille, esimerkiksi työyhteisöille, ti etoa ja tukea erilaisten kultt uurien kohtaamiseen. 
Tätä ti etotaitoa tulee hyödyntää paremmin kotoutumiskoulutuksen osana. 

Sisältö
Hankkeessa kokeillaan kehitt ämissuunnitelmassa esitett yä aikuisten maahanmuutt ajien 
kotoutumiskoulutuksen rakennett a – erityisesti  arjen taitojen, osallisuuden ja vanhem-
muuden moduulien toteutuksen kannalta. Kotoutumiskoulutuksessa lavennetaan koulu-
tuksen tarjoajien kentt ää ott amalla mukaan kolmannen sektorin toimija tai toimijoita, mikä 
mahdollistaa maahanmuutt ajien erilaisten tarpeiden huomioimisen ja tuomisen osaksi ko-
toutumiskoulutusta. Kokeilussa tuetaan maahanmuutt ajien osallisuutt a ja akti ivista kansa-
laisuutt a sekä edistetään maahanmuutt ajien ja valtaväestön edustajien kohtaamista.

Tavoite
Otetaan kolmannen sektorin toimijat osatoteutt ajiksi,• 
suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä arjen taitojen, vanhemmuuden ja osallisuu-• 
den -moduulit osana kotoutumiskoulutusta,
moduulien sisältöihin ja työtapoihin rakennetaan osia, jotka mahdollistavat maahan-• 
muutt ajien ja valtaväestön kohtaamisen ja yhdessä tekemisen,
kokeilussa seurataan työtapojen toimivuutt a ja kerätään palautett a, jota voidaan hyö-• 
dyntää vastaavissa tulevaisuuden yhteistyöhankkeissa.

Toteutt ajat

Kunta, kolmannen sektorin toimijat, aikuiskoulutusorganisaati ot, ELY-keskus, ohjaajat.
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Hankekortti   6
SUOMI TAI RUOTSI TOISENA KIELENÄ -OPISKELUN INTEGROINTI MUIHIN 
OPPIAINEISIIN JA OMAN ÄIDINKIELEN SEKÄ OMAKIELISEN OPETUKSEN 

ASEMAN VAHVISTAMINEN

Tausta
Kaikenlainen kielen kanssa toimiminen tarjoaa ti laisuuden oppimiselle, joten suomea tai 
ruotsia toisena kielenä opitaan myös reaaliaineissa. Usein reaaliaineissa esimerkiksi op-
pikirjojen teksti t voivat tuott aa vaikeuksia käsitekeskeisyytensä takia. Tämän takia suomi 
tai ruotsi toisena kielenä -opiskelua tulee yhdistää enemmän muiden oppiaineiden opis-
keluun. Integrointi a voidaan toteutt aa kahteen suuntaan: tuomalla eri oppiaineiden teks-
tejä toisen kielen oppitunnille tai huomioimalla muissa oppiaineissa enemmän kielellisiä 
seikkoja asiasisältöjen rinnalla. Integrointi työn edistämiseksi oppiaineiden ydinsisältöjen 
määritt ely on olennaisessa osassa. Onnistuneen integroinnin kautt a tuetaan parhaimmas-
sa tapauksessa kaikkien oppimista – myös äidinkielisten. 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppilaiden oman äidinkielen opetus on tärkeää niin op-
pilaiden oman identi teeti n kuin muiden oppiaineidenkin oppimisen kannalta. Oman äidin-
kielenopetus luo myös luontevan sillan koulun ja kodin välille. Oman äidinkielen opett ajat 
ovat usein koululla vain lyhyitä aikoja, joten heidän yhteistyönsä koulun kanssa voi jäädä 
vähäiseksi. Kokeilussa huomioidaan myös heidän osallistamisensa. 

Sisältö
Hankkeen aikana tehdään työtä opetussuunnitelmatasolla: määritellään eri oppiaineiden 
ydinsisältöjä ja kunkin aineen kielitaidollisia vaati muksia. Lisäksi luodaan materiaaleja ydin-
sisältöihin ja levitetään niitä yleiseen käytt öön oppilaitosten kesken. Hankkeen aikana val-
mennetaan opett ajia näkemään itsensä kielenopett ajina oman oppiaineensa opett amisen 
lisäksi. Panostetaan oman äidinkielen aseman vahvistamiseen ja oman äidinkielen opet-
tajan muuhun työyhteisöön osallistamiseen. Hankkeessa kerätään palautett a kokeilusta 
siten, ett ä kokeilun rakennett a voidaan edelleen kehitt ää ja jalkautt aa se osaksi pysyviä 
käytänteitä.

Tavoite
Tehdään ydinainesanalyysia kohteena olevista reaaliaineista,• 
laaditaan integroivaa oppimateriaalia ydinaineksen pohjalta,• 
kokeillaan oppimateriaalia käytännön opetustyössä,• 
järjestetään oppilaille oman äidinkielen ja omakielistä opetusta, • 
kokeillaan erilaisia tapoja kehitt ää kodin ja koulun välistä yhteistyötä.• 

Kohderyhmä
Aineenopett ajat, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opett ajat, oman äidinkielen opett ajat, 
omakieliset opett ajat, maahanmuutt ajajärjestöt ja vanhemmat.

Toteutt ajat
Kunnan opetustoimi (koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja opetuksen järjestäminen), ai-
neenopett ajat, oman äidinkielen opett aja, omakieliset opett ajat, konsultoivat suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -opett ajat sekä maahanmuutt ajajärjestöt. 
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Hankekortti   7
PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA MAAHAN TULLEIDEN NUORTEN

PERUSOPETUKSEN LOPPUUN SAATTAMINEN JA JATKO-OPINTOIHIN 
PÄÄSEMINEN

Tausta
Perusopetuksen päätt övaiheessa Suomeen tulleet ovat 13–25-vuoti aita nuoria, joilla on 
perusopetuksen oppimäärä kesken tai kokonaan käymätt ä. Juuri tämä ryhmä on erityi-
sessä vaarassa syrjäytyä tukitoimien puutt uessa, ja siksi kotoutumiseen on kiinnitett ävä 
huomiota. Koulutuspolun takaaminen on olennaisessa osassa syrjäytymisen ehkäisyssä. 
Kaikille tulisi turvata mahdollisuus perusopetuksen oppimäärän suoritt amiseen ja jatko-
opintoihin siirtymiseen oppivelvollisuusiän ylitt ämisestä huolimatt a.

Sisältö
Hankkeen aikana etsitään vaihtoehtoisia malleja toteutt aa myöhään maahan tulleiden 
nuorten perusopetuksen järjestäminen sekä kootaan moniammati llinen ohjausryhmä 
maahanmuutt ajan tueksi ja jatko-opintoihin ohjaamisen avuksi. Lisäksi hyödynnetään 
omakielistä tukea perusopetuksen oppisisältöjen opetuksessa. Erityisesti  huomioidaan 
toisen kielen oppimisen ja oman äidinkielen opetuksen tukitoimet, joita on tarkoitus jat-
kaa perusopetuksesta jatko-opintoihin. Hankkeessa hyviksi osoitt autuneita käytänteitä 
voidaan hyödyntää valtakunnallisesti .

Tavoite
Luodaan malli, jonka mukaan järjestetään perusopetuksen päätt övaiheessa maahan tul-• 
leiden opetus,
kootaan paikallisista tahoista ohjausryhmä, joka suunnitt elee kohderyhmän mukaisen • 
ohjaussisällön ja toteutt aa sen,
kehitetään ja kokeillaan työtapoja, joissa käytetään omakielistä tukea perusopetuksen • 
oppisisältöjen opetuksessa,
kehitetään ja kokeillaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sisältöjä ja työtapoja • 
sellaisiksi, ett ä ne tukevat sekä perusopetuksen ett ä ammati llisen koulutuksen sisältöjen 
omaksumista,
laaditaan kokeilun pohjalta materiaalia, jota voidaan hyödyntää valtakunnallisesti .• 

Kohderyhmä
13–25-vuoti aat Suomeen myöhään tulleet maahanmuutt ajanuoret.

Toteutt ajat
Kunnan opetustoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, oppilaitokset. 
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Hankekortti   8
MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KIELI- 

JA OPISKELUTAITOJEN TUKI

Tausta
Ammati llisiin opintoihin pääseminen edellytt ää kielitaitovaati musten täytt ämistä, mikä 
todennetaan oppilaitoksissa erikseen järjestett ävällä testi llä. Maahanmuutt ajataustaisis-
sa hakijoissa on kuitenkin sellaisia, jotka olisivat moti voituneita opiskelemaan ammati n 
ja pystyisivät myös suoriutumaan opinnoista kielellisen ja opiskelutaidollisen tuen avulla, 
mutt a he eivät läpäise testi ä. Koska opetussuunnitelman perusteissa ei määrätä opetuksen 
järjestelyjä, vaan niistä voidaan päätt ää oppilaitoskohtaisesti  ja resurssien mukaan, maa-
hanmuutt ajataustaisten opiskelijoiden tarpeita ei ole vielä kylliksi hyödynnett y ammati lli-
sen koulutuksen suunnitt elussa ja toteutuksessa. 

Sisältö
Hankkeessa kehitetään pedagogisia käytänteitä, joilla tuetaan maahanmuutt ajataustaisten 
opiskelijoiden kieli- ja opiskelutaitojen valmiuksia erityisesti  ensimmäisenä opiskeluvuo-
tena. Hankkeen lähtökohtana on oletus, ett ä ammati llisiin opintoihin siirtyminen moti voi 
opiskelijaa kehitt ämään kieli- ja opiskelutaitoja ammati llisia opintoja vastaaviksi, kun tämä 
on jo sisällä opinnoissa. Kieli- ja opiskelutaitojen opiskelu integroidaan ammati llisiin opin-
toihin tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Tavoite 
Tukea opiskelijan kielellisiä ja opiskelutaidollisia valmiuksia erityisesti  ammatti  opintojen • 
ensimmäisenä opiskeluvuotena ja tarpeen mukaan muina vuosina,
integroida kielten opiskelua tarkoituksenmukaisella tavalla ammatti  aineiden opiske-• 
luun,
lisätä kaikkien aineiden opett ajien ti etoisuutt a ja taitoja ott aa huomioon maahanmuut-• 
tajataustaisen opiskelijan kielelliset ja opiskelutaidolliset haasteet,
lisätä yhteistyötä suomen tai ruotsin kielen opett ajan ja muiden aineiden opett ajien vä-• 
lillä,
kerätä palautett a hankkeen kokeilusta siten, ett ä kokeilua voidaan edelleen kehitt ää ja • 
jalkautt aa se osaksi pysyviä käytänteitä. 

Kohderyhmä 
Ammati llisen koulutuksessa opiskelevat maahanmuutt ajat, joiden kielitaito on tasoa • 
A2,
ammati llisessa koulutuksessa työskentelevät eri aineiden opett ajat ja ohjaajat.• 

Toteutt ajat
Ammati llinen oppilaitos ja asiantunti jat, jotka ovat mukana konsultoimassa hankkeeseen 
osallistuvia opett ajia ja ohjaajia. 






