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esipuhe

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuosien 2012–2015 kansalliseen koulutuksen 
arviointisuunnitelmaan tehtäväksi Maahanmuuttajien koulutuspalvelujen arvioinnin. 
Arviointitehtävä on kunnianhimoinen, sillä sitä ei sidottu tiettyyn koulutusasteeseen 
tai toimijaryhmään. Maahanmuuttajien koulutuspalveluita ei ole Suomessa aiem-
min arvioitu asetetun arviointitehtävän laajuudessa. Arvioinnin merkityksellisyyttä 
lisääkin kokonaisvaltaisen, koulutusjärjestelmän eri osat kattavan tiedon saaminen 
maahanmuuttajien koulutuspalveluiden toteutumisesta. 

Arvioinnin kohteena on koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus sekä opiskelun 
aikainen tuki koulutusjärjestelmässämme. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva siitä, 
millaisina maahanmuuttajataustaisten oppijoiden yhdenvertaiset koulutusmahdolli-
suudet ja niiden haasteet näyttäytyvät ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen järjestä-
jätasolla. Näin siksi, että maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutus toteutetaan 
Suomessa integroidusti osana koulutusjärjestelmää. Vertailu muihin maihin osoittaa, 
että tämä yhdenvertaisuutta edistävä lähtökohta on ollut onnistunut. OECD-maissa 
tehdyissä arvioinneissa koulutuspalveluiden yhdenvertaisuus toteutuu vaihtelevasti 
sekä kantaväestön ja maahanmuuttajien että eri maahanmuuttajaryhmien välillä. 
Meillä perustuslaki ja koulutusjärjestelmä edellyttävät kaikille Suomessa asuville 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä 
ei kuitenkaan aina ole samanlaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia integroinnin to-
teutukseen. Alueen väestöpohja, yhteistyöverkostot, työvoima ja vallitsevat asenteet 
luovat osaltaan haasteellisia reunaehtoja järjestäjille.

Arviointitehtävän laajuuden vuoksi maahanmuuttajataustaisten oppijoiden yksilölli-
siä kokemuksia koulutuspalveluiden yhdenvertaisuudesta on voitu ottaa huomioon 
arvioinnissa vain marginaalisesti. Tästä huolimatta arviointiryhmä uskoo, että ar-
viointi tuottaa arvokasta tietoa koulutusjärjestelmän kyvystä ja mahdollisuuksista 
yhdenvertaisten koulutuspalveluiden tuottamiseen.

Arvioinnin toteuttanut ryhmä (ks. luku 1.3.2) edusti maahanmuuttajataustaisten op-
pijoiden opetuksen ja koulutuksen tuntemusta laajasti sekä tutkimuksen ja hallinnon 
että käytännön opetustyön näkökulmista. Arvioinnin toteuttamisen mahdollistivat 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja heidän edustajiensa aktiivinen osallisuus ar-
vioinnissa. Arviointiryhmä kiittääkin lämpimästi kyselyihin vastanneita opetuksen 
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ja koulutuksen järjestäjien edustajia, koulujen ja oppilaitosten rehtoreita, opettajia ja 
opiskelijoita sekä arviointivierailujen osallistujia. Arviointiraportin valmiiksi työs-
tämisessä korvaamattoman panoksen antoi suunnittelija Tuula Pirinen. Raporttia 
kommentoivat ansiokkaasti HTT, KM Ville Pietiläinen ja FL Ilona Kuukka. Heille 
kaikille arviointiryhmä osoittaa arvostavat kiitokset.

Helsingissä 13.5.2015

Katri Kuukka, arviointiryhmän puheenjohtaja
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Julkaisija
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Julkaisun nimi
Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä  
Koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

Toimittaja
Tuula Pirinen

Suomalainen lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä takaavat kaikkien Suomessa asuvien 
yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
nuorten (tässä arvioinnissa oppijoiden) näkökulmasta tämä edellyttää koulutuksen 
saavutettavuutta edistävän yleisen tuen, kuten koulun opetuskielen opetuksen, sekä 
oppijan yksilölliset tarpeet huomioivien muiden tukitoimien saatavuutta ja riit-
tävyyttä. Arvioinnin pääkysymykset ovat maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
koulutustarjonnan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tuen, opiskelun aikaisen 
suomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielen sekä muun oppimisen tuen saatavuuden 
ja saavutettavuuden toteutuminen.

Arviointi perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin, jotka 
koskivat heidän kykyään tarjota maahanmuuttajataustaisille oppijoille yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Arviointi kohdistuu 
opetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esiopetuksessa (noin 340 opetuksen 
järjestäjää), perusopetuksessa (noin 350 opetuksen järjestäjää), lukiokoulutuksessa 
(noin 300 koulutuksen järjestäjää) sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin 
200 koulutuksen järjestäjää) ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetus-
suunnitelman tai ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Lisäksi arvioinnissa 
ovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutuk-
seen valmistava koulutus sekä vapaan sivistystyön osalta ne koulutukset (noin 300 
koulutuksen järjestäjää), joiden tarjonta perustuu opetussuunnitelman perusteisiin. 
Monitahoarvioinnin periaatetta on noudatettu suuntaamalla kyselyt myös näiden 
koulutusasteiden opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sekä tekemällä arviointi-
käyntejä eri puolille Suomea.



4

Arvioinnin tulosten mukaan kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden koulutustarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteen 
sekä kielten opetuksen ja muun oppimisen tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukai-
suuteen. Järjestäjät arvioivat tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
tuen tarpeita varsin hyvin ja katsovat myös onnistuneensa vastaamaan hyvin näihin 
tarpeisiin. Järjestäjien itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulu-
tuksen saavutettavuus näyttäytyy siten varsin positiivisena. Poikkeuksen arvioinnin 
kohderyhmässä muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 51–100. Näiden järjestäjien 
on selvästi muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpeisiin, jotka kuitenkin ovat 
tunnistettavissa sekä tämän arvioinnin että aikaisempien tutkimusten perusteella.

Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja moni-
kulttuurisuutta koskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti: Opetusta tai koulutusta 
koskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan näitä tavoitteita on kirjannut 
vain runsas puolet (56 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä. Strategisten linja-
usten puuttuessa oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sitä pidetään 
yleensä riittävänä, kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä.  
Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevia 
käytänteitä (esim. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus tai oman äidinkielen opetus) 
on sisällyttänyt vajaa puolet (46 %) järjestäjistä.

Nivelvaiheyhteistyön ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimivan 
hyvin, ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
osalta toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijat 
ohjataan useimmiten kielitaidon perusteella, ja valmistavalla opetuksella maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli sadan oppijan 
järjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.

Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava, 
koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä jatko-opiskeluun. Koulutus-
tarjontaa ei tässä vaiheessa pidetä riittävänä varsinkaan niillä alueilla, joilla maahan-
muuttajataustaisia nuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 
koulutus vastaa kuitenkin sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden mielestä 
nuorten tarpeisiin hyvin. Tiedonsiirtokäytännöt perusopetuksen ja toisen asteen kou-
lutusten välillä ovat kuitenkin monin paikoin vielä vakiintumattomia ja vaihtelevat 
järjestäjittäin. Epätietoisuutta on myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkä 
tarpeelliset tiedot välity kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettaville 
opettajille. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtokäytännöille on erityisesti am-
matillisessa peruskoulutuksessa.

Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa järjestäjät ja opettajat arvioivat onnistuneensa 
ottamaan oppijoiden yksilölliset tarpeet hyvin huomioon. Jokaisella koulutusasteella 
opettajat ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä opetuksen järjestelyihin ja tiloihin, 



5

oppimateriaaleihin ja siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuin 
kielen opetukseen liittyviä tavoitteita. Tämä kertoo toisen kielen opetuksen alueen 
kehittymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Myös oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska sitä järjestetään laajasti ja tarve 
siihen määritellään suureksi. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu muun muassa 
oman äidinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, mutta esimerkiksi am-
matillisessa peruskoulutuksessa myös erillisrahoituksen puute vaikeuttaa opetuksen 
järjestämistä. Opiskelijat itse eivät ole aina motivoituneita oman äidinkielen opiskeluun 
eivätkä pidä oman äidinkielensä käyttöä opiskelussa kovin merkittävänä. Ylipäätään 
omakielisen opetuksen tai tuen merkitystä ei vielä tunnisteta laajasti toisella asteel-
la, vaikka oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytänteitä jo hyödynnetäänkin 
erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Kielitietoisuus – yhteisön kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojen 
kielten tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana 
– nivoutuu eri koulutusasteilla vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä 
-opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajien 
ja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyö-
dyntämiseen kielten opetuksessa. Se on esiopetuksessa tuttua ja luontevaa, mutta 
luokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien työtapojen vakiinnuttamista 
täydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevät 
kuitenkin mahdollisuutensa osallistua täydennyskoulutukseen selvästi heikompina 
kuin järjestäjät. Koulutuksiin hakeutuvat pääasiassa ne henkilöt, joita asia kiinnostaa. 
Myös tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvään täydennyskoulutuk-
sen näyttää olevan voimakkaasti sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
määrään.

Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa otetaan kaikilla koulutusasteilla ensisijaisesti 
huomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja kulttuuritausta, toissijaisesti 
kotoutumisvaihe. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien arvion mu-
kaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain määrin 
opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksien 
taustalla nähdään puolestaan oppijoiden elämäntilanteesta johtuvia traumoja tai 
posttraumaattisia ongelmia. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityis-
opettajan palveluille nähdäänkin esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 
melko erilaisena kuin kantaväestön oppijoiden. Toisella asteella puolestaan korostuu 
opinto-ohjauksen tarve. Näihin oppijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin on haasteista 
huolimatta onnistuttu vastaamaan hyvin.

Tiedottamista maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen pidetään 
kaikilla koulutusasteilla tehokkaimpana, kun tiedonsaanti varmistetaan henkilö-
kohtaisesti. Esi- ja perusopetuksessa käytetään myös paljon tulkkeja sekä eri kielille 
käännettyä tiedotusmateriaalia. Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehdään 
yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Internetin kautta toimivan koulun ja 
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kodin välisen yhteistyökanavan (esim. Wilma-ohjelma) käyttöä rajoittaa huoltajien 
heikko sähköisten järjestelmien käyttötaito. Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiä 
kaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eivät ole toisella asteella niin tunnettuja 
kuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaan 
huomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessa 
kiinteämmän kodin ja koulun yhteistyön vuoksi. Millään koulutusasteella ei järjes-
tetä kovinkaan usein pelkästään maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattuja 
vanhempainiltoja, mikä on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive. 
Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja hänen 
omalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella asteella. 
Siitä huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet kodin ja 
koulun/oppilaitoksen yhteistyössä pystytään sekä järjestäjien että opettajien mukaan 
ottamaan hyvin huomioon.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tu-
etaan useilla erilaisilla periaatteilla ja käytänteillä alkaen koulujen ja oppilaitosten 
ilmapiiristä, oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta hen-
kilökunnan kouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa tehtävään 
yhteistyöhön sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Opettajien näkemyksissä 
kulttuurisesta monimuotoisuudesta painottuvat oppimisympäristön ilmapiiri sekä 
erilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heidän vastauksissaan esiin tulleet as-
similaatioon viittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset näkemykset antavat aihetta 
miettiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän kouluttautumisen tarvetta. 

Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminen 
kulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on paljolti pedagogisen ja eettisen johta-
misen kysymys. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kokevat rehtorin roolin moni-
muotoisuuden edistämisessä tärkeäksi, ja opettajat vielä tärkeämmäksi. Johtamisen 
lisäksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen ja asenteiden kehittäminen 
ovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. Lisäksi tarvitaan 
myös pedagogisen osaamisen kehittämistä: kielitietoiseen opetukseen suuntautumista 
ja eriyttämistä. Tähän kaikkeen tarvitaan sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja että 
toimivaa yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa. 

Arviointiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan oppilaitoksissa vallitsee hyväk-
syvä ilmapiiri, joka näyttäytyy heille arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajien 
ja koulutovereiden myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajilla 
koetaan olevan aito halu auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. Opis-
kelijoiden on myös jokseenkin helppo saada ystäviä sekä kantaväestöstä että toisista 
maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Vastausten perusteella niin opettajilla 
kuin kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoilla on asenteellisia valmiuksia toimia mo-
nikulttuurisessa ympäristössä.
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Arvioinnissa on päädytty seuraaviin kehittämissuosituksiin:

1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visiossa ja strategiassa tulee näkyä 
monikulttuurisuuden ja monikielisyyden näkökulma.

2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehittää toimijoiden 
yhteistyötä ja uusia malleja.

3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen kielen 
tiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielistä tukea perusopetuksessa 
ja toisen asteen koulutuksessa.

4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekä 
kielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuuria.

5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen 
tulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisille 
oppijoille on turvattava myös tulevaisuudessa.

Avainsanat: Maahanmuuttajataustainen oppija, koulutusjärjestelmä, saatavuus, 
saavutettavuus
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Redaktör
Tuula Pirinen

Vår lagstiftning och det finländska utbildningssystemet garanterar alla som bor i Fin-
land lika möjligheter till utbildning. Med tanke på barn och unga med invandrarbak-
grund (i utvärderingen benämnda elever, studerande eller lärande) förutsätter detta ett 
allmänt stöd som främjar utbildningens åtkomlighet, till exempel tillräcklig tillgång 
till undervisning i skolans undervisningsspråk och andra stödåtgärder som beaktar 
elevens individuella behov. De centrala frågorna i utvärderingen var utbildningsut-
budet och tillgången till stöd i ansöknings- och övergångsskeden i utbildningarna, 
stödet i undervisningen i svenska/finska och det egna modersmålet samt stödet för 
övrigt lärande för elever med invandrarbakgrund.

Utvärderingen baserar sig på utbildningsanordnarnas interna utvärdering av sin förmåga 
att erbjuda elever med invandrarbakgrund lika möjligheter att delta i den gemensamma 
utbildningen. Utvärderingen gäller undervisning och utbildning som ges inom försko-
leundervisningen (cirka 340 anordnare av förskoleundervisning), den grundläggande 
utbildningen (cirka 350 utbildningsanordnare), gymnasieutbildningen (cirka 300 utbild-
ningsanordnare) samt den grundläggande yrkesutbildningen (cirka 200 utbildningsanord-
nare) som grundar sig på Utbildningsstyrelsens läroplans- eller examensgrunder. Utöver 
det omfattar utvärderingen också undervisningen som förbereder för den grundläggande 
utbildningen och utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning samt 
inom det fria bildningsarbetet de utbildningar (cirka 300 utbildningsanordnare), vars 
utbud grundar sig på läroplansgrunderna. För att få ett brett perspektiv har vi riktat 
enkäterna även till lärarna inom de nämnda utbildningsstadierna och studerande på 
andra stadiet samt genomfört utvärderingsbesök på olika håll i Finland.
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Resultaten av utvärderingen visar att utbildningsanordnarna på alla utbildningssta-
dier som utvärderats huvudsakligen är nöjda med utbildningsutbudet för elever med 
invandrarbakgrund och anser att ansöknings- och övergångsskedena i utbildningarna 
löper smidigt samt att stödet för språklärande och övrigt lärande är tillräckligt och 
ändamålsenligt. Utbildningsanordnarna bedömer att de relativt bra upptäcker behov av 
stöd hos elever med invandrarbakgrund och att de också lyckats möta dessa behov på 
ett bra sätt. Enligt utbildningsanordnarnas interna utvärdering ser alltså utbildningens 
tillgänglighet för elever med invandrarbakgrund tämligen positiv ut. Ett undantag i 
utvärderingen utgör inom alla utbildningsstadier de utbildningsanordnare som har 
mellan 51 och 100 elever med invandrarbakgrund. De har klart svårare än andra att 
möta elevernas behov, som ändå går att identifiera både enligt den här utvärderingen 
och enligt tidigare undersökningar.

Mål angående elever med invandrarbakgrund och kulturell mångfald har antecknats 
i varierande grad i planerna som styr utbildningen: Endast drygt hälften (56 %) av 
utbildningsanordnarna har skrivit in sådana mål i sin strategi eller plan för undervis-
ningen eller utbildningen. Ifall strategiska riktlinjer saknas, reagerar man på elevernas 
behov från fall till fall, och det anses i allmänhet vara tillräckligt, då elevantalet är 
högst några tiotal.  Knappt hälften (46 %) av utbildningsanordnarna har åtminstone 
några modeller som gäller elever med invandrarbakgrund (t.ex. undervisning i svenska/
finska som andraspråk eller undervisning i eget modersmål) i sina läroplaner.

Samarbetet vid övergångarna uppges fungera bra, i synnerhet vid övergången mellan 
förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen, och man har skapat fungerande 
modeller för informationsöverföring för eleverna med invandrarbakgrund. Till under-
visning som förbereder för den grundläggande utbildningen hänvisas eleverna oftast 
på basis av språkkunskap och i den förberedande undervisningen kan man på ett bra 
sätt möta behoven hos elever med invandrarbakgrund, enligt utbildningsanordnare 
med mer än 100 elever till och med på ett utmärkt sätt.

Övergångsskedet efter den grundläggande utbildningen är svårt för ungdomar med 
invandrarbakgrund, eftersom alla inte har tillräckliga kunskaper i svenska eller fin-
ska för att fortsätta studera. Utbildningsutbudet i det här skedet upplevs inte vara 
tillräckligt, i synnerhet inte inom områden där det finns många ungdomar med in-
vandrarbakgrund. Utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning 
möter dock både enligt utbildningsanordnarna och de studerande de ungas behov 
på ett bra sätt. På många håll finns dock ännu inga etablerade rutiner för informa-
tionsöverföring mellan den grundläggande utbildningen och utbildningarna på andra 
stadiet och rutinerna varierar också mellan utbildningsanordnarna. Det råder också 
oklarhet om vilka uppgifter som kan överföras och hur, vilket leder till att viktig in-
formation inte överförs till alla lärare som undervisar elever med invandrarbakgrund. 
I synnerhet i den grundläggande yrkesutbildningen finns det behov av gemensamt 
överenskomna rutiner för informationsöverföring.
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I undervisningen i svenska/finska som andraspråk bedömer utbildningsanordnarna 
och lärarna att de på ett bra sätt lyckats ta hänsyn till elevernas individuella behov. På 
alla utbildningsstadier är lärarna också i regel nöjda med undervisningsarrangemang 
och -lokaler, läromedel och med att i undervisningen kunna beakta också andra mål 
än målen för språkundervisningen. Det visar att undervisningen i andraspråket har 
utvecklats i skolorna och läroanstalterna. 

Undervisningen i eget modersmål uppskattas också, eftersom undervisning ordnas i 
stor utsträckning och behovet beskrivs som stort. Möjligheterna att svara på elever-
nas behov beror bland annat på möjligheterna att rekrytera lärare i eget modersmål 
men till exempel i den grundläggande yrkesutbildningen gör också bristen på särskild 
finansiering det svårare att ordna undervisning. De studerande är inte alltid motive-
rade att studera sitt eget modersmål och upplever det inte som särskilt viktigt att 
använda sitt eget modersmål i studierna. Överlag är man på andra stadiet ännu inte 
så medveten om betydelsen av undervisning eller stöd på det egna modersmålet, även 
om man redan tillämpar modeller som möjliggör användning av eget modersmål, 
särskilt i den grundläggande yrkesutbildningen. 

Språkmedvetenhet – att stödja skolans språkliga mångfald, ge akt på språket inom 
olika vetenskapsgrenar och förstå att varje lärare är språklärare i sitt ämne – kopplas 
på de olika utbildningsstadierna starkast samman med uppgiften för lärarna i mo-
dersmål och svenska/finska som andraspråk att främja andra lärares språkmedveten-
het, samarbetet mellan språklärare och andra ämneslärare samt integreringen av 
innehållet i olika läroämnen i språkundervisningen. Att främja språkmedvetenheten 
är välbekant och naturligt i förskoleundervisningen men det finns behov av att eta-
blera arbetssätt som stödjer klass- och ämneslärarnas språkmedvetenhet med hjälp 
av fortbildning. På alla utbildningsstadier ser lärarna dock betydligt negativare än 
utbildningsanordnarna på sina möjligheter att delta i fortbildning. Till utbildningarna 
söker sig huvudsakligen personer som är intresserade av ämnet. Också behovet av 
fortbildning angående språkmedvetenhet och kulturell mångfald verkar i hög grad 
hänga samman med antalet elever med invandrarbakgrund.

I fråga om identifiering av inlärningssvårigheter tar man på alla utbildningsstadier 
i första hand i beaktande invandrarelevens språkliga och kulturella bakgrund, i 
andra hand integrationsskedet. Enligt både utbildningsanordnarna och lärarna för-
svåras invandrarelevernas studier i någon mån av problem med att anpassa sig till 
undervisnings- och studiekulturen. Svårigheter i lärandet anses för sin del bero på 
trauman eller posttraumatiska problem till följd av elevernas livssituation. Invand-
rarelevers behov av speciallärare anses också såväl i förskoleundervisningen och 
den grundläggande utbildningen som i gymnasieutbildningen skilja sig en hel del 
från finländska elevers. På andra stadiet är däremot behovet av studiehandledning 
stort. Trots utmaningarna har man lyckats att möta dessa individuella behov hos 
eleverna på ett bra sätt.
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Det effektivaste sättet att informera elever med invandrarbakgrund och deras familjer 
anses på alla utbildningsstadier vara att personligen kontrollera att informationen 
gått fram. I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen används 
också mycket tolkar och informationsmaterial som översatts till olika språk. På andra 
stadiet samarbetar man åter med organisationer och föreningar. Användningen av 
den webbaserade samarbetskanal som fungerar mellan hem och skola (t.ex. Wilma) 
begränsas av vårdnadshavarnas svaga kunskaper i användningen av elektroniska sys-
tem. På alla utbildningsstadier är man nöjd med tolkningstjänsterna men tjänsterna är 
inte lika kända på andra stadiet som i förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen. Man har som helhet på ett bra sätt lyckats ta elevernas behov i beaktande 
men behovet av tolkningstjänster är mera framträdande i förskoleundervisningen 
och den grundläggande utbildningen på grund av det nära samarbetet mellan hem 
och skola. På inget utbildningsstadium ordnas särskilt ofta föräldramöten riktade 
endast till vårdnadshavare med invandrarbakgrund, vilket också är ifrågavarandes 
vårdnadshavares eget önskan. I förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen ger ungefär hälften av de tillfrågade information om eleven på elevens 
eget modersmål. Den här möjligheten minskar avsevärt på andra stadiet. Trots det 
anser både utbildningsanordnarna och lärarna att man på ett bra sätt lyckas beakta 
invandrarfamiljernas individuella behov i samarbetet mellan hem och skola.

Enligt utbildningsanordnarna stöds den kulturella mångfalden genom många olika 
principer och kutymer, till exempel med hjälp av skolornas och läroanstalternas 
atmosfär, individuellt hänsynstagande till eleverna och respekt för varandra samt 
genom utbildning av personalen, olika projekt, samarbete med olika parter, resurser 
och strategiska riktlinjer. Lärarnas åsikter om kulturell mångfald handlar främst om 
atmosfären i lärmiljön samt betydelsen av olika resurser och stödåtgärder. I deras svar 
framkommer åsikter i stil med att ”ta seden dit man kommer”, vilket ger anledning 
att fundera över behovet av utbildning som anknyter till kulturell mångfald. 

Att utveckla atmosfären i lärmiljön och personalens inställning till kulturell mångfald 
i positiv riktning är i hög grad en fråga för den pedagogiska och etiska ledningen. 
Rektorns roll att främja kulturell mångfald upplevs av utbildningsanordnarna som 
viktig, av lärarna som ännu viktigare. Att utveckla skolpersonalens kompetens och 
attityder spelar också en stor roll för främjandet av kulturell mångfald. Dessutom 
behövs också det pedagogiska kunnandet utvecklas för att främja en språkmedveten 
undervisning. Allt detta förutsätter såväl ekonomiska och tidsmässiga resurser som 
ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna och övriga parter. 

Enligt de studerande som deltog i utvärderingen råder det en accepterande atmosfär 
i läroanstalterna, vilket för dem i vardagen tar sig uttryck genom bra arbetssätt och 
genom lärarnas och skolkamraternas positiva och öppna inställning till dem. Lä-
rarna upplevs ha en genuin vilja att hjälpa och upplevs som förstående och trevliga. 
De studerande har också ganska lätt att få vänner både bland finländska studerande 
och bland andra studerande med invandrarbakgrund. Utgående från svaren har såväl 
lärarna som finländska studerande vad attityderna beträffar förutsättningar att leva 
i en mångkulturell miljö.
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Utvärderingen har resulterat i följande utvecklingsförslag:

1. Utbildningsanordnarnas vision och strategi ska inkludera ett perspektiv på 
kulturell mångfald och flerspråkighet.

2. Vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet behövs 
mera samarbete och nya samarbetsmodeller.

3. Elever med invandrarbakgrund ska erbjudas undervisning i svenska/finska som 
beaktar språket som används inom olika vetenskapsgrenar samt få stöd på sitt 
eget språk i den grundläggande utbildningen och i utbildningen på andra stadiet.

4. Att värdesätta kulturell mångfald och flerspråkighet samt utveckla 
språkmedvetenhet borde ingå i skolornas och läroanstalternas verksamhetskultur.

5. Utveckling av färdigheter som anknyter till språklig och kulturell mångfald ska 
ingå i alla lärares grundutbildning och fortbildning.

6. Utbildningstjänsterna måste även i framtiden vara tillgängliga och åtkomliga för 
elever med invandrarbakgrund.

Nyckelord: Lärande med invandrarbakgrund, utbildningsystem,  tillgång, tillgänglighet
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Finnish legislation and school system guarantee equal opportunities for education 
to all Finnish residents. From the perspective of children and young people from 
immigrant backgrounds (in the evaluation referred to as ‘learners’), this requires 
accessibility and sufficiency of general support for accessibility of education, such as 
teaching in the language of instruction and taking into account individual needs of 
learners. The main questions of the evaluation are the accessibility of support and 
actualisation of this accessibility regarding the education range for learners with 
immigrant background, support at application and transitional phases, support for 
learning Finnish/Swedish and the learners’ native language as well as other studies 
during the studies.

The evaluation is based on self-evaluation of education providers of  their capabili-
ties of providing learners with immigrant backgrounds with equal opportunities to 
participate in common education. The evaluation focuses on teaching and education 
given at pre-primary education (approx. 340 education providers), basic education 
(approx. 350 education providers), general upper secondary education (approx. 300 
education providers) and vocational upper secondary education and training (approx. 
200 education providers) and which is based on the national core curriculum or 
vocational upper secondary qualification requirements set by the Finnish National 
Board of Education. In addition, the evaluation includes instruction preparing for 
basic education and preparatory education for vocational training as well as, with 
regard to free adult education (approx. 300 education providers), education based 
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on the national core curriculum. The principle of multi-party evaluation has been 
followed by directing the surveys also at teachers at these educational levels as well 
as upper secondary level students and by implementing evaluation visits around 
Finland.

Based on the evaluation results, all the education providers at all education levels 
evaluated are on the whole satisfied with the available education range, the smooth-
ness of application and transitional phases as well as sufficiency and appropriate-
ness of language studies and support for other learning for learners with immigrant 
backgrounds. The education providers estimated that they are quite well aware of 
the support needs of learners from immigrant background and felt that they have 
been able to meet these needs reasonably well. Consequently, it can be said that the 
availability of education for learners with immigrant background appeared in a rea-
sonably positive light in the self-assessment by education providers. An exception in 
this evaluation focus group were education providers at all educational levels, who 
had 51–100 learners with immigrant background. These education providers found 
it considerably more difficult than others to meet the needs of the learners, which 
can be recognised based on both this evaluation and earlier studies.

Objectives related to learners with immigrant background or multiculturality have 
been included in plans steering educational activities to varied degrees: Only little 
over half of education providers (56%) have included these objectives in teaching or 
educational strategies or equivalent plans. As strategic policies are missing, the needs 
of learners will be reacted to on a case-by-case basis, which is usually considered suf-
ficient when there are at most a few dozen learners.  Slightly less than a half (46%) 
of education providers had some practices related to learners with immigrant back-
ground (for example, teaching of Finnish/Swedish as a second language or teaching 
of learners’ native language).

It was reported that transitional phase cooperation between pre-primary and basic 
education in particular works well, and well-functioning operating methods have 
been created for transfer of information during the transitional phase for learners 
with immigrant background. Learners are guided to instruction preparing for basic 
education usually on the basis of their language skills and this preparatory training 
meets the needs of of learners with immigrant background well, even excellently 
according to education providers with more than 100 learners.

The transitional phase after basic education is challenging to young people with im-
migrant background, since some of them do not possess sufficient Finnish or Swedish 
language skills for further studies. Education range offered at this phase is considered 
insufficient especially in areas with many young people with immigrant background. 
However, both education providers and students felt that preparatory education for 
vocational training corresponds well with the needs of the young people. Informa-
tion transfer practices between basic and upper secondary education are, however, 
often unestablished and vary by education provider. There is also uncertainty about 
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what information can be transferred and necessary information is not necessarily 
transferred to teachers teaching learners with immigrant background. There is a 
need for jointly agreed information transfer practices in  vocational upper secondary 
education and training, in particular.

Education providers and teachers estimate that they succeeded well in taking into 
account the individual needs of learners in teaching of Finnish/Swedish as a second 
language. As a rule, teachers at all educational levels are satisfied with teaching ar-
rangements and facilities, study materials and the ability to take into account also other 
goals than those related to language learning in teaching. This speaks of development 
in second language teaching at schools and educational institutions. 

Teaching of learners’ own native language is also appreciated, since it is widely arranged 
and a great need for it is recognised. Among other things, meeting the needs of the 
learners depends on the recruitment possibilities of teachers of the learner’s native 
language, but, for example in vocational upper secondary education and training, the 
lack of separate funding prevents this teaching from being arranged. Furthermore, 
students are not always motivated to learn their own native language and do not 
consider the use of their native language in studies particularly important. In general, 
the significance of studying or support in your own language is not yet recognised 
at secondary level, even though practices enabling the use of one’s own language are 
utilised in vocational upper secondary education and training, in particular. 

Language awareness – supporting linguistic diversity, recognising languages of various 
areas of knowledge and operations of all teachers as language teachers of their own 
subject matter – are most closely linked with the duty of teachers of native language 
and Finnish/Swedish as a second language to promote the language awareness of 
teachers of other subjects, cooperation between language teachers and other teachers 
as well as utilising learning contents of other subjects in language teaching. Promo-
tion of language awareness is well-known and natural in pre-primary education, but 
the establishment of work methods supporting language awareness among class and 
subject teachers through workshops is needed. However, teachers at all educational 
levels see their opportunities to participate in continuing education clearly weaker 
than the education providers. This kind of training is sought out primarily by indi-
viduals who are interested in the subject matter. The need for continuing education 
in language awareness and multiculturality seems to be strongly tied to the number 
of learners with immigrant background.

In the recognition of learning difficulties, the language and cultural background of 
the learner with immigrant background is first taken into account followed by the 
stage of integration. According to the estimate of education providers and teachers, 
the studies of learners with immigrant background are somewhat hindered by adap-
tation problems related to the teaching and study culture. Reasons behind learning 
difficulties are thought to arise from the life situation or post-traumatic problems 
of the learners. The need for special needs teacher services is seen as considerably 
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different in the case of learners with immigrant background than among learners 
belonging to the native population. At upper secondary level, the need for guidance 
counselling is emphasised. Regardless of the challenges, these needs of individual 
support for learners have been met well.

It is felt at all educational levels that dissemination of information to learners with 
immigrant background and their families succeeds the best, when the delivery of in-
formation is ensured personally. Interpreters and communications materials translated 
to various languages are also frequently used in pre-primary and basic education. At 
the upper secondary level, there is communications cooperation with organisations 
and associations. The use of internet-based cooperation channels between the school 
and the home (for example, Wilma software) is limited by some guardians’ weak skills 
in using electronic systems. Respondents were happy with interpreting services at 
all educational levels, but the services were not as well-known at upper secondary 
level as they are in pre-primary and basic education. All in all, the needs of learners 
have been successfully taken into account, but the need for interpreting services is 
emphasised in pre-primary and basic education due to closer cooperation between the 
school and the home. Parent-teacher meeting events dedicated entirely to guardians 
with immigrant background are not organised at any level, which is also the wish of 
the guardians with immigrant background. Approximately half of the respondents 
at pre-primary or basic education give information related to the learner in their own 
native language. This possibility is considerably more rare at upper secondary level. 
Regardless of this, both education providers the individual needs of families with 
immigrant background can be taken well into account in cooperation between the 
home and the school/educational institution.

According to education providers, cultural diversity is supported with various principles 
and practices starting from the school and educational institution atmosphere, tak-
ing learners into account as individuals and respecting others to personnel training, 
various projects, cooperation with various bodies as well as resources and strategic 
policies. Teachers’ views on cultural diversity emphasise the atmosphere of the learning 
environment and the significance of various resources and support measures. Views 
referring to assimilation of the type “when in Rome ...” in the answer, give pause for 
thought about the need for education related to cultural diversity. 

Development of the study environment and the attitudes of the personnel to one 
treasuring cultural diversity is largely a question of pedagogical and ethical leader-
ship. Education providers, and even more so teachers, see the role of the rector as 
important in promotion of diversity. In addition to leadership, the development of 
the competence and attitudes of the personnel of schools and educational institu-
tions play a key role in the promotion of cultural diversity. Moreover, development 
of pedagogical competence is also needed: specialisation and differentiation to 
language-aware teaching. All this requires both financial and temporal resources as 
well as well-functioning cooperation with guardians and other bodies. 
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According to students participating in the evaluation, educational institutions have 
an approving atmosphere, which is evident to them as good everyday practices as well 
as the positive and open attitude towards them exhibited by the teachers and school-
mates. It is felt that the teachers have a genuine will to help and they are considered 
understanding and nice. It is also reasonably easy for students to get new friends bith 
from the native population and other students with immigrant background. Based on 
the answers, both teachers and students belonging to the native population possess 
attitudinal capabilities to function in a multicultural environment.

The evaluation has led to the following development recommendations:

1. The vision and strategy of the education providers must reflect the perspectives 
of multiculturality and multilingualism.

2. Cooperation between various parties and new models should be developed for 
the transitional phase between basic and upper secondary education.

3. Learners with immigrant background must be provided with Finnish/Swedish 
instruction that is aware of language in various disciplines and support in their 
own language in basic and upper secondary education. 

4. Appreciation of cultural diversity and multilingualism as well as development 
of language awareness must be established as part of the operating culture of 
schools and educational institutions.

5. Development of competence related to linguistic and cultural diversity must be 
included in the basic and continuing education of all teachers.

6. The availability and accessibility of various form of educational support for learners 
with immigrant background must be ensured also in the future.

Keywords: learner with immigrant background, education system, access, accessibility
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1  
arvioinnin tavoitteet  

ja toteutus

1.1 arviointitehtävä ja arviointikysymykset

Suomalainen lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä takaavat kaikkien Suomessa asuvien 
yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
nuorten – joista tässä arvioinnissa käytetään käsitettä oppija1 – näkökulmasta tämä 
merkitsee koulutusjärjestelmään pääsyä, siinä pysymistä ja etenemistä sekä siitä pääsyä 
mahdollisimman oikea-aikaisesti, joustavasti ja kulloinkin tarvittavan tuen turvin. 
Yhdenvertaisuudella ei tässä arvioinnissa tarkoiteta kaikkien opettamista samalla 
tavalla, vaan samanlaisten oppimismahdollisuuksien tarjoamista erilaisille oppijoille 
muun muassa eriyttämällä opetusta, tukemalla oppijoita entistä yksilöllisemmin, 
löytämällä heidän yksilölliset vahvuutensa sekä monipuolistamalla oppimisympä-
ristöjä huomioimalla oppijoiden erilaiset oppimistyylit sekä opettajien yhteistyötä 
vahvistava toimintakulttuuri (vrt. Kuusi, Jakku-Sihvonen & Koramo 2009). Tämä 
puolestaan edellyttää koulutuksen saavutettavuutta edistävän yleisen tuen, kuten 
koulun opetuskielen opetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen sekä lu-
kioon ja ammatillisiin opintoihin valmistavien koulutusten, lisäksi myös muiden, 
oppijan yksilölliset tarpeet huomioivien koulutukseen ja kotoutumiseen liittyvien 
tukitoimien saatavuutta ja riittävyyttä. 

Tuoreiden PISA-tulosten mukaan oppijoiden yhdenvertaisuus ei Suomessa täysin 
toteudu: perusopetusikäisten maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimistulokset 
verrattuna kantaväestön oppijoihin ovat selvästi heikommat (Harju-Luukkainen, 
Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta 2014). Tässä arvioinnissa yhdenvertaisuuden 
toteutumista tarkastellaan siitä näkökulmasta, millaisina opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjät näkevät omat mahdollisuutensa tarjota maahanmuuttajataustaisille oppi-
joilleen yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Kiin-
nostuksen kohteena on, millaisia opetusjärjestelyjä tai koulutuspalveluja opetuksen 

1 Käsite oppija kattaa eri koulutusasteilla opiskelevat lapset ja nuoret ja kuvaa paremmin heidän rooliaan 
nykyisen oppimiskäsityksen mukaan.
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ja koulutuksen järjestäjillä on maahanmuuttajataustaisille oppijoille, kuinka paljon 
järjestäjät arvioivat oppijoiden näitä opetusjärjestelyjä tai palveluja opintojensa tueksi 
tarvitsevan ja kuinka hyvin järjestäjät itse ajattelevat onnistuneensa vastaamaan näihin 
tuen tarpeisiin koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tästä näkökulmasta ei Suomessa ole aiemmin tehty kattavaa arviointia. Kaiken kaik-
kiaan esimerkiksi perusopetuksen rehtoreiden mukaan maahanmuuttajien tilanne on 
vähiten arvioitu koulutoiminnan osa, ja arvioinnin määrä on epätasapainossa suhteessa 
siihen, kuinka tärkeäksi se koetaan. Opettajista 76 prosenttia pitää maahanmuuttajien 
tilanteen arviointia erittäin tärkeänä tai tärkeänä, rehtoreista 37 prosenttia. (Rinne, 
Simola, Mäkinen-Streng, Silmäri-Salo & Varjo 2011.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen arviointisuunnitelmassa 2012–2015 
Koulutuksen arviointineuvostolle on kirjattu tehtäväksi Maahanmuuttajien koulu-
tuspalvelujen arviointi 2012–2013. Arviointitehtävä on laaja, koska sitä ei ole sidottu 
tiettyyn koulutusasteeseen tai toimijaryhmään. Arvioinnin kohteena on siten maa-
hanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus sekä opis-
kelun aikainen tuki suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Koulutuksen saatavuudella2 
tarkoitetaan tässä arvioinnissa koulutuksen tarjonnan määrää ja saavutettavuudella3 
sitä, että koulutus on maahanmuuttajataustaiselle oppijalle mahdollista suorittaa. 
Koulutusjärjestelmällä tarkoitetaan esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja 
ammatillisessa peruskoulutuksessa annettavaa opetusta ja koulutusta, joka perustuu 
Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi arviointiin 
sisältyi perusopetukseen valmistava opetus ja maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistava koulutus edellä mainittua koulutusjärjestelmää täy-
dentävänä toimintana.

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuspalveluja tarkastellaan ensisijaisesti 
koulutusjärjestelmän kannalta, jolloin arvioinnin keskeisen aineiston muodostaa 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä kerätty tieto. Täydentävää tietoa on kerätty 
myös opetushenkilöstöltä ja toisen asteen maahanmuuttajataustaisilta oppijoilta. 
Arvioinnin aikana kerätyt aineistot ja niiden tulkintaperusteet kuvataan tarkemmin 
luvussa 1.3.5. Kerätyn empiirisen aineiston lisäksi tarkastellaan säädösperustasta, 
koulutuspoliittisista linjauksista, aiemmista arvioinneista ja tutkimuksista sekä ti-
lastoista koostuvaa tausta-aineistoa. Nämä aineistot esitellään tarkemmin luvussa 2.

2 engl. access
3 engl. accessibility
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Arvioinnin pääkysymykset ovat seuraavat: 

1. Miten maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saatavuus ja 
saavutettavuus toteutuvat
a. koulutustarjonnassa ja
b. koulutusten haku- ja nivelvaiheissa?

2. Millaiset mahdollisuudet maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla on opiskelunsa 
aikana saada riittävästi tukea
a. suomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielensä oppimiseen sekä
b. muuhun oppimiseen ja sen haasteisiin?

Pääkysymysten alakohdista muodostui neljä pääteemaa: koulutustarjonta, koulu-
tusten haku- ja nivelvaiheet, kielen oppimisen tuki sekä muu oppimisen tuki. Kou-
lutustarjontaa kuvataan raportissa paitsi koulutusta ohjaavien suunnitelmien kautta 
myös yksilöidysti kolmen muun teeman yhteydessä. Kaikkia teemoja tarkastellaan 
koulutusasteittain (ks. luku 1.3 Arvioinnin toteutus).

1.2 Keskeiset käsitteet

Arvioinnin keskiössä ovat monikulttuurisuuteen, siis etniseen ja kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen liittyvät käsitteet. Monikulttuurisuuteen liittyvien käsittei-
den määritelmistä käydään jatkuvaa keskustelua eikä niistä ole yksimielisyyttä (ks. 
esim. Saukkonen 2013). Tässä arvioinnissa käytetyt keskeiset käsitteet määritellään 
seuraavasti:

 � Maahanmuuttajataustaisella oppijalla tarkoitetaan esiopetuksessa, perusopetuk-
sessa tai toisen asteen koulutuksessa olevaa lasta, oppilasta tai opiskelijaa, jonka 
äidinkieli tai kotona puhuttu kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. 

 � Kantaväestön oppijalla tarkoitetaan esiopetuksessa, perusopetuksessa tai toisen 
asteen koulutuksessa olevaa lasta, oppilasta tai opiskelijaa, jonka äidinkieli on 
suomi, ruotsi tai saame.

 � Kulttuurisella monimuotoisuudella tarkoitetaan etnisiin, kulttuurisiin ja kielelli-
siin taustoihin liittyvää päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosyhteisöjen oppijoiden ja 
henkilöstön monimuotoisuutta ja sen tunnistamista ja tunnustamista. 

 � Monikulttuurisilla taidoilla tarkoitetaan sekä maahanmuuttajien että kantaväestön 
kykyä ja taitoa kohdata toisiaan ja toimia yhdessä tarkoituksenmukaisilla tavoilla.

 � Opettajan kielitietoisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen opettaja tiedostaa 
olevansa oppijan kielellinen malli ja oman tiedonalansa kielen opettaja. 

 � Omakielinen opetus tarkoittaa eri oppiaineiden opetusta oppijan omalla kielellä, 
joka on jokin muu kuin koulun opetuskieli. 

 � Moniammatillisella yhteistyöllä viitataan eri toimialojen viranomaisten ja muiden 
tahojen yhteistyöhön.
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Raportissa arviointituloksilla tarkoitetaan sekä kyselyistä että arviointikäynneiltä 
saatuja vastauksia, kyselytuloksilla pelkästään niitä vastauksia, jotka on saatu kyse-
lylomakkeiden avulla.

1.3 arvioinnin toteutus

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arvi-
ointihankkeen toteuttamista määrittelevät periaatteet, hankkeen suunnittelu- ja 
arviointiryhmän kokoonpanot, arvioinnin kohde, arviointiaineiston keruutavat, 
aineiston analysointi sekä arviointiin osallistuneet tahot.

1.3.1 arvioinnin periaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa koulutuksen arvioinnista (1061/2009, 2 §) määritetään 
koulutuksen arvioinnin tavoitteeksi hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen 
koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen sekä paikallisen ke-
hittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi. Koska maahanmuuttajataustaisten koulutus 
toteutetaan Suomessa integroidusti osana olemassa olevaa koulutusjärjestelmää, sen 
kehittämisen kannalta on tarkoituksenmukaista tuottaa arviointitietoa nimenomaan 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. 

Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointihanke toteutettiin Koulutuksen 
arviointineuvoston periaatteiden mukaan kehittävänä arviointina. Kehittävä arvi-
ointi kuvaa ja paljastaa arvioitavaa ilmiötä, on tulevaisuuteen suuntaavaa ja osallistaa 
arvioinnin kohteena olevia tahoja sekä rakentaa yhteistyötä. Tässä arvioinnissa on 
painotettu erityisesti seuraavia kehittävän arvioinnin piirteitä:

1. Tulevaisuuden ennakointi ja prosessimaisuus: koulutuksen järjestäjän näkemys 
nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämistarpeista 

2. Paljastaminen: arviointitehtävään liittyvien ilmiöiden näkyväksi tekeminen sekä 
kehittämistarpeiden avaaminen

3. Kontekstuaalisuus: toiminta suhteessa voimavaroihin, alueellisuus, koulutus-
astespesifien erojen huomiointi, arviointitiedon hyödyntäminen ja hyvät käytännöt

4. Yhteistyön rakentaminen: eri osapuolien osallistaminen arviointiin
5. Monimenetelmällisyys: useiden tiedonhankinta- ja analyysimenetelmien 

käyttäminen
6. Moniarvoisuus ja monitasoisuus: arvioitavan ilmiön lähestyminen useista eri 

näkökulmista
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Kehittävän arvioinnin näkökulmaa tukee myös opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 
itsearvioinnin valitseminen arvioinnin lähtökohdaksi. Arvioinnin empiirisen aineiston 
tuottajina toimivat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, koska heillä on keskeinen 
rooli myös arviointitulosten kehittävässä toimeenpanossa. Eri osapuolten näkemys-
ten esilletulon varmistamiseksi toteutettiin järjestäjäkohtaisesti monitahoarvioinnin 
periaatetta suuntaamalla kyselyt myös opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sekä 
tekemällä arviointikäynnit eri puolille Suomea.

1.3.2 suunnitteluryhmä ja arviointiryhmä

Koulutuksen arviointineuvosto on nimennyt arvioinnin suunnittelusta vastaavan 
suunnitteluryhmän ja toteutuksesta vastaavan arviointiryhmän. Ryhmien valinnassa 
on otettu huomioon jäsenten monipuolinen asiantuntijuus maahanmuuttajataustais-
ten oppijoiden opetuksessa ja koulutuksessa niin käytännön opetustyön kuin tutki-
muksen ja hallinnon näkökulmasta. Edustettuina ovat olleet kaikki koulutusasteet, 
koulutusjärjestelmän eri osat sekä molemmat kotimaiset kielet.

Suunnitteluryhmä:

professori Päivi Atjonen (puheenjohtaja), Itä-Suomen yliopisto 
opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus 
koulutuspäällikkö Sinikka Miettinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto 
opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio, opetus- ja kulttuuriministeriö 
toimialajohtaja Pirkko Parrukoski-Ruuskanen, Suomen Setlementtiliitto ry 
johtaja Annica Riddar, SPR:n Kristiinankaupungin vastaanottokeskus 
projektikoordinaattori Mika Salonen, Turun kaupunki, sivistystoimiala 
professori Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristöstä suunnitteluryhmään kuuluivat pää-
suunnittelijat Päivi Kamppi, Ville Pietiläinen ja Ann-Sofie Smeds-Nylund. Suunnit-
teluryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden 2012 aikana.

Suunnitteluryhmässä arviointisuunnitelman mukainen tehtävänanto Maahanmuut-
tajien koulutuspalvelujen arviointi täsmennettiin muotoon Maahanmuuttajataustaiset 
oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus 
sekä opiskelun aikainen tuki. Suunnitteluryhmä ehdotti, että koulutuksen saatavuutta 
ja saavutettavuutta tarkasteltaisiin kolmen pääteeman – koulutustarjonnan, koulu-
tukseen hakeutumisprosessien sekä resursoinnin – näkökulmasta. Opiskelun aikaisen 
tuen arvioimiseksi tarkasteltaisiin neljää pääteemaa: oppijan opiskelusuunnitelmaa, 
oppijan kielen oppimisen ja kulttuurin tukemista, pedagogisia toimia ja moniamma-
tillista yhteistyötä.
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Suunnitteluryhmän esitys hyväksyttiin arviointineuvoston kokouksessa 5.6.2012, 
jonka jälkeen nimitettiin arviointiryhmä. 

Arviointiryhmä:

kehityspäällikkö Kaija Matinheikki-Kokko (puheenjohtaja 5.6.2012–31.12.2013), 
Metropolia ammattikorkeakoulu 
projektipäällikkö Katri Kuukka (puheenjohtaja 1.1.2014–31.5.2015), Kansallinen 
koulutuksen arviointikeskus 
lehtori Maire Antikainen, Laurea-ammattikorkeakoulu 
språklärare Irma Kiviniemi, Oravais flyktingförläggning 
projektipäällikkö Katri Kuukka (31.12.2013 saakka), Eiran aikuislukio 
opetusneuvos Najat Ouakrim-Soivio, opetus- ja kulttuuriministeriö 
yliopistonlehtori Heini Paavola, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos 
projektikoordinaattori Mika Salonen, Turun kaupunki, sivistystoimiala 
professori Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos 
rehtori Sirkka Wiman, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristöstä arviointiryhmässä ovat olleet pääsuun-
nittelija, vs. pääsihteeri Ville Pietiläinen 31.12.2013 saakka, pääsuunnittelija Ann-Sofie 
Smeds-Nylund 30.4.2014 saakka, erikoissuunnittelija Risto Hietala sekä suunnittelija 
Tuula Pirinen 2.4.2013–31.5.2015. Arviointiryhmä on pitänyt 20 kokousta.

Arviointiryhmä tarkensi ja tiivisti suunnitteluryhmän esitystä siten, että koulutuk-
sen saatavuuden ja saavutettavuuden osalta pääteemoiksi valittiin koulutustarjonta 
ja koulukseen hakeutumisprosessi. Myös opiskelun aikaista tukea päätettiin arvioida 
saatavuuden (tarjonnan) ja saavutettavuuden (riittävyyden) näkökulmasta. Sen osalta 
pääteemoiksi valittiin oppijoiden kielen oppimisen tuki sekä pedagogiset tukitoimet. 
Oppijan opiskelusuunnitelma sekä moniammatillinen yhteistyö liitettiin pedago-
gisten tukitoimien käsittelyn yhteyteen, ja resursseihin liittyvä kysymys siirrettiin 
taustakysymyksiin. Valitut pääteemat muodostivat rungon arviointia varten laaditulle 
kyselylomakkeelle (ks. luku 1.3.4).

1.3.3 arvioinnin kohde

Arviointi kohdistuu opetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esi- ja perusopetuk-
sessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja joka perustuu 
Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman tai ammatillisen perustutkinnon 
perusteisiin. Lisäksi arvioinnissa ovat mukana perusopetukseen valmistava opetus 
ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus koulutusjärjestelmää täy-
dentävinä toimintoina. 
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Vapaan sivistystyön osalta arviointiin on valittu vain ne koulutukset, joiden tarjonta 
perustuu opetussuunnitelman perusteisiin. Arviointia on rajattu myös niin, että siihen 
ei ole sisällytetty sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvaa varhaiskasvatusta, 
työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvaa aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutusta eikä maahanmuuttajataustaisten omaehtoista koulutusta. 
Korkeakouluopetuksen arviointi puolestaan kuului tämän arvioinnin toteuttamisen 
aikana Korkeakoulujen arviointineuvostolle.

Arvioinnin ensisijaisena kohderyhmänä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, 
koska ne avaintoimijoina asettavat tavoitteita, organisoivat opetusta ja koulutusta ja 
jakavat niihin tarvittavia resursseja. Arvioinnissa esitettävät kehittämissuositukset 
onkin kohdennettu koulutuksen ohjausjärjestelmän (opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Opetushallitus) lisäksi koulutuksen järjestämistä koskevan toiminnan suuntaami-
seen ja muuttamiseen. Kohderyhmänä ovat opetuksen ja koulutuksen järjestäjät 
esiopetuksessa (noin 340 opetuksen järjestäjää), perusopetuksessa (noin 350 ope-
tuksen järjestäjää), lukioissa ja aikuislukioissa (noin 300 koulutuksen järjestäjää), 
ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin 200 koulutuksen järjestäjää) sekä vapaassa 
sivistystyössä (noin 300 koulutuksen järjestäjää). Lukumäärät eivät ole tarkkoja, koska 
monet järjestäjät antavat usean koulutusasteen koulutusta. Arvioinnin täydentävänä 
kohderyhmänä ovat edellä mainittujen koulutusasteiden opetushenkilöstö ja toisen 
asteen maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.

1.3.4 aineiston hankinta ja kyselyn laadinta

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opetusjärjestelyjä on arvioinnissa selvi-
tetty noudattamalla monitahoarvioinnin periaatetta: opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjille suunnatun kyselyn lisäksi täydentävää tietoa on hankittu opettajille 
ja toisen asteen maahanmuuttajataustaisille oppijoille suunnatun kyselyn avulla. 
Monipuolisen kokonaiskuvan varmistamiseksi arviointiryhmä teki myös jär-
jestäjäkohtaisia arviointikäyntejä (luku 1.3.6) sekä perehtyi säädös-, asiakirja- ja 
tilastoaineistoon (liite 1).

Ruotsinkielinen kysely toteutettiin integroituna muuhun aineistonkeruuseen. Siten 
esimerkiksi ruotsinkielisiä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä varten kyselylomakkeen 
kysymykset käännettiin ruotsiksi ja arviointikäyntejä tehtiin myös ruotsinkielisiin 
kuntiin.

Kyselyn alustavat teemat saatiin suunnitteluryhmältä. Arviointiryhmä tarkensi 
esitystä, minkä jälkeen kyselylomake esitestattiin eri koulutusasteiden edustajilla. 
Esitestauksen ja arviointiryhmän kommenttien perusteella kyselylomake muokattiin 
lopulliseen muotoonsa.
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Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät tuottivat kyselyaineiston itsearviointina järjestä-
jäkohtaisissa arviointiryhmissä. Tällä menettelyllä pyrittiin varmistamaan opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjien osallisuus ja kehittävä rooli arviointitulosten tuottamisessa. 
Kerätty tieto edustaa ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kokemustietoa 
arvioinnin kohteesta, joskin kyselyllä kerättiin myös määrällistä tietoa maahanmuut-
tajataustaisten oppijoiden koulutuksesta. 

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnattu kyselylomake oli monipuolisin ja 
laajin. Pääosa opettajille esitetyistä kysymyksistä poimittiin järjestäjille suunnatusta 
kyselystä, minkä lisäksi heille laadittiin omia kysymyksiä. Molemmat kyselyt sisälsivät 
sekä kaikille koulutusasteille yhteisiä kysymyksiä että koulutusastekohtaisia kysymyk-
siä. Opiskelijoiden kysely laadittiin järjestäjä- ja opettajakyselyn teemat ja kysymykset 
tiivistäen ja yksinkertaistaen, ja myös heille esitettiin täysin omia kysymyksiä.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä opettajille suunnatuissa kyselylomakkeissa 
kysymykset jaettiin 1) taustakysymyksiin, 2) koulutustarjontaan ja koulutukseen 
hakeutumiseen liittyviin kysymyksiin sekä 3) kielen oppimisen tukeen ja pedago-
gisiin tukitoimiin liittyviin kysymyksiin. Opiskelijoille suunnattu kyselylomake oli 
lyhyempi ja yksinkertaisempi, eli tällaista jakoa ja otsikointia kysymyksille ei tehty, 
vaikka kyselyn teemat olivat samat.

Kaikissa kolmessa kyselyssä kysymykset olivat yleensä kolmivaiheisia: Ensin kysyttiin, 
onko järjestäjällä jokin maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opetukseen tai koulu-
tukseen liittyvä opetusjärjestely/palvelu (vastausvaihtoehdot: kyllä, ei, emme tunne 
asiaa). Sen jälkeen kysyttiin VAS-tyyppisellä asteikolla (visual analog scale, ks. esim. 
Huskisson 1974), miten tarpeellisena tai tärkeänä vastaajat pitävät kyseistä opetusjär-
jestelyä/palvelua riippumatta siitä, onko sitä heillä itsellään vai ei (asteikon ääripäinä 
ei lainkaan tarpeellinen – erittäin tarpeellinen). Tämän jälkeen niitä vastaajia, joilla 
kyseinen opetusjärjestely/palvelu on, pyydettiin ottamaan kantaa siihen, miten hyvin 
he ovat mielestään onnistuneet sen avulla ottamaan huomioon maahanmuuttajataus-
taisten oppijoiden yksilölliset tarpeet (asteikon ääripäinä heikosti − erinomaisesti). 
Näin pyrittiin saamaan selville sekä opetusjärjestelyn/palvelun tärkeys että järjestäjien 
mahdollisuudet toteuttaa sitä. Jokaisen kysymyksen yhteydessä vastaajilta pyydettiin 
avokysymyksellä myös kehittämisajatuksia. Osassa kysymyksiä asteikon ääripäät 
olivat sanamuodoltaan erilaisia, varsinkin jos kysyttyä asiaa verrattiin maahanmuut-
tajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä. 

1.3.5 Kyselyiden toteutus, vastaajat, edustavuus ja analyysimenetelmä

Arviointikyselyn toteuttamiseksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä pyydettiin 
ilmoittamaan yhteyshenkilöt kaikilta niiltä koulutusasteilta, joilla niillä oli maahan-
muuttajataustaisia oppijoita lukuvuonna 2012–2013. Yhteystietoilmoittautumisia eri 
koulutusasteilta saatiin yhteensä 772. Yhteyshenkilöiden tehtävänä oli koota oman 
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koulutusasteensa järjestäjäkyselyä varten arviointiryhmä, sopia ryhmälle ajankohta 
kyselyyn vastaamista varten sekä välittää koulutusasteensa opettaja- ja opiskelijakyselyt. 
Opettajille suunnattu kysely pyydettiin välittämään kaikille opettajille, mutta opiske-
lijakysely vain niille lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen opettajille, 
jotka toimivat ryhmänohjaajina ja joilla oli ryhmissään maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita. Ryhmänohjaajien tehtävä oli välittää kysely maahanmuuttajataustai-
sille opiskelijoilleen. Arviointikyselyt lähetettiin toukokuussa 2013, ja vastausaikaa 
annettiin syyskuun puoliväliin saakka. 

Arviointikyselyyn tuli neljältä eri koulutusasteelta yhteensä 375 järjestäjävastausta, 
jotka kattoivat 52 prosenttia alkuperäisestä perusjoukosta. Suomenkielisiltä kou-
lutusasteilta saatiin 338 (51,8 %) järjestäjävastausta ja ruotsinkielisiltä 37 (53,9 %) 
vastausta (taulukko 1). Suomen- ja ruotsinkielisten järjestäjien vastausprosentit 
olivat koulutusastekohtaisesti melko samankaltaisia. Koulutusastekohtaiset erot 
vastaamisessa sen sijaan olivat suuria.
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taulukko 1. Kyselyyn vastanneet järjestäjät kieliryhmittäin ja koulutusasteittain, (kokonais-

vastausprosentti 52,01)

suomenkieliset järjestäjät Ruotsinkieliset järjestäjät

Koulutus-
aste

Perus-
joukko

Vastan-
neet

Vastan-
neet (%)

Perus-
joukko

Vastan-
neet

Vastan-
neet (%)

Esiopetus 187 63 33,7 23 7 30,4 

Perusopetus 248 144 58,1 27 17 63,0 

Lukiokoulutus 177 71 40,1 16 8 50,0 

Ammatillinen 
peruskoulutus 86 60 69,8 8 5 62,5 

Yhteensä 698 338 51,8* 74 37 53,9*

*koulutusastekohtaisesti painotettu kokonaisvastausprosentti

Koulutusastekohtaisten järjestäjävastausten edustavuus todentuu vertaamalla eri 
koulutusasteilta vastanneiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien maahanmuutta-
jataustaisten oppijoiden määrää valtakunnalliseen koulutusastekohtaiseen maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden määrään lukuvuonna 2012–2013 (taulukko 2). Vertailun 
perusteella kyselyllä tavoitettiin arvioinnin kannalta keskeiset järjestäjät mukaan 
lukien ruotsinkielinen koulutus, sillä vastanneiden järjestäjien eri koulutusasteilla 
opiskeli yhteensä lähes 85 prosenttia kaikista maahanmuuttajataustaisista oppijoista. 
Koulutusastekohtaisesti järjestäjien edustamien oppijoiden osuus vaihteli seuraavasti: 
esiopetus 78 prosenttia (2576 oppijaa 3303 oppijasta), perusopetus 85,4 prosenttia 
(23 088 oppijaa 27 020 oppijasta), ammatillinen peruskoulutus 90,2 prosenttia (6517 
oppijaa 7225 oppijasta) ja lukiokoulutus 69,4 prosenttia (2525 oppijaa 3638 oppijasta).4 

4 Jos toisen asteen edustavuus vielä korjattaisiin keskimääräisellä keskeyttämisprosentilla (ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 8 % ja lukiokoulutuksessa 4 %), nousisi ammatillisen koulutuksen edustavuus 98 
prosenttiin ja lukiokoulutuksen reiluun 72 prosenttiin.
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taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden järjestäjien maahanmuuttajataustaisten oppijoiden osuus 

eri koulutusasteiden kaikista maahanmuuttajataustaisista oppijoista

oppijamäärät 2012–2013*
Tilastoidut Järjestäjien ilmoittamat

n n %
Esiopetus 3 303 2 576 78,0

Perusopetus, luokat 1–9 27 020 23 088 85,4

Ammatillinen peruskoulutus 7 225 6 517 90,2

Lukiokoulutus 3 638 2 525 69,4

Yhteensä 41 186 34 706 84,6

*Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportista 
P05K7YO (tilastointipäivämäärä 20.9.2013), ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen 
opiskelijamäärät opetushallinnon VIPUNEN-palvelusta.

Opettajakyselyyn vastasi kaikkiaan 1549 opettajaa, joista 49 (3,2 %) oli ruotsinkielisiä 
(taulukko 3). Vastanneiden opettajien oppiainekohtainen (S2/R2, muut oppiaineet) 
jakautuminen koulutusasteittain esitetään taulukossa 4. Esiopetusta lukuun ottamat-
ta kaikilla koulutusasteilla korostuu muita oppiaineita kuin suomea/ruotsia toisena 
kielenä opettavien opettajien osuus.

taulukko 3. Kyselyyn vastanneet opettajat järjestäjän opetuskielen mukaan

suomi Ruotsi
Yhteensä n % n %

Esiopetus 59 100,0 0 0,0 59

Perusopetus 831 97,5 21 2,5 852

Ammatillinen peruskoulutus 418 94,1 26 5,9 444

Lukiokoulutus 192 99,0 2 1,0 194

Yhteensä 1500 96,8 49 3,2 1549

taulukko 4. Kyselyyn vastanneet opettajat opettamansa oppiaineen mukaan

s2/R2 Muut oppiaineet
 n % n % n

Esiopetus 29 49,2 30 50,8 59

Perusopetus 144 16,9 708 83,1 852

Ammatillinen peruskoulutus 39 8,8 405 91,2 444

Lukiokoulutus 13 6,7 181 93,3 194

Yhteensä 225 14,5 1324 85,5 1549
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Yli puolet (53 %) opettaja-aineistosta edustaa sellaisia järjestäjiä, joilta kyselyyn osal-
listui vain enintään kolme opettajaa, ja vastaavasti 90 prosenttia opettaja-aineistosta 
tulee järjestäjiltä, joilta saatiin enintään 16 opettajavastausta. Opettajavastausten 
järjestäjäkohtainen vaihteluväli oli myös varsin laaja (1–267 opettajaa). Aineiston 
edustavuutta heikentää etenkin se, että opettajien vastauksia saatiin varsin vähän niiltä 
järjestäjiltä, joilla on paljon maahanmuuttajataustaisia oppijoita. Siten opettajakyse-
lyn vastaajat edustavat pikemmin perusjoukosta poimittua näytettä kuin ryhmänsä 
edustavaa otosta. (Taulukko 5)

taulukko 5. Opettajavastausten järjestäjäkohtainen lukumäärä

Vastauksia/järjestäjä n % Kumulatiivinen %
1 61 29,6 29,6

2 30 14,6 44,2

3 19 9,2 53,4

4 16 7,8 61,2

5 13 6,3 67,5

6–10 35 17,0 84,5

11–20 17 8,3 92,7

21–30 9 4,4 97,1

31–50 4 1,9 99,0

51–267 2 1,0 100,0

  206 100  

Opiskelijakyselyyn vastasi 369 toisen asteen opiskelijaa, joista 34 opiskeli ruotsinkieli-
sessä koulutuksessa. Opiskelijavastauksissa ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 
olivat selvästi yliedustettuina suhteessa lukiokoulutuksen opiskelijoihin kummassakin 
kieliryhmässä. (Taulukko 6). Myös opiskelijavastauksia voidaan edustavan otoksen 
sijaan pitää lähinnä perusjoukosta poimittuna näytteenä.

taulukko 6. Kyselyyn vastanneet toisen asteen maahanmuuttajataustaiset opiskelijat oppi-

laitoksen opetuskielen mukaan

suomi Ruotsi
 n % n % n

Ammatillinen peruskoulutus 242 88,6 31 11,4 273

Lukiokoulutus 92 95,8 4 4,2 96

Yhteensä 318 86,2 34 9,2 369
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Arvioinnin aiheen ja kohderyhmän laajuuden vuoksi kyselyssä käytettiin koulutus-
asteet ja vastaajaryhmät ylittäviä yhteisiä mittareita sekä aiheen ja vastaajaryhmän 
mukaan eriytyviä mittareita. Sekä mittaristojen asteikoissa että vastaamislogiikassa 
noudatettiin mahdollisimman yhtenäistä rakennetta. 

Opetusjärjestelyn tai menettelytavan tarpeellisuuteen ja siinä onnistumiseen liittyviin 
tuloksiin sovellettiin kaksiulotteista graafista esitystapaa ja keskeisten tunnuslukujen 
taulukointia, joita arviointiryhmä hyödynsi analysoidessaan ja tulkitessaan kyselyi-
den tuloksia. Numeraalisten tulosten sisällöllisessä tulkinnassa sovellettiin liitteen 
2 mukaista tulkintakehikkoa. Päätelmissä ja annetuissa kehittämisehdotuksissa 
hyödynnettiin myös arviointikäynneillä esiin nousseita näkökulmia.

Arviointia varten kerättiin mittava aineisto, josta raportissa esitetään kuvioiden avulla 
keskeisimmät tulokset. Liitetaulukko 1 ja liitekuviot 1–17 ovat omana tiedostonaan 
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen internetsivuilla raportin PDF-version 
yhteydessä. Aineistot ovat arviointikeskuksen hallussa ja niitä voidaan erillisestä 
anomuksesta luovuttaa esimerkiksi tutkimuskäyttöön.

Tässä raportissa kyselyiden tuloksia tarkastellaan koulutusasteittain ensin opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjien maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän mukaan ja 
sen jälkeen niiden opetuskielen (suomi/ruotsi) mukaan. Maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden määrä vaikuttaa esimerkiksi valtionosuus- ja valtionavustusjärjestelmän 
kautta siihen, millaiset resurssit järjestäjillä on erilaisiin koulutuspalveluihin ja 
opetusjärjestelyihin, joten tulosten tarkastelu tästä näkökulmasta on perusteltua. 
Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän perusteella opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjät on jaettu neljään ryhmään (enintään 10, 11−50, 51−100 ja yli 100 maahan-
muuttajataustaista oppijaa). Lukiokoulutukseen vastanneiden järjestäjien joukossa ei 
tosin ollut ryhmää, jossa olisi 51–100 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Opettajien 
ja opiskelijoiden vastauksia tarkastellaan vain koulutusasteittain. Jos opettajien arviot 
ovat järjestäjien arvioiden kanssa yhdenmukaiset, sitä ei erikseen mainita. 

1.3.6 arviointikäynnit

Arviointiryhmän jäsenet ja sihteeristön edustajat tekivät syksyllä 2013 arviointikäyn-
nit kahdentoista opetuksen tai koulutuksen järjestäjän luokse eri puolille Suomea. 
Arviointikäyntien tavoitteena oli kerätä aineistoa kyselylomakkeilla kerätyn tiedon 
tueksi ja syventämiseksi. Käyntikohteet valittiin siten, että opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjät jaettiin kyselyn tulosten perusteella neljään ryhmään: 1) ne jotka pitävät 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutus- ja tukitarpeita suurina ja pystyvät 
myös vastaamaan niihin hyvin, 2) ne, jotka pitävät näitä tarpeita suurina, mutta eivät 
pysty vastaamaan niihin hyvin, 3) ne, jotka eivät pidä näitä tarpeita erityisen suurina 
ja pystyvät vastaamaan niihin hyvin sekä 4) ne, jotka eivät pidä näitä tarpeita erityi-
sen suurina mutta eivät siitä huolimatta pysty vastaamaan niihin hyvin. Jokaisesta 
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ryhmästä valittiin kolme järjestäjää ottaen samalla huomioon, että valituksi tuli 
erikokoisia ja myös ruotsinkielisiä järjestäjiä eri puolilla Suomea. Kahtatoista arvi-
ointikäyntiä voitiin pitää pienimpänä mahdollisena määränä, kun järjestäjät valittiin 
edellä kuvatuilla kriteereillä.

Arviointikäynneillä pyrittiin noudattamaan samaa monitahoisuuden periaatetta kuin 
arviointikyselyssä. Arviointikäyntien ohjeistuksessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä 
pyydettiin valitsemaan vierailupäivän ensimmäiseen haastatteluun johdon ja toiseen 
opettajien edustajia. Haastatteluihin kutsuttiin myös opiskelijoita, jos järjestäjällä oli 
vain toisen asteen koulutusta. (Liite 3) Koska yksi haastattelutilanne kesti vain noin 
tunnin, siihen pyydettiin kutsumaan enintään viisi osallistujaa. Keskusteluihin osallistui 
62 opetuksen ja koulutuksen johdon edustajaa, 62 opettajaa, kolme opinto-ohjaajaa ja 
kolme opiskelijaa. Kutsusta huolimatta vain harva opiskelija osallistui haastatteluun.

Arviointiryhmän edustajat valmistelivat arviointikäynnin aikana tekemistään huo-
mioista välittömän palautteen, joka käytiin suullisesti läpi opetuksen tai koulutuksen 
järjestäjän johdon edustajien kanssa arviointikäynnin lopussa. Arviointikäynneistä 
lähetettiin viimeistelty kirjallinen palauteraportti neljälle järjestäjälle vuoden 2013 
loppuun mennessä ja kahdeksalle vuoden 2014 alussa. Järjestäjiltä pyydettiin vielä 
palautetta kirjallisen raportin havainnoista ennen niiden käyttämistä arviointiaineis-
tona. Palautteiden keruun jälkeen arviointikäyntien aineisto jaoteltiin ja analysoitiin 
teemakohtaisesti.
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2  
Maahanmuuttajataustaisten 

oppijoiden koulutuksen 
lähtökohtia

Tuula Pirinen

Arvioinnin lähtökohtana on käytetty maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kou-
lutusta koskevia säädös-, politiikka- ja tilastoaineistoja. Lisäksi arviointiryhmä on 
perehtynyt maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutusta koskeviin aiempiin 
arviointeihin ja tutkimuksiin. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan näiden aineistojen 
keskeisiä havaintoja. Arvioinnin eri teemoihin liittyviä tausta-aineistoja kuvataan 
lisäksi tarkemmin kysely- ja arviointivierailujen tulosten tarkastelun yhteydessä 
luvuissa 4–85.

2.1 Keskeiset säädösperusteet

Suomen lainsäädännössä maahanmuuttajien kannalta keskeisiä ovat perustuslain 
perusoikeudet, yhdenvertaisuuslaki, ulkomaalaislaki, kansalaisuuslaki ja laki kotou-
tumisen edistämisestä. 

Suomen perustuslain (731/1999) 2 luvun perusoikeudet koskevat myös maahanmuut-
tajia (lukuun ottamatta ulkomaalaisen maahantuloon ja maassa oleskeluun sekä 
valtiollisiin vaaleihin liittyviä oikeuksia). Lain 6 pykälä sisältää yhdenvertaisuuden 
lain edessä sekä yleisen syrjintäkiellon. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 
asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella. Myös vasta uudistetun yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tarkoituksena on 
edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi 
joutuneen oikeusturvaa.

5 Esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelmien osalta tarkastelun kohteena ovat olleet esiopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2010 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 
2004, koska arviointi on tehty ja raportti laadittu niiden voimassaolon aikana.
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Perustuslakiin (17 §) on kirjattu myös jokaisen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. 
Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää 
ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslain 16 pykälä puolestaan takaa 
jokaiselle oikeuden maksuttomaan perusopetukseen. Oikeus koulutukseen ja mah-
dollisuus saada maksutta oppivelvollisuuteen perustuvaa opetusta sisältyvät myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan (2000/C 364/01, artikla 14).

Ulkomaalaislain (301/2004) tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja 
oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa. Sen tarkoituksena on lisäksi edistää hallittua maa-
hanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia 
kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. 
Lakia voidaan soveltaa myös alaikäiseen lapseen, jolloin päätöksenteossa erityistä 
huomiota on kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä 
liittyviin seikkoihin, ja hänen asiansa on käsiteltävä kiireellisesti. Suomen kansalaisuu-
den saamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista säädetään puolestaan kansalaisuuslaissa 
(359/2003).

Lakia kotoutumisen edistämistä (1386/2010) sovelletaan Suomeen kaikista eri syistä 
muuttaviin henkilöihin. Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja 
maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan 
toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 
myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Valtiollisella tasolla kotoutu-
mista edistetään uuden lain mukaan muun muassa valtion kotouttamisohjelman (34 
§) avulla, jonka tavoitteista valtioneuvosto päättää aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
Uuteen lakiin on kuulunut myös Osallisena Suomessa -kokeilulakihanke (9 luvun 
63–81 § oli voimassa väliaikaisesti 1.1.2011–31.12.2013), joka esitellään luvussa 2.3.

2.2 Koulutuspoliittiset linjaukset, ohjelmat ja strategiat

Maahanmuuttajien koulutusta koskevat uusimmat linjaukset sisältyvät valtion 
kotouttamisohjelmaan ja valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion kotouttamis-
ohjelmasta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012), koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-
missuunnitelmaan vuosille 2011−2016 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012a) sekä 
maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin (Opetusministeriö 2009). Myös maahanmuut-
tostrategia (Sisäasiainministeriö 2013) sisältää tavoitteita maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja nuorten koulutuksen osalta.

Uuden kotoutumislain (1386/2010) mukainen ensimmäinen Valtion kotouttamis-
ohjelma - Hallituksen painopisteet vuosille 2012−2015 (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2012) tehostaa kotouttamistoimenpiteiden valtakunnallisen tason suunnittelua, 
toimeenpanoa ja seurantaa. Ohjelman erityisiä painopisteitä ovat maahanmuuttajien 
työllistymisen edistäminen sekä maahanmuuttajalasten ja -nuorten sekä perheiden 
ja naisten tuki. Lasten ja nuorten osalta tavoitteena on mahdollistaa kaikkien maa-
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hanmuuttajataustaisten lasten mukanaolo varhaiskasvatuksessa, tukea heidän suo-
men/ruotsin kielen taitonsa ja äidinkielensä kehittymistä sekä mahdollistaa heidän 
kasvunsa kahteen kulttuuriin. Koulutuksessa eriarvoisuutta halutaan vähentää niin, 
että etnisen taustan selitysosuus perusopetuksen oppimistuloksissa ja koulutuksen 
keskeyttämisessä perusasteen jälkeen puolittuisi vuoteen 2020 mennessä. Erityistä 
huomiota kiinnitetään niihin maahanmuuttajanuoriin, jotka saapuvat Suomeen op-
pivelvollisuusiän loppupuolella tai oppivelvollisuusiän jälkeen. Maahanmuuttajien 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa painotetaan erityisesti 
ammatillisen koulutuksen edellyttämiä kielellisiä valmiuksia ja pyritään kohdenta-
maan koulutus nykyistä enemmän nuorille. Lukio-opintojen edellytyksiä parannetaan 
käynnistämällä maahanmuuttajille suunnattu lukiokoulutukseen valmistava koulutus.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (2011) yhtenä painopistealueena 
on ollut köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Tämä näkyy 
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (2011–2016) muun muassa ta-
voitteena parantaa maahanmuuttajien ja vieraskielisten edellytyksiä lukio-opintoihin 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään 
myös niihin maahanmuuttajanuoriin, jotka saapuvat Suomeen oppivelvollisuusiän 
loppupuolella tai oppivelvollisuusiän jälkeen, sekä maahanmuuttajataustaisiin lapsiin, 
jotka eivät osallistu esiopetukseen.

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittisissa linjauksissa 2009 korostetaan etnisten 
suhteiden ja kotoutumisen edistämistä, maahanmuuttajien tarpeiden huomioon 
ottamista osana normaalijärjestelmiä, maahanmuuttajien oikeutta omaan kieleen ja 
kulttuuriin sekä eri syistä Suomeen muuttaneiden yhdenvertaista kohtelua.

Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia (Sisäasiainministeriö 2013) linjaa Suomen 
maahanmuuttopolitiikan kehityssuunnat ja tavoitteet. Sen mukaan lasten ja nuorten 
kotoutumisen, etenkin kielitaidon ja muiden opiskeluvalmiuksien tukemisen tulee olla 
pitkäjänteistä ja riittävää. Tavoitteeksi on asetettu, että maahanmuuttajataustaisten 
lasten osallistumista erilaisiin varhaiskasvatuspalveluihin ja esiopetukseen lisätään, 
oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuuksia suorittaa perus-
kouluopintoja parannetaan ja maahanmuuttajataustaisten nuorten sujuvaa siirtymistä 
koulutuksesta työelämään tuetaan.

2.3 Tutkimukset, selvitykset ja kehittämishankkeet

Maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille suunnatusta opetuksesta ja koulu-
tuksesta ja niiden haasteista on Suomessakin olemassa jo runsaasti tutkimuksia, 
selvityksiä ja kehittämishankkeiden yhteydessä tuotettua tietoa. Niiden mukaan 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden mahdollisuudet saada muun muassa opin-
noissa tarvitsemaansa tukea vaihtelevat koulutusaloittain ja koulutusjärjestelmän eri 
tasoilla ja heidän integroitumisensa kantaväestön kanssa samoihin opetusryhmiin 
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on myös toisinaan haasteellista (ks. esim. Alitolppa-Niitamo, 2004; Kilpi 2010; Tar-
nanen, Pöyhönen, Lappalainen & Haavisto 2013). Seuraavissa luvuissa tarkastellaan 
tämän arvioinnin kannalta keskeisimpiä viimeaikaisia tutkimuksia, selvityksiä ja 
kehittämishankkeita.

2.3.1 Tutkimukset

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten koulutusta on toistaiseksi kattavimmin käsitelty 
Opetushallituksen julkaisussa Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus – tutkimus oppi-
mistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä (Kuusela, Etelälahti, Hagman, 
Hievanen, Karppinen, Nissilä, Rönnberg & Siniharju 2008). Tutkimuksen mukaan 
maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyt ovat usein hajanaisia, viranomaisten 
yhteistyö kangertelee, taloudelliset resurssit koetaan riittämättömiksi, sopivia opet-
tajia ei aina löydetä eikä yhteistyö kotien kanssa ole ongelmatonta. Vaikka maahan-
muuttajaoppilaiden asenteet koulua ja opiskelua kohtaan ovat myönteisempiä kuin 
suomenkielisen vertailuryhmän, heidän oppimistuloksensa jäävät keskimäärin tätä 
heikommiksi. Toisaalta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden joukossa on kuitenkin 
myös erittäin hyvin suoriutuneita. Koulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta 
huomionarvoista on se, että koulujen tarjoamat tukitoimet on yleensä mitoitettu 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamistason mukaan. Eri oppiaineiden 
oppimistulokset ovat yleisen tendenssin mukaisesti maahanmuuttajataustaisilla ty-
töillä poikia paremmat. Alueellisesti tarkasteltuna maahanmuuttajataustaustaisten 
oppijoiden ja kantaväestön väliset erot koulumenestyksessä ovat hieman suurempia 
Etelä-Suomessa kuin Pohjois-Suomessa. (Kuusela ym. 2008.)

Maahanmuuttajataustaisista nuorista ammatillisessa koulutuksessa jatkaa saman verran 
kuin kantaväestöstäkin. Lukiossa maahanmuuttajataustaiset jatkavat sen sijaan selvästi 
harvemmin, ja he myös pyrkivät ja pääsevät lukioon keskimäärin heikommin arvosa-
noin kuin kantaväestöön kuuluvat. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat päätyvät 
lukioon usein myös siitä syystä, että he eivät läpäise ammatillisen koulutuksen kieli- ja 
soveltuvuustestejä. Maahanmuuttajataustaiset myös jäävät selvästi useammin toisen 
asteen koulutuksen ulkopuolelle kuin kantaväestö. Toisen asteen tutkinnon suoritta-
minen parantaa olennaisesti heidän asemaansa työmarkkinoilla. (Kuusela ym. 2008.)

OECD:n matematiikan, luonnontieteiden ja lukutaidon osaamista arvioivassa PISA 
(Programme for International Student Assessment) 2012 -tutkimuksessa on selvitetty 
Suomen osalta erityisesti myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osaamista, 
minkä vuoksi heistä otettiin yliotos, 15 prosenttia koko otoksesta. Oppilaat luoki-
teltiin edelleen ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajiin, joista edelliset 
ovat syntyneet muualla kuin Suomessa ja jälkimmäiset vastaavasti Suomessa, mutta 
heidän vanhempansa Suomen ulkopuolella. Kaikkiaan erot sekä ensimmäisen että 
toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osalta verrattuina syn-
typeräisiin suomalaisiin ovat erittäin suuret matematiikan, luonnontieteiden ja lu-
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kutaidon osaamisessa. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset nuoret 
ovat noin kaksi koulu-vuotta ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaiset nuoret 
vajaat kaksi kouluvuotta muita oppilaita jäljessä. Suuri osa ensimmäisen sukupol-
ven maahanmuuttajataustaisista nuorista ei saavuttanut matematiikan osaamisen 
vähimmäistasoa. Tulos oli samansuuntainen myös luonnontieteiden osaamisessa, 
lukutaidossa ja ongelmanratkaisutaidossa. Tulokset eivät parantuneet merkittävästi 
siirryttäessä ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajataustaisista nuorista toi-
sen sukupolven maahanmuuttajataustaisiin nuoriin. Muita huolestuttavia tuloksia 
maahanmuuttaja-taustaisten nuorten osalta olivat muuta väestöä yleisempi koulusta 
myöhästely ja poissaolot. Parhaiten matematiikassa menestyivät sellaiset oppilaat, 
jotka olivat lähtöisin lähialueilta tai olivat saapuneet Suomeen ennen kouluikää. 
(Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka & Vettenranta 2013, 40; 
Harju-Luukkainen ym. 2014.)

Raportin mukaan keskeiseksi kysymykseksi muodostuu kuitenkin maahanmuutta-
jataustaisten nuorten äidinkielen ja koulun opetuskielen taidon tukeminen koulussa, 
sillä ne ovat heidän oppimisensa perusta. Saavatko nuoret riittävästi tukea kielitaitonsa 
kehittämiseen ja riittävät edellytykset selviytyä myös toisen asteen koulutuksessa? 
Entä millaiset valmiudet opettajilla (kaikilla asteilla) on tukea, ymmärtää ja kohdata 
kaksi- ja monikielisyyttä ja muita kulttuureita? Suomen tai ruotsin kielen taito on 
merkittävä myös PISA 2012 -tutkimukseen osallistumisessa, niin taustakyselyyn 
vastaamisessa kuin koetehtävien tekemisessäkin. Tuloksissa oli myös myönteisiä 
seikkoja. Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla oli muita vähemmän matematiikka-
ahdistusta ja vahvempi motivaatio. Lisäksi he kokivat opettajien ja oppilaiden väliset 
suhteet muita oppilaita positiivisempina, heidän asennoitumisensa koulua kohtaan 
oli muita myönteisempi sekä kouluun kuulumisen tunteensa vahvempi kuin muilla. 
(Kupari ym. 2013, 40; Harju-Luukkainen ym. 2014.)

Osaltaan PISA 2012 -tutkimuksen herättämiin kysymyksiin tulee vastaamaan valta-
kunnallinen perusopetuksen päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden suomi toisena 
kielenä -oppimäärän oppimistulosten arviointi, joka toteutetaan keväällä 2015. Sen 
tarkoituksena on selvittää, miten peruskoulun 9. luokalla olevat suomi toisena kielenä 
-oppimäärää opiskelevat oppilaat ovat saavuttaneet perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteiden (Opetushallitus 2004a) suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet. 
Arviointiin liittyvissä rehtoreille, opettajille ja oppilaille suunnatuissa taustakyselyissä 
paneudutaan myös tässä arvioinnissa esiin nostettuihin näkökulmiin, muun muassa 
oppilaan oman äidinkielen opetukseen ja siihen osallistumiseen.

2.3.2 selvitykset 

Opetushallitus on 2000-luvulla julkaissut useita selvityksiä maahanmuuttajalasten 
ja -nuorten opetuksesta ja koulutuksesta eri koulutusasteilla. Perusopetuksen osalta 
selvitykset ovat kohdistuneet perusopetukseen valmistavaan opetukseen (Opetus-
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hallitus 2004b; Sarsama & Nissilä 2008), suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen 
(Opetushallitus 2004b; Korpela 2006a), oman äidinkielen opetukseen (Opetushallitus 
2004b; Opetushallitus 2006) sekä perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tullei-
den nuorten opetuksen järjestämiseen (Korpela 2006b). Maahanmuuttajanuorten 
opiskelusta lukiossa on vain yksi selvitys (Ikonen & Jääskeläinen 2008), kun taas 
selvästi runsaammin on tutkittu maahanmuuttajanuorten opiskelua ammatillisessa 
peruskoulutuksessa (Kuisma 2001; Aunola [toim.] 2004; Kilpinen 2009; Jauhola 2010; 
Kilpinen & Salonen 2011) ja siihen valmistavassa koulutuksessa (Aunola & Korpela 
2006; Kapanen & Kantosalo 2009; Korpela, Kantosalo, Koskimäki & Kärki 2013). 

Kansainvälisessä OECD:n politiikan katsauksessa Closing the Gap for Immigrant Students 
– Policies, practice and performance (2010), johon Suomi osallistui vain vastaamalla 
kansainväliseen kyselyyn, vertailtiin maahanmuuttajien ja kantaväestön oppimis-
tuloksia ja annettiin suosituksia siitä, miten erot näiden ryhmien välillä voitaisiin 
kuroa umpeen. Katsauksen mukaan opetuskielen tuen tulisi olla maahanmuuttajien 
koulutuspolitiikan painopiste. Tuen tulisi alkaa mahdollisimman varhain ja jatkua 
kaikilla luokka- ja kouluasteilla. Erityisen tärkeää kielen oppimisen tuki on niiden 
opiskelijoiden kohdalla, jotka ovat muuttaneet kohdemaahan vasta myöhemmällä 
iällä. Monissa OECD-maissa on yhdenmukainen opetussuunnitelma kantaväestön 
kielen opettamiseen kakkoskielenä, mutta sen käyttöönotto koulutasolla on osoit-
tautunut haastavaksi: kantaväestön kielen opetus toisena kielenä on nähty usein 
erillisenä osaamisalueena ja sillä on ollut melko matala status. Kielen opetus tulisikin 
yhdistää opetettaviin aineisiin. Kielitaito kehittyy parhaiten, kun kieltä voi käyttää 
opiskeltaviin asioihin, jolloin kielen opettaminen ei ole vain kieltenopettajien asia, 
vaan kaikilla opettajilla tulisi olla valmius (koulutus) siihen, että he osaavat ottaa 
oppilaiden kielelliset kehittämistarpeet huomioon. (OECD 2010.) Tämä liittyy tässä 
arvioinnissa esillä olevaan kielitietoisuuden edistämiseen (ks. luku 6.5).

Monikulttuurisuutta tukeva opetus- ja oppimisympäristö edellyttää OECD:n raportin 
(2010) mukaan ennen kaikkea opettajien kykyä oppilaiden kehityspotentiaalia painot-
tavaan arviointiin, tehokkaita tapoja koulukiusaamisen tunnistamiseen ja estämiseen 
sekä opettajien korkeampia odotuksia maahanmuuttajaoppilaiden suoriutumista 
kohtaan. Monikulttuurisuustaitojen tulisi olla kiinteä osa opettajien perus- ja lisäkou-
lutusta, kuten Suomessa, jossa opettajankoulutuksessa jo nyt ohjataan opiskeluoh-
jeiden eriyttämiseen ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Koulussa 
opetusryhmiä ei myöskään jaeta tasoryhmiin, vaan kognitiivisilta kyvyiltään erilaiset 
oppilaat ovat samassa ryhmässä (OECD 2004). Monikulttuurisen oppimisilmapiirin 
ydinkysymyksiä on myös oppilaiden vanhempien osallistaminen, joka tutkimusten 
mukaan johtaa parempiin oppimistuloksiin riippumatta vanhempien sosioekono-
misesta taustasta (Schofield, Alexander, Bangs & Schauenburg 2006). Jotta maahan-
muuttajavanhemmat saataisiin osallistumaan yhteistyöhön, koulutusjärjestelmästä 
tulisi olla tarjolla riittävästi tietoa, ja tiedon tulisi olla tarjolla vähintään keskeisillä 
maahanmuuttajaryhmien kielillä ja eri formaateissa. Kouluilla voi olla myös mer-
kittävä rooli maahanmuuttajataustaisten vanhempien keskinäisessä tutustumisessa. 
Raportin mukaan koulutuspolitiikan ja -järjestelmän systeemitasolla tärkeitä ovat 
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maahanmuuttajien yhdenvertaisen koulutuksen takaava lainsäädäntö, tasapainon 
löytäminen maahanmuuttajien koulutukseen tarkoitetun yleisen ja kohdennetun 
lisärahoituksen välillä sekä pedagoginen ohjaus muun muassa erilaisten opetusta 
tai opettajia koskevien standardien ja kvalifikaatioiden asettamisella. (OECD 2010).

OECD:n raportti sisältää myös lukuisia esimerkkejä onnistuneista käytännöistä maa-
hanmuuttajien koulutuksessa eri maissa. Suomen osalta on kolme mainintaa, joista 
kaksi koskee opettajankoulutusta ja yksi opettajien verkostoitumista. Tämä ilmentää 
osaltaan sitä tosiasiaa, että maahanmuuttokysymykset ovat Suomessa tuore ilmiö ja 
että monikulttuurista koulua ja yhteiskuntaa ollaan vasta rakentamassa. Raportissa 
todetaankin, että maahanmuuttajaoppilaiden integroituminen koulutusjärjestelmään 
on sidoksissa paitsi maahanmuuttajien määrään ja kansallisuuksien heterogeeni-
syyteen, myös siihen, kuinka pitkät perinteet maalla on maahanmuuttopolitiikassa. 
(OECD 2010.)

2.3.3 Kehittämishankkeet

Viime vuosina Suomessa on toteutettu useita laajoja maahanmuuttajiin kohdistuvia 
kehittämishankkeita. Opetushallituksen koordinoima Monikulttuurisuustaitojen 
kehittäminen kouluyhteisössä (MOKU) -ohjelma toteutettiin yli 50 kunnassa vuo-
sina 2007–2012. Hanke kohdistui esiopetuksesta lukiokoulutukseen, ja sen avulla 
edistettiin sekä monikielisten ja -kulttuuristen opetusryhmien opetuskäytänteitä 
että valtaväestön taitoja kohdata maahanmuuttajia. Ohjelman toteutusta, tuloksia ja 
vaikutuksia on arvioitu raportissa Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhtei-
sössä -ohjelma − Arvioinnin päätulokset ja kehittämisehdotukset (Gustafsson, von 
Hertzen-Oosi & Lamminmäki 2010): Yksilö- ja koulutasolla näitä ovat muun muassa 
tiedon karttuminen, osaamisen vahvistuminen ja toimintatapojen yhtenäistyminen 
maahanmuuttajaoppilaiden vastaanotossa ja opetuksen järjestämisessä, nivelvaihei-
den sujuvoittaminen, vanhempien kohtaamisen käytänteiden vakiintuminen sekä 
valtaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohtaamisen lisääntyminen. 
Kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla merkittävää on muun muassa monikult-
tuurisuuskäsitteiden ja -kysymysten täsmentyminen sekä eri toimijoiden yhteistyö-
verkostojen syntyminen. 

Kotoutumislakiin (1386/2010) perustuva Osallisena Suomessa -hanke toteutettiin 
vuosina 2011–2013, ja se on valtakunnallisesti yksi suurimmista maahanmuuttajien 
kotoutumista ja osallisuutta edistävistä hankkeista. Lähes 30 kokeiluhankkeen yhteise-
nä tavoitteena oli kokeilla joustavasti erilaisten koulutusmallien toimivuutta ja niiden 
mahdollista toteuttamista valtakunnallisesti. Samalla pyrittiin myös tunnistamaan 
mahdollisia lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia esteitä sekä etsimään keinoja näiden 
esteiden poistamiseksi. Kokeiluhankkeiden suunnittelun pohjana toimi Osallisena 
Suomessa -kehittämissuunnitelma, jonka viisi teesiä kehittämistyölle olivat 1) enna-
koiva ohjaus ja neuvonta, 2) asiakaslähtöisyys, 3) joustavat ja vaihtoehtoiset tavat tehdä 
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toisin, 4) moniammatillinen yhteistyö ja 5) toimintakulttuurien muutos (Pöyhönen, 
Tarnanen, Vehviläinen, Virtanen & Pihjala 2010). Hankkeen yksilöidymmät tavoit-
teet ja toimenpiteet määriteltiin maahanmuuttajien taustojen ja elämäntilanteiden 
mukaan: työmarkkinoille suuntaaville, erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille 
sekä lapsille ja nuorille.

 � Lasten ja nuorten hankkeissa luotiin kieli- ja kulttuuritietoisia toimintatapoja 
ja -käytänteitä sekä vahvistettiin henkilöstön osaamista. Ota koppi! Lapsen kieli-
taitoa tukeva ohjelma -hankkeessa Helsingissä kehitettiin osaamista ja työkaluja 
lasten kaksi- ja monikielisyyden tukemiseksi varhaiskasvatuksen, opetustoimen 
alkuopetuksen sekä terveystoimen neuvolatyön yhteistyönä. Hankkeessa luotiin 
myös materiaalia vanhempien tueksi, jotta he voisivat paremmin tukea lasten 
kielellistä kehitystä.

 � Nuorten hankkeissa keskeistä oli koulutus- ja ohjausmallien luominen perus-
opetuksen loppuvaiheessa oleville nuorille ja oppivelvollisuusiän jälkeen Suo-
meen saapuneille nuorille. Nuorten maahanmuuttajien opintopolut -hankkeessa 
Espoossa myöhään Suomeen muuttaneiden nuorten koulutuksen tavoitteena 
oli perusopetuksen oppimäärän suorittaminen sekä jatkokoulutuksen kannalta 
riittävien suomen kielen, kulttuurin ja yhteiskunnallisten valmiuksien saavutta-
minen. Koulutuksessa keskityttiin erityisesti opiskelijoille tarjottavan ohjauksen 
ja tuen kehittämiseen, jotta opiskelu ja opiskelussa edistyminen olisi ylipäätään 
mahdollista. 

 � Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajataustaisille nuorille -hankkeessa 
Helsingin Vuosaaren lukiossa kehitettiin mallia maahanmuuttajille suunnattuun 
lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Tavoitteena oli luoda sisältö ja 
rakenne valmistavalle koulutukselle sekä integroida se osaksi lukion toimintaa. 
Koulutuksen aikana opiskelijat harjaantuivat lukion käytänteisiin, vahvistivat 
opiskeluvalmiuksiaan sekä saivat tehostettua suomi toisena kielenä -opetusta 
ja ohjausta yli oppiainerajojen. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus korottaa 
peruskoulun arvosanoja ja suorittaa joustavasti lukion kursseja. 

Osallisena Suomessa -hankkeen kokeilut osoittavat, että moniammatillinen yhteis-
työ, toimijoiden osaaminen ja joustavat lasten ja nuorten erilaisuuden huomioivat 
tavat tehdä asioita tukevat sopeutumista, lisäävät osallisuutta ja auttavat eteenpäin 
koulutuspolulla. Yhteen koulutus- tai toimintamalliin nojautuminen ei ole realistista 
tai järkevää myöskään kuntien erilaisten lähtökohtien vuoksi, minkä vuoksi valta-
kunnallisten rakenteiden pitäisikin joustaa tässä mielessä. Osa Osallisena Suomessa 
-hankkeessa kehitetyistä koulutusmalleista ja käytänteistä on jo jalkautunut ja jäänyt 
osaksi toimintaa ja osa taas edellyttäisi jatkossa lisäkehittämistä tai -resursointia. Lisää 
kokeiluista ja niiden tuloksista voi lukea Osallisena Suomessa kokeiluhankkeiden 
satoa -julkaisusta (Tarnanen, Pöyhönen, Lappalainen & Haavisto 2013).
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3  
Maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden määrä alueittain

Risto Hietala ja najat ouakrim-soivio

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut voimakkaasti Suomessa viimeisen 
kolmen vuosikymmenen aikana. Kuviossa 1 näkyy Suomessa vakinaisesti asuvien 
maahanmuuttajien lukumäärän muutos vuodesta 1980 vuoteen 2012. Maahanmuut-
tajan määritelmästä riippuu, kuinka heidän määränsä lasketaan, ja kuviossa 1 se tehty 
neljällä vaihtoehtoisella tavalla: siinä on esitetty ulkomailla syntyneiden, ulkomaiden 
kansalaisten, vieraskielisten ja ulkomaalaistaustaisten6 henkilöiden lukumäärät. 
Ulkomaalaistaustaisten määrä on vuosien 1990 ja 2012 välillä lähes kahdeksanker-
taistunut: Tilastokeskuksen (2014c) mukaan Suomessa asui vuoden 2013 lopussa 
301 524 ulkomaalaistaustaista, mikä oli 5,5 prosenttia koko väestöstä. Kasvu on siis 
ollut nopeaa, mutta toisaalta lähtötaso oli lähes nolla. OECD:n mukaan vuonna 2011 
maahanmuuttajien osuus väestöstä oli Australiassa 28 prosenttia, Sveitsissä 27 pro-
senttia, Kanadassa 20 prosenttia, Ruotsissa 15 prosenttia, Yhdysvalloissa ja Saksassa 
13 prosenttia, Norjassa 12 prosenttia, Tanskassa 8 prosenttia ja Suomessa 5 prosenttia. 
(Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2014.)

6 Ulkomaalaistaustaisilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva 
vanhempi ovat syntyneet ulkomailla.
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kuvio 1. Maahanmuuttajat Suomessa 1980–2012. Tilastokeskus (statfin.stat.fi)

Taulukkoon 7 on koottu tässä arvioinnissa tarkasteltujen koulutusasteiden kaikkien 
oppijoiden määrä, maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä sekä maahanmuut-
tajataustaisten oppijoiden suhteellinen osuus kaikista oppijoista vuonna 2013. 

taulukko 7. Eri koulutusasteiden oppijoiden määrät sekä maahanmuuttajataustaisten oppi-

joiden osuus kaikista oppijoista vuonna 2013

oppijoiden tilastoidut määrät*

Kouluaste Kaikki oppijat josta maahan- 
muuttaja-
taustaisia

Maahanmuuttaja-
taustaisten  

suhteellinen osuus

n %
Esiopetus 61752 3 303 5,3 %

Perusopetus, luokat 1–9 588445 27 020 4,6 %

Ammatillinen peruskoulutus 240030 7 225 3,0 %

Lukiokoulutus 105417 4863 4,6 %

Yhteensä 995644 42411 4,3 %

* Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärät VOS-RAPORTISTA: P05K7YO, ammatillisen peruskoulutuksen ja 
lukiokoulutuksen opiskelijamäärät opetushallinnon VIPUNEN-palvelusta.

Taulukosta 8 ilmenee, kuinka maahanmuuttajataustaiset oppijat sijoittuvat tähän 
arviointiin osallistuneiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kouluihin ja oppi-
laitoksiin maakunnittain. Lähes 80 prosentilla opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä 
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koko maassa on enintään 50 maahanmuuttajataustaista oppijaa. Uudellamaallakin 
tällaisia järjestäjiä on hieman yli 60 prosenttia ja Varsinais-Suomessa jopa yli 80 
prosenttia järjestäjistä. 

taulukko 8. Arviointiin osallistuneet opetuksen ja koulutuksen järjestäjät maahanmuuttaja-

taustaisten oppijoiden määrän mukaan maakunnittain

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä
Enintään 10 11–50 51–100 Yli 100 Yhteensä

Maakunta n % n % n % n % n %

Etelä-Karjala 2 33,3 1 16,7 1 16,7 2 33,3 6 100 

Etelä-Pohjanmaa 11 84,6 2 15,4 0 0,0 0 0,0 13 100 

Etelä-Savo 9 60,0 4 26,7 1 6,7 1 6,7 15 100 

Kainuu 4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 6 100 

Kanta-Häme 3 33,3 3 33,3 1 11,1 2 22,2 9 100

Keski-Pohjanmaa 8 72,7 2 18,2 1 9,1 0 0,0 11 100 

Keski-Suomi 14 60,9 3 13,0 2 8,7 4 17,4 23 100 

Kymenlaakso 5 38,5 3 23,1 1 7,7 4 30,8 13 100 

Lappi 8 66,7 3 25,0 1 8,3 0 0,0 12 100 

Pirkanmaa 18 50,0 11 30,6 3 8,3 4 11,1 36 100 

Pohjanmaa 4 22,2 8 44,4 2 11,1 4 22,2 18 100 

Pohjois-Karjala 9 60,0 4 26,7 0 0,0 2 13,3 15 100 

Pohjois-Pohjanmaa 16 64,0 4 16,0 3 12,0 2 8,0 25 100 

Pohjois-Savo 15 68,2 5 22,7 1 4,5 1 4,5 22 100 

Päijät-Häme 6 42,9 5 35,7 1 7,1 2 14,3 14 100 

Satakunta 9 50,0 7 38,9 1 5,6 1 5,6 18 100 

Uusimaa 22 27,8 27 34,2 9 11,4 21 26,6 79 100 

Varsinais-Suomi 12 48,0 8 32,0 0 0,0 5 20,0 25 100 

Yhteensä 175 48,6 101 28,1 29 8,1 55 15,3 360 100 

Tilastokeskuksen kuntaryhmityksen mukaan kunnat voidaan jakaa taajamaväestön 
osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perusteella kaupunkimaisiin, taajaan 
asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Tähän arviointiin osallistuneiden opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjien sijoittuminen erilaisiin kuntaryhmiin kuvataan taulukos-
sa 9. Taajaan asutuissa ja erityisesti maaseutumaisissa kunnissa on lähinnä sellaisia 
järjestäjiä, joilla on hyvin pieniä määriä maahanmuuttajataustaisia oppijoita. Sen 
sijaan ne järjestäjät, joilla on paljon maahanmuuttajataustaisia oppijoita, sijaitsevat 
pääasiassa kaupunkimaisissa kunnissa. Suurin osa (56 %) kaupunkimaisten kuntien 
järjestäjistä on kuitenkin sellaisia, joilla on alle 50 maahanmuuttajataustaista oppijaa.



50

taulukko 9. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 

määrän mukaan kuntaryhmittäin

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä
Enintään 10 11–50 51–100 Yli 100 Yhteensä

Kuntaryhmitys n % n % n % n % n %

Kaupunkimaiset 
kunnat 37 20,8 63 35,4 23 12,9 55 30,9 178 100 

Taajaan asutut 
kunnat 46 62,2 22 29,7 6 8,1 0 0,0 74 100 

Maaseutumaiset 
kunnat 92 85,2 16 14,8 0 0,0 0 0,0 108 100 

Yhteensä 175 48,6 101 28,1 29 8,1 55 15,3 360 100 

Liitetaulukosta 1 ilmenee, kuinka opetuksen ja koulutuksen järjestäjät jakautuvat 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän mukaan kuntaryhmittäin ja maa-
kunnittain. Esimerkiksi Uudellamaalla, jossa maahanmuuttajataustaisia oppijoita 
on eniten ja suurin osa kunnista kaupunkimaisia, enemmistöllä (59 %) opetuksen ja 
koulutuksen järjestäjistä on kuitenkin enintään 50 maahanmuuttajataustaista oppijaa. 
Myös Varsinais-Suomessa on hyvin samankaltainen tilanne. Tämän perusteella tässä 
arvioinnissa tarkastelun lähtökohdaksi on valittu nimenomaan järjestäjien maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden määrä eikä maantieteellinen sijainti.
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4  
Maahanmuuttajataustaiset 

oppijat koulutusta ohjaavissa 
suunnitelmissa

najat ouakrim-soivio ja Tuula Pirinen

Arvioinnin tulosten tarkastelu aloitetaan tässä luvussa kuvaamalla maahanmuutta-
jataustaisille oppijoille suunnattua koulutustarjontaa koulutusta ohjaavien suunni-
telmien näkökulmasta: Ensiksi tarkastellaan sitä, kuinka opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjät ovat ottaneet maahanmuuttajataustaiset oppijat ja/tai monikulttuurisuuden 
huomioon opetusta tai koulutusta koskevissa strategioissaan. Toiseksi tarkastellaan 
sitä, missä määrin maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opetus ja tuki on otettu 
huomioon opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetus- tai toimintasuunnitelmissa. 
Näin saadaan kuvaa siitä, kuinka opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat valmistau-
tuneet maahanmuuttajataustaisten oppijoiden vastaanottoon ja koulutukseen sekä 
yhä lisääntyvään monikulttuurisuuteen.

4.1 opetusta ja koulutusta koskevat strategiat

Strategia määritellään yleisesti ottaen päätöksiä ja toimintaa ohjaavaksi malliksi, suun-
nitelmaksi ja toiminnan suunnaksi, jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta 
ja minimoimaan tulevaisuuden epävarmuustekijöitä (Strategiat elämään 2009, 9). 
Strategioiden laadintaa pidetään kunnissa yleensä hyödyllisenä, koska sillä haetaan 
toiminnalle merkitystä ja arvostusta, ja taustalla on usein myös ajatus selviytymisestä 
kunnan sisäisessä resurssitaistelussa (Helin & Möttönen 2012). 

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä tiedusteltiin, sisältyykö niiden 
opetusta tai koulutusta koskevaan yleiseen strategiaan (opetustoimen strategiaan, 
koulutuskuntayhtymän strategiaan tai vastaavaan) maahanmuuttajataustaisia oppijoita 
ja/tai monikulttuurisuutta koskevia tavoitteita. Avovastauksista ja arviointikäyntien 
keskusteluista kävi kuitenkin ilmi, että osa opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä on 
kyselyyn vastatessaan kuitenkin ajatellut strategialla tarkoitettavan myös koulujen 
omia monikulttuurisuussuunnitelmia sekä kuntien kotouttamisohjelmia, joiden 
laadinta on uuden kotouttamislain (1386/2010) perusteella pakollista.
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Kaikista kysymykseen vastanneista opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä (n = 340) 
keskimäärin reilu puolet (56 %) ilmoittaa, että niillä on maahanmuuttajataustaisia 
oppijoita ja/tai monikulttuurisuutta koskevia tavoitteita opetusta tai koulutusta 
koskevassa strategiassaan tai muussa vastaavassa suunnitelmassa, 38 prosentilla 
vastaajista ei strategisia tavoitteita ole, ja noin kuusi prosenttia (n = 23) vastaajista 
ilmoittaa, ettei tunne koko asiaa. Odotetusti oppijoiden määrä vaikuttaa tuloksiin: 
mitä enemmän järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia oppijoita, sitä useammin 
heitä koskevia tavoitteita on myös kirjattu strategioihin tai muihin vastaaviin suunni-
telmiin. Niistä järjestäjistä, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on yli sata, lähes 
80 prosentilla on heitä koskevia kirjattuja strategisia tavoitteita, kun taas enintään 
kymmenen maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjistä lähes puolella (49 %:lla) 
ei tällaisia tavoitteita ole eikä kymmenesosa edes tunne asiaa.

Arviointikäyntien haastatteluista ja avovastauksista käy ilmi, että strategisten lin-
jausten puuttuessa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin reagoidaan 
kouluissa ja oppilaitoksissa tapauskohtaisesti, ja sitä pidetään yleensä riittävänä, 
kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä. Nämä järjestäjät myös 
kertovat kyselyssä onnistuneensa vastaamaan maahanmuuttajataustaisten oppijoi-
den tarpeisiin hyvin.

”Meillä on hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joten asiaan ei 
ole kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota. Pienessä koulussa kaikki opiskelijat 
saavat tukea ja ohjausta henkilökohtaisesti, joten maahanmuuttajataustaisia 
kohdellaan myös hyvin yksilöllisesti.” (opettaja lukiossa, jossa enintään kymmenen 
maahanmuuttajataustaista opiskelijaa)

Toisaalta muutamissa haastatteluissa nostettiin esiin se, että strategisten tavoitteiden 
laadinta olisi hyvä aloittaa jo siinä vaiheessa, kun maahanmuuttajataustaisia oppijoita 
on vielä vähän:

”Olisi hyvä pystyä ennakoimaan eikä olla aina liemessä kun tapauksia tulee.” 
(esiopetuksen järjestäjän edustaja, 11–50 maahanmuuttajataustaista oppijaa)

”On ihmetelty kollegan kanssa, miten siihen [maahanmuuttajaoppilaiden 
tuloon] ei ole valmistauduttu. [− −] Nyt ollaan myöhässä, olisi pitänyt varautua.” 
(perusopetuksen opettaja, 11–50 maahanmuuttajataustaista oppijaa)

Maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja/tai monikulttuurisuutta koskevia strategiaan 
– tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan – kirjattuja tavoitteita pidetäänkin koulutus-
asteesta riippumatta melko tarpeellisina (kuvio 2). Vähiten tarpeellisena strategisia 
tavoitteita pitävät kaikilla koulutusasteilla ne järjestäjät, joilla on enintään kymmenen 
maahanmuuttajataustaista oppijaa. Erittäin tarpeellisina niitä puolestaan pitävät 
yli sadan oppijan esi- ja perusopetuksen järjestäjät sekä yli 50 oppijan ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjät.
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”Monikulttuurisuuden näkyminen strategisissa tavoitteissa mahdollistaa lisätuen 
oppimisvalmiuksien kehittämiseen.” (ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjän 
edustaja, yli sata maahanmuuttajataustaista oppijaa)

Kaikilla koulutusasteilla järjestäjät myös ilmaisevat tyytyväisyytensä siihen, että 
strategiaan kirjatuilla tavoitteilla – jos niitä on – on onnistuttu vastaamaan maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin hyvin. Heikoimmin eli vain 
tyydyttävästi näihin tarpeisiin ovat onnistuneet vastaamaan ne esi- ja perusopetuksen 
järjestäjät, joilla on 51−100 maahanmuuttajataustaista oppijaa.
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 2. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemykset maahanmuuttajataustaisia op-

pijoita ja/tai monikulttuurisuutta koskevien tavoitteiden tarpeellisuudesta strategiassa sekä 

onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa
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Arviointikäyntien keskusteluissa yhtenä strategioiden toteutumiseen liittyvänä 
käytännön ongelmana nähtiin se, että hyvistä suunnitelmista huolimatta esimer-
kiksi pakolaisten vastaanottoon liittyvä aikataulu tai siitä sovittu yhteistyö saattaa 
yllättäen muuttua suurestikin.

Avovastauksissa strategisiin tavoitteisiin liittyviä kehittämisajatuksia ovat muun mu-
assa seuraavat: Esiopetuksen järjestäjät pitävät tärkeänä, että strategisiin tavoitteisiin 
sisältyisivät suomi toisena kielenä -opetuksen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 
(neljä mainintaa) sekä lasten oman äidinkielen opetuksen kehittäminen (kaksi mai-
nintaa). Perusopetuksessa viisi mainintaa saa monikulttuurisuustaitojen huomioon 
ottaminen koulussa ja opettajien täydennyskoulutuksessa/asennekasvatuksessa, ja 
kolme toivetta kohdistuu siihen, että ”asiat ajatellaan tarkemmin” uuden opetussuun-
nitelman laadinnassa. Lukiokoulutuksessa mainitaan muun muassa valtakunnallisen 
ohjeistuksen vähäisyys ja tarve alueelliseen yhteistyöhön riittämättömien resurssien 
vuoksi. Ammatillisessa peruskoulutuksessa viisi mainintaa saa henkilöstön mo-
nikulttuurisuustaitojen kehittäminen ja lisäkoulutus, neljä mainintaa opiskelijoiden 
kielenopetusjärjestelyjen kehittäminen, kaksi mainintaa yksilöllisten opintopolkujen 
kehittäminen ja kaksi mainintaa menetelmien kehittäminen opiskelijoiden kielitaidon 
tason ja oppimisvaikeuksien arvioimiseen.

Toisaalta arviointikäynneillä ja avovastauksissa tuli esiin myös se, että osa opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjistä haluaa tietoisesti häivyttää monikulttuurisuuden strategi-
oistaan ja muista suunnitelmistaan ja korostaa inkluusiota tai yleistä, kaikkia koskevaa 
asiakasnäkökulmaa. Tämän ajattelun mukaan oppijoita ei ole syytä erotella tiettyjen 
piirteiden tai ominaisuuksien perusteella, vaan jokaista oppijaa käsitellään yksilönä, 
jolle mahdollistetaan juuri hänen tarvitsemansa palvelut. Maahanmuuttajuus nähdään 
tällöin vain yhtenä erityispiirteenä muiden joukossa, eikä sitä erikseen korosteta.

”Kulttuurinen monimuotoisuus on realiteetti ja olemassa oleva tila, ei vain prosessi 
tai sarja toimenpiteitä. Monet edellä esitetyistä kysymyksistä vihjaavat siihen, että 
maahanmuuttajataustaisten asema olisi jokin erilliskysymys, jossa heidät asetetaan 
vastakkain kantaväestön kanssa. Meidän oppilaitoksessamme maahanmuuttajuus, 
äidinkieli tai kulttuuri edustavat vain spektrin joitakin sävyjä siinä ominaisuuksien 
kirjossa, jonka jokainen opiskelija tuo oppilaitokseen mukanaan. Kaikki niistä 
pyritään ottamaan huomioon. En usko, että koulussamme olisi kovin paljon 
parannettavaa tässä suhteessa - muu olisi maahanmuuttajataustaisten suosimista, 
mikä tuskin on tavoitteena.” (ammatillisen peruskoulutuksen opettaja, yli sata 
maahanmuuttajataustaista oppijaa)
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Päätelmiä

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja/tai 
monikulttuurisuutta koskevat tavoitteet voivat olla kirjattuina paitsi opetusta tai 
koulutusta koskevaan strategiaan myös esimerkiksi koulun omaan monikulttuu-
risuussuunnitelmaan tai kunnan kotouttamisohjelmaan. Koska maahanmuut-
tajataustaisia oppijoita koskevia tavoitteita ja määräyksiä on ilmaistuna myös 
sekä koulutusastekohtaisissa laeissa ja asetuksissa että opetussuunnitelmien 
perusteissa, erillisten strategisten linjausten laatimista ei kaikkialla ole pidetty 
välttämättömänä.

Maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja/tai monikulttuurisuutta koskevia ta-
voitteita sisällytetään opetusta tai koulutusta koskeviin strategioihin ja muihin 
suunnitelmiin sitä useammin, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppi-
joita opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä on. Näitä tavoitteita myös pidetään 
erittäin tarpeellisina, jos oppijoita on paljon. Tulevaisuuden ennakoimisen ja sen 
epävarmuustekijöiden minimoimisen kannalta (Strategiat elämään, 2009) näitä 
tavoitteita olisi tärkeää kirjata strategioihin ja/tai muihin suunnitelmiin jo siinä 
vaiheessa, kun maahanmuuttajataustaisia oppijoita on vielä vähän tai ei kenties 
vielä lainkaan.

Heikoimmin oppijoiden tarpeiden huomioimisessa strategisten suunnitelmien 
avulla katsovat onnistuneensa ne esi- ja perusopetuksen järjestäjät, joilla on 51−100 
maahanmuuttajataustaista oppijaa. Tulevaisuudessa tukea tarvitsevatkin eniten 
sellaiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden määrä on vähemmän kuin sata mutta enemmän kuin kymmenen. Ne 
tarvitsevat toimivia malleja erilaisista käytännöistä resurssien kohdentamisessa ja 
opetusjärjestelyissä, esimerkiksi miten mahdollinen erillistuki jaetaan kouluille 
ja oppilaitoksille, miten opetusta koordinoidaan ja miten valmistavaa opetusta 
voidaan järjestää, jos kuntaan ei synny erillistä ryhmää. 

Inkluusiota tai kaikkia koskevaa asiakasnäkökulmaa painotettaessa on syytä muis-
taa myös, että koulujen ja oppilaitosten tukitoimilla varmistetaan suomea/ruotsia 
toisena kielenään opiskelevien osallisuus opetukseen ja oppilaitoksen muuhun 
toimintaan. Koulutyön käytänteiden lisäksi myös koulu- ja oppilaitosyhteisön 
arvot ja asenteet tukevat kaikkien oppijoiden todellista osallisuutta.

Strategisten tavoitteiden ja toiminnan kytkeytyminen toisiinsa edellyttää, että 
opettajien ja muun henkilökunnan arjen kokemukset ja haasteet kuullaan ja 
huomioidaan strategiatyössä. Strategiat toimivat myös opetushenkilöstön työn 
tukena, kun päätöksiä perustellaan oppijoille tai heidän huoltajilleen. 
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4.2 opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteet

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä Opetushallitus antaa perusteet eri koulutus-
muotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten. Opetussuunnitelman perusteet on kansalli-
nen ohjausasiakirja ja määräys, jolla opetuksen ja koulutuksen järjestäjä velvoitetaan 
sisällyttämään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt paikallisiin opetussuunni-
telmiin. Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, 
opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. (Opetushallitus 
2014b.) Paikallisissa – sekä järjestäjä- tai kuntakohtaisissa että koulu- tai oppilaitos-
kohtaisissa – opetussuunnitelmissa täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita 
ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja (Numminen & 
Ouakrim-Soivio 2009, 25).

Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjän 
vahvistamaa opetussuunnitelmaa (Opetushallitus 2004a). Vuonna 2008 tehdyssä 
arvioinnissa kävi ilmi, että sekä kansalliset opetussuunnitelman perusteet että pai-
kallinen opetussuunnitelma ohjaavat opettajien suunnittelutyötä jo enemmän kuin 
oppi- ja työkirjat. Opetussuunnitelman mukaisen tavoitetietoisuuden lisääntymistä 
voidaan pitää toivottuna muutoksena ja tuloksena, jota ovat todennäköisesti osaltaan 
edistäneet kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmaprosessit. (Atjonen, Halinen, 
Hämäläinen, Korkeakoski, Knubb-Manninen, Kupari, Mehtäläinen, Risku, Salonen 
& Wikman 2008.)

Maahanmuuttajien opetus sisältyy esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 
(2010), perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2004) sekä lukion ope-
tussuunnitelman perusteisiin (2003) osana eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetusta 
koskevia määräyksiä. Niihin kuuluu muun muassa oppijoiden taustojen ja lähtö-
kohtien huomioon ottaminen opetuksessa, suomen tai ruotsin kielen opettaminen 
toisena kielenä sekä oppijan mahdollisuus saada oman äidinkielen opetusta ja kasvaa 
kahteen kulttuuriin. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa edellytetään myös 
muuta opiskeluun tarvittavaa tukea, perusopetuksessa huoltajien perehdyttämistä 
koulujärjestelmään ja lukiokoulutuksessa opiskelijan informoimista opintoihin liit-
tyvistä kysymyksistä. Myös ammatillisten perustutkintojen perusteissa määrätään 
maahanmuuttajien osalta, että opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon opiskelijan 
tausta ja että opintojen tulee tukea opiskelijan kasvua kahden kieli- ja kulttuuriyhtei-
sön jäseneksi (Opetushallitus 2014e). 

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ilmoittivat, sisältyvätkö 
seuraavat maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevat käytänteet niiden opetus-
suunnitelmaan vain järjestäjätasolla, vain yksikkötasolla, molemmilla tasoilla vai ei 
kummallakaan tasolla:
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 � suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus
 � oman äidinkielen opetus 
 � omakielinen opetus
 � arviointi
 � ainekohtainen tukiopetus
 � huoltajien perehdyttäminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jatkokoulutusmah-

dollisuuksiin ja -vaatimuksiin
 � psykologin tai kuraattorin palvelut
 � tulkkauspalvelut

Vastausten perusteella tavallisinta on se, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrästä riippumatta sisällyttäneet ainakin 
joitakin yllä mainituista käytänteistä järjestäjä- ja/tai yksikkötason opetussuunnitel-
maansa, mutta eivät kuitenkaan kaikkia: mainituista käytänteistä yhtä tai useampia 
ne eivät siten ole sisällyttäneet opetussuunnitelmiinsa kummallakaan tasolla. Näin on 
toiminut kaikista kysymykseen vastanneista opetuksen tai koulutuksen järjestäjistä 
(n = 360) vajaa puolet eli 167 järjestäjää (46 %). Hieman useampi eli 170 järjestäjää (47 
%) on kuitenkin sisällyttänyt kaikki mainitut käytänteet järjestäjä- ja/tai yksikkötason 
opetussuunnitelmaansa. 16 järjestäjää (4 %) puolestaan ilmoittaa, ettei ole sisällyttänyt 
yhtäkään mainituista käytänteistä kummankaan tason opetussuunnitelmiinsa, vaikka 
niillä maahanmuuttajataustaisia oppijoita opetuksessa onkin.
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yksikkötasolla 

kaikki käytänteet sekä järjestäjä- että yksikkötasolla 
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osa ei kummallakaan tasolla 
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11–50 oppijaa 

enintään 10 oppijaa 

kuvio 3. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmiin sisältyvät maahanmuuttaja-

taustaisia oppijoita koskevat käytänteet (suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus, oman äidinkielen 

opetus, omakielinen opetus, arviointi, ainekohtainen tukiopetus, huoltajien perehdyttäminen 

suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jatkokoulutusmahdollisuuksiin ja -vaatimuksiin, psyko-

login tai kuraattorin palvelut sekä tulkkauspalvelut)

Kuvion 3 mukaan yhteistä eri koulutusasteille on se, että ne järjestäjät, joilla maahan-
muuttajataustaisia oppijoita on enintään kymmenen, ovat kirjanneet heitä koskevat 
käytänteet usein pelkästään yksikkötason opetussuunnitelmiinsa. Myös niillä 16 
järjestäjällä, joilla yllä mainittuja käytänteitä ei ole kirjattuina opetussuunnitelmiin 
lainkaan, maahanmuuttajataustaisia oppijoita on vain vähän: 14 järjestäjällä heitä on 
enintään kymmenen ja kahdella 11–50. Yli sadan maahanmuuttajataustaisen oppijan 
järjestäjät puolestaan kirjaavat maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevat käytänteet 
usein sekä järjestäjä- että yksikkötason opetussuunnitelmiin – pelkkiä järjestäjätason 
kirjauksia niistä ei ole laatinut yksikään.

Koulutusasteittainen tarkastelu tarkentaa edellä mainittua muun muassa niin, että 
kaikista yli sadan maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjistä, jotka kirjaavat maa-
hanmuuttajataustaisia oppijoita koskevat käytänteet sekä järjestäjä- että yksikkötason 
opetussuunnitelmiinsa (n = 14), kymmenen (71 %) on perusopetuksen järjestäjiä. 
Sen sijaan kaikista järjestäjistä ahkerimmin sekä järjestäjä- että yksikkötason opetus-
suunnitelmakirjauksia tekevät esiopetuksen järjestäjät (22 % vastanneista).
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Ammatillinen peruskoulutus poikkeaa muista koulutusasteista kahdessa asiassa: 
Yli sadan oppijan järjestäjät kirjaavat maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevat 
käytänteensä erityisesti yksikkötasolla. Enintään kymmenen oppijan järjestäjät puo-
lestaan kirjaavat kaikki yllä mainitut käytänteet muita järjestäjiä ja koulutusasteita 
selvästi useammin. Nämä kirjaukset ne tekevät muiden tapaan usein pelkästään 
yksikkötasolla (29 %), mutta vielä useammin pelkästään järjestäjätasolla (36 %). 
Lukiokoulutuksessa yli puolet (53 %) järjestäjistä ilmoittaa, että osa käytänteistä 
kirjataan jommallekummalle tai kummallekin tasolle, osaa ei lainkaan.

Niistä 16 järjestäjästä, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevia käytänteitä 
ei ole lainkaan, yksi järjestää esiopetusta, yhdeksän perusopetusta, neljä lukiokoulu-
tusta ja kaksi ammatillista peruskoulutusta.

Maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevista yksittäisistä käytänteistä opetussuun-
nitelmiin on useimmin sisällytetty psykologin ja kuraattorin palvelut (80 prosenttia 
järjestäjistä) sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus (78,6 %). Mahdollisuus oman 
äidinkielen opiskeluun on siirtynyt paikallisiin opetussuunnitelmiin paljon harvem-
min: sen on kirjannut opetussuunnitelmaan vain 43,6 prosenttia kaikista vastaajista. 
Vähiten mainintoja on omakielisestä opetuksesta, joka sisältyy opetussuunnitelmiin 
vain 20 prosentilla vastaajista.

Avovastauksista käy ilmi, että mainittujen käytänteiden lisäksi paikallisiin opetussuun-
nitelmiin on esiopetuksessa lisätty muun muassa yleistä ohjeistusta maahanmuuttaja-
taustaisten lasten opetuksesta, esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen arviointi yhteistyössä 
perusopetuksen ja oppilashuollon kanssa sekä kieli- ja kulttuurikoordinaattorien palvelut. 
Perusopetuksessa mainittiin kulttuuritulkkaus, terveydenhoitaja ja avustajapalvelut ja 
ammatillisessa peruskoulutuksessa muun muassa kulttuurillisuuden huomioiminen, 
erityisoppilaitoksen tukipalvelut, terveydenhuollon ja viranomaisten palvelut, maahan-
muuttajien ohjaaja sekä yhteistyö maahanmuuttajahankkeiden kanssa.

Päätelmiä

Maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevia käytänteitä kirjataan eri koulu-
tusasteiden paikallisiin opetussuunnitelmiin varsin vaihtelevasti. Jos maahan-
muuttajataustaisia oppijoita on opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä vain vähän 
(enintään kymmenen), heitä koskevat käytänteet kirjataan kaikilla koulutusasteilla 
opetussuunnitelmiin niissä kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa heitä on. 

Esiopetuksen ja yli sadan maahanmuuttajataustaisen oppijan perusopetuksen 
järjestäjät kirjaavat maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevat käytänteet hyvin 
usein yksikkötason opetussuunnitelmien lisäksi myös järjestäjätason opetussuun-
nitelmiin. Koska esi- ja perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 
paljon, näyttää olevan tärkeää, että heidän tarpeensa otetaan huomioon myös 



60

järjestäjätason suunnitelmissa, vaikka he jakaantuisivatkin epätasaisesti järjestäjän 
eri yksiköihin. Yleisemmän tason suunnitelmat tukevat sitä työtä, jota keskenään 
kenties hyvinkin erilaisissa yksiköissä tehdään ja joiden tarpeista suunnitelmien 
laatimisessa on lähdetty liikkeelle. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
tarpeet on otettu opetussuunnitelmissa huomioon erityisesti yksikkötasolla – 
myös silloin kun heitä on paljon. Pelkästään järjestäjätasolla heitä koskevat käy-
tänteet on kirjattu varsinkin silloin, kun heitä on vielä vähän (alle kymmenen). 
Tämä viittaa siihen, että heidän tuloonsa on varauduttu jo etukäteen, mikä on 
perusteltua, koska maahanmuuttajataustaiset nuoret hakeutuvat ammatilliseen 
peruskoulutukseen selvästi lukiokoulutusta useammin. Lukiokoulutuksessa 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden toistaiseksi vähäinen määrä lienee 
vaikuttanut siihen, että opetussuunnitelmiin heitä koskevia käytänteitä on kir-
jattu vielä varsin vaihtelevasti.

Maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevista tavoitteista tärkeimpinä ope-
tussuunnitelmissa pidetään sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa (psykologin ja 
kuraattorin palveluja) että suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta. Oppilas- ja 
opiskelijahuollon tavoitteiden merkitys voi olla yhteydessä siihen, että sitä kos-
keva lainsäädäntö on hiljattain muuttunut velvoittavammaksi. Suomi tai ruotsi 
toisena kielenä -opetus sen sijaan puuttuu tavoitteista yli viidesosalta järjestäjistä 
(pääasiassa esiopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjiltä), vaikka opetussuun-
nitelmien perusteiden mukaan sen tulisi olla mukana ainakin yleissivistävän 
koulutuksen opetussuunnitelmissa. Oman äidinkielen opiskelua ja omakielistä 
opetusta suurin osa opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä ei ole kirjannut ope-
tussuunnitelmiinsa lainkaan.

Kyselyyn osallistuneista opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä 16 ilmoittaa, että 
kyselyssä mainituista maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevista käytänteistä 
yksikään ei sisälly niiden opetussuunnitelmiin. Kyse lienee ainakin osittain siitä, 
että kyselyyn vastanneet eivät tunne opetussuunnitelmaansa riittävän hyvin. Jos 
tavoitteiden puuttuminen pitää paikkansa, maahanmuuttajataustaisten oppijoi-
den vuotuista koulunkäyntiä tai opiskelua ei ole suunniteltu valtakunnallisten 
normien edellyttämällä tavalla. Kirjausten puuttuminen opetussuunnitelmasta 
on oppilaan oikeusturva-asia: se kertoo siitä, että opetuksen ja koulutuksen oh-
jausjärjestelmä ei toimi opetuksen ja koulutuksen suunnittelun ja tavoitteiden 
asettamisen työvälineenä sekä opetuksen ja koulutuksen toteuttamisen tukena, 
kuten sen pitäisi toimia.
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5  
Maahanmuuttajataustaiset  

oppijat koulutuksen  
haku- ja nivelvaiheissa

Maire antikainen, Heini Paavola, Mika salonen ja sirkka Wiman

Koulutuksen nivelvaiheella tarkoitetaan tässä arvioinnissa oppijan iän mukaista 
siirtymää eri koulutusasteiden välillä. Huomion kiinnittäminen nivelvaiheiden 
sujuvuuteen on Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2012a) yksi painopiste. Myös Monikulttuurisuustaitojen kehittä-
minen kouluyhteisössä (MOKU) -ohjelman arviointi korostaa tarvetta nivelvaiheiden 
selkiyttämiselle ja sujuvoittamiselle (Gustafsson ym. 2010).

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kannalta 
keskeisiä nivelvaiheita ja niissä erityisesti perusopetukseen valmistavaa opetusta ja 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta sekä nivelvaiheisiin liittyviä 
tiedonsiirtokäytänteitä.

5.1 nivelvaihe ennen perusopetusta

Perusopetuslain muutoksen (12.12.2014/1040, 26 a §) mukaan kaikkien lasten tulee 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistua vuoden kestävään esiope-
tukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan, ja lain mukaan 
lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että näin tapahtuu. Tämä muutos on merkittävä 
erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten kannalta, koska sisäministeriön arvion 
(2015) mukaan vuonna 2011 kaikista esikouluikäisistä vieraskielisistä lapsista vain 
noin 90 prosenttia osallistui esiopetukseen, kun koko väestön osalta lähes jokainen 
lapsi osallistui siihen.

Jos lapsi tai nuori sen sijaan saapuu maahan vasta esi- tai perusopetusiässä eivät-
kä hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ja/tai muut valmiutensa riitä esi- tai 
perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, hänet voidaan ohjata perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen (Opetushallitus 2009).



62

5.1.1 Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetuslain mukaan (19.12.2008/1037, 9 §) perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen laajuus vastaa yhden vuoden oppimäärää. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille 
vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetusta varten ei 
ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan 
oppilailla on oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohja-
ukseen. (Opetushallitus 2009.)

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää 
opetuksen järjestäjä. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mu-
kaisesti, ja opetuksella varmistetaan opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden 
omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Valmistavan 
opetuksen aikana oppilas voidaan integroida suomen- tai ruotsinkielisiin oppilaan 
ikätasoa vastaaviin perusopetuksen ryhmiin hänen oman opinto-ohjelmansa mukaan 
ja siinä määritellyillä tavoilla, ja hänellä on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen 
edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan opetusta. 
(Opetushallitus 2009.)

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus perusopetuksen valmistavassa ope-
tuksessa on lisääntynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa: kun vuonna 2002 
maahanmuuttajataustaisia oppilaita oli valmistavassa opetuksessa 1497, niin vuonna 
2012 määrä oli 2493. Valmistavaa opetusta tarjoavien suomenkielisten opetuksen 
järjestäjien määrä tuona aikana on ollut 56–72 ja ruotsinkielisten kolmesta viiteen. 
(Opetushallitus 2014a; Tilastokeskus 2013.) 

Tähän arviointikyselyyn vastanneista esiopetuksen järjestäjistä (n = 70) perusope-
tukseen valmistavaa opetusta on 29:llä ja perusopetuksen järjestäjistä (n = 161) 67:llä. 
Niiden järjestämässä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on yhteensä 2313 
oppijaa, joista puolet (1155) opiskelee vuosiluokkien 1–6 kouluissa. Loput ovat varsin 
tasaisesti jakautuneina esiopetuksen yhteyteen sekä vuosiluokkien 7–9 ja vuosi-
luokkien 1–9 kouluihin. 106 oppijan ilmoitetaan lisäksi opiskelevan jossain muualla, 
muun muassa 15–18-vuotiaiden/nuorten ryhmässä, ammattioppilaitoksessa (kaksi 
mainintaa), aikuislukiossa tai toisen kunnan valmistavassa opetuksessa. Oppijoiden 
määrä järjestäjittäin vaihtelee suuresti.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäjistä 80 prosenttia myös tiedottaa 
siitä7. Järjestäjät pitävät tiedottamista keskimäärin erittäin tarpeellisena ja arvioivat, 
että tiedottamisella pystytään vastaamaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
tarpeisiin vähintäänkin hyvin, 11–50:n ja yli sadan oppijan järjestäjien mukaan jopa 
erinomaisesti. (Liitekuvio 1)

7 Kysymystä ei esitetty esiopetuksen järjestäjille.
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Oppijan ohjaaminen perusopetukseen valmistavaan opetukseen

Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen tai ruotsin kielen taidon arviointiin 
käytetään soveltaen samoja testejä kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville 
lapsille. Käytössä on myös erityisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille tarkoitettuja 
testejä sekä opetuksen järjestäjien omia testejä, jotka on muokattu olemassa olevista 
testeistä. Oppimisvalmiustestejä käytettäessä huomio tulisi painokkaammin kiinnittää 
lapsen taustaan (ks. esim. Paavola 2007). Laaksosen (2007) tutkimuksen perusteella 
maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat positiivista erityiskohtelua, kielellistä tukea, 
yksilöllistä ohjausta, pieniä opetusryhmiä ja hyvinvointia edistäviä toimintamalleja 
kotoutumis- ja koulutuspolulleen.

Arviointiin osallistuneista esiopetuksen järjestäjistä 85 prosenttia ja perusopetuksen 
järjestäjistä 89 prosenttia ohjaa maahanmuuttajataustaiset lapset perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen kielitaidon perusteella. Kielitaitoa pidetään sekä esi- että 
perusopetuksessa erittäin tärkeänä perusteena, jota käyttämällä oppijoiden yksilölliset 
tarpeet voidaan lähes kaikkien järjestäjien mielestä ottaa huomioon erinomaisesti. 
51–100 oppijan perusopetuksen järjestäjien mukaan nämä tarpeet voidaan ottaa huo-
mioon hyvin, ja 51–100 oppijan esiopetuksen järjestäjien mielestä vain tyydyttävästi. 
(Liitekuvio 2)

Oppimisvalmiustestejä maahanmuuttajataustaisten lasten ohjaamisessa perusopetuk-
seen valmistavaan opetukseen käyttää esiopetuksessa 25 prosenttia ja perusopetuksessa 
36 prosenttia järjestäjistä. Ohjaamisen perusteena oppimisvalmiustestit arvioidaan 
molemmilla koulutusasteilla vain melko tärkeiksi (liitekuvio 3), mutta vastaajat ovat 
asiasta keskenään varsin erimielisiä. Ne harvalukuiset järjestäjät, jotka kysymykseen 
ovat vastanneet, ovat kuitenkin sitä mieltä, että niilläkin on onnistuttu vastaamaan 
oppijoiden tarpeisiin keskimäärin hyvin, osa jopa erinomaisesti. 

Esiopetuksen järjestäjistä vain viisi (18 %) kertoo ohjaavansa kaikki maahanmuuttaja-
taustaiset lapset perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Kaikilla näistä järjestäjistä 
on enintään kymmenen maahanmuuttajataustaista oppijaa. Perusopetuksen järjestäjistä 
näin toimii 18 järjestäjää (28 %), mutta niiden kohdalla maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden määrä ei vaikuta asiaan.

Myös arviointikäynneillä kävi ilmi, että osa opetuksen järjestäjistä ohjaa kaikki ne op-
pijat, jotka eivät ole aiemmin olleet Suomessa perusopetuksessa, suoraan valmistavaan 
opetukseen ilman suomen kielen taidon ja/tai oppimisvalmiuksien kartoittamista. 
Avovastauksissa kolme perusopetuksen järjestäjää kertoo käyttävänsä ohjaamisen 
perusteena oppijan kiintiöpakolaistaustaa.
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen

Esiopetuksessa perusopetukseen valmistava opetus järjestetään lähes aina muuhun 
opetukseen integroituna ja vain harvoin omassa ryhmässään riippumatta maahan-
muuttajataustaisten lasten määrästä. Mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia 
esiopetuksessa on, sitä paremmin järjestäjät myös kokevat onnistuvansa vastaamaan 
maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin nimenomaan integroidussa ryhmässä: 
enintään 50 oppijan järjestäjät pitävät onnistumista hyvänä ja yli 50 oppijan järjestäjät 
erinomaisena. Omassa ryhmässään järjestetyn valmistavan opetuksen onnistumisesta 
ei raportoi yksikään esiopetuksen järjestäjä.

Perusopetuksessa valmistavaa opetusta ilmoittaa järjestävänsä omissa ryhmissään 45 
perusopetuksen järjestäjää, ja käytäntö on sitä yleisempi, mitä enemmän järjestäjällä 
on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Omaa ryhmää pidetään melko tarpeellisena; 
yli sadan oppijan järjestäjät pitävät sitä erittäin tarpeellisena (kuvio 4). Yli sadan sekä 
11–50 oppijan järjestäjien mielestä näin järjestetyllä opetuksella oppilaiden yksilöllisiin 
tarpeisiin voidaan vastata erinomaisesti ja muidenkin mielestä hyvin. 

”Erityisesti isommille oppilaille oma erillinen ryhmä tehostaa suomen kielen 
oppimista. Isompia oppilaita tietysti integroidaan vahvasti yleisopetukseen.” 
(perusopetuksen järjestäjä, 51–100 maahanmuuttajataustaista oppijaa)

35 perusopetuksen järjestäjää integroi valmistavan opetuksen muuhun opetukseen, 
joten osa järjestäjistä käyttää molempia tapoja valmistavan opetuksen järjestämiseen. 
Integrointia muuhun opetukseen pidetään myös melko tarpeellisena, ja ne jotka sitä 
järjestävät, katsovat myös sen vastaavan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tar-
peisiin hyvin – pieni määrä yli sadan oppijan järjestäjiä (n = 4) jälleen erinomaisesti.

Tyytyväisyydestä huolimatta yhdessä avovastauksessa todetaan, että perusopetukseen 
valmistavaa opetusta tulisi kehittää erityisesti yläkouluissa, ja kaksi yli sadan oppi-
laan järjestäjä toteaa, että uusia vaihtoehtoja tai pedagogisia ratkaisuja valmistavaan 
opetukseen olisi hyvä kokeilla/löytää.
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kuvio 4. Perusopetuksen järjestäjien näkemykset valmistavan opetuksen järjestämisen tar-

peellisuudesta omassa ryhmässä ja integroidussa ryhmässä sekä onnistumisesta niiden avulla 

oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

5.1.2 nivelvaiheen tiedonsiirtokäytännöt

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2010) mukaan varhaiskasvatus ja 
siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta 
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Sen toteutumiseksi esiopetuksen opetus-
suunnitelmassa tulee kuvata yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
kanssa. Esiopetuksen aikana myös jatketaan muussa varhaiskasvatuksessa toteutet-
tavaa yhteistyötä huoltajien kanssa ja luodaan pohjaa myöhemmälle kodin ja koulun 
yhteistyölle. Erilaisia kodin ja esiopetuksen vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja 
kehitetään koko esiopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä muusta varhaiskasvatuk-
sesta esiopetukseen tai esiopetuksesta alkuopetukseen. Esiopetuksen loppuvaiheessa 
lapsen huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella lapsen koulunkäynnin 
aloittamiseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista erityistarpeista opettajien ja 
oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa. (Opetushallitus 2010b.)

Perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana 
syntynyttä yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Tätä vuoropuhelua tukevia yhteistyö-
muotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluas-
teelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. (Opetushallitus 2004a.)
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Opetushallituksen selvityksen mukaan esi- ja alkuopetuksen opettajien eniten käyttä-
miä yhteistyömuotoja ovat alkuopetuksen opettajien tutustuminen lapsiin, opettajien 
yhteiset tapaamiset ja neuvottelut, muun muassa kouluuntuloneuvottelut, ja esiope-
tuksen oppilaiden tutustuminen kouluun. Hyvin toimivaan yhteistyöhön vaikuttavat 
opettajien mielestä toimipaikkojen läheinen sijainti, hyvät henkilösuhteet ja pitkät 
perinteet. Hyviä yhteistyömalleja ja hyvää organisointia kuntatasolla pidetään tärkeinä, 
ja myös yhteiset koulutuspäivät edistävät yhteistyötä. (Siniharju 2007.)

Osallisena Suomessa -hanke (2013) korostaa, että maahanmuuttajataustaisen lapsen 
onnistunut siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen 
vaatii sekä hyviä rakenteellisia ratkaisuja että nivelvaiheissa tapahtuvan toiminnan 
tietoista kehittämistä. Opetuksen jatkuvuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 
lapsen edistymisestä ja valmiuksista kertovat tiedot siirtyvät eri koulutusasteiden tai 
opetusryhmien välillä. Lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen uuden ryh-
män opettajan tulee saada tietoa myös lapsen suomen kielen taidon kehittymisestä. 
Tämä palvelee ennen kaikkea lasta itseään, koska tietojen siirtyessä hänet voidaan 
ottaa vastaan uudessa ryhmässä hänen senhetkinen tilanteensa huomioon ottaen. 
Jouhevaa siirtymistä voidaan jo päivähoidossa edistää kielitietoisen kasvatuksen 
keinoin. (Tarnanen ym. 2013.)

Osallisena Suomessa -hankkeen mukaan maahanmuuttajataustaisen oppilaan ope-
tuksen jatkumoa ja koulutusasteiden välisten nivelvaiheiden saumattomuutta voidaan 
edistää myös opetuksen alueellistamisella, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaiden – myös 
maahanmuuttajataustaisten – tarvitsemat tukitoimet ovat saatavissa lähikoulusta 
ilman, että tukea tarvitsevien on siirryttävä keskitetysti toiseen kouluun saadakseen 
tukea. Tämän periaatteen mukaisesti maahanmuuttajataustaisille lapsille tarjottaisiin 
perusopetukseen valmistavaa opetusta, suomi toisena kielenä -opetusta ja oppilas-
huoltoa osana perusopetusta lähinnä kotia sijaitsevassa koulussa, jolloin heillä olisi 
polku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen lähellä kotiaan. (Tarnanen ym. 2013.)

Tähän arviointiin osallistuneista esiopetuksen järjestäjistä 57:llä (85 %:lla) on ni-
velvaiheeseen sovittuja menettelytapoja, kuten esimerkiksi nivelpalavereja maahan-
muuttajataustaisten lasten opiskelun kannalta olennaisten tietojen siirtämiseksi. Ne 
kymmenen järjestäjää, joilla sovittuja menettelytapoja tiedonsiirtoon ei ole, ovat yhtä 
lukuun ottamatta järjestäjiä, joilla on vain vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia 
(enintään kymmenen). Nivelvaiheen menettelytavat ovat kuitenkin kaikille tuttuja.

Perusopetuksen järjestäjistä sovittuja menettelytapoja maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden tietojen siirtämiseksi koulutuksen nivelvaiheissa on 117 järjestäjällä (77 
%:lla). Niillä järjestäjillä, joilla tällaisia menettelytapoja ei ole (n = 28) tai jotka eivät 
tunne asiaa (n = 7), on kolmea poikkeusta lukuun ottamatta kaikilla enintään 50 
maahanmuuttajataustaista oppijaa.
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kuvio 5. Esi- ja perusopetuksen järjestäjien näkemykset nivelvaiheisiin sovittujen tiedonsiirron 

menettelytapojen tarpeellisuudesta ja onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten 

tarpeiden huomioimisessa

Esi- ja perusopetuksen järjestäjät pitävät nivelvaiheisiin sovittuja tiedonsiirron me-
nettelytapoja yksimielisesti erittäin tarpeellisina, ja esiopetuksen järjestäjät pitävät 
niitä vielä jonkin verran tarpeellisempina kuin perusopetuksen järjestäjät (kuvio 5). 
Molempien koulutusasteiden opettajat pitävät tiedonsiirron menettelytapojen tar-
peellisuutta vieläkin suurempana kuin järjestäjät, ja esiopetuksen opettajat selvästi 
suurempana kuin perusopetuksen opettajat.

Kuviosta 5 ilmenee myös, että sekä esi- että perusopetuksen järjestäjien mielestä 
maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin onnistutaan sovituilla tiedonsiirron 
menettelytavoilla vastaamaan vähintäänkin hyvin. Erinomaiseksi onnistumisensa 
arvioivat 11–50 ja 51–100 oppijan esiopetuksen järjestäjät. Myös opettajien mielestä 
tiedonsiirron menettelytavoilla on onnistuttu hyvin, esiopetuksen opettajien mielestä 
erinomaisesti.

Myös arviointikäynneillä kaikki haastatellut järjestäjien edustajat ja opettajat olivat 
sitä mieltä, että nivelvaiheyhteistyö erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimii 
hyvin. Nivelvaiheessa järjestetään muun muassa vierailuja, yhteisiä opetustuokioita ja 
kummioppilastoimintaa. Pienissä kunnissa, joissa esiopetus on fyysisesti koulun joko 
läheisyydessä tai yhteydessä, toistuvien arjen tapaamisten lisäksi muita nivelvaihetta 
tukevia menettelyjä ei välttämättä tarvita. Tiedonsiirtopalavereja järjestetään erityisesti 
suurissa kunnissa, joissa myös oppijamäärät ovat suuret. Nivelvaiheiden kehittämiseen 
on panostettu paljon, ja yksiköiden välistä yhteistyötä ja yhteisiä näköaloja pidetään 
tärkeinä. Hyvänä käytäntönä tuotiin esiin nivelvaiheiden tiedonsiirtoon kehitetty 
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kasvun ja oppimisen seurantalomake, joka seuraa lasta koko kouluajan. Opettajat 
pitävät lomaketta erittäin hyödyllisenä, vaikkakin täyttövaiheessa raskaana. Sen 
kautta saatujen tietojen avulla on voitu jo ennen lukuvuoden alkamista suunnitella 
oppilaskohtaiset tuen tarpeet kaupungissa, jossa maahanmuuttajataustaisten oppi-
joiden määrä on suuri.

Arviointikäynneillä korostettiin, että lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetuk-
seen tärkeää on se, mitä lapsen esiopetussuunnitelmaansa on kirjattu. Esiopetus on 
myös avainasemassa, kun arvioidaan, tarvitseeko lapsi esiopetuksen jälkeen vielä 
perusopetukseen valmistavaa opetusta. Yhden järjestäjän mukaan tämä tarve kartoi-
tetaan esiopetusvuoden aikana jatkuvan arvioinnin ja marras-joulukuussa tehtävän 
kielitaidon arvion perusteella. Monin paikoin tähän arviointiprosessiin osallistuvat 
myös lapsen huoltajat, suomi/ruotsi toisena kielenä -(lastentarhan)opettaja ja/tai 
kiertävä erityislastentarhanopettaja. Muita yhteistyökumppaneita ovat neuvola, 
perheneuvola ja varhaisen tuen palvelut. 

Päätelmiä

Esiopetuksessa perusopetukseen valmistava opetus järjestetään lähes aina muu-
hun opetukseen integroituna riippumatta maahanmuuttajataustaisten lasten 
määrästä, ja sen myös koetaan palvelevan hyvin maahanmuuttajataustaisten 
lasten tarpeita. Tämä liittyy luontevasti siihen, että esiopetuksessa lasten toivo-
taan mahdollisimman nopeasti löytävän paikkansa ryhmässä, saavan ystäviä ja 
oppivan suomen/ruotsin kielen.

Perusopetuksessa valmistavaa opetusta järjestetään omissa ryhmissä sitä useammin, 
mitä enemmän järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia oppilaita, ja yli sadan 
oppilaan järjestäjät pitävätkin omaa ryhmää erittäin tarpeellisena. Oman ryhmän 
avulla oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata keskimäärin erinomaisesti, 
mutta integroidussakin ryhmässä hyvin. Silti vaihtoehtoja ja uusia pedagogisia 
ratkaisuja kaivataan jossain määrin varsinkin yläkoulussa.

Arviointiaineiston perusteella esi- ja perusopetuksen välisen nivelvaiheen tie-
donsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoiden osalta toimivat 
menettelytavat.
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5.2 nivelvaihe perusopetuksen jälkeen

Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on kriittinen niin maahanmuuttajataustaisille 
kuin kantaväestöön kuuluville nuorille. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle 
jäämisen riski on maahanmuuttajataustaisilla kuitenkin noin kaksinkertainen kan-
taväestöön verrattuna. Vielä tätä suurempi riski – yli kolminkertainen – on muualta 
kuin EU-maista tulleilla ensimmäisen polven maahanmuuttajilla. (Kuusela ym. 
2008.) Hakuvuonna perusopetuksen suorittaneiden maahanmuuttajataustaisten 
nuorten ammatilliseen peruskoulutukseen pääsy on niin ikään vaikeampaa kuin 
kantaväestön (Jauhola 2010).

Tässä arvioinnissa toisen asteen koulutuksessa opiskelevilta maahanmuuttajataustai-
silta opiskelijoilta kysyttiin, oliko heillä perusopetuksen päättövaiheessa mielestään 
riittävästi tietoa lukiosta ja ammatillisesta peruskoulutuksesta tai siihen valmistavasta 
koulutuksesta. Vastaajista (n = 237) 68 prosenttia arvioi, että heillä oli riittävästi tietoa 
lukiokoulutuksesta, ja jopa 80 prosenttia arvioi saaneensa riittävästi tietoa ammatilli-
sesta peruskoulutuksesta. Vaikka opiskelijat arvioivat perusopetuksen aikana saamansa 
tiedotuksen hyväksi, sitä olisi heidän mielestään kuitenkin melko tarpeellista vielä 
lisätä – ja tämä on siis niiden arvio, jotka ovat jo päässeet toisen asteen koulutukseen. 
Todellinen tarve lienee siten suurempi.

Perusopetuksen järjestäjien mukaan niiden alueella perusopetuksen jälkeinen kou-
lutustarjonta vastaa maahanmuuttajataustaisten nuorten tarpeisiin tyydyttävästi. 
Avoimissa vastauksissa nostetaan esiin sekä alueen perusopetuksen jälkeisten koulu-
tusten aloituspaikkojen vähyys että oppijoiden kielitaitotason mukaisen koulutuksen 
puuttuminen. Erityistä huomiota tulisi järjestäjien mukaan kiinnittää niihin nuoriin, 
joiden kielitaito ei perusopetuksen jälkeen riitä jatko-opiskeluun. Tähän ryhmään voi-
daan lukea mukaan myös ne nuoret, jotka ovat suorittaneet peruskoulun ulkomailla.

”Jatko-opiskelua varten tarvitaan hyvä suomen kielen taito. Heikoimmassa 
tilanteessa ovat nuoret, jotka ovat suorittaneet peruskoulun ulkomailla ja eivät 
osaa vielä riittävästi suomea. Heille voidaan tarjota ainoastaan työväenopiston 
aikuisten suomen kielen kursseja. Tämäntyyppinen opetus ei tue jatko-opintoihin 
hakeutumista varten tarpeellisen kielitaidon saavuttamista.” (perusopetuksen 
järjestäjän edustaja, yli sata maahanmuuttajataustaista oppijaa)

Nivelvaiheen koulutukset

Perusopetuksen päättävällä nuorella, joka ei ole tullut valituksi toisen asteen kou-
lutukseen, on kuitenkin mahdollisuus hakeutua erilaisiin nivelvaihekoulutuksiin, 
esimerkiksi perusopetuksen lisäopetukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen 
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ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen eli ammattistarttiin. Näiden koulutusten 
ensisijaisena tarkoituksena ei ole antaa opetuskielen lisäopetusta, ja ammattistartissa 
opiskelijalta jopa edellytetään sellaista kielitaitoa, että hän voi seurata opetusta ilman 
erityisiä järjestelyjä (Opetushallitus 2010a). Opetuskielessä lisäopetusta tarvitseville 
on vuodesta 1999 lakisääteisesti järjestetty maahanmuuttajien ammatilliseen perus-
koulutukseen valmistavaa koulutusta (luku 5.2.1).

Ammatillisen peruskoulutuksen uudistamisen yhteydessä ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten rakenne ja sisällöt muuttuvat 
1.8.2015 alkaen. Entiset koulutukset yhdistetään niin, että jatkossa on vain kaksi 
valmentavaa koulutusta: ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 
sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmentava koulutus (VALMA) on vuoden kestävä moduloitu koulutus, 
jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja jossa hän voi valita 
tarpeisiinsa sopivat koulutuksen osat. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 
20.3.2015/246.)

Lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta on järjestetty 1.8.2014 alkaen. Koulutus on 
tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajille tai vieraskielisille, joilla ei ole riittäviä kielel-
lisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä. Opiskelijoilta 
edellytetään perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän suorittamista tai muutoin 
vastaavia tietoja ja taitoja. (Lukiolaki 20.12.2013/1044, 20 §.) Lukiokoulutukseen valmis-
tavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014c) mukaan 
koulutus on vähintään 25 kurssin laajuinen ja sen tavoitteena on antaa opiskelijalle 
sellaiset kielelliset ja muut valmiudet, että tämä voi hakeutua lukiokoulutukseen. 
Lupa järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta sisältyy lukiokoulutuksen 
järjestämislupaan (Lukiolaki 20.12.2013/1044, 3 §). Opetushallituksen ylitarkastajalta 
Pirjo Immonen-Oikkoselta sähköpostitse saadun tiedon mukaan (18.2.2015) syksyllä 
2014 koulutuksessa aloitti 188 opiskelijaa, joista 84 oli aikuisia. Lakimuutoksen pe-
rusteluissa (HE 118/2013) opiskelijamäärän arvioidaan kasvavan aina vuoteen 2017, 
jolloin se asettuisi noin 700 opiskelijaan. Syksyn 2013 arviointikäyntien keskustelujen 
perusteella koulutuksen järjestäjät erityisesti kasvukeskuksissa olivat valmistautuneet 
järjestämään lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.

Ammatilliseen peruskoulutukseen hakevalle annetaan kuusi valintapistettä, jos hän 
on suorittanut vähintään 1100 tunnin laajuisen perusopetuksen lisäopetuksen tai 
vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja 
valmistavan koulutuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja 
ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulu-
tuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousope-
tuksen, kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan tai vähintään 25 kurssia sisältävän 
maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perus-
teista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta 143/2014, 9 §).



71

Edellä mainittujen koulutusten lisäksi perusopetuksen päättäneellä on mahdollisuus 
osallistua myös vapaan sivistystyön tarjoamiin koulutuksiin, jotka vaihtelevat lyhyistä 
kieli- tai muista kursseista pidempiin omaehtoisiin koulutuksiin. Tarjolla on myös 
erilaisia täsmähankkeita, jotka vaihtelevat kunnittain.

5.2.1 ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta 
säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (20.11.2009/892, 2 §). Koulutuksen 
tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatilli-
siin opintoihin siirtymistä varten. Koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 
40 opintoviikkoa. (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998, 21 §.) Koulutus 
valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan 
suunnata alakohtaisesti. Sen opetussuunnitelman perusteet on tarkoitettu ensisijai-
sesti tutkintoon johtavaan ammatilliseen peruskoulutukseen aikovia varten. (Ope-
tushallitus 2008.)

Valmistavan koulutuksen opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa 
pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko 
koulutuksen ajan. Opinnot muodostuvat kielellisistä taidoista (jotka voivat sisältää 
myös opiskelijan oman äidinkielen opintoja), matemaattisista, tietoteknisistä ja 
luonnontieteellisistä taidoista, yhteiskuntatietoudesta ja kulttuurituntemuksesta 
sekä opiskelu- ja ammatinvalintataidoista. (Opetushallitus 2008.)

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus on luvan-
varaista, ja keväällä 2012 järjestämislupa oli 55:llä koulutuksen järjestäjällä. Koulutus 
on ollut suosittua, ja lukuvuonna 2011–2012 koulutukseen valittuja opiskelijoita oli 
1355 (Korpela ym. 2013). Tähän kyselyyn vastanneista ammatillisen peruskoulutuksen 
järjestäjistä (n = 65) maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa 
koulutusta on 42:lla. Opiskelijoita tässä koulutuksessa niillä on yhteensä 4275, joista 
suurin osa (81 %) opiskelee oppilaitoksissa, joissa on yli 50 maahanmuuttajataustaista 
opiskelijaa. Opiskelijoiden määrä järjestäjittäin vaihtelee suuresti.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta tiedottaa maahan-
muuttajataustaisille henkilöille 37 järjestäjää (88 %), joista kaikilla on enemmän 
kuin kymmenen maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Nämä järjestäjät pitävät 
tiedottamista erittäin tarpeellisena, ja ne myös pystyvät sen avulla vastaamaan maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin hyvin (liitekuvio 4). Tiedottamiseen 
tarvitaan järjestäjien mukaan kuitenkin vielä systemaattisuutta, monipuolisuutta 
ja toimivampia materiaaleja. Yksi koulutuksen järjestäjä mainitsee suullisen tiedon 
tavoittavan vuosittain runsaasti uusia hakijoita, ja toisen mielestä tiedotuksessa tulisi 
selkeämmin erottaa valmistava koulutus kielikursseista.
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Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tarjonta ja sisältö

Kyselyssä runsas kolmannes (35 %) järjestäjistä ilmoittaa, että ne pystyvät tarjoamaan 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta kaikille halukkaille. Par-
haat mahdollisuudet järjestää koulutusta kaikille halukkaille näyttävät olevan niillä 
koulutuksen järjestäjillä, joilla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on enintään 
50. Syy tähän lienee se, että näillä koulutuksen järjestäjillä myös hakijamäärät ovat 
muita koulutuksen järjestäjiä pienemmät. Toisaalta valmistavan koulutuksen ryh-
miä ei välttämättä järjestetä joka vuosi, jos hakijoita ei ole riittävästi. Valmistavaan 
koulutukseen toivotaankin lisäpaikkoja erityisesti niillä alueilla, joilla maahanmuut-
tajien määrä on keskimääräistä suurempi. Nämä järjestäjät (kaikilla yli kymmenen 
maahanmuuttajataustaista opiskelijaa) pitävät erittäin tärkeänä mahdollisuutta 
tarjota valmistavaa koulutusta kaikille halukkaille, kun taas enintään kymmenen 
maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjät pitävät tätä mahdollisuutta vain 
melko tärkeänä (liitekuvio 5).

Lähes kaikki koulutuksen järjestäjät ovat yhtä mieltä siitä, että valmistavassa kou-
lutuksessa vahvistetaan opiskelijoiden kielitaidon ohella niitä opiskeluvalmiuksia, 
joita he tarvitsevat ammatillisessa peruskoulutuksessa. Siitä huolimatta ne pitävät 
melko tarpeellisena sitä, että opiskeluvalmiuksiin panostetaan koulutuksessa vieläkin 
enemmän (kuvio 6). Erittäin tarpeellisena sitä pitävät enintään kymmenen maahan-
muuttajataustaisen opiskelijan koulutuksen järjestäjät (n = 4), jotka myös arvioivat 
onnistuneensa valmistavalla koulutuksella vastaamaan maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoidensa yksilöllisiin tarpeisiin vain tyydyttävästi (kaikki muut hyvin). Kehi-
tettävää valmistavassa koulutuksessa näyttää siten olevan erityisesti oppilaitoksissa, 
joissa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on vain vähän.
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kuvio 6. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkemykset ammatillisen peruskoulutuksen 

opiskeluvalmiuksiin panostamisen tarpeellisuudesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten 

tarpeiden huomioimisessa valmistavan koulutuksen aikana

Valmistavan koulutuksen kehittämistarpeiksi koulutuksen järjestäjät nimeävät avovas-
tauksissa lisärahoituksen ja lisäopiskelupaikkojen lisäksi muun muassa opiskeluvalmi-
uksien testauksen, koulunkäyntiavustajien käytön, entistä kiinteämmän linkityksen 
valmistavan koulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen välillä sekä monialaisen 
verkostotyön. Erään ehdotuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
kielellisiä valmiuksia voisi kehittää myös heti ammatillisen peruskoulutuksen alussa, 
jos perustutkintokoulutuksiin valituille järjestettäisiin orientoiva jakso, jossa olisi 
ammatteihin tutustumista sekä eri aloilla tarvittavan sanaston opettelua esimerkiksi 
työssäoppimispainotteisena. Tämä pitäisi huomioida myös rahoituksessa. 

Yhdessä ehdotuksessa valmistavan koulutuksen opiskelijapaikkoja toivotaan suun-
nattavan enemmän myös aikuiskoulutukseen, koska aikuisilla maahanmuuttajilla on 
kotoutumiskoulutuksen jälkeen vain harvoja koulutusvaihtoehtoja. Korpelan ym. val-
mistavaa koulutusta koskevassa tilannekatsauksessa lukuvuodesta 2011–2012 (2013) on 
päädytty kuitenkin päinvastaiseen kehittämisehdotukseen: sen johtopäätösten mukaan 
koulutuksen järjestäminen keskeisille kohderyhmille ei ole toteutunut, koska siihen 
on osallistunut paljon aikuisia, joilla on jo tutkinto kotimaastaan. Heidät pitäisi ohjata 
ammatilliseen lisäkoulutukseen tai heidän suorittamansa tutkinnot pitäisi tunnustaa 
tehokkaammin. Näin opiskelupaikkoja vapautuisi ilman toisen asteen tutkintoa oleville 
nuorille. Tätä kohdistumisongelmaa sivuttiin myös tämän arvioinnin haastatteluissa: 
monin paikoin koulutukseen hakeutuville ei ole tarjolla muuta, sopivampaa koulutusta, 
mikä lisää varsinkin aikuisten ja nuorten aikuisten syrjäytymisriskiä.
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Ammatillisen peruskoulutuksen opettajista vajaa kolmannes (32 %) on sitä mieltä, 
että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavat valmistavassa koulutuksessa riittävän 
suomen/ruotsin kielen taidon ammatillista peruskoulutusta varten, ja vajaa puolet 
(46 %) on sitä mieltä, että he saavat siihen riittävät opiskeluvalmiudet. Silti opettajat 
ovat sitä mieltä, että valmistavassa koulutuksessa maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden tarpeisiin sekä suomen/ruotsin kielen oppimisen että opiskeluvalmiuksien 
vahvistamisen osalta on pystytty vastaamaan hyvin. Opettajien mielestä molemmat 
valmiudet ovat valmistavan koulutuksen käyneillä jonkin verran paremmat kuin 
niillä, jotka koulutusta eivät ole käyneet, ja näistä kahdesta opiskeluvalmiudet ovat 
kehittyneet hieman paremmin kuin kielelliset valmiudet. 

Kyselyyn vastanneista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista, jotka olivat 
opiskelleet maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa 
koulutuksessa (n = 98), 91 prosenttia oli saanut valmistavassa koulutuksessa mie-
lestään riittävästi suomen kielen opetusta, jonka he arvioivat lähes erinomaiseksi. 
Vielä useampi (93 %) kertoi saaneensa riittävästi ammatillisessa peruskoulutuksessa 
tarvittavia opiskelutaitoja, joiden opetus arvioidaan hyväksi. Siitä huolimatta opis-
kelijat ovat sitä mieltä, että molempien opetusta olisi valmistavassa koulutuksessa 
tarpeellista lisätä.

5.2.2 Perusopetuksen jälkeinen muu tuki

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan (2011) sisältyi yhtenä kärkihank-
keena nuorten yhteiskuntatakuun eli nuorisotakuun toteuttaminen, joka tuli täysi-
määräisesti voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorisotakuuseen sisältyvän koulutustakuun 
mukaisesti jokaiselle perusopetuksen päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, 
ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai 
muulla tavoin. Nuorisotakuuseen sisältyvä nuorten aikuisten osaamisohjelma vuosille 
2013–2016 puolestaan tarjoaa ilman toisen asteen tutkintoa oleville 19–29-vuotiaille 
mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto. Nuorisotakuun toteuttaminen koskee 
luonnollisesti myös Suomessa asuvia maahanmuuttajataustaisia nuoria.

Tässä arvioinnissa perusopetuksen järjestäjiltä (n = 161) kysyttiin, mitä tukitoimia ja 
mahdollisuuksia niiden alueella on tarjolla niille maahanmuuttajataustaisille nuorille, 
joilla ei ole riittäviä valmiuksia jatkaa opintoja toisella asteella tai valmistavissa koulu-
tuksissa. 80 järjestäjää ilmoittaa, että niiden alueella nuorille on tarjolla mahdollisuus 
tehostettuun ohjaukseen, ja vastausten perusteella sitä on eniten tarjolla siellä, missä 
maahanmuuttajataustaisia oppijoita on yli sata. Mahdollisuudet työpajaharjoitteluun 
(78 vastausta) näyttävät puolestaan olevan sitä paremmat mitä vähemmän maahan-
muuttajataustaisia alueella on. Opetuskielen jatkokurssimahdollisuuksia on tarjolla 
vähiten (46 vastausta). Opetuksen järjestäjät arvioivat kaikki mainitut tukitoimet 
erittäin tarpeellisiksi; ainoastaan enintään kymmenen oppijan järjestäjät arvioivat ne 
vain melko tarpeellisiksi. Järjestäjien arvion mukaan tukitoimilla pystytään vastaamaan 
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maahanmuuttajataustaisten nuorten yksilöllisiin tarpeisiin keskimäärin hyvin, mutta 
vastauksia on hyvin vähän. Tämä on ymmärrettävää, koska näiden tukimuotojen 
järjestäminen ei kuulu perusopetuksen järjestäjille. (Liitekuviot 6–8).

Kehittämisehdotuksissa toivotaan muun muassa lisää systemaattista ja räätälöityä 
ohjausta sekä suomen kielen opetusta työpajaharjoitteluun. Ehdotuksissa mainitaan 
myös esimerkiksi kymppiluokan mahdollisuus erikoistua suomen kielen ja opiske-
lutaitojen kehittämiseen. Yhteinen viesti näyttää olevan se, että maahanmuuttaja-
taustaisille nuorille tarvitaan hyvin erilaisia koulutusmuotoja jatkossakin, sillä ryhmä 
on taustaltaan ja valmiuksiltaan hyvin erilainen. Erilaisten koulutusmuotojen tarve 
nousi esiin myös arviointikäynneillä, kun keskusteltiin myöhään maahan tulleiden 
tai niiden nuorten tilanteesta, joilla on heikko koulutausta.

5.2.3 nivelvaiheen tiedonsiirtokäytännöt

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelun kannalta on tärkeää, että heitä 
koskevat tarvittavat tiedot siirtyvät koulutusten nivelvaiheissa ennalta sovituilla 
tavoilla. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä (n = 63) sovittuja nivelvaiheen 
tiedonsiirtokäytäntöjä on 75 prosentilla ja lukiokoulutuksen järjestäjistä (n = 68) 71 
prosentilla. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa sovittuja 
tiedonsiirron menettelytapoja on vähemmän kuin esi- ja perusopetuksen välillä 
(luku 5.1.2).
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kuvio 7. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien näkemykset nivel-

vaiheiden tiedonsiirron menettelytapojen tarpeellisuudesta ja onnistumisesta niiden avulla 

oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa
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Ammatillisessa peruskoulutuksessa nivelvaiheen tiedonsiirron menettelytapoja 
pidetään erittäin tarpeellisina maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrästä 
riippumatta, kun taas lukiokoulutuksessa niitä pidetään vain melko tarpeellisina (kuvio 
7). Selvästi vähiten tarvetta sovituille menettelytavoille on yli sadan maahanmuutta-
jataustaisen opiskelijan lukioissa (n = 6) ja lukion opettajilla. Näistä eroista huolimatta 
sekä järjestäjien että opettajien mielestä olemassa olevilla tiedonsiirtokäytännöillä 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin on onnistuttu vastaamaan hyvin. 
Heikoimmin ovat onnistuneet ne ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät, joilla 
maahanmuuttajataustaisia oppijoita on enintään kymmenen.

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutusten väliseen nivelvaiheeseen on kehitetty 
monin paikoin joko paikallisia tai alueellisia tiedonsiirtokäytäntöjä. Haastattelujen 
perusteella siirrettävät tiedot eivät kaikissa oppilaitoksissa kuitenkaan tavoita kaikkia 
niitä opettajia, jotka tietoja tarvitsisivat. Syiksi tähän mainittiin ensisijaisesti tieto-
suojan rajoitteet.

Toisen asteen koulutusten ulkopuolelle jääneen nuoren tiedonsiirrosta kunnan et-
sivälle nuorisotyölle määrätään vuoden 2011 alusta voimaan tulleessa nuorisolain 
muutoksessa. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti nuoren itsensä antamien 
tietojen perusteella, mutta myös opetuksen järjestäjän on luovutettava sille yksilöinti- ja 
yhteystiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusope-
tuksen jälkeisiin opintoihin. Koulutuksen järjestäjän on puolestaan luovutettava tiedot 
alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa. Tietojen luovuttamisen edellytyksenä on nuoren suostumus. Lain 
mukaan kunnassa on myös oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka yhtenä 
tehtävänä on edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon 
sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. (Nuo-
risolaki 20.8.2010/693.) 

Päätelmiä

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus on koulutusmuotona 
vakiintunut, ja sen avulla koulutuksen järjestäjät ovat mielestään onnistuneet 
vastaamaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin hyvin. Kyselyyn 
vastanneet opiskelijat ovat myös tyytyväisiä koulutukseen. Opettajista kuitenkin 
vain alle puolet on sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavat 
valmistavassa koulutuksessa riittävän suomen/ruotsin kielen taidon ja riittävät 
opiskeluvalmiudet ammatillista peruskoulutusta varten. Myös koulutuksen 
järjestäjät, erityisesti ne joilla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on vähän 
(enintään kymmenen), myöntävät, että koulutuksessa tulisi vahvistaa opiskeli-
joiden opiskeluvalmiuksia nykyistä enemmän.
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Nivelvaihe perusopetuksen jälkeen on erityisesti maahanmuuttajataustaisille 
nuorille haastava, koska kaikkien suomen/ruotsin kielen taito ei riitä jatko-
opiskeluun. Arviointitulosten mukaan koulutustarjonta tässä vaiheessa ei ny-
kyisellään ole riittävä erityisesti niillä alueilla, joilla maahanmuuttajataustaisia 
nuoria on paljon.

Sovittuja tiedonsiirtokäytäntöjä perusopetuksen ja toisen asteen koulutusten välillä 
on vähemmän kuin esi- ja perusopetuksen välillä, ja ne ovat vielä vakiintumattomia 
ja vaihtelevat koulutuksen järjestäjittäin. Haasteita yhteisille menettelytavoille 
asettaa se, että oppijoiden liikkuvuus perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen 
nivelvaiheessa on edellistä nivelvaihetta yleisempää ja laajempaa. Epätietoisuutta 
on myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkä tarpeelliset tiedot välity 
kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettaville opettajille. Toisaalta 
tiedonsiirto tapahtuu aina opiskelijan ja huoltajan luvalla, eikä esimerkiksi val-
miiksi täytetty tiedonsiirtolomake aina kulkeudu opiskelijan mukana toisen asteen 
oppilaitokseen. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtokäytännöille nähdään 
erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa, ja eniten kehitettävää näyttäisi 
olevan niillä koulutuksen järjestäjillä, joilla on toistaiseksi vähän maahanmuut-
tajataustaisia oppijoita.

5.3 siirtyminen toisen asteen koulutukseen

Vieraskielisiä hakijoita hyväksytään ammatilliseen peruskoulutukseen suhteessa 
hakijamäärään selvästi vähemmän kuin kantaväestöön kuuluvia. Kevään 2009 yhteis-
haussa opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen peruskoulutukseen ensisijaisesti 
hakeneista 2 791 vieraskielisestä opiskelemaan pääsi 55 prosenttia, kun kantaväestöön 
kuuluvia pääsi 88 prosenttia. Ero on siis merkittävä. (Kilpinen & Salonen 2011.) Ke-
vään 2013 yhteishaussa ammatilliseen peruskoulutukseen ensisijaisesti hakeneiden 
vieraskielisten määrä oli jo 4 502, ja opiskelemaan hyväksyttiin 54 prosenttia (Kou-
lutuksen sijaintialueen mukaan hakeutuminen koulutuksen sijaintimaakunnasta ja 
muualta, KOULUTA).

Lukiokoulutuksessa vieraskielisiä nuoria tai aikuisia opiskeli vuonna 2013 yhteensä 
4863 (4,6 prosenttia kaikista lukiolaisista). Keskeisenä syynä vieraskielisten vähäiseen 
määrään on se, että opiskelijat kokevat kielelliset valmiutensa opiskelun kannalta 
puutteellisiksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012a). Tähän haasteeseen vastataan 
vuonna 2014 aloitetulla lukioon valmistavalla koulutuksella.
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5.3.1 Perusopetuksen päättötodistuksen puuttuminen

Arviointiin osallistuneista perusopetuksen järjestäjistä 33 järjestäjää (9 %) ilmoittaa, 
että kunnissa, joissa ne sijaitsevat, on viimeisen vuoden aikana ollut maahanmuut-
tajataustaisia henkilöitä, jotka ovat ylittäneet oppivelvollisuusiän mutta joilla ei ole 
perusopetuksen päättötodistusta. Näistä järjestäjistä 20:llä on yli sata maahanmuut-
tajataustaista oppilasta. 27 järjestäjää ilmoittaa tarjonneensa ainakin osalle näistä 
henkilöistä mahdollisuuden suorittaa peruskoulu loppuun, ja 14 järjestäjää ilmoittaa 
tarjonneensa tämän mahdollisuuden kaikille sitä tarvitseville. Avovastauksissa ja 
haastatteluissa tuotiin usein esiin myös se, että oppilas voi jatkaa perusopetuksessa, 
vaikka hän ylittäisi oppivelvollisuusiän.

Toisen asteen koulutukseen on kuitenkin mahdollista hakeutua myös ilman perus-
opetuksen päättötodistusta. Ammatillisessa peruskoulutuksen järjestäjä voi opiske-
lijan henkilöön liittyvien syiden perusteella valita enintään 30 prosenttia kuhunkin 
hakukohteeseen otettavista opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä 
riippumatta. Tällaisia opiskelijan henkilöön liittyviä syitä ovat oppimisvaikeudet, 
sosiaaliset syyt sekä koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatil-
lisessa peruskoulutuksessa 4/2013, 23 §). Kaikki ulkomaisella todistuksella tai ilman 
päättötodistusta hakevat pyrkivät koulutukseen tämän valinnan kautta.

Myös lukiokoulutuksen järjestäjä voi ottaa osan opiskelijoista muilla kuin perus-
opetuksen päättötodistuksella koulutukseen hakevista. Koulutuksen järjestäjän 
tulee tällöin arvioida näiden hakijoiden edellytykset suoriutua lukio-opinnoistaan. 
(Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa 
856/2006, 2 §.) Käytännössä opiskelijaksi ottamisesta päättää lukion rehtori.

Tähän arviointiin vastanneet toisen asteen koulutuksen järjestäjät hyväksyvät opis-
kelijoikseen keskimäärin vajaa puolet niistä maahanmuuttajataustaisista hakijoista, 
joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta. Poikkeuksena ovat kuitenkin 
yli sadan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan lukiokoulutuksen järjestäjät, jotka 
hyväksyvät vain joitakin hakijoita ilman suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.

Erittäin tärkeänä hyväksymisperusteena molemmilla koulutusasteilla pidetään opis-
kelun kannalta riittäväksi todettua kielitaitoa. Lukiokoulutuksessa erittäin tärkeänä 
pidetään myös perusopetuksen päättötodistusta tai vastaavia tietoja opiskelijan koti-
maasta, mikä ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioidaan vain melko tärkeäksi. 
Ammatillisen peruskoulutuksen avoimissa vastauksissa hyväksymisen perusteiksi 
mainitaan myös erityisopetus, motivaatio sekä soveltuvuuskokeet. Opiskelijan omaa 
arviota omasta suomen/ruotsin kielen taidostaan ei kummallakaan koulutusasteella 
pidetä kovinkaan tärkeänä. Mitä enemmän järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita, sitä vähemmän painoarvoa opiskelijan omalle arviolle annetaan: yli 
sadan oppijan järjestäjät eivät pidä sitä lainkaan tärkeänä.
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Hyväksyessään koulutukseen maahanmuuttajataustaisia hakijoita yllä mainituin 
perustein toisen asteen koulutuksen järjestäjät pystyvät mielestään arvioimaan ha-
kijoiden yksilölliset opiskeluvalmiudet hyvin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
tämä onnistuu hieman paremmin kuin lukiokoulutuksessa.

5.3.2 Kielikoe

Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen, jos hänellä ei ole 
valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa 
peruskoulutuksessa 4/2013, 24 §). Jo aiemmassa asetuksessa (167/2002) koulutuksen 
järjestäjälle annettiin oikeus testata sellaisten hakijoiden kielitaito, joiden äidinkieli 
oli jokin muu kuin opetuskieli. Selvitysten mukaan opiskelukielen suullisen ja kirjal-
lisen taidon testaus lisääntyikin selvästi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana (Kuisma 2001; Kilpinen & Salonen 2011). Yhtenäisiä määräyksiä kielitestien 
käytännöistä ei kuitenkaan ollut, joten testausmenetelmät vaihtelivat koulutuksen 
järjestäjien kesken. Siten hakijoiden asema ei välttämättä ollut tasa-arvoinen valta-
kunnan eri puolilla.

Uuden asetuksen (4/2013, 24 §) perusteella koulutuksen järjestäjä selvittää hakijan riit-
tävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen valtakunnallisesti 
yhtenäisellä kielikokeella. Uuden asetuksen mukaiset valtakunnalliset kielikoepäivät 
ovat olleet käytössä keväästä 2014 alkaen. Opinnoissa vaadittavaa kielitaitotasoa ei 
ole lainsäädännöllisesti määritelty, mutta valtakunnallisessa kielikokeessa vaadittava 
kielitaitotaso on B1.2. Asetuksessa on lisäksi määritelty, missä tapauksissa hakijan 
ei tarvitse osallistua kielitestiin. Hakijan opetuskielen taito katsotaan riittäväksi esi-
merkiksi siinä tapauksessa, että hän on suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusope-
tuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän kielessä, joka on vastaanottavan 
oppilaitoksen opetuskieli.

Lukiossa kielitestejä ei ole järjestetty. Arviointikäyntien perusteella jo valittujen vieras-
kielisten opiskelijoiden opetuskielen taitoa on testattu esimerkiksi lukitesteillä, jotka 
eivät sovellu kielitaitotason tai esimerkiksi suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen 
tarpeen määrittämiseen.

Tähän arviointiin osallistuneet ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät ilmoittavat 
kevään 2012 yhteishaussa hylänneensä riittämättömän kielitaidon vuoksi keskimää-
rin 27 prosenttia kielitestiin osallistuneista hakijoista. Arvioidut hylkäämisprosentit 
vaihtelevat kuitenkin paljon: 12 koulutuksen järjestäjän mukaan hakijoista yhtään 
ei hylätty puutteellisen kielitaidon vuoksi, kun taas yhden koulutuksen järjestäjän 
arvion mukaan hylättyjä oli peräti 87 prosenttia. Ne koulutuksen järjestäjät, jotka 
ilmoittavat hylkäämisprosentiksi nollan, ovat pääasiassa erityisammattioppilaitoksia 
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ja pieniä koulutuksen järjestäjiä. Suurimman hylkäysprosentin ilmoittaneista kou-
lutuksen järjestäjistä puolestaan erottuvat omana ryhmänään ne järjestäjät, joilla on 
lupa järjestää ammatillista peruskoulutusta englannin kielellä.

5.3.3 aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan osaamisen tunnustaminen on kirjattu lakiin ammatillisesta koulutukses-
ta (15.7.2005/601, 30 §). Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (21.7.2005/603, 
3 §) säädetään, että opiskelijalle tulee antaa tieto aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnustamisen toiminta- ja menettelytavoista. Opiskelijan puolestaan tulee hakea 
muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen arvioimista 
ja tunnustamista. Hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa ennen mainittujen opintojen 
tai opintokokonaisuuden alkamista, ja opiskelijan tulee esittää osaamisen arvioinnin 
edellyttämä selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. (A 21.7.2005/603, 12a §.)

Tässä arvioinnissa 63:sta ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjästä 14 (22 %) 
ilmoittaa, että niillä on aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnus-
tamisen käytännöissä eroja maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien 
opiskelijoiden välillä. Järjestäjistä vain yhdellä on enintään kymmenen maahan-
muuttajataustaista opiskelijaa, ja loput vastaukset jakautuvat tasaisesti erikokoisten 
koulutuksen järjestäjien kesken. Tulosten mukaan aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä erityiskäytäntöjä on selvästi lisätty viime 
vuosina: Kilpisen ja Salosen (2011) selvityksen mukaan lukuvuonna 2009–2010 kan-
taväestöstä poikkeavia käytäntöjä oli vain vajaalla neljällä prosentilla ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjistä.

Koulutuksen järjestäjien mukaan kantaväestöstä eroavat osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen käytännöt ovat melko tarpeellisia, ja tarve nähdään sitä suurempana, 
mitä enemmän järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Opiskelijoiden 
yksilölliset tarpeet pystytään myös ottamaan hyvin huomioon näillä käytännöillä. 
Ainoastaan yli sadan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuksen järjestäjät 
arvioivat onnistuneensa siinä vain tyydyttävästi. (Liitekuvio 9)

Toisaalta useissa avovastauksissa korostetaan, että osaamisen tunnistamisen ja tunnus-
tamisen käytännöissäkin on noudatettava yhdenvertaisuutta ja että henkilökohtaiset 
opiskelusuunnitelmat laaditaan joka tapauksessa jokaiselle opiskelijalle hänen yksi-
löllisistä lähtökohdistaan käsin. Tämä periaate näkyy vahvasti sekä kyselytuloksissa 
että erityisesti arviointihaastatteluissa. 

Avovastauksista käy myös ilmi, että tarvetta luoda maahanmuuttajataustaisille opis-
kelijoille erityisiä käytäntöjä ei kaikilla ole, koska opiskelijat tulevat suoraan perus-
koulusta eikä heillä juurikaan ole aikaisemmin hankittua osaamista. Aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen haasteina sen sijaan pidetään 
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kirjallisten todistusten puuttumista tai vaikeuksia niiden vertailussa. Koulutuksen 
järjestäjillä ei ole tarpeeksi tietoa ulkomaisten ja suomalaisten opintojen ja tutkintojen 
vastaavuuksista (Kilpinen ja Salonen 2011). Todistuksen puuttuessa opiskelijalle on 
mahdollista järjestää osaamisen näyttäminen käytännössä, mutta osaamisen tun-
nistamisen työkaluja tarvittaisiin lisää, sillä maahanmuuttajien osaaminen jää usein 
puutteellisen kielitaidon takia tunnistamatta. 

Päätelmiä

Arviointikyselyn perusteella oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuut-
tajien mahdollisuudet perusopetuksen suorittamiseen vaihtelevat opetuksen 
järjestäjittäin. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun perusopetusiän ylittäneiden 
perusopetuksen rakenne ja rahoitus yhdenmukaistetaan: ehdotuksen mukaan 
opetuksen tuntijaossa ja opetussuunnitelman perusteissa otetaan huomioon 
eri kohderyhmien tarpeet ja opetus muutetaan kokonaan valtiorahoitteiseksi. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014.)

Ilman suomalaista perusopetuksen päättötodistusta nuoren on vaikea päästä 
opiskelemaan varsinkin lukiokoulutukseen. Opiskelun kannalta riittäväksi tode-
tun kielitaidon lisäksi nuorelta edellytetään useimmiten myös kotimaassa saatua 
perusopetuksen päättötodistusta tai sitä vastaavia tietoja.

Ammatilliseen peruskoulutukseen haettaessa maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden yhdenvertaisuutta on parantanut valtakunnallisesti yhtenäinen kielikoe. 
Tavat osoittaa kielitaitoa ovat myös monipuolistuneet, ja kriteerit vaadittavan 
kielitaidon osoittamiseen ovat yhdenmukaistuneet.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä erityiskäytäntöjä on arvioinnin mu-
kaan lisätty viime vuosina. Näiden käytäntöjen tarve nähdään sitä suurempana 
mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita koulutuksen järjestäjän 
ylläpitämissä oppilaitoksissa opiskelee. Maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista vaikeuttavat kirjallisten 
todistusten puuttuminen tai vaikeudet niiden vertailussa.

5.4 siirtyminen jatko-opintoihin tai työelämään

Toisen asteen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille jatko-opintokelpoisuus 
sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tässä arvioinnissa on selvitetty toisen 
asteen koulutuksen järjestäjien näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den valmiuksista tehdä jatko-opintoja ja työelämään siirtymistä koskevia päätöksiä.
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Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien8 (n = 44) mukaan ammatillisesta perus-
koulutuksesta valmistuneista maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista opintojaan 
jatkaa noin 14 prosenttia. Tämä luku eroaa selvästi Tilastokeskuksen (2014a) tiedoista: 
vuonna 2011 kaikista toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista päätoimisia 
opiskelijoita oli vuoden 2012 lopussa 7,4 prosenttia. Tilastoja vieraskielisten opiske-
lijoiden määristä ei ole saatavilla. Tässä arvioinnissa saatu luku perustuu järjestäjien 
arvioon, ja voikin olettaa, että vieraskielisistä ammatillisen peruskoulutuksen päät-
täneistä opintojaan jatkavien suhteellinen osuus on parhaimmillaan tämän arvion 
suuruinen. Jotta koulutuksen järjestäjät pystyisivät antamaan henkilökohtaista jatko-
opintoihin liittyvää ohjausta, niillä tulee olla myös tarkempaa tietoa valmistuneiden 
opiskelijoiden sijoittumisesta opintojen jälkeen.

Lukiokoulutuksen järjestäjistä (n = 70) 97 prosenttia ja opettajista (n = 184) 67 
prosenttia arvioi, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavuttavat opintojensa 
aikana jatko-opintopäätösten tekemiseksi tarvittavat tiedot ja taidot. Ammatillisen 
peruskoulutuksen osalta luvut ovat hyvin samanlaiset: 92 prosenttia järjestäjistä (n = 
63) ja 64 prosenttia opettajista arvioi opiskelijoiden saavuttavan jatko-opintopäätösten 
tekemiseksi tarvittavat tiedot ja taidot. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
määrän kasvaessa jatko-opintoihin ohjauksen tarve kuitenkin kasvaa. Yli sadan opis-
kelijan ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät pitävät opinto-ohjauksen lisäämistä 
jatko-opintopäätösten tekemiseksi jopa erittäin tarpeellisena.

Lähes kaikki ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät9 ovat sitä mieltä, että maa-
hanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla on opintojen päättyessä riittävät tiedot ja taidot 
työuran suunnitteluun ja työnhakuun. Siitä huolimatta sekä järjestäjät että varsinkin 
opettajat pitävät tarpeellisena lisätä sekä työuran suunnitteluun että työnhakuun 
liittyvää ohjausta. Tarve on sitä suurempi, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita järjestäjällä on. 

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatun kyselyn tulokset tukevat järjes-
täjien vastauksia: lukiolaisista 85 prosenttia ja ammatillista perustutkintoa suorittavista 
77 prosenttia tietää, mitä jatko-opintomahdollisuuksia on olemassa, ja lukiolaisista10 
80 prosenttia ilmoittaa myös osaavansa hakea toivomaansa opiskelupaikkaa. Amma-
tillisen peruskoulutuksen opiskelijoista11 84 prosenttia puolestaan kokee, että heillä 
on valmistuttuaan riittävät tiedot ja taidot työpaikan hakemiseen.

8 Kysymys esitettiin vain ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille.
9 Kysymys esitettiin vain ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille.
10 Kysymys esitettiin vain lukiolaisille.
11 Kysymys esitettiin vain ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille.
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Päätelmiä

Toisen asteen koulutuksen järjestäjien mukaan maahanmuuttajataustaiset opis-
kelijat saavat opintojensa aikana riittävät tiedot ja taidot jatko-opintopäätösten 
tekemiseen, työuran suunnitteluun sekä opiskelu- tai työpaikan hakuun. Amma-
tillisen peruskoulutuksen järjestäjillä ei kuitenkaan välttämättä ole ajantasaista 
tietoa ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden maahanmuuttajataustaisten 
siirtymisestä jatko-opintoihin. 

Opettajien arviot opiskelijoiden tiedoista ja taidoista ovat järjestäjien arvioita 
kriittisempiä, ja opiskelijoista noin viidesosa toivoo saavansa enemmän tietoja 
ja taitoja joko opiskelu- tai työpaikan hakemiseen.
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6  
Maahanmuuttajataustaisten 

oppijoiden kielen oppimisen tuki 

Katri Kuukka, najat ouakrim-soivio, Tuula Pirinen, Mirja Tarnanen ja Minna Tiusanen

Suomalaisen koulutusjärjestelmän perusperiaatteena on, että maahanmuuttajataus-
taiset oppijat ovat kantaväestön kanssa tasavertaisia osallistuessaan koulutukseen. 
Voidakseen hyödyntää olemassa olevaa koulutusjärjestelmää he tarvitsevat kuitenkin 
erilaisia tukitoimia muun muassa kieltenopetuksessa. Opetuksen tulee tukea heidän 
kasvamistaan paitsi suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön myös oman kieli- ja 
kulttuuriyhteisönsä aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi (Opetushallitus 2004). 
Tavoitteena on siten myös oppijan oman kieli- ja kulttuuri-identiteetin vahvistaminen.

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan opetuskielen eli suomen tai ruotsin opetusta 
toisena kielenä, oppijan oman äidinkielen opetusta sekä mahdollisuutta opiskella 
omalla äidinkielellään, maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimateriaaleja ja 
oppimisympäristöjä, kouluyhteisön kielitietoisuuden edistämistä sekä henkilöstön 
mahdollisuuksia kielitietoisuuteen ja/tai monikulttuurisuuteen liittyvään täyden-
nyskoulutukseen.

6.1 suomi/Ruotsi toisena kielenä (s2/R2) -opetus

Kohdemaan kielen oppiminen on avain maahanmuuttajan kotoutumiseen. Myös 
koulutukseen pääsy ja opinnoissa menestyminen edellyttävät riittävää opetuskielen 
taitoa. Tästä ovat yhtä mieltä niin tutkijat ja opettajat kuin hallinnon asiantuntijat ja 
päättäjätkin. Opetusministeriön linjausten mukaan suomen/ruotsin kielen opetus on 
olennainen osa opetushallinnon maahanmuuttajille suuntaamaa koulutusta. Opetus-
kielen riittävä taito on sekä koulutukseen pääsyn että opinnoissa menestymisen ja 
jatko-opiskelun kannalta keskeinen asia. Riittävää suomi/ruotsi toisena kielenä (myöh. 
S2/R2) -opetusta tulee olla tarjolla kaikilla koulutusasteilla. (Opetusministeriö 2009.) 
Opetusjärjestelyt ja -muodot sekä annettavan opetuksen määrä vaihtelevat kuitenkin 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien resurssien ja oppijoiden määrän mukaan.
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Suomea/ruotsia toisena kielenä opetetaan maahanmuuttajataustaisille oppijoille koko 
heidän koulutuksensa ajan. Kaikkien koulutusasteiden ja nivelvaihekoulutusten ope-
tussuunnitelmien sekä ammatillisten perustutkintojen perusteissa S2/R2-opetuksen 
tavoitteena on oppijan mahdollisimman toimiva suomen/ruotsin kielen taito kaikilla 
kielen osa-alueilla eli puhutussa ja kirjallisessa viestinnässä. Erityisen tärkeää suo-
men/ruotsin kielen taitojen vahvistaminen on koulutusten nivelvaiheissa. Lisäksi 
painotetaan kielen merkitystä muun oppimisen välineenä sekä jatko-opintojen ja 
työllistymisen mahdollistajana. 

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä12 kysyttiin, järjestävätkö 
ne S2/R2-oppimäärän mukaista opetusta, kuinka tärkeänä ne pitävät sen lisäämistä 
ja kuinka hyvin ne ovat mielestään onnistuneet sen avulla huomioimaan maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden yksilölliset tarpeet. Lisäksi selvitettiin, kuinka moni 
oppija on opiskellut S2/R2-oppimäärää omassa ryhmässä ja kuinka moni suomi/ruotsi 
äidinkielenä -oppimäärän tunneilla.

Opettajilta puolestaan kysyttiin, 

 � ovatko S2/R2-opetusjärjestelyt toimivia, 
 � tukeeko opetusryhmien kokoonpano oppimista, 
 � järjestävätkö opettajat samanaikaisopetusta suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän 

opetuksen kanssa, 
 � voidaanko opetuksessa huomioida myös muita kuin kielen opetukseen liittyviä ta-

voitteita, 
 � onko oppimateriaali monipuolista ja 
 � ovatko opetustilat opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisia. 

Opettajilta tiedusteltiin myös, edellyttävätkö S2/R2-oppituntien opettaminen (opet-
tajilta) ja oppitunneille osallistuminen (oppijoilta) siirtymistä eri opetuspaikkojen 
välillä, ja jos edellyttävät, hankaloittaako se opettamista tai oppitunneille osallistumista 
sekä oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. 

Toisen asteen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille esitettiin S2/R2-oppitunneista 
väittämiä (katso lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen vastaukset), joilla he saivat 
ilmaista mielipiteensä ja omat kokemuksensa opetuksesta. Opiskelijoilta tiedusteltiin 
myös, joutuvatko he siirtymään eri opetuspaikkojen välillä opetuksen takia, vaikut-
taako mahdollinen siirtyminen opetukseen osallistumiseen ja haittaako se opiskelua

.

12 Esiopetuksen järjestäjiltä ei kysytty S2/R2-opetuksen järjestämisestä, koska ne eivät voi hakea järjestämiseen 
erillistä valtionavustusta. Esiopetuksessa olevat maahanmuuttajataustaiset oppijat voivat kuitenkin osallistua 
perusopetuksen järjestäjän tarjoamaan opetukseen.



87

6.1.1 s2/R2-opetus esiopetuksessa

Esiopetuksessa tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä iden-
titeetin ja itsetunnon kehittymistä. Suomen/ruotsin kielen taidon kehittymistä 
edistetään kielitaidon eri osa-alueilla lasten tarpeista ja edellytyksistä lähtien sekä 
ohjatusti että esiopetuksen arjessa. Erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta 
tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. (Opetushallitus 2014i.)

Kyselyyn osallistuneiden esiopetuksen järjestäjien 2576 maahanmuuttajataustaisesta 
lapsesta S2/R2-opetukseen osallistui keskimäärin vajaa puolet (47 %). Opetus on 
kuitenkin varsin epätasaisesti jakautunut: lähes puolella järjestäjistä maahanmuut-
tajataustaisista lapsista kukaan ei osallistunut S2/R2-opetukseen, kun taas vajaalla 
kolmanneksella järjestäjistä siihen osallistuivat kaikki. Osaltaan tähän vaikuttaa se, 
missä määrin ja millä tavalla perusopetuksen S2/R2-opetusjärjestelyt mahdollistavat 
esiopetusikäisten oppijoiden opetukseen osallistumisen. Kaksi opetuksen järjestäjää 
kertoi, että esiopetuksessa maahanmuuttajataustaisille lapsille pidetään erillisiä kie-
lenopetustuokioita tai kielikoulua, ja jos päiväkoti toimii koulun yhteydessä, lapsilla 
voi olla myös mahdollisuus osallistua alkuopetuksen S2/R2-opetukseen.

Esiopetuksen opettajilla on vahva kokemus siitä, että S2/R2-opetusjärjestelyt ovat 
toimivia (93 prosenttia opettajista), opetuksessa voidaan huomioida myös muita 
kuin kielen opetukseen liittyviä tavoitteita (93 %), opetusryhmien kokoonpano tukee 
oppimista (90 %), oppimateriaali on monipuolista (79 %) ja opetustilat ovat opetuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisia (72 %). Vaikka on kysymys esiopetuksesta, myös sa-
manaikaisopetusta suomi/ruotsi äidinkielenä -opetuksen kanssa ilmoitti järjestävänsä 
jopa 38 prosenttia opettajista. Arviointikäyntien haastatteluiden mukaan tukea saa-
daan kiertäviltä erityislastentarhanopettajilta tai S2/R2-opettajilta/-yhdyshenkilöiltä. 

Esiopetuksen opettajat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että kaikkien edellä kuvattujen 
tukimuotojen avulla maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeet on onnistuttu huo-
mioimaan hyvin. Siitä huolimatta lisäpanostusta kaikkiin niihin pidetään erittäin 
tarpeellisena, lukuun ottamatta samanaikaisopetusta suomi äidinkielenä -opetuksen 
kanssa. Voidaan ajatella, että opettajat näin ilmaisevat tiedostavansa varhaisen tuen 
merkityksen toisen kielen oppimisessa.

Reilu neljännes (28 %) opettajista ilmoittaa, että suomi/ruotsi toisena kielenä -op-
pituntien opettaminen vaatii opettajilta siirtymistä eri opetuspaikkojen välillä. 
Siirtymisen katsotaan haittaavan opettamista ja maahanmuuttajataustaisten lasten 
tarpeiden huomioimista vain hieman. Lapsista sen sijaan vain vajaat 14 prosenttia 
joutuu opettajien arvion mukaan siirtymään eri paikkaan S2/R2-opetuksen takia. 
Tämän siirtymisen katsotaan kuitenkin haittaavan oppitunneille osallistumista 
melko paljon mutta lasten tarpeisiin vastaamista vain hieman.
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6.1.2 s2/R2-opetus perusopetuksessa

Perusopetuksessa maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suo-
men tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti 
(Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 
tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 422/2012, 8 §). S2/R2-opetuksen pakolli-
suudesta ei siis ole säädetty lailla, minkä vuoksi opetusjärjestelyissä on kuntakohtaista 
erilaisuutta ja siitä johtuvaa epätasa-arvoa (Opetushallitus 2011a). Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014h) mukaan oppilas opiskelee 
suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänen suo-
men/ruotsin kielen peruskielitaidossaan on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon 
osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön 
jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 
oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus 
-oppimäärän opiskeluun. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan 
soveltuvin osin perusopetuksen S2/R2-oppimäärän opetussuunnitelman perusteita, 
ja opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaidon taso A1.3–A2.1 (toimiva alkeiskie-
litaito−peruskielitaidon alkuvaihe). (Opetushallitus 2009.)

Kyselyyn vastanneista perusopetuksen järjestäjistä 78 prosenttia järjestää maahan-
muuttajataustaisille oppilailleen S2/R2-opetusta. Vajaa neljännes (22 %) ei opetusta 
järjestä, ja nämä järjestäjät ovat yhtä lukuun ottamatta sellaisia, joilla on enintään 50 
maahanmuuttajataustaista oppilasta – suurimmalla osalla (73 %) on vain enintään 
kymmenen. On kuitenkin huomattava, että enintään kymmenen oppijan järjestäjis-
täkin suurin osa (64 %) järjestää suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta.

23 088 maahanmuuttajataustaisesta oppilaasta S2/R2-opetukseen osallistuu keskimää-
rin hieman yli puolet (54 %). Opetus on perusopetuksessa jakautunut huomattavasti 
tasaisemmin kuin esiopetuksessa: vain vajaalla neljänneksellä järjestäjistä maahan-
muuttajataustaisista oppilaista kukaan ei osallistunut S2/R2-opetukseen, ja toisaalta 
vain noin neljänneksellä järjestäjistä siihen osallistuivat kaikki. 

S2/R2-opetukseen osallistuvista oppilaista keskimäärin 62 prosenttia opiskelee omissa 
ryhmissään ja 59 prosenttia integroidusti suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän tun-
neilla. Prosenttiosuudet selittyvät sillä, että osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista 
osallistuu molempiin; vain noin kolmannes järjestäjistä ilmoitti maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden opiskelevan joko pelkästään erillisissä tai vain integroiduissa 
ryhmissä. Tätä valottivat myös arviointikäynnit: osa järjestäjistä tarjoaa oppilaille 
mahdollisuuden saada S2/R2-opetusta koko oppimäärän mukaisesti omissa ryhmissään, 
osa tarjoaa opetusta niin, että he osallistuvat osaksi myös suomi/ruotsi äidinkielenä 
-oppimäärän opetukseen.13 Oppilasmäärä vaikuttaa siihen, miten opetus järjestetään, 

13 Arviointikäynneillä kävi myös ilmi, että osa opetuksen järjestäjistä oli kyselyssä ilmoittanut kaikkien 
S2/R2-opetukseen osallistuvien oppilaidensa määrän. Tällöin lukuun sisältyvät myös ne oppilaat, joiden 
äidinkieleksi vanhemmat ovat (jo) ilmoittaneet suomen/ruotsin mutta joiden suomen/ruotsin kielen taito 
ei vielä riitä suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän opiskeluun, ainakaan kokonaan.
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ja opetusjärjestelyt vaihtelevatkin järjestäjittäin ja toisinaan myös saman järjestäjän 
eri alueilla. Seuraavassa kuviossa näkyvät perusopetuksen järjestäjien itsearvioinnit 
S2-opetuksen lisäämisen tarpeesta ja onnistumisesta oppijan yksilöllisten tarpeiden 
huomioimisessa.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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kuvio 8. Perusopetuksen järjestäjien arvio S2/R2-opetuksen lisäämisen tarpeesta ja onnistu-

misesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa opetuksessa

Perusopetuksen järjestäjien mielestä S2/R2-opetuksen lisääminen on erittäin tar-
peellista lukuun ottamatta enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
järjestäjiä, joiden mielestä se on vain melko tarpeellista. Kaikki järjestäjät arvioivat 
kuitenkin onnistuneensa oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa hyvin. 
(Kuvio 8)

Opettajien (n = 137) vastaukset antavat S2/R2-opetuksen tilasta perusopetuksessa 
hyvin myönteisen kuvan: opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuin kielen 
opetukseen liittyviä tavoitteita (90 prosenttia opettajista), opetusjärjestelyt ovat toi-
mivia (83 %), opetusryhmien kokoonpano tukee oppimista (78 %), opetustilat ovat 
opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisia (73 %) ja oppimateriaali on monipuolista 
(69 %). Samanaikaisopetusta suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän opetuksen kanssa 
järjestää myös enemmistö opettajista (49 %, koska 8 % ei tunne asiaa). Opettajat ovat 
esiopetuksen opettajien tavoin myös hyvin yksimielisiä siitä, että maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden tarpeet on onnistuttu joka suhteessa huomioimaan hyvin. Silti 
lisäpanostusta kaikkiin yllä mainittuihin asioihin pidetään tarpeellisena.
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Myös perusopetuksessa runsas neljännes (28 %) opettajista joutuu siirtymään S2/
R2-oppituntien pitämisen takia eri opetuspaikkojen välillä. Kuten esiopetuksessakin 
tämän siirtymisen katsotaan haittaavan opettamista ja maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden tarpeiden huomioimista vain hieman. Myös oppilaista jopa 44 prosenttia 
joutuu siirtymään eri paikkaan S2/R2-opetuksen takia, mutta senkin katsotaan hait-
taavan oppitunneille osallistumista ja oppilaiden tarpeisiin vastaamista vain hieman.

6.1.3 s2/R2-opetus lukiokoulutuksessa

Lukiossa S2/R2-opetuksessa opiskelijaa arvioidaan S2/R2-oppimäärän mukaan, jos se 
on valittu hänen oppimääräkseen huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä 
opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan S2/R2-kursseista. Myös yliop-
pilastutkinnon äidinkielen koe voi olla S2/R2-oppimäärään perustuva koe. (Opetus-
hallitus 2003; Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005.) Maahanmuuttajien 
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan 
valmiuksia oppilaitoksen opetuskielessä sekä opiskelutaidoissa. Koulutuksen päät-
tyessä opiskelijalla tulisi olla toimiva tai sujuva peruskielitaito (kielitaidon tasojen 
kuvausasteikon taso B1). (Opetushallitus 2014c.)

Lukiokoulutuksessa 63 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä 
tarjoaa opiskelijoilleen suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta. Mitä enemmän maa-
hanmuuttajataustaisia opiskelijoita järjestäjällä on, sitä varmemmin opetusta järjes-
tetään. Kaikki yli sadan oppijan järjestäjät (n = 6) tarjoavat opetusta.

Lukioiden 2525 maahanmuuttajataustaisesta opiskelijasta S2/R2-opetukseen osallistuu 
puolet (50 %). Heistä keskimäärin 65 prosenttia opiskelee omissa ryhmissään ja 79 
prosenttia integroidusti suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän tunneilla. Lukiossa 
on siis erittäin yleistä, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat valitsevat opinto-
ohjelmaansa sekä suomi toisena kielenä että suomi äidinkielenä -kursseja, mikä kävi 
ilmi myös arviointikäynneillä. Kuviossa 9 esitetään lukiokoulutuksen järjestäjien 
arvio opetuksen lisäämisen tarpeesta ja onnistumisesta yksilöllisten tarpeiden huo-
mioimisessa.
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Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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kuvio 9. Lukiokoulutuksen järjestäjien arvio S2/R2-opetuksen lisäämisen tarpeesta ja onnis-

tumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa opetuksessa

Lukiokoulutuksessa S2/R2-opetuksen lisäämistä pidetään erittäin tarpeellisena, kun 
järjestäjällä on 11–50 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Enintään kymmenen ja 
yli sadan oppijan järjestäjät arvioivat opetuksen lisäämisen vain melko tarpeelliseksi. 
Järjestäjät arvioivat onnistuneensa vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisten tarpeisiin 
hyvin. (Kuvio 9)

Opettajien (n = 13) mukaan opetusjärjestelyt ovat toimivia (77 prosenttia opettajis-
ta), opetustilat ovat opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisia (77 %), opetuksessa 
voidaan huomioida myös muita kuin kielen opetukseen liittyviä tavoitteita (69 %), 
opetusryhmien kokoonpano tukee oppimista (62 %) ja oppimateriaali on monipuolista 
(54 %). Vajaa neljännes opettajista ei kuitenkaan tunne mahdollisuutta huomioida 
opetuksessa myös muita kuin kielen opetukseen liittyviä tavoitteita, ja samanaikais-
opetusta suomi/ruotsi äidinkielenä -oppimäärän kanssa toteuttaa vain 15 prosenttia 
opettajista. Samanaikaisopetus on myös ainoa asia, jonka lisäämistä ei pidetä kovin 
tarpeellisena, kun taas lisäpanostus kaikkiin muihin mainittuihin asioihin arvioidaan 
melko tarpeelliseksi. Opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista koskevaan 
kysymykseen on vastannut vain muutama opettaja, joiden mukaan onnistuminen on 
kaikissa mainituissa asioissa ollut hyvää. Arvio on kuitenkin koulutusasteista heikoin.

Lukiokoulutuksessa vain 15 prosenttia opettajista joutuu siirtymään S2/R2-oppituntien 
pitämisen takia eri opetuspaikkojen välillä. Siirtyminen haittaa opettamista heidän 
mielestään kuitenkin melko paljon, mutta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
tarpeiden huomioimista vain hieman. Opettajien vastausten mukaan myös opiskeli-
joista vain 15 prosenttia joutuu siirtymään eri paikkaan oppitunneille osallistumisen 
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takia, mutta opiskelijoiden oman ilmoituksen mukaan näin joutuu tekemään heistä 
lähes neljännes (24 %). Opettajat ajattelevat, että opiskelijoiden siirtyminen haittaa 
opetukseen osallistumista melko paljon ja heidän tarpeidensa huomioimista hieman. 
Opiskelijoiden kokemus on kuitenkin myönteisempi: siirtyminen sekä vaikuttaa 
opetukseen osallistumiseen että haittaa opiskelua vain hieman.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista lukion opiskelijoista (n = 88) S2/
R2-opetusta kertoo saaneensa 83 prosenttia. Opiskelijat pitävät mahdollisuutta S2/R2-
opetukseen melko tarpeellisena ja saamaansa opetusta hyvänä. Opiskelijoiden mielestä 
jokseenkin paikkansa pitävät väittämät oppituntien kiinnostavuudesta ja hyödylli-
syydestä, oppimateriaalin monipuolisuudesta ja hyödyllisyydestä sekä opetustilojen 
tarkoituksenmukaisuudesta. Sen sijaan paikkaansa eivät juurikaan pidä väittämät 
suomi toisena kielenä -oppitunnit ovat liian vaikeita, suomi toisena kielenä -ryhmämme 
opiskelijoiden kielitaito vaihtelee liian paljon ja suomi toisena kielenä -oppitunneilla kes-
kitytään liikaa vain kielen opiskeluun. Kyselyyn vastanneet opiskelijat ovat siten varsin 
tyytyväisiä saamaansa opetukseen: opiskelu koetaan hyödylliseksi, kiinnostavaksi ja 
monipuoliseksi ja opetusryhmien kokoonpano sopivaksi. Oppimateriaalit sen sijaan 
voisivat heidän mielestään olla nykyistä monipuolisempia.

Tuloksia tukevat myös arviointikäyntien keskustelut: vaikka S2/R2-kurssitarjonta 
lukiossa olisi puutteellinen, se vaikuttaa riittävän useimmille opiskelijoille, koska he 
suorittavat samanaikaisesti myös suomi/ruotsi äidinkielenä -kursseja. Osa opiskelijoista 
myös haluaa opiskella suomea/ruotsia kokonaan suomi äidinkielenä -oppimäärän 
mukaan, koska heillä ei ole tarvetta S2/R2-opetukseen tai he eivät halua erottua 
joukosta. Opettajien mukaan vaikuttaa siltä, että opiskelijat pitävät S2/R2-opiskelua 
jossain määrin vähempiarvoisena ja jopa leimaavana. Opettajien mielestä suuri osa 
opiskelijoista tarvitsisi kuitenkin kaikki S2/R2-kielenä kurssit ja jopa enemmänkin 
tukea suomen/ruotsin kielessä. Onkin todennäköistä, että kyselyyn ovat vastanneet 
parhaiten suomea/ruotsia osaavat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.

6.1.4 s2/R2-opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa

Ammatillisen peruskoulutuksen S2/R2 opintojen tavoitteena on saavuttaa kielitaidon 
tasojen kuvausasteikolla taso B2.1 (itsenäisen kielitaidon perustaso) koulutuksen lo-
pussa. (Opetushallitus 2014e.) Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistavassa koulutuksessa kieliopintojen laajuus on 10−20 opintoviikkoa. Tavoit-
teena on, että opiskelija saavuttaa sujuvan peruskielitaidon tason (B1.2) koulutuksen 
lopussa. (Opetushallitus 2008.)

Ammatillisessa peruskoulutuksessa 81 prosenttia kyselyyn vastanneista koulutuk-
sen järjestäjistä tarjoaa S2/R2-opetusta maahanmuuttajataustaisille opiskelijoilleen. 
Kaikki yli sadan oppijan järjestäjät (n = 18) kuuluvat tähän joukkoon. Huomattavaa 
on, että enintään kymmenen oppijan järjestäjistä (n = 13) seitsemän ei kuitenkaan 
tarjoa tätä mahdollisuutta.
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Tähän arviointiin osallistuneiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien 6517 maa-
hanmuuttajataustaisesta opiskelijasta S2/R2-opetukseen osallistui noin puolet (49 %). 
Järjestäjien mukaan tästä ryhmästä keskimäärin 74 prosenttia opiskeli suomea/ruotsia 
toisena kielenä omissa ryhmissään ja 58 prosenttia integroidusti suomi/ruotsi äidinkielenä 
-oppimäärän tunneilla. Jälkimmäinen luku selittyy jälleen sillä, että toisaalta opiskelijat 
osallistuvat molempien oppimäärien tunneille sekä toisaalta sillä, että joku opiskelija 
saattaa edelleen tarvita myös S2/R2-opetusta, vaikka hänen äidinkielekseen olisi jo 
ilmoitettu suomi tai ruotsi. Kuvio 10 kertoo järjestäjien arvion S2/R2-opetuksen lisää-
misen tarpeesta ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioinnissa onnistumisesta.
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kuvio 10. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien arvio S2/R2-opetuksen lisäämisen 

tarpeesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa opetuksessa

Myös ammatillisessa peruskoulutuksessa S2/R2-opetuksen lisäämistä pidettiin 
pääasiassa erittäin tarpeellisena. Ainoastaan enintään kymmenen oppijan järjestäjät 
pitivät opetuksen lisäämistä vain melko tarpeellisena. Opiskelijoiden yksilöllisten 
tarpeisiin vastaamisessa kaikki järjestäjät kokivat onnistuneensa hyvin. (Kuvio 10)

Opettajien (n = 38) mukaan ammatillisen peruskoulutuksen S2/R2-opetuksessa 
opetustilat ovat opetuksen kannalta tarkoituksenmukaisia (87 prosenttia opettajista), 
opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuin kielen opetukseen liittyviä tavoitteita 
(78 %), oppimateriaali on monipuolista (76 %), opetusryhmien kokoonpano tukee 
oppimista (62 %) ja opetusjärjestelyt ovat toimivia (61 %). Samanaikaisopetusta suomi/
ruotsi äidinkielenä -oppimäärän kanssa toteuttaa vajaa neljännes (24 %) opettajista 
eli selvästi enemmän kuin lukiossa. Opettajien mukaan lisäpanostus kaikissa asioissa 
olisi tarpeellista siitä huolimatta, että niiden avulla onnistutaan jo nyt huomioimaan 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet hyvin.
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Ammatillisessa peruskoulutuksessa jopa 41 prosenttia opettajista joutuu siirtymään 
S2/R2-oppituntien pitämisen takia eri opetuspaikkojen välillä. Heidän mielestään 
siirtyminen haittaa sekä opettamista että opiskelijoiden tarpeiden huomioimista vain 
hieman. Opettajien vastausten mukaan opiskelijoista noin kolmannes (33 %) joutuu 
siirtymään eri paikkaan oppitunneille osallistumisen takia, mutta opiskelijoiden 
oman ilmoituksen mukaan määrä ei ole näin suuri vaan suurin piirtein sama kuin 
lukiokoulutuksessa eli noin neljännes (26 %). Opettajat ajattelevat, että opiskelijoiden 
siirtyminen haittaa heidän osallistumistaan opetukseen melko paljon, mutta heidän 
tarpeidensa huomioimista vain hieman. Opiskelijoiden kokemus on kuitenkin kiel-
teisempi: heidän mielestään siirtyminen sekä vaikuttaa opetukseen osallistumiseen 
että haittaa opiskelua melko paljon.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista (n = 242) S2/R2-opetusta on saanut 82 prosenttia. Mahdollisuutta 
opetukseen opiskelijat pitävät myös tarpeellisena – huomattavasti tarpeellisempana 
kuin lukiolaiset – ja saamaansa opetusta lähes erinomaisena. Opiskelijoiden mielestä 
jokseenkin paikkansa pitävät seuraavat väittämät: suomi toisena kielenä -oppitunnit 
ovat kiinnostavia, suomi toisena kielenä -oppitunnit ovat hyödyllisiä, suomi toisena 
kielenä -ryhmämme opiskelijoiden kielitaito vaihtelee liian paljon, suomi toisena kielenä 
-oppimateriaali on monipuolista, suomi toisena kielenä -oppimateriaali on minulle hyö-
dyllistä ja suomi toisena kielenä -opetustilat ovat tarkoituksenmukaisia. Paikkaansa eivät 
juurikaan pidä väittämät suomi toisena kielenä -oppitunnit ovat liian vaikeita, ja suomi 
toisena kielenä -oppitunneilla keskitytään liikaa vain kielen opiskeluun. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevat ovat selvästi tyytyväisempiä saamaansa opetukseen kuin 
lukiolaiset: he pitävät S2/R2-oppitunteja huomattavasti kiinnostavampina ja hyö-
dyllisempinä ja myös oppimateriaalia monipuolisempana ja hyödyllisempänä kuin 
lukioissa opiskelevat. Toisaalta he arvioivat oppitunnit jonkin verran vaikeammiksi 
kuin lukiolaiset.

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien edustajat totesivat arviointikäynneillä 
saman kuin lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat: yleisvaikutelma on se, että maa-
hanmuuttajataustaiset opiskelijat eivät halua leimautua opiskelemalla suomea/ruotsia 
toisena kielenä tai että he kokevat pärjäävänsä äidinkielen tunneilla. Usein opettajat 
näkevät opiskelijoiden suomen/ruotsin kielen opiskelun tarpeet kuitenkin suurempi-
na, koska varsinkin ammattisanasto on opiskelijoille vaikeaa. Suomen/ruotsin kielen 
opetuksen tarvetta myös työssäoppimisjaksoilla korostettiin. Toisaalta opettajat 
kertoivat työssään näkevänsä myös opiskelijoiden kielitaidon nopean kehityksen.

6.1.5 s2/R2-opetuksen tarjoaminen myöhään maahan tulleille oppijoille

Toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös, tarjoavatko he perusopetuksen 
päättövaiheessa maahan tulleille oppijoille kielen lisäopetusta.
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Lukiokoulutuksessa kuudesta yli sadan opiskelijan järjestäjistä viisi (83 %) ilmoittaa 
tarjoavansa kielen lisäopetusta perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleille opis-
kelijoilleen. Ne myös pitävät kielen lisäopetusta tässä tapauksessa erittäin tarpeellisena 
ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista kielen lisäopetuksessa hyvänä. 
Alle 50 opiskelijan järjestäjistä puolestaan 40 prosenttia tarjoaa kielen lisäopetusta ja 
arvioi sen melko tarpeelliseksi. Onnistuminen sen avulla nähdään kuitenkin hyvin eri 
tavoin: kun 11–50 opiskelijan järjestäjät arvioivat opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden 
huomioimisen onnistuvan kielen lisäopetuksessa erinomaisesti, enintään kymmenen 
opiskelijan järjestäjät arvioivat sen onnistuvan vain tyydyttävästi.

Ammatillisen peruskoulutuksen 17:stä yli sadan oppijan järjestäjästä yhdeksän (53 
%) ilmoittaa tarjoavansa kielen lisäopetusta. Lukiokoulutuksen tavoin juuri tämän 
kokoiset järjestäjät arvioivat lisäopetuksen erittäin tarpeelliseksi. 11–50:n ja 51–100 
opiskelijan järjestäjistä kielen lisäopetusta ilmoittaa tarjoavansa vain viidennes, ja 
ne pitävät sitä melko tarpeellisena. Yhdeksästä enintään kymmenen opiskelijan jär-
jestäjästä vain yksi tarjoaa kielen lisäopetusta eikä pidä sitä kovinkaan tarpeellisena. 
Lisäopetuksen avulla opiskelijoiden yksilölliset tarpeet voidaan huomioida keskimäärin 
hyvin. Muutamissa avovastauksissa mainitaan, että tarvetta kielen lisäopetukseen 
olisi, mutta resurssit eivät tällä hetkellä ole siihen riittävät.

”Järjestäisimme kielen lisäopetusta, jos tähän olisi rahoitusta.”

”Lisää resursseja auttaisi asiaa.”

”Kielen opetusta ei tarjota vielä riittävästi, sitä pitäisi lisätä erityisesti päättövaiheessa 
maahan tulleille.”

”Tarjoamamme maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus perusopetuksen 
lisäopetuksena tuotti tuloksia.”

Päätelmiä

S2/R2-alan kehittymisestä kertoo se, että opettajat jokaisella koulutusasteella ovat 
pääsääntöisesti tyytyväisiä opetusjärjestelyihin ja -tiloihin, oppimateriaaleihin ja 
siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuin kielen opetukseen 
liittyviä tavoitteita. 

Yli puolet vastanneista opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä ilmoittaa järjestävänsä 
S2/R2-oppimäärän mukaista opetusta, ja niin ikään puolet eri koulutusasteiden 
maahanmuuttajataustaisista oppijoista osallistuu opetukseen. 
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Esiopetuksessa S2/R2-opetuksessa maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin 
pystytään vastaamaan hyvin, mutta myös lisäpanostustarve kaikkeen muuhun 
paitsi samanaikaisopetukseen nähdään erittäin suurena. Tämän voidaan ajatella 
ilmaisevan opettajien tietoisuutta varhaisen tuen merkityksestä toisen kielen 
oppimisessa. 

Perusopetuksessa S2/R2-opetuksen lisääminen nähdään myös pääosin erittäin 
tarpeellisena, ja kaikki järjestäjät arvioivat onnistuneensa huomioimaan oppijoiden 
yksilölliset tarpeet hyvin. Myös opettajat antavat S2/R2-opetuksen tilasta hyvin 
myönteisen kuvan: Opettajat ovat esiopetuksen opettajien tavoin yksimielisiä siitä, 
että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeet on onnistuttu joka suhteessa 
huomioimaan hyvin. Arviointikäyntien perusteella opettajien pätevyys kuitenkin 
vaihtelee ja kielitietoisuuden käsite on vielä monin paikoin tuntematon. Usein 
S2/R2-opetus henkilöityykin kunnassa tai koulussa yhteen ”voimahahmoon”, 
S2/R2-opetuksen merkityksestä tietoiseen opettajaan tai opetusta koordinoivaan 
henkilöön. 

Lukiokoulutuksessa sekä järjestäjät että opettajat arvioivat, että S2/R2-opetuksella 
opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin onnistutaan vastaamaan hyvin, mutta siitä 
huolimatta S2/R2-opetuksen lisäämistä pidetään melko tarpeellisena. Amma-
tillisessa peruskoulutuksessa S2/R2-opetusta tarjotaan selvästi enemmän kuin 
lukiokoulutuksessa, mutta silti tarve lisätä opetusta koetaan siellä keskimäärin 
suuremmaksi kuin lukiossa. 

6.2 oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttopolitiikan peruslinjauksiin Suomessa kuuluu se, että maahanmuuttajat 
voivat ylläpitää omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. Niillä nähdään olevan tärkeä mer-
kitys kotoutumista edistävänä ja myös suomalaista kulttuuria rikastuttavana tekijänä 
(Opetusministeriö 2009). Maahanmuuttajien täysivaltainen jäsenyys suomalaisessa 
yhteiskunnassa edellyttää sekä paikallisesti ja alueellisesti että valtion tasolla selkeää 
näkemystä maahanmuuttajan oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen merkityksestä 
ja oikeutuksesta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012).

Maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille järjestetään oman äidinkielen opetusta, 
mutta velvoitetta siihen ei opetuksen tai koulutuksen järjestäjillä ole. Esiopetuksessa, 
perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa maahanmuuttajalapsi tai -nuori voi opiskella 
omaa äidinkieltään joko osana koulun normaalia opetusta tai koulu voi saada sen 
järjestämiseen erillisrahoitusta. Opetusministeriön asetuksen (1777/ 2009) mukaan 
valtionavustusta suoritetaan kahdesta opetustunnista viikossa, ja ryhmässä tulee 
lukukauden alussa olla vähintään neljä oppilasta, jotka voivat olla esiopetuksesta, 
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen eri luokka-asteilta, eri kunnista ja myös yksi-
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tyisistä ja valtion kouluista. Asetuksen mukaan (1777/2009) opetus tulee sijoittaa 
oppilaiden ja opiskelijoiden työjärjestykseen ja järjestää heidän työpäivänsä aikana14. 
Myös ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen perusteet mahdollistavat maahan-
muuttajien oman äidinkielen opetuksen järjestämisen (Opetushallitus 2014e), mutta 
koulutuksen järjestäjällä ei ole mahdollista saada tähän erillisrahoitusta. Syyskaudella 
2012 oman äidinkielen opetusta antoi 88 koulutuksen järjestäjää yhteensä 54 kielessä, 
ja oppilaita opetukseen osallistui 13 914 (Opetushallitus 2014a). 

Tähän arviointiin osallistuneiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien maahanmuut-
tajataustaisten oppijoiden edustamat suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, viro, thai, 
arabia, somali, englanti ja kurdi.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014g) mukaan esi-
opetuksessa tuetaan vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä identiteetin 
ja itsetunnon kehittymistä. Erillistä lasten oman äidinkielen/äidinkielten opetusta 
tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Oman äidinkielen opetusta esiopetusikäisistä 
maahanmuuttajalapsista saa vain noin 10 %. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012.)
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kuvio 11. Esiopetuksen järjestäjien arvio oman äidinkielen opetuksen lisäämisen tarpeelli-

suudesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa opetuksessa

Tähän arviointiin osallistuneista esiopetuksen järjestäjistä (n = 69) vain 14 (20 %) 
tarjoaa maahanmuuttajataustaisille lapsille oman äidinkielen opetusta. Eniten heille 
opetetaan venäjää, viroa, thaita, englantia ja arabiaa. Opetuksen järjestäminen ei riipu 

14 Käytännössä pienissä kieliryhmissä opetus on pakko järjestää keskitetysti koulupäivän jälkeen, jotta 
opetusta ylipäätään voidaan tarjota ja hakea siihen valtionavustusta.
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maahanmuuttajataustaisten lasten määrästä, mutta sen sijaan opetuksen lisäämistä 
pidetään sitä tarpeellisempana, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia on 
(kuvio 11). Yli 50 maahanmuuttajataustaisen lapsen järjestäjät pitävät opetuksen 
lisäämistä erittäin tarpeellisena. Kuviosta 11 ilmenee myös, että enintään kymmenen 
ja yli sadan oppijan järjestäjät ovat oman äidinkielen opetuksessa onnistuneet vastaa-
maan maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin hyvin, kun taas 11–100 oppijan 
järjestäjät arvioivat onnistumisensa vain tyydyttäväksi.

Maahanmuuttajataustaisten lasten oman äidinkielen opetusta järjestävistä esiopetuksen 
järjestäjistä (n = 14) yhdeksän on varannut opetukselle oman ajan lukujärjestyksestä. 
Yli 50 oppijan järjestäjät pitävät lukujärjestykseen varattua aikaa erittäin tarpeellisena, 
kun taas muut pitävät sitä vain melko tarpeellisena. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 
oman äidinkielen opetusta järjestävät esiopetuksen järjestäjät ilmoittivat sen sijaan 
lasten joutuvan siirtymään eri opetuspaikkaan oman äidinkielen opetuksen takia. 
Siirtymisen katsotaan hankaloittavan opetuksen järjestämistä melko paljon mutta 
haittaavan lasten tarpeiden huomioimista vain hieman. Sama pätee opettajien siirty-
miseen, josta myös raportoi yhdeksän järjestäjää: se hankaloittaa opetuksen järjestä-
mistä melko paljon mutta haittaa lasten tarpeiden huomioimista vain vähän. Lasten 
tarpeisiin pystytään siis vastaamaan siirtymisistä huolimatta hyvin.

Kyselyn lopussa opettajille esitettiin väittämä Oman äidinkielen opiskelun merkitystä 
osataan painottaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden perheille. Esiopetuksen 
opettajat (n = 55) olivat sitä mieltä, että se pitää jokseenkin paikkansa. Myös arvioin-
tikäynneillä kävi ilmi, että lasten huoltajien kanssa keskustellaan oman äidinkielen 
merkityksestä ja tukemisen mahdollisuuksista omassa perheessä, mikä ei kaikille 
huoltajille ole itsestään selvää. Toisaalta arviointikäynneillä myös perusteltiin sitä, 
miksi opetusta ei järjestetä: tärkeämpänä pidetään lasten suomen tai ruotsin kielen 
oppimista, kavereiden saamista ja sitä kautta yhteisöön integroitumista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014h) mukaan 
monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden 
monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Koska Suomen perus-
tuslain (731/1999, 17 §) mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan, oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman 
äidinkielen opetusta. (Opetushallitus 2014h). 
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kuvio 12. Perusopetuksen järjestäjien arvio oman äidinkielen opetuksen lisäämisen tarpeel-

lisuudesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa opetuksessa

Oman äidinkielen opetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille ilmoittaa järjestä-
vänsä 70 eli vajaa puolet (46 %) kysymykseen vastanneista perusopetuksen järjestä-
jistä (n = 154). Eniten opetetut kielet ovat samat kuin esiopetuksessa: venäjä, viro, 
thai, englanti ja arabia. Mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppijoita on, sitä 
useammin opetusta järjestetään. Myös opetuksen lisäämistä pidetään sitä tarpeelli-
sempana, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppijoita järjestäjällä on (kuvio 
12). Tarve lisätä opetusta nähdään jonkin verran suurempana kuin esiopetuksessa. 
Myös onnistuminen oman äidinkielen opetuksessa nähdään esiopetusta parempana: 
ne järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppilaita 11–50 tai yli sata, katsovat 
onnistuneensa hyvin, kun taas enintään kymmenen ja 51–100 oppijan järjestäjät 
pitävät onnistumistaan tyydyttävänä.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oman äidinkielen opetusta tarjoavaista perus-
opetuksen järjestäjistä15 59 prosenttia myös tiedottaa oman äidinkielen opetuksesta. 
Tiedottamista pidetään melko tarpeellisena, yli 50 maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
järjestäjien mukaan jopa erittäin tarpeellisena. Onnistuminen oppilaiden tarpeiden 
huomioimisessa tiedottamisen avulla arvioidaan aivan samoin kuin onnistuminen 
itse opetuksenkin avulla: 11–50:n ja yli sadan maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
järjestäjät katsovat onnistuneensa tiedotuksella hyvin, kun taas enintään kymmenen 
ja 51–100 oppijan järjestäjät pitävät onnistumistaan tyydyttävänä.

15 Kysymys esitettiin vain perusopetuksen järjestäjille.
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Oppilaiden oman äidinkielen opetusta järjestävistä perusopetuksen järjestäjistä 52 jär-
jestäjää (74 %) on varannut opetukselle oman ajan lukujärjestyksestä. Mitä enemmän 
maahanmuuttajataustaisia oppilaita järjestäjällä on, sitä tarpeellisempana ajan varaamista 
myös pidetään; yli sadan oppilaan järjestäjät pitävät sitä erittäin tarpeellisena, muut 
melko tarpeellisena. 77 prosenttia järjestäjistä puolestaan ilmoittaa oppilaiden joutuvan 
siirtymään eri opetuspaikkaan oman äidinkielen opetuksen takia. Siirtymisen katsotaan 
sekä hankaloittavan opetuksen järjestämistä että haittaavan myös oppilaiden tarpeiden 
huomioimista melko paljon. Sen sijaan opettajien siirtyminen, josta raportoi 46 pro-
senttia järjestäjistä, haittaa opetusta tai oppilaiden tarpeiden huomioimista vain vähän.

Oman äidinkielen opetusta ilmoittaa tässä kyselyssä tarjoavansa 70 perusopetuksen 
järjestäjää. Silti 76 järjestäjää ilmoittaa järjestävänsä oman äidinkielen opetusta vain 
lähiopetuksena. Kyse lienee siitä, että kysymykseen ovat vastanneet myös ne järjes-
täjät, jotka eivät itse järjestä opetusta mutta joiden oppilaat siirtyvät opiskelemaan 
omaa äidinkieltään jonkin toisen järjestämään lähiopetukseen. Mitä enemmän 
maahanmuuttajataustaisia oppilaita järjestäjällä on, sitä useammin opetus järjeste-
tään nimenomaan lähiopetuksena: yli 50 oppilaan järjestäjistä näin toimii peräti 88 
prosenttia, ja nämä järjestäjät arvioivat lähiopetuksen myös erittäin tarpeelliseksi 
(enintään 50 oppijan järjestäjät melko tarpeelliseksi). Vain etä- tai verkko-opetuksena 
oman äidinkielen opetusta järjestetään vain silloin, kun maahanmuuttajataustaisia 
oppilaita on vähän: näin ilmoittaa toimivansa neljä perusopetuksen järjestäjää, joilla 
on enintään kymmenen maahanmuuttajataustaista oppilasta, ja yksi järjestäjä, jolla 
heitä on 11–50. Etä- tai verkko-opetusta ei yleisesti ottaen pidetä kovinkaan tarpeel-
lisena, mutta se saattaa olla ainoa vaihtoehto, jos omaa äidinkieltä halutaan opettaa 
esimerkiksi pienillä paikkakunnilla, joilla opettajia on vaikea saada. Lähi- ja etä/
verkko-opetuksen yhdistelmää käyttää vain kaksi järjestäjää: yksi enintään kymmenen 
ja yksi yli sadan oppijan järjestäjä. Siitä huolimatta sen käyttö on arvioitu keskimäärin 
melko tarpeelliseksi, mihin vaikuttanee se, että verkko-opetuksen avulla lähiopetusta 
voidaan elävöittää ja sitä kautta tuoda oppilaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa keskelle 
kenties hyvinkin suomenkielistä arkea.

Perusopetuksen opettajat (n = 759) ovat esiopetuksen opettajien kanssa samaa mieltä 
siitä, että väittämä Oman äidinkielen opiskelun merkitystä osataan painottaa maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden perheille pitää jokseenkin paikkansa.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2003) mukaan opetus ja 
opiskelu lukiossa tukevat maahanmuuttajaopiskelijan kasvamista sekä suomalaisen 
kieli- ja kulttuuriyhteisön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiivi-
seksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. Oman äidinkielen opetus vahvistaa opiskelijan 
monikulttuurista identiteettiä, rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle 
ja luo perustan, jonka varassa opiskelija voi ymmärtää eri oppiaineissa tarpeellisia 
käsitteitä (Opetushallitus 2003, liite 4). Ikosen ja Jääskeläisen selvityksen (2008) 
mukaan oman äidinkielen ylläpitoa pidetään oppilaitoksissa tärkeänä ja opiskelijoi-
ta kannustetaan äidinkielen säilyttämiseen. Siitä huolimatta vain harvat opiskelijat 
osallistuvat oman äidinkielensä opiskeluun, vaikka opetusta tarjolla onkin. Jos omaa 
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äidinkieltä voi opiskella omassa oppilaitoksessa, siihen yleensä osallistutaan, mutta 
toisessa koulussa järjestettyyn opetukseen ei välttämättä ole enää kiinnostusta lähteä 
koulupäivän jälkeen. (Ikonen ja Jääskeläinen 2008.) 
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kuvio 13. Lukiokoulutuksen järjestäjien arvio oman äidinkielen opetuksen lisäämisen tarpeel-

lisuudesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa opetuksessa

Tähän arviointiin osallistuneista lukiokoulutuksen järjestäjistä (n = 68) vajaa neljännes 
eli 16 järjestäjää (24 %) ilmoittaa järjestävänsä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille 
oman äidinkielen opetusta. Opiskelijoiden edustamat suurimmat kieliryhmät ovat 
venäjä, viro, arabia, englanti ja vietnam. Mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita on, sitä todennäköisemmin opetusta järjestetään. Lähes kaikki niistä, 
jotka eivät opetusta järjestä, ovat enintään 50 opiskelijan järjestäjiä. Myös lukiokou-
lutuksessa oman äidinkielen opetuksen lisäämisen tarve nähdään sitä suurempana, 
mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita järjestäjällä on, mutta silti 
kaikkien mielestä opetuksen lisääminen on vain melko tarpeellista (kuvio 13). Ope-
tuksessa onnistutaan järjestäjien mukaan vastaamaan maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden tarpeisiin hyvin.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oman äidinkielen opetusta tarjoavista 
lukiokoulutuksen järjestäjistä kymmenen on varannut opetukselle oman ajan luku-
järjestyksestä. Yli sadan opiskelijan lukioissa sitä pidetään melko tarpeellisena, mutta 
enintään 50 opiskelijan lukioissa sitä ei pidetä kovin tarpeellisena. 88 prosenttia järjes-
täjistä ilmoittaa, että opiskelijat joutuvat siirtymään eri opetuspaikkaan, jos haluavat 
saada oman äidinkielensä opetusta, ja tämän siirtymisen katsotaan sekä hankaloittavan 
opetuksen järjestämistä että haittaavan erityisesti opiskelijoiden tarpeiden huomioi-
mista melko paljon. Opettajien siirtyminen, josta ilmoittaa 75 prosenttia järjestäjistä, 
haittaa opetusta ja opiskelijoiden tarpeiden huomioimista vain hieman.
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Lähiopetuksena maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oman äidinkielen opetuk-
sen järjestää 69 prosenttia lukiokoulutuksen järjestäjistä. Kuten perusopetuksessakin, 
opetus järjestetään lähiopetuksena sitä useammin, mitä enemmän opiskelijoita 
on. Kaikki järjestäjät arvioivat lähiopetuksen melko tarpeelliseksi, kun taas etä- tai 
verkko-opetusta sekä sen ja lähiopetuksen yhdistelmää ei pidetä kovinkaan tarpeelli-
sina. Vain etä- tai verkko-opetuksena oman äidinkielen opetusta järjestää vain kaksi 
lukiokoulutuksen järjestäjää, joilla molemmilla on enintään kymmenen maahan-
muuttajataustaista opiskelijaa. Lähi- ja etä/verkko-opetuksen yhdistelmää käyttää 
kuusi järjestäjää, jotka yhtä yli sadan opiskelijan järjestäjää lukuun ottamatta ovat 
enintään 50 maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjiä.

Väittämästä Oman äidinkielen opiskelun merkitystä osataan painottaa maahanmuut-
tajataustaisten oppijoiden perheille lukion opettajat (n = 148) olivat sitä mieltä, että 
se ei juurikaan pidä paikkaansa. Tämä saa tukea siitä, että arviointikäynneillä lukion 
opettajat totesivat yleensäkin kontaktin varsinkin maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden vanhempiin olevan varsin ohut.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista lukion opiskelijoista (n = 85) 60 
prosenttia ilmoittaa, että heillä on tai olisi mahdollisuus saada oman äidinkielensä 
opetusta. Opetus arvioidaan melko tarpeelliseksi ja saatu opetus hyväksi. Avovastauk-
sissa muutama kertoi saaneensa oman äidinkielen opetusta perusopetuksessa mutta 
ei enää lukiossa. Kaksi vastausta koski lukio-opetusta:

”Ryhmäläisten taso hyvin erilainen, itselle sopivan opetuksen määrä pieni ja taso 
heikohko.”

”Omasta mielestäni oman äidinkielen opiskelussa pitäisi olla opetussuunnitelma.”

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaan maahanmuuttajien omaa 
kielellistä identiteettiä tuetaan opetusjärjestelyillä enemmistökielen ja -kulttuurin 
rinnalla. Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen tutkinnon osiin varatut opintoviikot 
(4 + 1 = 5 ov) voidaan yhdistää ja jakaa joustavasti mahdollisiin opiskelijan oman 
äidinkielen opintoihin, suomi toisena kielenä -opintoihin ja toisen kotimaisen kielen 
opintoihin (ks. myös Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä 
opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa 213/1999 2 § ja sen muutosasetus 
616/2001). Opiskelijalle tulee siten mahdollisuuksien mukaan järjestää myös hänen 
oman äidinkielensä opetusta, vaikka siihen ei olekaan saatavilla erillistä valtion-
avustusta. Opiskelija voi opiskella omaa äidinkieltään joko äidinkieli, oma äidinkieli 
vieraskielisille opiskelijoille (4 ov) tai vieras kieli (2 ov) -tavoitteiden mukaisesti tai 
vapaasti valittavina tutkinnon osina. Jos opiskelija opiskelee äidinkieltä oma äidinkieli 
vieraskielisille opiskelijoille -tavoitteiden mukaisesti, on hänen opintoihinsa kuulut-
tava suomen kielen opintoja. (Opetushallitus 2014e.)



103

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen 
opintojen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa, joista kieliopintoja on 
puolet, 10−20 opintoviikkoa. Kielelliset taidot voivat sisältää myös opiskelijan oman 
äidinkielen opintoja. Niille on asetettu omat tavoitteensa, jotka ovat huomattavasti 
suppeammat kuin suomen kielen opintojen tavoitteet, eikä alimman hyväksytyn 
suorituksen kriteeriä ole määritelty eurooppalaisen viitekehyksen avulla kielten 
erilaisuuden ja opiskelijoiden tasoerojen vuoksi. (Opetushallitus 2008.)

Kilpisen ja Salosen selvityksen (2011) mukaan omaa äidinkieltä opiskellaan am-
matillisessa koulutuksessa varsin vähän. Koulutuksen järjestäjien mukaan syynä 
opetuksen vähäisyyteen ovat opiskelijoiden puhumien äidinkielten suuri määrä sekä 
lukujärjestysten laatimisen ongelmat. Opetuksen järjestämisen esteenä voi lisäksi 
olla pätevän opettajan puuttuminen tai opiskelijoiden vähäinen määrä, minkä vuok-
si opetuksen järjestäminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Selvityksen mukaan 
erityisesti suuremmilla paikkakunnilla koulutuksen järjestäjät ovatkin lisänneet 
yhteistyötä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa oman äidinkielen opiskelumahdolli-
suuksien lisäämiseksi. Nämä opinnot voi lisätä osaksi vapaasti valittavia tutkinnon 
osia. (Kilpinen ja Salonen 2011.)

Kilpisen ja Salosen selvitys saa tukea tästä arvioinnista: ammatillisen peruskoulutuksen 
64 järjestäjästä vain neljä ilmoittaa järjestävänsä oman äidinkielen opetusta, ja ne kaikki 
ovat yli sadan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjiä. Opetusta annetaan 
eniten venäjän, viron, thain, somalin, kurdin ja arabian kielessä. Oman äidinkielen 
opetuksen lisäämistä ei pidetä kovin tarpeellisena; enintään kymmenen opiskelijan 
järjestäjät pitävät sitä lähes tarpeettomana. Arviointikäyntien haastatteluissa kävi 
ilmi, että syy opetuksen vähäisyyteen on sama kuin esiopetuksessa: opiskelijoiden 
toivotaan oppivan ensisijaisesti suomen/ruotsin kieltä. Ne harvat, jotka opetusta 
järjestävät, katsovat onnistuneensa vastaamaan maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden tarpeisiin vain tyydyttävästi.

Oman äidinkielen opetusta järjestävästä neljästä ammatillisen peruskoulutuksen 
järjestäjästä kolme on varannut maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oman 
äidinkielen opetukselle oman ajan lukujärjestyksestä, mutta sitä pidetään vain melko 
tarpeellisena. Kaikki neljä järjestäjää ilmoittavat, että opetuksen järjestäminen edel-
lyttää sekä opettajilta että opiskelijoilta siirtymistä eri opetuspaikkojen välillä ja että 
nämä siirtymiset hankaloittavat hieman enemmän oppituntien järjestämistä kuin 
opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Lähiopetuksena maahanmuutta-
jataustaisten opiskelijoiden oman äidinkielen opetuksen järjestää kolme ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjää ja lähi- ja etä/verkko-opetuksen yhdistelmänä yksi järjestäjää.

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajat (n = 323) ovat lukion opettajiakin vahvem-
min sitä mieltä, että väittämä Oman äidinkielen opiskelun merkitystä osataan painottaa 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden perheille ei pidä paikkaansa. Koulutuksen järjes-
täjien näkemys siitä, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oman äidinkielen 
opetus ei ole kovinkaan tarpeellista, näyttää siis välittyneen myös opettajille.
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Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista (n = 221) vain 28 prosenttia ilmoittaa, että heillä on tai olisi mahdolli-
suus saada oman äidinkielensä opetusta. Opetus arvioidaan melko tarpeelliseksi, mutta 
ei aivan niin tarpeelliseksi kuin lukiossa. Saatu opetus sen sijaan arvioidaan hyväksi 
ja jopa hieman paremmaksi kuin lukiossa. Avovastauksista löytyy muutama toive:

”Toiseen asteen koulutuksessa voisi olla maahanmuuttajille valinnaisena aineena 
oman kielen opetus, mikä on tosi tärkeää että muistaa kuinka rikas on oma 
kulttuurikin.”

”Sain kerran viestiä mahdollisista oman äidinkielen opetuksesta, mutta kyseinen 
ajankohta ei sopinut lukujärjestykseeni. Tämä on tärkeää, sillä oma äidinkielen 
taito heikkenee ja kielitaito on tärkeää tulevalla työpaikalla.”

Päätelmiä

Kyselyn tulosten perusteella oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska sen 
opetusta kaiken kaikkiaan järjestetään laajasti ja tarve siihen määritellään suureksi. 
Opetusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla (esiopetusta lukuun ottamatta) sitä 
todennäköisemmin, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppijoita järjestä-
jällä on. Oppijoiden määrä vaikuttaa vielä selvemmin siihen, kuinka tarpeellisena 
opetusta pidetään: mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppijoita on – kou-
lutusasteesta riippumatta – sitä tärkeämpänä myös opetuksen lisäämistä pidetään. 

Esiopetuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa, joissa oman äidinkielen 
opetuksella oppijoiden tarpeisiin voidaan vastata vain tyydyttävästi, opetuksen 
vähäisyyttä perustellaan suomen/ruotsin kielen oppimisen tärkeydellä. Toinen 
yleinen perustelu on oman äidinkielen opettajien rekrytointivaikeus. Ammatil-
lisessa peruskoulutuksessa opetuksen vähäistä määrää voi selittää myös erillis-
rahoituksen puute.

Oppijat itse erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella eivät ole aina motivoituneita 
oman äidinkielen opiskeluun, varsinkaan, jos opetus menee muiden tuntien kanssa 
päällekkäin tai jos se järjestetään varsinaisen kouluajan ulkopuolella. Opettajien 
kokemus kyselyn perusteella on puolestaan se, että esi- ja perusopetuksessa he 
pystyvät painottamaan lasten huoltajille oman äidinkielen opiskelun merkitystä 
mutta eivät enää toisella asteella.
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6.3 omakielinen opetus

Tässä arvioinnissa omakielistä opetusta koskevaan kysymykseen vastanneesta 345:stä 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjästä 20 (8 %) ilmoittaa järjestävänsä maahanmuuttaja-
taustaisille oppijoilleen omakielistä opetusta eli opetusta heidän omalla äidinkielellään. 
Näistä järjestäjistä yksi on esiopetuksen järjestäjä, 17 perusopetuksen järjestäjää ja 
neljä lukiokoulutuksen järjestäjää. Yksikään ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä 
ei tarjoa omakielistä opetusta opiskelijoilleen. Kaikista 20:stä opetuksen ja koulutuk-
sen järjestäjästä suurin osa eli 13 ilmoittaa antavansa opetusta vain yhdellä oppilaan 
omalla kielellä. Kahdella kielellä opetusta tarjoaa kolme järjestäjää, kolmella ja neljällä 
kielellä yksi järjestäjä ja jopa 19 kielellä yksi järjestäjä. Eniten opetusta ilmoitetaan 
järjestettävän venäjäksi, englanniksi, arabiaksi, viroksi ja kurdiksi.

Perusopetuslain (628/1998), jossa säädetään myös esiopetuksesta, 10 pykälän mukaan 
koulun opetuskieli ja muualla kuin koulussa järjestettävässä opetuksessa käytettävä kieli 
on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. 
Lisäksi osa opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla 
kielellä, jos se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta. Erillisessä ope-
tusryhmässä tai koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kuin edellä 
mainituilla kielillä. Velvollisuutta vieraskielisen esi- tai perusopetuksen järjestämiseen 
kunnilla ei kuitenkaan ole (Opetusministeriö 2009). Oppilaalla, joka on tilapäisesti 
jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, 
on perusopetuslain (628/1998) mukaan oikeus saada tukiopetusta (16 §). Tukiopetusta 
voidaan antaa eri oppiaineissa myös oppilaan äidinkielellä (Opetusministeriö 2009).

Tässä arvioinnissa siis ainoastaan yksi esiopetuksen järjestäjä (jolla yli sata maahan-
muuttajataustaista lasta) 62 vastanneesta ilmoittaa järjestävänsä omakielistä opetusta 
päiväkodeissaan. Onnistumistaan lasten tarpeisiin vastaamisessa omakielisen opetuk-
sen avulla se arvioi hyväksi, mutta siitä huolimatta se arvioi (yhdessä toisen yli sadan 
oppijan järjestäjän kanssa), että tarve lisätä omakielistä opetusta on erittäin suuri. 
Samaa mieltä opetuksen tarpeesta on yksi 51–100 oppijan järjestäjä, mutta kaikki 
loput eli enintään 50 oppijan järjestäjät (n = 20), joilla omakielistä opetusta ei siis 
ole, ovat sitä mieltä, että omakielinen opetus olisi vain melko tarpeellista. Vastauksia 
tähän kysymykseen on kuitenkin varsin vähän.

Perusopetuksen 152 vastanneesta järjestäjästä omakielistä opetusta ilmoittaa tar-
joavansa 17 järjestäjää, eikä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrällä tässä 
tapauksessa ole vaikutusta asiaan. Omakielisen opetuksen lisääminen arvioidaan 
keskimäärin vain melko tarpeelliseksi, mutta vastaajia tähänkin on varsin vähän (62). 
Tarve nähdään kuitenkin hieman suurempana kuin esiopetuksessa, ja onnistuminen 
oppilaiden tarpeisiin vastaamisessa sen avulla keskimäärin hyvänä. Poikkeuksena ovat 
51–100 maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjät (n = 7), jotka pitävät opetusta 
jonkin verran tarpeellisempana kuin muut. Niistä kuitenkin vain yksi tarjoaa oma-
kielistä opetusta ja arvioi onnistumisensa siinä erittäin heikoksi.
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Lukiolaki (629/1998, 6 §) säätää opetuskielestä samaa kuin perusopetuslaki: Oppilai-
toksen opetuskieli on joko suomi tai ruotsi, mutta se voi olla myös saame, romani tai 
viittomakieli. Osa opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla opiskelijan 
omalla kielellä, jos se ei vaaranna opiskelijan mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä 
opetusryhmässä tai oppilaitoksessa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla 
kuin edellä mainituilla kielillä. Ikosen ja Jääskeläisen selvityksessä Maahanmuuttajien 
opiskelu lukiossa (2008) omakielinen tuki mainitaan vain kerran ja sekin yllättävässä 
yhteydessä: kaksi opiskelijaa kertoo perheen kustantaneen heille omakielistä opetus-
ta esimerkiksi matematiikassa. Selvityksessä tehdyn kyselyn mukaan omakielinen 
opetus ei ole kehittämistarpeiden joukossa, ei edes omakielinen oppimateriaali. Myös 
useimmat selvitystä varten haastatellut opiskelijat ovat tyytyväisiä saamaansa tukeen, 
vaikka sitä ei ole saatavilla omalla äidinkielellä, mutta selvityksen tekijät muistuttavat, 
että nämä ovatkin melko hyvin menestyviä ja maassa jo kauan olleita, joten tulos ei 
ole yleistettävissä laajemmalti. (Ikonen ja Jääskeläinen 2008.)

Tässä arvioinnissa omakielistä opetusta ilmoittaa tarjoavansa neljä lukiokoulutuksen 
järjestäjää 68:sta. Niistä kolme on 11–50 oppijan järjestäjiä, ja ne arvioivat onnistu-
neensa opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisessa omakielisen opetuksen avulla hyvin. 
Neljäs on yli sadan oppijan järjestäjä, joka arvioi onnistumisensa erinomaiseksi, 
mutta opetuksen lisäämisen tarpeen kuten muutkin yli sadan oppijan järjestäjät (n 
= 5) erittäin vähäiseksi. Tästä arviosta tosin vallitsee vastaajien kesken erimielisyys. 
Muutkaan järjestäjät (n = 22) eivät pidä omakielisen opetuksen lisäämistä lukiossa 
kovin tarpeellisena.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista lukion opiskelijoista (n = 92) jopa 
38 prosenttia ilmoittaa, että heillä on mahdollisuus saada opetusta omalla äidinkie-
lellään. He pitävät sitä melko tärkeänä ja saamaansa opetusta hyvänä.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 11 §) säätää koulun opetuskielestä 
samaa kuin perusopetuslaki ja lukiolaki, eli osa opetuksesta voidaan antaa opiske-
lijan omalla kielellä, jos se ei vaaranna hänen mahdollisuuttaan seurata opetusta. 
Ammatillisten perustutkintojen perusteiden maahanmuuttajien ja muiden kieli- ja 
kulttuuriryhmien opiskelijoiden opetusta koskevan osuuden mukaan opiskelijoita, 
joiden äidinkieli on muu kuin oppilaitoksen opetuskieli, tulee tukea etenkin kielten 
opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin. Opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon 
opiskelijoiden tausta, kuten äidinkieli, kulttuuri ja koulutuksen aikana kehittyvä 
kielitaito. Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opiskelijoiden ope-
tusjärjestelyjen käytännön toteutuksen tulee sisältyä koulutuksen järjestäjien omiin 
opetussuunnitelmiin. (Opetushallitus 2014e.) Maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa (2008) 
omakielistä tukea ei tunneta eikä siitä ole mainintaa myöskään valmistavaa koulutusta 
koskevissa aikaisemmissa selvityksissä. 



107

Kilpisen Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvityksen 
(2009) mukaan maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on muutamissa oppilaitoksis-
sa tarjolla omakielisen koulunkäyntiavustajan tai -ohjaajan palveluja, opetusta omalla 
äidinkielellä tai muita pelkästään heille suunnattuja tuki- ja ohjauspalveluja, kuten oma 
opinto-ohjaaja, omakielinen opiskelijatutor tai mahdollisuus käyttää tulkkipalveluja. 
Tulosten perusteella opintojen etenemisen kannalta ensisijaisena pidetään kuitenkin 
olemassa olevien ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämistä ja resurssien turvaamista, 
kun taas erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuja ohjaus- ja 
tukipalveluita pidetään toissijaisina. Tärkeämpänä pidetään myös sitä, että luokassa 
on opettajan tukena ylipäätään avustavaa henkilökuntaa, kuin sitä, että he olisivat 
maahanmuuttajataustaisia tai omakielisiä avustajia. 

Kilpisen ja Salosen selvityksessä Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila 
lukuvuonna 2009–2010 (2011) vastaajista (n = 60) yli 20 prosenttia kertoo hyödyntä-
neensä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kulttuurintuntemusta ja kielitai-
toa tai käyttäneensä maahanmuuttajataustaisia kouluavustajia ja/tai tukihenkilöitä 
tukeakseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä. Lähes 
puolet vastaajista on lisännyt maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukiopetusta, 
mutta opiskelijoiden oman äidinkielen käytöstä siinä yhteydessä ei ole mainintaa.

Tässä arvioinnissa 63:sta kyselyyn vastanneesta ammatillisen peruskoulutuksen jär-
jestäjästä yksikään ei tarjoa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoilleen omakielistä 
opetusta, ja kaksi järjestäjää ei tunne koko asiaa. Omakielisen opetuksen lisäämistä 
ei myöskään pidetä kovin tarpeellisena; itse asiassa arvio on hyvin lähellä täysin tar-
peetonta. Eniten tarvetta omakielisen opetuksen lisäämiseen näkevät 51–100 oppijan 
järjestäjät (n = 3), joiden mielestä se olisi melko tarpeellista.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista (n = 231) vain runsaalla viidenneksellä (22 %:lla) on mahdollisuus 
saada opetusta omalla äidinkielellään. Opetusta he arvioivat hyvin samalla tavoin 
kuin lukiolaiset, eli he pitävät sitä melko tarpeellisena ja saamaansa opetusta hyvänä. 
Avovastauksissa mielipiteitä on puolesta ja vastaan:

”Äidin kielella pieni selitys olisi tärkeä saada, koska helpottaa suomen kielen 
opetusta huomattavasti, mutta minulla ei ollut sellaista mahdollisuutta.”

”En halua äidinkielelläni opetusta mutta, jos olisi joku oman kielen avustaja 
koulussa, se olisi hyvää!”

”En tarvitse opetusta omalla kielelläni.”

”Suomessa pitää opiskella suomen kielellä, muuten tässä hommassa ei ole mitään 
järkeä.”

”Olen muuttanut Suomeen suomen kielen takia, joten ei välttämättä tarvitse mitään 
opetusta omalla äidinkielelläni.”
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Jos omakielinen opetus ei ole mahdollista, voidaan oppimista ja omakielistä identi-
teettiä tukea käytänteillä, jotka mahdollistavat oppijoiden oman äidinkielen käytön eri 
oppiaineiden opiskelussa riippumatta siitä, mikä opetuksen kieli on. 

Uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2014h) 
mukaan koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja op-
pilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Tavoitteena on myös rohkaista monikielisiä 
oppilaita käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja 
muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri 
oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisäl-
löistä myös omalla äidinkielellään. (Opetushallitus 2014h.)

Myös Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2009 oppilaan oman äidinkielen käyttö eri oppiaineiden opetuksen tukena nähdään 
voimavarana: Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua, 
eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista ja kotoutumista. Omakielisen opetuksen ja 
tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa muiden oppiaineiden 
tavoitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnoissaan, vaikka suomen/
ruotsin kielen taidot kehittyisivätkin muita taitoja hitaammin. (Opetushallitus 2009.) 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen omakielisistä ryhmistä saadut kokemukset 
ovat osoittaneet, että samanaikaisopetus suomen kielellä ja oppilaan omalla äidin-
kielellä on parantanut oppimistuloksia, vähentänyt poissaoloja ja koulukiusaamista 
sekä antanut huoltajille mahdollisuuden käydä keskustelua koulun ja eri yhteistyö-
tahojen kanssa. Opetus ei ole ollut vain eri aineiden opiskelua, vaan yhä useammin 
kokonaisvaltaista oppilaan tukemista, mikä taas on avannut oppimista vaikeuttavien 
asioiden purkamismahdollisuuksia, yksilöllisen oppimistyylin löytymistä, oppimaan 
oppimisen harjoittelua ja pitkäjänteisyyteen kasvattamista sekä itsetunnon ja itseluot-
tamuksen vahvistamista ja sitä kautta koulumotivaation ja edelleen oppimistulosten 
parantumista. (Nissilä ja Sarsama 2008.)

Tässä arvioinnissa oppijoiden oman äidinkielen käytön mahdollistavien käytänteiden 
hyödyntämistä tiedusteltiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta 
kielitietoisuutta koskevan kysymyksen yhteydessä (luku 6.5). Koska vastaukset liit-
tyvät läheisesti omakieliseen opetukseen, ne esitellään tässä:



109

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 14. Eri koulutusasteiden järjestäjien arvio oman äidinkielen käytön mahdollistavien 

käytänteiden tarpeellisuudesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioi-

misessa niiden avulla

Esiopetuksen järjestäjistä reilu kolmannes ei tunne sellaista mahdollisuutta, että 
lapset voisivat käyttää oman äidinkieltään eri oppiaineiden opiskelussa, mutta vajaa 
viidennes (19 %) sen sijaan ilmoittaa, että heillä tällainen mahdollisuus on. Vain 23 
vastaajaa kertoo näkemyksensä tämän mahdollisuuden tarpeellisuudesta, ja keskimää-
rin se nähdään melko tarpeellisena. Tarve nähdään sitä suurempana, mitä enemmän 
maahanmuuttajataustaisia lapsia järjestäjällä on; yli sadan oppijan järjestäjät (n = 3) 
pitävät tätä mahdollisuutta erittäin tarpeellisena. Huomattavaa kuitenkin on, että 
onnistuminen lasten tarpeisiin vastaamisessa tällä tavoin arvioidaan sitä paremmaksi, 
mitä vähemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia on. Kun muut järjestäjät ja opettajat 
pitävät onnistumistaan hyvänä, yli sadan maahanmuuttajataustaisen lapsen järjestäjät 
pitävät sitä vain tyydyttävänä. 
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Perusopetuksessa oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytänteitä on myös noin 
viidenneksellä (22 %) järjestäjistä, ja vain noin 15 prosenttia ei tunne asiaa. Oman kie-
len käytön mahdollisuus opinnoissa arvioidaan melko tarpeelliseksi, ja esiopetuksen 
tapaan sen tarve kasvaa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasvaessa. 
Arviot onnistumisesta sen sijaan vaihtelevat suurestikin, niin että ainoa vastannut 
51–100 oppilaan järjestäjä arvioi onnistumisensa heikoksi, enintään kymmenen ja 
yli sadan oppilaan järjestäjät (n = 18) tyydyttäväksi ja 11–50 oppilaan järjestäjät (n = 
7) ja opettajat hyväksi.

Lukiokoulutuksessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oman äidinkielen 
käytön mahdollistavia käytänteitä on myös 22 prosentilla järjestäjistä, mutta niitä 
ei pidetä kovinkaan tarpeellisina. Onnistumista niiden avulla arvioi vain seitsemän 
järjestäjää, joiden mielestä se on hyvää. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytän-
teitä on koulutusasteista eniten: jopa 29 prosentilla järjestäjistä. Vain kaksi enintään 50 
maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjää ei tunne asiaa. Käytänteitä ei kuitenkaan 
pidetä juurikaan tarpeellisempina kuin lukiossa. Opiskelijoiden yksilöllisiin tarpei-
siin on näillä käytänteillä onnistuttu vastaamaan hyvin. Poikkeuksen muodostavat 
51–100 oppijan järjestäjät (n = 7), jotka näkevät tällaiset käytänteet tarpeellisempina 
kuin muut ja myös onnistumisensa niiden avulla erinomaisena.

Maahanmuuttajataustaisista lukiokoulutuksen opiskelijoista 28 prosenttia ja ammatil-
lisen peruskoulutuksen opiskelijoista 37 prosenttia kertoo, että heillä on mahdollisuus 
käyttää koulussa omaa äidinkieltään. Suurimmalla osalla toisen asteen maahanmuut-
tajataustaisista opiskelijoista ei siten ole mahdollisuutta oman äidinkielen käyttöön 
koulussa, mutta toisaalta kysymykseen vastanneet opiskelijat eivät myöskään arvioi 
tätä mahdollisuutta kovin tärkeäksi. Kolmessa avovastauksessa mainitaan, että kou-
lussa on myös muutama muu opiskelija tai kaveri, joiden kanssa on mahdollisuus 
käyttää omaa äidinkieltä. Yksi selkeä toivekin löytyy:

”Olisi hyvä jos olisi tapahtumia, joissa tapaa muitakin saman äidinkielen omaavia 
oppilaita.” (ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija)

Viidessä avovastauksessa sen sijaan äidinkielen käyttämistä koulussa ei pidetä tarpeel-
lisena vaan halutaan korostaa suomen kielen asemaa sekä erityisesti omaa pärjäämistä 
suomen kielellä: 

”En ymmärrä tätä kysymystä. Miksi minun pitäisi käyttää aidinkieltäni tässä 
koulussa kun opetus on suomeksi.” (ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija)

”Koulussani on erittäin vähän samankielisiä, mutta tulen erinomasesti toimeen 
suomen kelellä.” (lukiokoulutuksen opiskelija)

”Käytän mieluummin suomea.” (lukiokoulutuksen opiskelija)



111

Tähän arviointiin osallistuneet opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ilmoittivat myös, 
kuinka suuri osuus niiden henkilöstöstä on maahanmuuttajataustaista. Vastausten 
(n = 310) mukaan kaikilla koulutusasteilla maahanmuuttajataustaista henkilöstöä 
on vielä erittäin vähän: keskimäärin 0,6 prosenttia henkilöstöstä. Suurin osuus 
maahanmuuttajataustaista henkilöstöä on ammatillisessa peruskoulutuksessa (1 %), 
pienin lukiokoulutuksessa (0 %). Esiopetuksessa osuus on 0,5 ja perusopetuksessa 
0,7 prosenttia.

Päätelmiä

Vastaukset osoittavat, että omakielisen opetuksen tai tuen merkitystä ei vielä 
tunnisteta laajasti toisella asteella sen hyödyistä huolimatta. Maahanmuutta-
jataustaista henkilöstöä, joka voisi olla opetuksessa apuna, on kaikilla koulu-
tusasteilla toistaiseksi erittäin vähän. Oman äidinkielen käytön mahdollistavia 
käytänteitä hyödynnetään kuitenkin jo jonkin verran, erityisesti ammatillisessa 
peruskoulutuksessa. Toisaalta opiskelijat itse eivät pidä oman äidinkielensä 
käyttöä koulussa kovin tärkeänä.

6.4 oppimateriaalit ja oppimisympäristöt

Oppimateriaalit ovat osa oppijan oppimisympäristöä oppimisen paikkoina toimivien 
rakennusten, tilojen ja muun ympäristön sekä opetusvälineiden ja palvelujen ohella 
(vrt. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.) Koska oppimisympäris-
töjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta (Valtioneu-
voston asetus 422/2012), myös oppimateriaaleilla on oma merkityksensä opetuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa ja oppijan oppimisen tukemisessa.

6.4.1 Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimateriaalit

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimateriaalit voidaan tässä raportissa kä-
sittää suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimateriaaleiksi laajassa merkityksessä: niiden 
tarkoituksena on edistää oppiaineiden sisältöjen oppimisen ohella oppijan suomen/
ruotsin taitoa, oli ne sitten laadittu jonkin oppiaineen tai aihekokonaisuuden ope-
tuksen tueksi tai varsinaisesti suomen/ruotsin kielen oppimiseen. Oppimateriaaleista 
valtaosa – sekä julkaistu (joko painettuna tai verkossa) että opettajien itse laatima – on 
suunnattu jälkimmäiseen tarkoitukseen. 
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Tietoa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opetukseen soveltuvista materiaaleis-
ta on saatavilla runsaasti. Myös materiaalin määrä ja monipuolisuus on lisääntynyt 
oppijoiden määrän kasvun myötä. Maahanmuuttajien opetukseen soveltuvista op-
pimateriaaleista suomi toisena kielenä -alasta julkaistiin bibliografia vuonna 2002 
(Suni, Latomaa & Aalto [toim.] 2002). Bibliografia sisältää muun muassa oppima-
teriaaliluettelon. 

Opetushallitus alkoi julkaista kommentoitua luetteloa maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden opetuksen tueksi varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen vuonna 2000. 
Ensimmäisen luettelon perustana oli suomi toisena kielenä -opettajaryhmän tekemä 
materiaalien kartoitus ja kommentointi vuodelta 1995. Säännöllisesti julkaistuissa 
luetteloissa suomi toisena kielenä -näkökulma ulottuu kielenopetuksen lisäksi selko-
kielisiin materiaaleihin sekä muihin S2-oppijan näkökulman huomioiviin materiaa-
leihin. Mainitun bibliografian (2002) tavoin Opetushallituksen luettelossa mainitaan 
tukimateriaaleja opettajan käyttöön sekä maahanmuuttajataustaisten opetukseen ja 
koulutukseen liittyvää kirjallisuutta. (Jokinen, Immonen-Oikkonen ja Nissilä [toim.] 
2011.) Opetushallitus tuottaa myös itse vähälevikkistä oppimateriaalia, joihin kuuluvat 
myös maahanmuuttajakoulutuksen materiaalit (Opetushallitus 2014f).

Tässä arvioinnissa opettajilta tiedusteltiin, ovatko he tietoisia saatavilla olevasta maa-
hanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimateriaalista, kuinka tärkeää heistä olisi lisätä 
oppimateriaaleihin liittyvää tiedottamista ja miten hyvin nykyisellä tiedottamisella on 
onnistuttu. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta tiedusteltiin myös, 
miten tarkoituksenmukaisia käytössä olevat oppimateriaalit ovat, miten tarpeellista 
olisi lisäpanostus oppimateriaalien kehittämiseen ja kuinka oppijoiden yksilölliset 
tarpeet on voitu huomioida nykyisiä materiaaleja hyödyntämällä.

Esiopetuksen opettajista hieman yli puolet (55 %) ilmoittaa olevansa tietoisia saatavilla 
olevasta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimateriaalista, vajaa kolmannes 
(30 %) ei näistä materiaaleista tiedä, ja loput eivät tunne asiaa. Oppimateriaaleihin 
liittyvän tiedottamisen lisäämistä pidetäänkin erittäin tarpeellisena. Nykyistä tie-
dottamista koskevaan kysymykseen vastanneet ovat sitä mieltä, että tiedottamisella 
on onnistuttu hyvin (koulutusasteista parhaiten). He ovat ilmeisesti niitä, jotka 
tiedottaminen on tavoittanut, koska he ovat itse olleet aktiivisia etsimään lapsille 
tarkoituksenmukaista materiaalia.

Esiopetuksen opettajista selvä enemmistö (73 %) pitää olemassa olevia maahan-
muuttajataustaisten lasten oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisina, mistä opetuksen 
järjestäjät ovat samaa mieltä (71 %). Kaikki yli 50 maahanmuuttajataustaisen oppijan 
järjestäjät (n = 9) ovat vastanneet oppimateriaalien tarkoituksenmukaisuutta koskevaan 
kysymykseen myönteisesti. Tätä vastausta tukee se, että arviointikäynneillä neljän 
esi- ja perusopetuksen järjestäjän edustajat totesivat, että esiopetus- ja alakouluikäisille 
maahanmuuttajataustaisille lapsille suunnattua oppimateriaalia on jo niin paljon, että 
opettajan tehtäväksi jää lähinnä omalle ryhmälle sopivan materiaalin valitseminen 
ja muokkaaminen. Siitä huolimatta järjestäjät ja opettajat maahanmuuttajataustais-
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ten lasten määrästä riippumatta pitävät kyselyssä lisäpanostusta oppimateriaalien 
tarkoituksenmukaisuuteen erittäin tarpeellisena (kuvio 15). Nykyisen materiaalin 
avulla lasten tarpeisiin on kuitenkin onnistuttu vastaamaan kaikkien järjestäjien ja 
opettajien mielestä hyvin, yli sadan oppijan järjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 15. Esi- ja perusopetuksen järjestäjien näkemykset oppimateriaalin tarkoituksenmu-

kaisuuden lisäämisen tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioimisessa materiaalien avulla

Perusopetuksen opettajista vain vajaa puolet (46 %) ilmoittaa olevansa tietoisia 
saatavilla olevasta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden oppimateriaalista, runsas 
kolmannes (37 %) ei näistä materiaaleista tiedä, eikä 17 prosenttia tunne asiaa. Oppi-
materiaaleihin liittyvän tiedottamisen lisäämistä he pitävätkin erittäin tarpeellisena. 
Nykyistä tiedottamista koskevaan kysymykseen vastanneiden mielestä tiedottamisella 
on onnistuttu vain tyydyttävästi.

Perusopetuksen opettajista vain 41 prosenttia pitää olemassa olevia maahanmuut-
tajataustaisten oppilaiden oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisina, lähes yhtä suuri 
osa (38 %) on asiasta eri mieltä, eikä viidennes tunne asiaa. Opetuksen järjestäjät 
näkevät asian paljon myönteisemmässä valossa: 63 prosenttia pitää oppimateriaaleja 
tarkoituksenmukaisina, vain neljännes on eri mieltä ja kymmenesosa ei tunne asiaa. 
Lisäpanostusta oppimateriaalien tarkoituksenmukaisuuteen pidetään kuitenkin 
erittäin tarpeellisena (kuvio 15) sekä opettajien että opetuksen järjestäjien mielestä. 
Nykyisen oppimateriaalin avulla maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeisiin on 
molempien mielestä onnistuttu vastaamaan hyvin, mutta jonkin verran heikommin 
kuin esiopetuksessa (kuvio 15).
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Lukiossa tilanne oppimateriaalien suhteen on hyvin erilainen: Opettajista vain 17,5 
prosenttia kertoo olevansa tietoisia saatavilla olevasta maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden oppimateriaalista, yli puolet (52,5 %) ei niistä tiedä, eikä lähes kol-
mannes (30 %) tunne asiaa. Oppimateriaaleihin liittyvän tiedottamisen lisäämistä 
pidetään vain melko tarpeellisena (koulutusasteista vähiten tarpeellisena). Nykyistä 
tiedottamista koskevaan kysymykseen vastanneet 15 opettajaa ovat sitä mieltä, että 
tiedottamisella on onnistuttu vain tyydyttävästi.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 16. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkemykset oppimate-

riaalin tarkoituksenmukaisuuden lisäämisen tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta oppijoiden 

yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa materiaalien avulla

Lukion opettajista vain vajaa kolmasosa (30 %) pitää olemassa olevia maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisina, lähes yhtä 
suuri osa (26 %) on asiasta eri mieltä, ja lähes puolet (45 %) ei tunne asiaa. Koulu-
tuksen järjestäjät näkevät tilanteen parempana: 47 prosenttia pitää oppimateriaaleja 
tarkoituksenmukaisina, 30 prosenttia ei pidä, ja reilu viidennes ei tunne asiaa. Sekä 
opettajien että opetuksen järjestäjien mielestä lisäpanostusta oppimateriaalien tarkoi-
tuksenmukaisuuteen pidetään melko tarpeellisena, yli sadan opiskelijan järjestäjien 
mielestä jopa erittäin tarpeellisena (kuvio 16). Lisäpanostuksen tarve nähdään sitä 
suurempana, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita järjestäjällä on. 
Nykyisen oppimateriaalin avulla opiskelijoiden tarpeisiin on onnistuttu vastaamaan 
keskimäärin tyydyttävästi, yli sadan oppijan järjestäjien mielestä hyvin.



115

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajista 39 prosenttia ilmoittaa olevansa tietoi-
sia saatavilla olevasta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimateriaalista, 
kolmannes (32 %) ei näistä materiaaleista tiedä eikä yli neljännes (29 %) tunne asiaa. 
Oppimateriaaleihin liittyvän tiedottamisen lisäämistä pidetään erittäin tarpeellisena. 
Nykyistä tiedottamista koskevaan kysymykseen vastanneet olivat kuitenkin sitä 
mieltä, että tiedottamisella on onnistuttu hyvin.

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajista 45 prosenttia pitää olemassa olevia 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisina, 
kolmannes on asiasta eri mieltä, ja reilu viidennes ei tunne asiaa. Koulutuksen järjes-
täjien enemmistön (69 %) mielestä oppimateriaalit ovat tarkoituksenmukaisia, vain 
viidennes on eri mieltä ja kymmenesosa ei tunne asiaa. Lisäpanostusta oppimateri-
aalien tarkoituksenmukaisuuteen pidetään sekä opettajien että opetuksen järjestäjien 
mielestä erittäin tarpeellisena – ainoastaan enintään kymmenen opiskelijan järjestäjien 
mielestä vain melko tarpeellisena. Kuten lukiokoulutuksessakin, lisäpanostuksen tarve 
nähdään sitä suurempana, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 
järjestäjällä on (kuvio 16). Nykyisen oppimateriaalin avulla opiskelijoiden tarpeisiin on 
enintään kymmenen ja yli sadan oppijan järjestäjien mielestä onnistuttu vastaamaan 
vain tyydyttävästi, muiden järjestäjien ja opettajien mielestä hyvin.

Arviointikäyntien haastattelujen perusteella yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa 
peruskoulutuksessa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille sopivaa materiaalia on 
hyvin vähän, joten opettajat laativat sitä paljon itse. Eri aineiden opetukseen kaivataan 
kielellisesti helpotettua materiaalia sekä sähköistä materiaalia, esimerkiksi opetus-
videoita, joita opiskelijat voivat katsoa niin monta kertaa, että oppivat asian. Näiden 
keinojen nähtäisiin auttavan myös niitä kantaväestöön kuuluvia oppijoita, joilla on 
kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia.

Maahanmuuttajataustaisille toisen asteen opiskelijoille suunnatusta kyselystä käy 
ilmi, että lukiolaisista 96 prosenttia ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijois-
ta 93 prosenttia kokee ymmärtävänsä oppimateriaalien kielen. Molemmat pitävät 
oppimateriaalien kielen ymmärtämistä erittäin tärkeänä – lukiolaiset jonkin verran 
tärkeämpänä kuin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat – ja arvioivatkin hyvin 
yhdenmukaisesti, että omassa oppilaitoksessa on tältä osin onnistuttu hyvin. Tulok-
sen yleistämisessä lienee oltava varovainen, koska voidaan olettaa, että kyselyyn ovat 
mahdollisesti vastanneet aktiivisimmat ja kieltä parhaiten ymmärtävät opiskelijat.

6.4.2 Toisen asteen opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet kotona

Tässä arvioinnissa on selvitetty maahanmuuttajataustaisten toisen asteen opiske-
lijoiden opiskelumahdollisuuksia myös kotona. Sekä lukiolaiset että ammatillisen 
peruskoulutuksen opiskelijat arvioivat näitä mahdollisuuksiaan seuraavien oppimista 
mahdollistavien, tukevien tai rajoittavien elementtien kautta: 



116

 � sopiva paikka kotitehtävien tekemiseen
 � mahdollisuus käyttää internetiä ja mobiililaitteita 
 � mahdollisuus saada apua kotitehtävien tekemiseen

Lukion opiskelijat (n = 90) arvioivat opiskelumahdollisuutensa kotona pääosin hy-
viksi, joiltakin osin jopa erinomaisiksi. Lähes kaikilla opiskelijoilla (97 %) on erittäin 
hyvät mahdollisuudet käyttää kotona internetiä, mikä arvioitiin opiskelun kannalta 
myös erittäin tärkeäksi. 94 prosenttia ilmoittaa, että heillä on kotona rauhallinen, 
hyvin valaistu sekä riittävästi pöytätilaa sisältävä paikka kotitehtävien tekemiseen. 
Opiskelijat pitivät tällaista paikkaa erittäin tärkeänä, ja ne, joilla sellainen on, pitivät 
sitä omalla kohdallaan erinomaisena. Opiskelun tukena 76 prosentilla lukiolaisista on 
erinomaiset mahdollisuudet käyttää älypuhelinta tai tablettia, mutta niiden käyttöä 
pidetään opiskelun kannalta vain melko tärkeänä.

Lukiolaisista hieman yli puolet (57 %) ilmoittaa, että heillä on hyvät mahdollisuudet 
saada apua kotitehtävien tekemiseen kotona, mutta jopa 38 prosenttia ilmoittaa, että 
heillä ei tätä mahdollisuutta ole. Viisi prosenttia lukiolaisista ei edes tunne kyseistä 
asiaa. Mahdollisuutta saada apua kotitehtävien tekemiseen pidetään melko tärkeänä.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden (n = 250) arviot opiskelumahdolli-
suuksista kotona ovat hyvin samankaltaiset kuin lukiolaisilla. Myös heillä opiskelumah-
dollisuuksista parhaiten (erinomaisesti) toteutuu mahdollisuus internetin käyttöön 
(94 %), ja lähes yhtä suurella joukolla (90 %) on kotona sopiva paikka kotitehtävien 
tekemiseen. Molemmat mahdollisuudet myös arvioidaan erittäin tärkeiksi. Opiske-
lijoista hieman harvemmalla – myös verrattuna lukiolaisiin – eli vain 67 prosentilla 
on mahdollisuus mobiililaitteiden käyttöön kotona opintojen tueksi, mutta niiden 
käyttö arvioidaankin vain melko tarpeelliseksi.

Myös ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista 57 prosenttia ilmoittaa, että heillä 
on tarvittaessa hyvät mahdollisuudet saada kotona apua kotitehtävien tekemiseen, 42 
prosentilla tätä mahdollisuutta ei ole, ja vajaat kaksi prosenttia ei tunne asiaa. Mah-
dollisuutta saada apua kotitehtävien tekemiseen pidetään kuitenkin melko tärkeänä.
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Päätelmiä

Maahanmuuttajataustaisten lasten oppimateriaalitarjonta tunnetaan parhaiten 
esiopetuksessa, jossa sitä pidetään myös tarkoituksenmukaisimpana. Kuitenkin 
tarve oppimateriaalien kehittämiseen koetaan esiopetuksessa suurimpana.

Myös perusopetuksessa pidetään erittäin tarpeellisena maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden oppimateriaalien kehittämistä entistä tarkoituksenmukaisemmiksi, 
mutta verrattuna esiopetukseen tarve siihen on kuitenkin vähäisempi. Arvioin-
tikäyntien haastattelujen mukaan perusopetuksessa usein oletetaan, että val-
mistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tulisi pystyä 
hyödyntämään samoja materiaaleja kuin kantaväestö.

Erotuksena muihin koulutusasteisiin lukiossa tietoa materiaaleista on hyvin vähän 
eikä tarvetta niihin panostamiseen koeta niin paljon kuin muilla koulutusasteilla. 
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden – joita lukiossa on toistaiseksi ollut 
vähän – oletetaan menestyvän opinnoissaan saman materiaalin avulla kuin kan-
taväestön opiskelijoiden.

Oppimisympäristöä koskevien tulosten mukaan maahanmuuttajataustaisilla 
toisen asteen opiskelijoilla niin lukiossa kuin ammatillisessa peruskoulutuksessa 
on kotona hyvä fyysinen sekä tekninen oppimista ja opiskelua edistävä ja tukeva 
ympäristö. Kotitehtävien tekoon apua saa kotona kuitenkin vain hieman yli puolet 
opiskelijoista, vaikka kaikki pitävät sitä melko tarpeellisena. Syitä tähän voi olla 
useita, mutta yksi yleisimmistä lienee vanhempien heikko suomen kielen taito.

6.5 Kielitietoisuus

Kielitietoisuuden käsite määriteltiin raportin luvussa 1.2. Opettajan kielitietoisuuden 
todettiin tarkoittavan sitä, että jokainen opettaja tiedostaa olevansa oppijan kielel-
linen malli ja oman tiedonalansa kielen opettaja. Kielitietoinen opetus hyödyttää 
suomea/ruotsia sekä toisena kielenä että äidinkielenä puhuvia oppijoita. Kun kielen 
ja tekstitaitojen opetus yhdistetään oppiaineiden opetukseen, oppijoilla on mahdol-
lisuus ymmärtää eri oppisisältöjä syvällisemmin. (ks. esim. Opetushallitus 2011c, 
Maahanmuuttaja opetusryhmässäni.)

Kielitietoisuuden käsite on vahvasti esillä uusissa opetussuunnitelman perusteissa eri 
koulutus-muodoissa. Esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus mainitaan yhtenä perusopetuksen 
toimintakulttuuria tukevana periaatteena. Periaatteen kuvauksessa painotetaan koko 
kouluyhteisön merkitystä oppivana yhteisönä, jonka jokainen jäsen on monikielinen 
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ja jokainen aikuinen kielellinen malli. (Opetushallitus 2014f.) Opettajille ja rehtoreille 
kielitietoisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta on tarjottu viime vuosikymmenen 
loppupuolelta saakka (Kuukka 2014), joten sen voi ajatella olevan ainakin jossain määrin 
tiedostettu käsite kouluissa ja oppilaitoksissa. Tässä arvioinnissa haluttiin selvittää 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien näkemyksiä ja käsityksiä kielitie-
toisuudesta ennakoiden uusien opetussuunnitelman perusteiden voimaan astumista.

Kielitietoisuuden edistämistä avattiin kyselyssä seuraavien menettelytapojen kautta: 

 � Äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opettajien eräänä tehtävänä on edistää 
muiden opettajien kielitietoisuutta

 � Kielten ja muiden aineiden opettajat tekevät käytännössä pedagogista yhteistyötä
 � Kielten opetuksessa hyödynnetään eri oppiaineiden sisältöjä16 

 � Oppijoille mahdollistetaan oman kielen käyttö eri oppiaineiden opiskelussa
 � Samanaikaisopetusta toteutetaan (äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -ope-

tusta antavat opettajat ovat oppitunnilla samanaikaisesti)

Omakielistä opetusta koskevassa luvussa (6.3) tarkasteltiin jo oppijoiden mahdollisuutta 
käyttää omaa äidinkieltään eri oppiaineiden opiskelussa. Tässä luvussa tarkastellaan 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja opettajien vastauksia muiden kielitietoisuutta 
edistävien menettelytapojen osalta. Lisäksi esitetään opetuksen ja koulutuksen järjes-
täjien arvio siitä, miten opetuksessa otetaan huomioon maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden kielitaitotaso. 

Kuviosta 17 nähdään, kuinka tarpeellisina eri koulutusasteiden järjestäjät keskimäärin 
pitävät kaikkia kielitietoisuutta edistäviä menettelytapoja ja kuinka hyvin ne arvioi-
vat onnistuneensa näillä menettelytavoilla vastaamaan maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden tarpeisiin.

16 Eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntäminen viittaa ennen muuta S2/R2-oppimäärän opetuksessa käytettyyn 
sisältöpainotteiseen opetukseen, jossa käytetään muiden oppiaineiden tekstejä paitsi niiden avaamiseen ja 
elaborointiin, myös kielen rakenteen opiskeluun (vrt. Content-Based Second Language Instruction, CBI). 
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 17. Eri koulutusasteiden järjestäjien arvio kielitietoisuuden edistämiseen liittyvien 

menettelytapojen tarpeellisuudesta ja onnistumisesta oppijoiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioimisessa niiden avulla

Esiopetuksessa sekä järjestäjien että opettajien mukaan tarpeellisimmat kielitie-
toisuutta edistävät menettelytavat ovat äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä 
-opettajien toimiminen muiden opettajien kielitietoisuuden edistäjinä (järjestäjistä 
74 % ja opettajista 79 %), kielten ja muiden aineiden opettajien pedagoginen yhteistyö 
(järjestäjistä 76 % ja opettajista 83 %) ja eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntäminen 
kielten opetuksessa (järjestäjistä 80 % ja opettajista 80 %). Kaikki yli kymmenen oppijan 
järjestäjät ja opettajat pitävät näitä menettelytapoja erittäin tarpeellisina, mutta enintään 
kymmenen oppijan järjestäjät vain melko tarpeellisina. Näkemys menettelytapojen 
tarpeellisuudesta vahvistuu maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän kasvaessa. 
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Toisaalta keskimäärin neljännes järjestäjistä ja opettajista ilmoittaa, ettei tunne näitä 
menettelytapoja. Samanaikaisopetusta ilmoittaa hyödyntävänsä vain vajaa viidennes 
järjestäjistä ja opettajista, mutta silti niitäkin pidetään melko tarpeellisina, yli sadan 
oppijan järjestäjien mielestä jopa erittäin tarpeellisina. Järjestäjien mukaan oppijoiden 
tarpeisiin onnistutaan kaikkien menettelytapojen avulla vastaamaan hyvin. Opettajat 
ovat sitä mieltä, että pedagoginen yhteistyö on ollut onnistunutta ja sisältöalueiden 
hyödyntäminen on onnistunut jopa erinomaisesti.

Perusopetuksessa järjestäjien ja opettajien vastaukset ovat hyvin saman tyyppisiä kuin 
esiopetuksessa koskien kielitietoisuutta edistävien menettelytapojen käyttöä ja niiden 
tarpeellisuutta. Perusopetuksen opettajien vastausten perusteella menettelytavat ovat 
kuitenkin vähemmän käytettyjä tai tuntemattomampia kuin järjestäjien näkemyksen 
mukaan. Kaikki menettelytavat arvioidaan keskimäärin melko tarpeellisiksi, mutta 
yli sadan oppijan järjestäjien mukaan esiopetuksessakin keskeisimmiksi nousseet 
äidinkielen ja S2/R2-opettajien toiminta muiden opettajien kielitietoisuuden edistä-
jinä, kieltenopettajien ja muiden aineiden opettajien yhteistyö sekä eri oppiaineiden 
sisältöjen hyödyntäminen kielten opetuksessa ovat jopa erittäin tarpeellisia. Myös 
opettajien mielestä pedagoginen yhteistyö ja eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämi-
nen kielten opetuksessa ovat erittäin tarpeellisia, ja oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin 
vastaamisessa onnistutaan niiden avulla keskimäärin hyvin.

Myös lukiokoulutuksessa suurin osa sekä järjestäjistä että opettajista ilmoittaa tar-
peellisimmiksi menettelytavoiksi äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetta-
jien tehtävän edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kielten ja muiden aineiden 
opettajien pedagogisen yhteistyön ja eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämisen kielten 
opetuksessa. Äidinkielen ja S2/R2-opettajan rooliin muiden opettajien kielitietoisuuden 
edistäjänä ei ota kantaa neljäosa järjestäjistä eikä yli kolmasosa opettajista. Opettajista 
45 prosenttia on sitä mieltä, että kielten opetuksessa hyödynnetään eri oppiaineiden 
sisältöjä, mutta toisaalta yhtä suuri osa ei tunne asiaa. Pedagogisen yhteistyön hyö-
dyntäminen on vieras asia vajaalle viidennekselle opettajista eikä yli neljäsosa heistä 
tunne samanaikaisopetuksen mahdollisuuksia. Mitään kielitietoisuutta edistävää 
menettelytapaa ei pidetä lukiokoulutuksessa erittäin tarpeellisena, mutta melko tar-
peelliseksi arvioidaan juuri muiden opettajien kielitietoisuuden edistäminen, yhteistyö 
ja eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntäminen. Vähiten tarpeellisena kielitietoisuuden 
edistämistä pitävät yli sadan opiskelijan järjestäjät. Opiskelijoiden yksilöllisten tar-
peiden huomioimisessa kaikki järjestäjät katsovat kuitenkin onnistuneensa hyvin.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa kielten ja muiden aineiden opettajat tekevät 
pedagogista yhteistyötä ja kielten opetuksessa hyödynnetään eri oppiaineiden sisältöjä 
sekä järjestäjien että opettajien vastausten perusteella kaikista koulutusasteista selvästi 
eniten. Äidinkielen ja S2/R2-opettajien tehtävä muiden opettajien kielitietoisuuden 
edistämisessä nähdään yhtä tärkeänä kuin lukiokoulutuksessakin ja samanaikaisope-
tusta puolestaan hyödynnetään yhtä vähän kuin muillakin koulutusasteilla. Opettajat 
ovat vastaustensa perusteella jonkin verran tietoisempia kielitietoisuutta edistävistä 
menettelytavoista kuin lukiokoulutuksen opettajat. Selvästi tarpeellisimpina (keski-
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määrin erittäin tarpeellisina) kaikki menettelytavat näkevät 51–100 opiskelijan järjes-
täjät. Sekä järjestäjät että opettajat arvioivat onnistuneensa näillä menettelytavoilla 
myös vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin hyvin.

Kuviosta 18 nähdään, miten tarpeellisina eri koulutusasteiden järjestäjät pitävät lisä-
panostusta maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kielitaidon tason huomioimiseen 
opetuksessa ja miten he ovat onnistuneet sen avulla ottamaan huomioon maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden yksilölliset tarpeet.
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kuvio 18. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemykset lisäpanostuksen tarpeellisuudes-

ta oppijoiden kielitaidon tason huomioimiseen opetuksessa sekä onnistumisesta sen avulla 

oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa
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Esiopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kielitaidon tason huomioi-
minen nähdään erittäin myönteisessä valossa: järjestäjistä 96 prosenttia ja opettajista 
92 prosenttia on sitä mieltä, että opetus- ja ohjaushenkilöstö ottaa kielitaitotason 
huomioon opetuksessaan. Oppijoiden tarpeisiin on myös pystytty vastaamaan hyvin, 
mutta siitä huolimatta lisäpanostusta asiaan pidetään oppijoiden määrästä riippumatta 
erittäin tärkeänä.

Perusopetuksen järjestäjistä 94 prosenttia ja opettajista 86 prosenttia on sitä miel-
tä, että opetus- ja ohjaushenkilöstö ottaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
kielitaitotason huomioon opetuksessaan. Siitä huolimatta lisäpanostusta pidetään 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrästä riippumatta tärkeänä, opettajien 
sekä yli kymmenen oppilaan järjestäjien mielestä jopa erittäin tärkeänä. Oppilaiden 
tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin.

Lukiokoulutuksessa sen sijaan järjestäjistä vain 85 prosenttia ja opettajista 62 pro-
senttia on sitä mieltä, että opetus- ja ohjaushenkilöstö ottaa maahanmuuttajataustais-
ten oppijoiden kielitaitotason huomioon opetuksessaan. Opettajista vajaa viidennes 
ilmoittaa, ettei tunne asiaa. Lisäpanostusta asiaan pidetään maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrästä riippumatta melko tarpeellisena, yli sadan opiskelijan järjestä-
jien mielestä hieman tarpeellisempana kuin muiden mielestä. Yhteinen näkemys on, 
että opiskelijoiden tarpeisiin on tässä suhteessa pystytty vastaamaan hyvin. Kyselyyn 
vastanneista maahanmuuttajataustaisista lukiolaisista 96 prosenttia ilmoittikin ym-
märtävänsä opettajan oppitunneilla käyttämän kielen. Opettajan käyttämän kielen 
ymmärtäminen on opiskelijoiden mielestä myös erittäin tärkeää, ja heidän mielestään 
koulussa on onnistuttukin erinomaisesti käyttämään ymmärrettävää kieltä.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa ollaan pidemmällä kuin lukiokoulutuksessa: 
järjestäjistä 88 prosenttia ja opettajista 81 prosenttia on sitä mieltä, että opetus- 
ja ohjaushenkilöstö ottaa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kielitaitotason 
huomioon opetuksessaan. Lisäpanostusta kielitaitotason huomioimiseen pidetään 
erittäin tärkeänä, ainoastaan enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen opis-
kelijan järjestäjän mielestä melko tärkeänä. Onnistuminen opiskelijoiden tarpeisiin 
vastaamisessa kielitaitotason huomioimisen suhteen nähdään keskimäärin hyvänä, 
yli sadan opiskelijan järjestäjien mielestä tosin vain tyydyttävänä.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista 93 prosenttia ilmoittaa ymmärtävänsä opettajan oppitunneilla käyttä-
män kielen, mikä on hieman vähemmän kuin lukiossa. Ymmärrettävän kielen käyttö 
on opiskelijoiden mielestä myös erittäin tärkeä, ja koulut ovat heidän mielestään 
onnistuneet siinä erinomaisesti. 

Arviointikäyntien keskusteluissa kävi ilmi, että opetuksen ja koulutuksen kentällä 
sana kielitietoisuus vaikuttaa olevan vielä melko tuntematon. Vain kolmen järjestäjän 
johto ja/tai opettajat ottivat sen itse puheeksi, ja näistä kahden järjestäjän opettajille on 
aiheesta ollut täydennyskoulutusta. Neljän järjestäjän edustajien mukaan esiopetuksessa 
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ja alakoulussa kielitietoisuus on ilmiönä jo lähes itsestäänselvyys: ymmärretään, että 
kaikki arjen tilanteet ovat kielenoppimistilanteita ja koko henkilökunta toimii arjessa 
lasten suomen/ruotsin kielen vahvistajana, joten kielen opetusta ei voi rakentaa vain 
yhden ihmisen varaan. Sen sijaan kielitietoisessa aineenopetuksessa sekä yläkoulussa 
että toisella asteella on vielä paljon kehittämisen varaa (kymmenen järjestäjän näke-
mys). Yhden ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajat kertoivat, että yleensä, kun 
aineenopettajan kokemus maahanmuuttajataustaista oppijoista lisääntyy, hän oppii 
ottamaan heitä huomioon opetuksessaan yhä paremmin. Toisaalta kahden järjestäjän 
haastatteluissa nostettiin esiin se, että henkilökunnan keskuudessa tarvitaan tässä 
suhteessa vielä asennetyötä, ja yhden järjestäjän edustajat näkivät asian myös ikäpolvi-
kysymyksenä: nuoremmat opettajaikäluokat ovat iäkkäämpiä kielitietoisempia, koska 
kielitietoisuus ja monikulttuurisuus ovat kuuluneet jo heidän opettajankoulutukseensa. 
Yhden järjestäjän opettajat kertoivat, että kun kielitietoisempaa aineenopetusta on 
koulussa kokeiltu, on huomattu, että myös suomalaiset oppilaat ovat hyötyneet siitä. 
Toisen järjestäjän opettajat puolestaan totesivat: ”Kaikki se mikä auttaa maahanmuut-
tajataustaisia opiskelijoita, näyttää tukevan myös suomalaisia opiskelijoita.”

Päätelmiä

Kielitietoisuuden käsite nivoutuu eri koulutusasteilla sekä järjestäjien että opettajien 
vastauksissa vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opettajien 
tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajien ja muiden 
aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämiseen 
kielten opetuksessa. Samanaikaisopetus kielitietoisuuden edistämisessä oli sekä 
vähemmän käytetty että vähemmän tunnettu menettelytapa.

Esiopetuksessa noin neljännes – osassa vastauksia jopa yli kolmannes – sekä 
järjestäjistä että opettajista ilmoittaa, ettei tunne kielitietoisuuteen liittyviä 
menettelytapoja. Syynä voi olla se, että kysymykset eivät sovellu esiopetuksen 
kontekstiin, mutta toisaalta syynä voi olla kielitietoisuuden käsitteen tuoreuskin. 
Opettajat ovat sitä mieltä, että pedagoginen yhteistyö on ollut onnistunutta ja eri 
sisältöalueiden hyödyntäminen on onnistunut jopa erinomaisesti.

Perusopetuksessa järjestäjät tuntevat selvästi paremmin kielitietoisuutta edistäviä 
menettelytapoja kuin esiopetuksessa, ja niitä myös käytetään suhteessa enemmän 
kuin esiopetuksessa. Yli sadan oppijan järjestäjät myös ilmoittavat pitävänsä eniten 
käytettyjä menettelytapoja erittäin tarpeellisina. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa puolestaan käytetään kielitietoisuutta edistäviä 
menettelytapoja ja niitä pidetään huomattavasti tarpeellisempina kuin lukiokou-
lutuksessa – pedagogista yhteistyötä ja eri oppiaineiden sisältöjä hyödynnetään 
jopa paremmin kuin esi- ja perusopetuksessa. 
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Kyselyaineiston perusteella ei ole mahdollista tarkastella eroja perusopetuksessa 
ala- ja yläkoulun välillä. Arviointikäyntien perusteella näyttää kuitenkin siltä, että 
kielitietoisuuden edistämisen haasteena on juuri aineenopetus. Toisaalta oppijan 
kielen huomioiminen opetuksessa ja ohjauksessa ainakin opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjien arvioimana toimii hyvin, erityisesti esi- ja perusopetuksessa. Lukio-
koulutuksen järjestäjien ja lukion opettajien arviot eroavat toisistaan opettajien 
arvioiden ollessa järjestäjiä kriittisempiä – vaiko realistisempia? Myönteinen tulos 
on, että kyselyyn vastanneet toisen asteen opiskelijat kokivat ymmärtävänsä 
opetuksessa käytettyä kieltä hyvin. 

Vastausten perusteella luokanopettajien ja aineenopettajien kielitietoisuuden lisää-
minen vaatii järjestäjiltä resursointia täydennyskoulutukseen, koska kielitietoisten 
työtapojen vakiintuminen eri koulutusasteilla on vasta alussa. Täydennyskoulu-
tuksen tarve on ilmeinen myös siksi, että kielitietoisuus on yksi keskeinen toi-
mintakulttuurin periaate uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
ja tulee oletettavasti näkymään myös esimerkiksi lukiokoulutuksen perusteissa.

6.6 Henkilöstön täydennyskoulutus

Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä vastaa ensisijaisesti 
työnantaja, minkä lisäksi valtio rahoittaa koulutuspoliittisesti merkittävää täydennys-
koulutusta. Valtion rahoittamasta opetustoimen henkilöstökoulutuksesta vastaavat 
Opetushallitus ja vuodesta 2010 alkaen aluehallintovirastot (entinen lääninhallitusten 
järjestämä lyhytkestoinen opetustoimen henkilöstökoulutus). Koulutuksen tavoitteena 
on edistää varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa henkilöstön elinikäistä oppimista 
ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissa tarvittavaa osaamista. Henkilös-
tökoulutuksella tuetaan hallituksen koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa 
ja kehitetään toimintaympäristön muutoksiin sopeutumisessa tarvittavaa osaamista. 
Lisäksi sillä luodaan opetus- ja kasvatusalan tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa uutta 
koulutustarjontaa. Opetustoimen henkilöstö voi hakeutua näihin täydennyskoulu-
tuksiin omaehtoisesti tai työnantajan tuella. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b.)

Vuonna 2010 käynnistetyn ja vuoteen 2016 jatkuvan Osaava-ohjelman tavoitteena on 
ollut varmistaa opetustoimessa työskentelevän henkilöstön osaamisen suunnitelmal-
linen kehittäminen, aktivoida täydennyskoulutukseen aiemmin vähän osallistuneita 
ja parantaa täydennyskoulutuksen tasa-arvoista saavutettavuutta. Koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tavoitteena on myös se, että valtion rahoitta-
maa henkilöstökoulutusta kohdennetaan koulutukseen, joka muun muassa parantaa 
opetus- ja muun henkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita, ennaltaehkäisee 
syrjäytymistä ja edistää monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia. 
Tavoitteena on, että kehittämistoimiin osallistuu koko lasten ja nuorten kasvatukseen 
oppilaitoksissa osallistuva henkilöstö. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012a.)
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Vuonna 2015 valtion rahoittaman opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö-
koulutuksen yksi kuudesta merkittävästä painopistealueesta on (kuten oli jo vuonna 
2014) kulttuurit koulutuksessa. Sen avulla edistetään muun muassa kasvatus- ja opetus-
henkilöstön kielitietoisuutta sekä tietoja ja taitoja toimia yhteisesti monikulttuuristen 
perheiden kanssa sekä opetushenkilöstön valmiuksia toimia maahanmuuttajien 
ja vieraskielisten lukio- ja ammatillisen koulutuksen valmistavassa koulutuksessa. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b.) Opettajat Suomessa 2013 -julkaisun mukaan 
puolestaan huomattava osa opettajista tarvitsee maamme uusiin vähemmistökult-
tuureihin perehdyttävää koulutusta, jotta myös maahanmuuttajaoppilaiden oman 
äidinkielen säilyttämistä ja kehittämistä voidaan tukea (Kumpulainen [toim.] 2014.)

Opettajien mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen kuitenkin vaihtelevat 
eri opettajaryhmissä, alueellisesti ja oppilaitoksissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2012a). Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (PAL) -hankkeen tuloksista laaditun 
raportin mukaan (Jokinen, Taajamo & Välijärvi 2014) ammatillisen osaamisen ylläpito 
ja kehittäminen on jätetty liiaksi opettajien henkilökohtaiselle vastuulle. Suomessa 
myös panostukset opettajien ammatilliseen kehitykseen ovat määrällisesti melko 
vaatimattomia, epäsystemaattisia ja usein puutteellisesti kohdennettuja: Täydennys-
koulutus on hajanaisesti järjestetty ja sen yhteys peruskoulutukseen ohut. Koulutus 
kasautuu voimakkaasti, ja samaan aikaan kasvava joukko opettajia jää lähes kokonaan 
vaille ammatillisen kasvun tukea. Kuntien tiukkeneva talous näyttää entisestään leik-
kaavan niiden halukkuutta ja mahdollisuuksia tukea opetushenkilöstönsä osaamisen 
kehittymistä. Raportin mukaan opettajien ammatillisen kehityksen tukeminen vaa-
tiikin lähivuosina kasvavaa huomiota: muiden tietotyön ammattien tapaan opettajien 
ammatillinen osaaminen vaatii jatkuvaa huoltoa ja päivitystä, mikä edellyttää sekä 
työnantajan että -tekijän sitoutumista tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan 
ammatillisen osaamisen turvaamiseksi. Tätä palvelisi muun muassa opettajan henki-
lökohtaisen kehityssuunnitelman laatiminen sekä täydennyskoulutuksen vahvempi 
linkittäminen yliopiston ja tutkimuksen suuntaan (Jokinen, Taajamo, & Välijärvi 2014; 
Ks. myös Jakku-Sihvonen, Koskimies-Sirén, Lavonen, Mäkitalo-Siegel & Virta 2015.)

Perusopetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita kartoittaneessa hankkeessa ja sen 
pohjalta laaditussa Tulevaisuuden peruskoulu -raportissa painotetaan, että täydennys-
koulutus tulee ymmärtää opettajan ammatilliseksi kehittymiseksi, joka tukee myös 
opettajan osallistumista erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, toimintaan 
erilaisissa verkostoissa ja osallistumista yliopisto- ja työelämäyhteistyöhön. Raportin 
yhtenä kehittämisehdotuksena painotetaan myös maahanmuuttajataustaisten opet-
tajien mahdollisuutta saada pätevöitymiskoulutusta, koska eri kieli-ja kulttuuritaus-
taiset opettajat ovat maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen tukemisessa 
merkittävä voimavara. (Jakku-Sihvonen ym. 2015.)

Tässä arvioinnissa täydennyskoulutusta koskevaan kysymykseen vastanneista esi-
opetuksen järjestäjistä (n = 67) 82 prosenttia ilmoittaa, että niiden henkilöstöllä on 
mahdollisuus saada kielitietoisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta, ja 91 prosenttia 
ilmoittaa, että henkilöstöllä on mahdollisuus kulttuuriseen monimuotoisuuteen liitty-
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vään täydennyskoulutukseen. Kaikki ne, jotka eivät koulutusta järjestä tai eivät tunne 
asiaa ovat enintään 50 maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjiä. Esiopetuksen 
opettajien (n = 59) oman arvion mukaan kielitietoisuuteen liittyvään koulutukseen 
on mahdollisuus 64 prosentilla ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvään kou-
lutukseen 66 prosentilla.
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kuvio 19. Esiopetuksen järjestäjien näkemys henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuu-

den tarpeellisuudesta ja onnistumisesta kulttuurista monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin 

edistämisessä sen avulla

Kuviosta 19 nähdään, kuinka tarpeellisina esiopetuksen järjestäjät keskimäärin pitä-
vät sekä kielitietoisuuteen että monikulttuurisuuteen liittyvää henkilöstön täyden-
nyskoulutusta ja kuinka hyvin ne arvioivat onnistuneensa täydennyskoulutuksen 
avulla edistämään kulttuurista monimuotoisuutta tukevaa ilmapiiriä esiopetuk-
sessa. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrästä riippumatta sekä järjestäjät että 
opettajat arvioivat täydennyskoulutuksen yksimielisesti erittäin tarpeelliseksi – sitä 
tarpeellisemmaksi, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia esiopetuksessa 
on. Onnistuminen kulttuurista monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin luomisessa 
täydennyskoulutuksen avulla on arvioitu keskimäärin tyydyttäväksi, mutta jälleen sitä 
paremmaksi, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia on. Parhaiten (hyvin) 
kokevat onnistuneensa yli 50 oppijan järjestäjät, mistä opettajat ovat samaa mieltä. 
Liitekuvioista 10 ja 11 käyvät ilmi erikseen sekä kielitietoisuuteen että kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta koskevat arviot.
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Perusopetuksessa 79 prosenttia kysymykseen vastanneista järjestäjistä (n = 150) 
ilmoittaa, että niiden henkilöstöllä on mahdollisuus saada kielitietoisuuteen liittyvää 
täydennyskoulutusta, ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen on tarjolla täydennys-
koulutusta lähes 82 prosentilla järjestäjistä. Kumpaakin koulutusta tarjotaan sitä 
todennäköisemmin, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia oppilaita järjestäjällä 
on. Opettajista (n = 819) sen sijaan vain 54 prosenttia ilmoittaa tällaisen täydennys-
koulutuksen olevan itselleen mahdollinen.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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kuvio 20. Perusopetuksen järjestäjien näkemys henkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuu-

den tarpeellisuudesta ja onnistumisesta kulttuurista monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin 

edistämisessä sen avulla

Kuviosta 20 käy ilmi, että perusopetuksessa mahdollisuutta sekä kielitietoisuuteen 
että monikulttuurisuuteen liittyvään henkilöstön täydennyskoulutukseen pidetään 
keskimäärin melko tarpeellisena. Yli sadan oppilaan järjestäjät arvioivat täydennys-
koulutustarpeen selvästi suuremmaksi kuin muut (erittäin tarpeelliseksi). Kulttuurista 
monimuotoisuutta tukevaa ilmapiiriä on näillä koulutuksilla järjestäjien mielestä 
onnistuttu edistämään keskimäärin kuitenkin vain tyydyttävästi, 51–100 oppijan 
järjestäjien mielestä heikoiten. Opettajat sen sijaan arvioivat molempien koulutusten 
tarpeellisuuden vähäisemmäksi ja niiden avulla onnistumisen hieman heikommaksi 
kuin järjestäjät keskimäärin. Liitekuvioista 10 ja 11 käyvät ilmi erikseen sekä kieli-
tietoisuuteen että kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta 
koskevat arviot.
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Kysymykseen vastanneista lukiokoulutuksen järjestäjistä (n = 67) 75 prosenttia 
ilmoittaa, että niiden henkilöstölle on tarjolla kielitietoisuuteen liittyvää täydennys-
koulutusta, ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen täydennyskoulutusta tarjoaa noin 
79 prosenttia järjestäjistä. Kaikilla niillä, joilla täydennyskoulutusta ei ole tarjolla 
tai jotka eivät asiaa tunne, on enintään 50 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa, 
useimmiten enintään kymmenen. Lukion opettajien (n = 187) oman arvion mukaan 
kielitietoisuuteen liittyvään koulutukseen on mahdollisuus 48 prosentilla ja kulttuu-
riseen monimuotoisuuteen liittyvään koulutukseen 58 prosentilla. Huomattavaa on, 
että molempiin kysymyksiin noin kolmasosa opettajista vastasi, ettei tunne asiaa.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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kuvio 21. Lukiokoulutuksen järjestäjien näkemys henkilöstön täydennyskoulutusmahdolli-

suuden tarpeellisuudesta ja onnistumisesta kulttuurista monimuotoisuutta tukevan ilmapiirin 

edistämisessä sen avulla

Kuviosta 21 ilmenee, että täydennyskoulutusta pidetään lukiossa keskimäärin vain 
melko tarpeellisena. Vähiten tarvetta täydennyskoulutukselle on järjestäjillä, joilla 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on vain enintään kymmenen. Koulutuksilla on 
onnistuttu edistämään kulttuurista monimuotoisuutta tukevaa ilmapiiriä pääasiassa 
hyvin, mutta enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestä-
jien mukaan vain tyydyttävästi. Myös opettajat arvioivat koulutukset vain melko 
tarpeellisiksi, mikä arvio on kaikkien koulutusasteiden opettajista alhaisin, ja heidän 
mukaansa koulutuksilla on onnistuttu edistämään kulttuurista monimuotoisuutta 
tukevaa ilmapiiriä vain tyydyttävästi. Liitekuvioista 10 ja 11 käyvät ilmi erikseen sekä 
kielitietoisuuteen että kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää täydennyskoulu-
tusta koskevat arviot.
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Ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden kielitietoisuuteen liittyvään 
täydennyskoulutukseen tarjoaa kyselyyn vastanneista järjestäjistä (n = 64) 86 prosenttia. 
Kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyviin taitoihin liittyvään täydennyskoulutuk-
seen tarjoaa mahdollisuuden jopa 94 prosenttia järjestäjistä. Vastausten perusteella 
ammatillisessa peruskoulutuksessa henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta 
kaikista koulutusasteista selvästi eniten. Kyselyyn vastanneet opettajat (n = 426) ar-
vioivat tilanteen kuitenkin toisin. Heidän arvionsa on hyvin samanlainen kuin lukion 
opettajien: kielitietoisuuteen liittyvään koulutukseen on mahdollisuus 48 prosentilla 
ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvään koulutukseen 54 prosentilla. Noin 
neljäsosa ei tunne asiaa.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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kuvio 22. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien näkemys henkilöstön täydennyskou-

lutusmahdollisuuden tarpeellisuudesta ja onnistumisesta kulttuurista monimuotoisuutta 

tukevan ilmapiirin edistämisessä sen avulla

Ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuus henkilöstön täydennyskoulutuk-
seen arvioidaan erittäin tarpeellisiksi, mutta poikkeuksena ovat enintään kymmenen 
maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjät, jotka näkevät koulutuksen vain 
melko tarpeellisena. Myös onnistuminen täydennyskoulutuksen avulla nähdään 
näissä ryhmissä eri tavoin: ne joilla on vain enintään kymmenen maahanmuuttaja-
taustaista opiskelijaa, katsovat onnistuneensa henkilöstön täydennyskoulutuksen 
avulla luomaan kulttuurista monimuotoisuutta tukevaa ilmapiiriä vain tyydyttävästi, 
kun muut katsovat onnistumisensa hyväksi. (Kuvio 22) Liitekuvioista 10 ja 11 käyvät 
ilmi erikseen sekä kielitietoisuuteen että kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvää 
täydennyskoulutusta koskevat arviot.
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Arviointikäynneillä useat eri koulutusasteiden järjestäjien edustajat totesivat, että 
talouden tasapainottamisohjelmat ovat viime vuosina heikentäneet henkilöstön 
täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Kuntien oman rahoituksen lisäksi koulutusta 
on järjestetty myös hankerahoituksella ja alueellisella yhteistyöllä. Haastateltujen 
opettajien mukaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua täydennyskoulutuksiin 
rajoittaa erityisesti se, että järjestäjä ei maksa sijaisen palkkaa koulutuksen ajaksi. 
Monet koulutukset ovat kohtalaisen edullisia, mutta sijaiskustannukset tulevat es-
teeksi osallistumista harkitsevalle. Päinvastoin kuin kyselytulosten mukaan opettajat 
pitivät monikulttuurisuuteen ja kielitietoisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta 
erittäin tärkeänä ja sitä toivottiin lisää. Haastatteluihin tosin osallistuivat pääasiassa 
maahanmuuttajataustaisia paljon opettavat ja asiasta innostuneet opettajat. Tätä 
taustaa vasten on ymmärrettävää, että he pitivät erittäin tärkeänä myös sitä, että 
koko oppilaitosyhteisö osallistuisi koulutuksiin.

Päätelmiä

Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevät mahdollisuutensa osallistua täyden-
nyskoulutukseen selvästi heikompina kuin järjestäjät. Suurin este koulutuksiin 
osallistumiselle on opettajien mukaan se, ettei järjestäjä maksa sijaisen palkkaa 
koulutuksen ajaksi. Toisaalta tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen 
liittyvään täydennyskoulutuksen näyttää kyselyn mukaan olevan voimakkaasti 
sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrään: koulutusta ei nähdä 
tarpeelliseksi vielä siinä vaiheessa, kun heitä on vähän, mutta kun maahanmuut-
tajataustaisten oppijoiden määrä kasvaa, myös tarve molempiin koulutuksiin 
kasvaa selvästi. Näin on kaikilla koulutusasteilla. Nyt koulutuksiin hakeutuvat 
pääasiassa ne henkilöt, joita asia kiinnostaa, joten koulutuksissa saadut ajatukset, 
toimintamallit ja muiden toimijoiden hyvät käytänteet juurtuvat hitaasti.
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7  
Maahanmuuttajataustaisten 

oppijoiden muu oppimisen tuki 

Maire antikainen, Heini Paavola, Tuula Pirinen,  
Mika salonen, Minna Tiusanen ja sirkka Wiman

Perusopetuslain mukaan (24.6.2010/642, 30 §) sekä esi- että perusopetukseen 
osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, 
oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen 
ilmetessä. Oppijan kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja 
erityinen tuki. Perusopetuslaissa (24.6.2010/642, 16 § ja 13.6.2003/477, 31 §) säädettyjä 
tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja 
avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tukimuotoja voi käyttää kaikilla tuen ta-
soilla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppijan saaman tuen 
tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. 
Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. 
Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppi-
misvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä. (Perusopetuslaki 
24.6.2010/642; Opetushallitus 2014g.)

Yleinen tuki on osa kaikkea kasvatusta ja opetusta ja sen perustana on koko ope-
tusryhmän voimavarojen ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen hyödyntäminen. 
Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimak-
kaampaa ja yksilöllisempää tukemista, joka perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja 
oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Jos tehostettu 
tuki ei riitä, oppilaalle tehdään erityistä tukea koskeva hallintopäätös ja laaditaan 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on 
käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen 
antaminen. (Opetushallitus 2015a.)

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan esiopetuksessa tulee ottaa huomioon lasten 
vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet (Opetushallitus 2014g), ja 
perusopetuksessa maahanmuuttajille tulee kieltenopetuksen ohella antaa tukea myös 
muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi 
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(Opetushallitus 2004a). Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa huomiota tulee 
kiinnittää myös siihen, että oppijat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan 
erilaisia (Opetushallitus 2009).

Lukion opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2003) velvoittaa jokaisen 
opettajan ohjaamaan opiskelijoita opettamansa oppiaineen opiskelussa. Maahanmuut-
tajien tulee saada tarvitsemaansa tukea niin, että he selviytyvät lukio-opinnoistaan 
edellytyksiään vastaavalla tavalla, ja heitä on jo lukio-opintojen alussa informoitava 
muun muassa tukijärjestelyistä (Opetushallitus 2003). 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on perustutkintojen perusteiden 
mukaan oikeus saada opiskelussa tarvitsemiaan tukipalveluita. Opinto-ohjauksen 
tehtävänä on edistää myös etnistä tasa-arvoa sekä lisätä opiskelijoiden hyvinvointia. 
Maahanmuuttajien opetuksessa otetaan tarvittaessa huomioon maahanmuuton syy, 
maassaoloaika sekä kehittyvä suomen kielen taito, ja heitä tulee tukea etenkin kielten 
opinnoissa ja erityisin opetusjärjestelyin (Opetushallitus 2014e).

7.1 opiskelun sujuvuus

Tässä arvioinnissa eri koulutusasteiden opettajat ottivat kantaa väitteeseen opiskelu 
on helppoa maahanmuuttajataustaisille oppijoille. Väite pitää jokseenkin paikkansa 
vain esiopetuksen vastaajien mielestä, kun taas perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja 
ammatillisen peruskoulutuksen vastaajien mielestä se ei juurikaan pidä paikkaansa.

Myös toisen asteen maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saivat arvioida, kuinka 
hyvin heidän mielestään pitää paikkansa väite opiskelu on useimmiten helppoa. Sekä 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden että lukiolaisten mukaan väite pitää 
jokseenkin paikkansa, enemmän kuitenkin ammatillisen peruskoulutuksen opiske-
lijoiden kuin lukiolaisten mielestä. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan lukion opiskelijoiden usko koulutukseen ja jat-
kokoulutushaaveet voivat kuitenkin toimia heille kannustimena läpi lukion, vaikka 
opinnot olisivatkin osoittautuneet odotettua vaikeammiksi. Varsinkin jos kotona 
usko koulutukseen on vahva, myös nuorten usko omaan menestykseen on vahva. 
(Kilpi 2010; Kyntölä 2011.)

Opiskelijoilta tiedusteltiin erikseen myös sitä, keneltä he saavat apua kotitehtävien 
tekemiseen. Vaihtoehtoina olivat vanhemmat/huoltajat, sisarukset, kaverit/ystävät, 
mahdolliset tukihenkilöt, opettajat ja joku muu. Jokaisessa alakohdassa kysyttiin lisäksi, 
kuinka tärkeää kyseisen henkilön apu opiskelijalle on tai olisi ja kuinka paljon opiskelija 
on tältä apua saanut. Kysymykseen vastasi vain noin puolet molempien koulutusas-
teiden kyselyyn osallistuneista opiskelijoista: 121 ammatillisen peruskoulutuksen ja 
48 lukion opiskelijaa.
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lukio ammatillinen 

kuvio 23. Toisen asteen opiskelijoiden saama apu kotitehtävien tekemiseen

Kuviosta 23 ilmenee, että lukiossa maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavat apua 
kotitehtävien tekemiseen kaikkein eniten kavereiltaan ja ystäviltään (89 % vastaajis-
ta). Paljon apua saadaan myös vanhemmilta/huoltajilta (83 %), opettajilta (70 %) ja 
sisaruksilta (63 %). Sen sijaan mahdollisilta tukihenkilöiltä apua saa vain neljännes 
ja muilta sukulaisilta vain viidennes lukiolaisista. 

Lukiolaiset arvioivat vain opettajilta saamansa avun erittäin tärkeäksi, ja heiltä opis-
kelijat ilmoittavatkin saavansa apua hyvin usein sitä tarvitessaan. Vanhemmilta/
huoltajilta, sisaruksilta, kavereilta/ystäviltä ja tukihenkilöiltä saatavaa apua pidetään 
melko tärkeänä, ja sitä opiskelijat kokevat saavansa usein, lukuun ottamatta tukihen-
kilöitä, joilta tukea saadaan vain harvoin. Muilta sukulaisilta saatavaa apua ei pidetä 
kovin tärkeänä, ja sitä saadaankin vain harvoin.

Myös ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat (kuvio 23) saavat eniten apua 
kotitehtävien tekemiseen kavereiltaan ja ystäviltään (80 %), mutta seuraavaksi eniten 
apua he saavat opettajilta (72 %). Verrattuna lukiolaisiin ammatillisen peruskoulutuk-
sen opiskelijat saavat paljon vähemmän apua vanhemmiltaan/huoltajiltaan (48 %) ja 
sisaruksiltaan (41 %), mutta muilta sukulaisilta (37 %) ja mahdollisilta tukihenkilöiltä 
(35 %) taas jonkin verran enemmän. Avovastauksissa 30 opiskelijaa kertoo saavansa 
apua joltain muuta henkilöltä, ja useimmiten tämä on oma puoliso, harvemmin omat 
lapset, isovanhemmat tai pappi. Tämä viittaa siihen, että toisen asteen vastaajissa on 
ollut mukana myös aikuisopiskelijoita.
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Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat eivät arvioi kenenkään apua erittäin tär-
keäksi. Kaikkien muiden mainittujen tahojen apua pidetään melko tärkeänä, mutta 
muiden sukulaisten apua ei kovinkaan tärkeänä. Kun kaikilta muilta saadaan apua 
usein, muilta sukulaisilta ja tukihenkilöiltä sitä saadaan vain harvoin. Toisaalta avo-
vastauksissa tuotiin esille se, että kotitehtävät tehdään yleensä itsenäisesti ilman apua.

Eniten apua kotitehtävien tekemiseen toisen asteen maahanmuuttajataustaiset 
opiskelijat niin lukiossa kuin ammatillisessa peruskoulutuksessa saavat ystäviltään ja 
kavereiltaan. Kysymyksessä ei eroteltu, saadaanko apua maahanmuuttajataustaisilta 
vai suomalalaisilta ystäviltä, mutta avovastaukset antavat viitteitä siitä, että apua on 
saadaan molemmilta:

”Koulussa on muitakin turkkia puhuvia opiskelijoita, joiden kanssa voi vaihtaa 
kuulumisia ja ylemmillä luokilla olevilta voi kysyä neuvoa käytännön asioissa. 
Helppo lähestyä kun on yhteinen kieli.”

”Maailman parhaalta kaverilta, Sadulta :D <3”

Päätelmiä

Opiskelijat pitävät opettajilta saatavaa apua tärkeimpänä ja kertovat saavansa 
sitä usein – lukiolaiset hieman useammin kuin ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijat – mutta eivät kuitenkaan aina tarvitessaan. Jos oletetaan, että tähän 
kyselyyn ovat vastanneet pääasiassa kieltä parhaiten osaavat, tuen tarve lienee 
todellisuudessa suurempi. Opiskelijat kokevat saavansa eniten apua kavereiltaan 
ja ystäviltään, jotka jakavat saman kokemusmaailman.

Selkein ero lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden vastauk-
sissa on arvio vanhempien/huoltajien avusta kotitehtävien tekemisessä. Luki-
on opiskelijoista 83 prosenttia saa tarvittaessa apua vanhemmiltaan, kun taas 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista näin on vain alle puolella (48 %). 
Tähän voi vaikuttaa lukio-opiskelijoiden huoltajien oma koulutustaso (ks. esim. 
Kilpi-Jakonen 2012).
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7.2 opiskelun ja oppimisen haasteet

Kuten raportin luvussa 2.3 todettiin, maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevien 
tutkimusten mukaan heidän mahdollisuutensa saada opinnoissa tarvitsemaansa tukea 
vaihtelevat ja integroituminen kantaväestön kanssa samoihin opetusryhmiin on myös 
toisinaan haasteellista (ks. esim. Alitolppa-Niitamo, 2004; Kilpi 2010; Tarnanen ym. 
2013). Tässä arvioinnissa haluttiin siksi selvittää tarkemmin maahanmuuttajataus-
taisten oppijoiden opiskelun ja oppimisen haasteita.

Maahanmuuttajien lasten koulumenestys on selvitysten mukaan (Kuusela ym. 
2008; Teräs ja Kilpi-Jakonen 2013; Harju-Luukkainen ym. 2014) yleisesti heikompaa 
kuin valtaväestön, vaikka eri maahanmuuttajaryhmien välillä eroja onkin. Heikoin 
menestys on EU:n ulkopuolelta tulevilla ensimmäisen polven maahanmuuttajataus-
taisilla nuorilla. Koulunkäynnissä heijastuvat muuttoon liittyvät stressitekijät, kuten 
esimerkiksi pakolaisuus, perheen hajoaminen tai vanhempien ja lasten eritahtinen 
kotoutuminen. Esimerkiksi Suikkasen (2010) selvityksen mukaan Suomeen saapu-
neista pakolais- ja turvapaikanhakijalapsista ja -nuorista lähes kolmasosa (28–32 %) 
on vaikeasti traumatisoituneita tai havaittavasti oireilevia. Näillä lapsilla on usein 
erityisen suuri tarve psykososiaaliseen tukeen ja ohjaukseen arkielämään liittyvissä 
asioissa. Myös vähemmistöjen kohtaamat ennakkoluulot, syrjintä tai rasismi sekä uuden 
koulukielen oppiminen luovat omanlaisiaan haasteita. Suomessa myös vanhempien 
sosioekonominen asema on havaittu tärkeäksi ryhmien koulutuseroja selittäväksi 
tekijäksi. (Kairamo 2013; Teräs ja Kilpi-Jakonen 2013.)

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelun ja oppimisen haasteisiin vastaami-
sessa on syytä huomioida myös tuore Oppilas - ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013, 9 
§). Sen mukaan jokaisella oppijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, 
jota opetukseen tai koulutukseen osallistuminen edellyttää. Sillä tarkoitetaan opis-
kelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa 
oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa on sekä perusopetuslaissa tarkoitettu oppilas-
huolto että lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 
opiskelijahuolto. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, 
arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuun-
nitelma, jonka tulee sisältää muun muassa suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. (L 1287/2013, 3 § ja 13 §.)

7.2.1 opiskelua vaikeuttavia syitä

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä opettajat vastasivat 
kysymykseen, ovatko he havainneet maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön 
kuuluvien oppijoiden välillä eroja seuraavissa opiskelua vaikeuttavissa syissä:
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 � asenne- ja motivaatio-ongelmat 
 � opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat 
 � ristiriitaiset sosiaaliset odotukset 
 � (koulu)kiusaaminen 
 � huoltajien heikko taloudellinen tilanne 
 � huoltajien välinpitämättömyys
 � huoltajien kouluttamattomuus

Esiopetuksessa puolet kysymykseen vastanneista järjestäjistä on sitä mieltä, että 
maahanmuuttajataustaisilla lapsilla korostuvat ainoastaan opetus- ja opiskelukult-
tuuriin liittyvät sopeutumisongelmat hieman kantaväestöä enemmän. Kaikki yli 
sadan oppijan esiopetuksen järjestäjät (n = 4) ovat tätä mieltä. Sekä järjestäjien että 
opettajien mukaan lasten yksilölliset tarpeet opetuskulttuuriin sopeutumisessa on 
kuitenkin onnistuttu ottamaan hyvin huomioon. Ainoastaan 51–100 maahanmuut-
tajataustaisen lapsen järjestäjät arvioivat onnistumisensa siinä vain tyydyttäväksi. 
Avovastauksissa hyvinä käytänteinä mainitaan omakielisen kulttuuritulkin käyttö 
huoltajatapaamisissa, vertaistukiryhmätoiminta sekä monipuolisten oppimistilan-
teiden järjestäminen.

Opettajille kyselyn lopussa esitetyt väittämät maahanmuuttajataustaiset oppijat ovat 
yleensä hyvin motivoituneita oppimaan ja maahanmuuttajataustaisia oppijoita ei kiusata 
pitävät heidän mielestään jokseenkin paikkansa.

Perusopetuksessa eroja maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppijoiden koh-
dalla ei juuri tunnisteta. Jos maahanmuuttajataustaisia oppilaita on enemmän kuin 
kymmenen, järjestäjien mielestä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla 
korostuvat opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat sekä ristiriitaiset 
sosiaaliset odotukset. Molemmat havainnot ovat sitä yleisempiä, mitä enemmän maa-
hanmuuttajataustaisia oppilaita järjestäjällä on. Opettajista runsas puolet on samaa 
mieltä opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvistä sopeutumisongelmista. Näihin on-
gelmiin liittyviin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin on sekä järjestäjien että opettajien 
mielestä kuitenkin pystytty vastaamaan hyvin. 

Opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvistä sopeutumisongelmista mainitaan avovas-
tauksissa esimerkkeinä opiskelustrategiat ja itsearviointi sekä se, että joidenkin maa-
hanmuuttajaperheiden on vaikea hyväksyä lapsen erityistarpeita ja oppimisvaikeuksia. 
Toisaalta mainitaan, että ongelmat riippuvat lapsen taustaan liittyvistä tekijöistä. 
Hyviksi käytänteiksi myös perusopetuksessa on koettu omakielisen kulttuuritulkin 
käyttö huoltajatapaamisissa, omakieliset vertaistukiryhmät ja pedagogiset kahvilat 
huoltajille. Ristiriitaisten sosiaalisten odotusten kohdalla mainitaan muun muassa 
tarve lisätä naisten ja tyttöjen integraatiomahdollisuuksia yhteiskuntaan ja lieventää 
heihin liittyviä sosiaalista toimintaa koskevia rajoituksia (vrt. miesten ja poikien 
mahdollisuudet esimerkiksi urheiluharrastusten kautta tavata kantaväestöä koulun 
ulkopuolella).



137

Opetuksen järjestäjien avovastauksissa mainitaan useaan kertaan huoltajien vähäinen 
tieto Suomen koulutusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta sekä heikko kielitaito, joiden 
kautta voi saada kuvan välinpitämättömyydestä. Niissä todetaan myös, että useiden 
vanhempien kulttuuriin ei kuulu lähestyä opettajaa ja siksi he pysyttelevät taustalla. 
Kyse ei siten ole välinpitämättömyydestä vaan vanhempien näkemys- ja kokemuseroista 
kouluun liittyvien asioiden hoitamisessa. Selkeinä kehittämisajatuksina mainitaan, 
että maahanmuuttajataustaisia vanhempia pitää saada vanhempainneuvostoihin ja 
muihin koulua kehittäviin elimiin.

Avovastausten ja haastattelujen mukaan opiskeluun liittyvien vaikeuksien taustalla 
voivat myös olla huoltajien erilaiset rangaistuskäytännöt ja ruumiillinen rangaistus, 
vanhempien ongelmat Suomeen kotoutumisessa sekä väkivalta tai sen uhka koto-
na. Oppijoille haasteita luovat myös perheen useat muutot ja pääkaupunkiseudulla 
uutena ilmiönä huoltajien pendelöinti lähialueilla sekä toisaalta huoltajien ylisuuret 
odotukset lapsen oppimista ja opiskelua kohtaan:

”epärealistiset käsitykset tiettyyn korkeakouluammattiin pääsemiseksi, esim. 
lääkäriksi kun osaa lukea ja kirjoittaa hieman”

Opettajille kyselyn lopussa esitetyt väittämät maahanmuuttajataustaiset oppijat ovat 
yleensä hyvin motivoituneita oppimaan ja maahanmuuttajataustaisia oppijoita ei kiusata 
pitävät heidän mielestään jokseenkin paikkansa. Kiusaamisen osalta avovastauksissa 
nousee esiin toisaalta se, että kiusaaminen ei liity maahanmuuttajuuteen, ja toisaalta 
se, että myös maahanmuuttajat kiusaavat. Kehittämisajatuksena mainitaan, että 
olisi tärkeää esimerkiksi kummiluokkasysteemillä saada pienemmätkin oppilaat 
tutustumaan isompiin eri kulttuurien edustajiin ja päinvastoin, jotta ”sekoitettaisiin 
pakkaa, jotta oppilaat tulisivat toisilleen tutummiksi”. Myös KiVa-koulun käytänteet 
mainitaan hyvänä apuna.

Lukiossa suurin osa sekä koulutuksen järjestäjistä että opettajista on yhtä mieltä 
siitä, että eroja opiskeluvaikeuksien taustalla olevissa ongelmissa ei maahanmuutta-
jataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien opiskelijoiden välillä ole. Pieni enemmistö 
opettajista (52 %) ja puolet yli sadan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjistä 
(n = 3) ovat kuitenkin sitä mieltä, että opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumis-
ongelmat korostuvat maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla hieman kantaväestöä 
enemmän. Yli kymmenen opiskelijan järjestäjät näkevät lisäksi opiskeluvaikeuksien 
taustalla ristiriitaisia sosiaalisia odotuksia. Molempien haasteiden osalta opiskelijoi-
den yksilöllisiin tarpeisiin on järjestäjien mielestä kyetty vastaamaan hyvin, mutta 
opettajien mielestä vain tyydyttävästi. 

Sekä järjestäjien että opettajien avovastauksissa opiskeluun liittyvien vaikeuksien 
taustalla nähdään huoltajien heikko suomalaisen koulujärjestelmän tuntemus sekä 
kielitaidon/kulttuuritaidon/atk-taitojen puute ja näistä aiheutuvat kommunikaation 
ja ymmärtämisen ongelmat. Puutteellisen kielitaidon vuoksi huoltajat eivät tule 
tilaisuuksiin ja heitä on vaikea tavoittaa myös Wilman kautta.
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Koulukiusaamisen vaikutusta koskevaan kysymykseen järjestäjistä noin 14 prosenttia 
ja opettajista lähes 22 prosenttia vastaa ”emme tunne asiaa”. Kun opettajille kyselyn 
lopussa esitetty väittämä maahanmuuttajataustaisia oppijoita ei kiusata pitää opettajien 
mielestä jokseenkin paikkansa, vaikuttaa siltä, että opettajat eivät juurikaan havaitse 
kiusaamista oppilaitoksissaan tai oppitunneillaan. Lisäksi ne järjestäjät ja opettajat, 
joiden mielestä maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppijoiden välillä on eroa 
tässä suhteessa, ovat sitä mieltä, että kiusaaminen aiheuttaa vähemmän opiskeluvai-
keuksia maahanmuuttajataustaisille kuin kantaväestöön kuuluville oppijoille. Myös 
väittämä maahanmuuttajataustaiset oppijat ovat yleensä hyvin motivoituneita oppimaan 
pitää opettajien mielestä jokseenkin paikkansa. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä järjestäjien että opettajien enemmistö on 
sitä mieltä, että opiskelua vaikeuttavat ongelmat poikkeavat maahanmuuttajataus-
taisten ja kantaväestön opiskelijoiden välillä ainoastaan niin, että opetus- ja opiske-
lukulttuuriin liittyviä sopeutumisongelmia nähdään useammin maahanmuuttajataus-
taisten kuin kantaväestön kohdalla. Avovastauksissa mainitaan muun muassa, että 
varsinkin aikuiskoulutuksessa17 odotetaan autoritäärisempää opetusta, sopimuksista 
ei pidetä kiinni vaan opettaja joutuu järjestämään useita ylimääräisiä suoritus- tai 
tapaamiskertoja ja että muslimien rukoushetkiä ei voida järjestää. Näihin haasteisiin 
on – lukiokoulutuksen tavoin – järjestäjien mielestä onnistuttu vastaamaan hyvin, 
mutta opettajien mielestä vain tyydyttävästi.

Myös ammatillisessa peruskoulutuksessa ristiriitaisten sosiaalisten odotusten raportoi-
daan vaikeuttavan opiskelua sitä enemmän mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita järjestäjällä on: yli sadan oppijan järjestäjistä lähes 67 prosenttia on sitä 
mieltä, että niitä voi löytyä opiskeluvaikeuksien taustalta, ja opettajista samaa mieltä 
on enemmistö (45 %), koska vajaa viidennes ilmoittaa, ettei tunne asiaa. Avovastauk-
sissa esimerkkinä mainitaan, että joistakin kulttuureista tulevien miesten on vaikea 
hyväksyä naista opettajana/työpaikkaohjaajana tai ylipäätään antamassa ohjeita ja 
määräyksiä.

Suurin osa opettajista ja järjestäjistä vastaa kielteisesti tai ei tunne asiaa, kun kysymys 
on, voisivatko huoltajien taloudellinen tilanne, välinpitämättömyys tai koulutausta olla 
opiskelijoiden opiskeluvaikeuksien taustalla. Avovastauksissa ongelmia katsotaan 
kuitenkin aiheutuvan, jos huoltajien kielitaito, erilaisten sähköisten järjestelmien 
käyttötaito ja tietämys suomalaisesta koulujärjestelmästä ovat heikkoja. Huoltajat 
eivät välttämättä tiedä, mihin opiskelijan ammatillinen perustutkinto pätevöittää, 
eivätkä he aina ymmärrä esimerkiksi sitä, että nivelvaiheen koulutuspaikka ei takaa 
jatkokoulutuspaikkaa.

Opettajien vastauksista erottuvat näkemykset asenne- ja motivaatio-ongelmien sekä 
koulukiusaamisen vaikutuksiin: lähes puolet opettajista (46 %) on sitä mieltä, että 
asenne- ja motivaatio-ongelmat vaikuttavat maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 

17 Tämä viittaa siihen, että kaikki vastaajat eivät ole vastanneet ohjeistuksen mukaan. Aikuiskoulutus kun 
ei kuulunut arvioinnin kohteisiin.
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opiskeluvaikeuksiin vähemmän kuin kantaväestöllä, mikä mainitaan myös useissa 
avovastauksissa. Ne 13 prosenttia opettajista, jotka katsovat kiusaamisen vaikutuk-
sessa olevan eroa, ovat lukion opettajien kanssa samaa mieltä siitä, että kiusaaminen 
vaikeuttaa maahanmuuttajien opiskelua vähemmän kuin kantaväestön. Opettajille 
kyselyn lopussa esitetyt väittämät maahanmuuttajataustaisia oppijoita ei kiusata ja 
maahanmuuttajataustaiset oppijat ovat yleensä hyvin motivoituneita oppimaan pitävätkin 
heidän mielestään jokseenkin paikkansa.

Opiskelijakyselyssä maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ottivat kantaa tätä teemaa 
koskeviin seuraaviin väitteisiin: 

 � opiskelu on mukavaa
 � minua ei ole kiusattu
 � vanhempani/huoltajani pitävät opiskeluani tärkeänä
 � taloudelliset ongelmat eivät haittaa opiskeluani

Lukiolaisten mielestä väite vanhempani/huoltajani pitävät opiskeluani tärkeänä pitää 
täysin paikkansa, kun taas väitteet opiskelu on mukavaa, taloudelliset ongelmat eivät 
haittaa opiskeluani sekä minua ei ole kiusattu pitävät jokseenkin paikkansa. 

Tulokset tukevat aiempia tutkimuksia, joiden mukaan maahanmuuttajavanhemmat 
arvostavat erityisesti lukiokoulutusta. Suomessa on havaittu viitteitä jopa siitä, että 
ammatillista koulutusta karsastettaisiin maahanmuuttajataustaisissa perheissä. 
Vanhempien odotukset on katsottu myös osittain epärealistiseksi, mikäli nuori on 
saapunut Suomeen vasta teini-iässä, jolloin lukio-opintoihin tarvittavan kielitaidon 
hankkiminen voi olla kovan työn takana. (Leinonen 2013; Kilpi 2010.) Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan 
maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat vanhempien asettavan heille suorastaan 
paineita: kaksi kolmasosaa pojista ja puolet tytöistä kokee, että vanhemmat odottavat 
heiltä koulun suhteen liian paljon. Peruskoulua käyvistä vastaajista lähes 90 prosent-
tia kertoo vanhempien toivovan, että nuori jatkaa lukioon. (Wikström, Haikkola & 
Laatikainen [toim.] 2014.)

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden vastaukset poikkeavat jonkin verran 
lukiolaisten vastauksista: heidän mielestään väitteet opiskelu on mukavaa ja vanhem-
pani/huoltajani pitävät opiskeluani tärkeänä pitävät täysin paikkansa, kun taas väitteet 
minua ei ole kiusattu ja taloudelliset ongelmat eivät haittaa opiskeluani pitävät jokseenkin 
paikkansa. Avovastauksista käy ilmi, että opiskelijat kokevat tulleensa kohdelluiksi 
epäoikeudenmukaisesti etnisen alkuperänsä vuoksi niin opettajien kuin kantaväestön 
opiskelijoiden taholta. Puuttumattomuus kiusaamiseen tai ryhmästä pois sulkeminen 
ovat passiivisempia kiusaamisen muotoja.

”maamahmuuttajien kohtelu on eritäin huono pitää parantaa”
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”Opettajat eivät tehnyt mitään, estämän minun ja vielä toisen ulkomaalaisen 
oppilaan kanssa ryhmästä syrjimista, Sulkeminen ryhmästä me kärsimme koko 
opintojen aikaa, kun suomalaiset eivät puhuneet meille ja teeskentelevät, että 
meitä ei ole. Oikeastan, me emme jopa ymmärtäneet tätä, luulimme, että se on 
suomalaisten ominaispiire, ennen, kun jo toisen vuoden lopussa tutustuimme eri 
kurssin suomalaisten oppilaiden kanssa, joiden käyttötavat olivat todella erilaiset, 
me ystävystyimme ja kieliongelmia ei ilmestynnyt.”

Taloudellisten ongelmien vaikutuksesta opiskeluun ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoilla on kuitenkin jonkin verran erimielisyyttä, mikä näkyy sekä vastausten 
sisäisessä vaihtelussa että avovastauksissa, joista osassa taloudellisten ongelmien 
kerrotaan selvästi häiritsevän opiskelua ja osassa taas nähdään hyvin myönteisessä 
valossa suomalaisen yhteiskunnan taloudellinen tuki sekä opiskelulle että koulutus-
järjestelmälle:

”minulla on taloudellinen on tärkeä 210euroa/kk tämä opinto tuki ei riittää minulle. 
Minä johduin tehdä työtä niin hullua !! että olen niin väsynyt joka päivää. Se on 
haittaa oppiminen ja perheen suhteet.”

”Opintoja vaikeuttaa myös se, että miltei jokaisessa kotitehtävässä ym tarvitaan 
tietokonetta, jossa vähintään 2009 päivitetty Microsoft Office -ohjelmisto. Talouteni 
kotikoneeni on sen verran huonossa kunnossa, että joudun tekemään koulutehtäviä 
kirjastossa, mutta treenien ym muiden takia se ei aina onnistu ja joudun uhraamaan 
liikaa aikaa tähän.”

”Asiat eivät voisi olla paremmin koska minulla on ruokaa jääkaapissa katto pään 
päällä ja todistus kädessä mikä tekee minut rikkaammaksi kun 75% ihmisistä 
maanpäällä.”

”Opintomaterialit oli helppo saada. Kirjat olivat kaupungin kirjastossa tai niista 
voi vapaasti kopioda maksutta opiston koneella tarpelliset sivut.”

”…ilmainen ruokailu, joustava aikataulu, oppikirjoihin ei mene paljon rahaa sillä 
kirjoja ei eritysemmin tarvita…”

7.2.2 oppimista vaikeuttavien syiden tunnistaminen

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä opettajat arvioivat myös sitä, onko heidän 
mielestään maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä 
eroja, kun kyseessä ovat oppimista vaikeuttavat ongelmat. Enemmistö vastaajista 
kaikilla koulutusasteilla ilmoittaa, ettei eroja tarjottujen vaihtoehtojen (mielenter-
veyden ongelmat, elämäntilanteesta johtuvat traumat tai posttraumaattiset ongelmat, 
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varhaislapsuuden laiminlyönnit ja päihteiden käyttö18) suhteen ole tai ettei vastaaja 
tunne asiaa. Muutamia tästä poikkeavia näkemyksiä esitellään alla koulutusastekoh-
taisessa tarkastelussa.

Tämän lisäksi vastaajat kertoivat myös, ottavatko he maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden oppimisvaikeuksien tunnistamisessa huomioon oppijan kieli- ja kult-
tuuritaustan ja/tai kotoutumisvaiheen, sekä arvioivat, kuinka tarpeellista ne on ottaa 
huomioon ja kuinka niiden avulla voidaan vastata maahanmuuttajataustaisten op-
pijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Esiopetuksessa enemmistö (65 %) yli kymmenen oppijan järjestäjistä (n = 23) ja vajaa 
kolmannes opettajista (n = 58) on sitä mieltä, että elämäntilanteesta johtuvat traumat 
tai posttraumaattiset ongelmat aiheuttavat maahanmuuttajataustaisille lapsille jonkin 
verran enemmän oppimisen vaikeuksia kuin kantaväestön lapsille. Myös arviointi-
käyntien keskusteluissa lasten traumaattisten kokemusten kerrottiin näkyvän arjessa 
jossain määrin. Kyselyn mukaan lasten traumoihin liittyviin tarpeisiin pystytään esi-
opetuksessa kuitenkin vastaamaan juuri ja juuri hyvin, opettajien mielestä kuitenkin 
jonkin verran paremmin kuin järjestäjien mielestä. 

Oppimisen vaikeuksia tunnistettaessa 94 prosenttia järjestäjistä (n = 69) ilmoittaa 
ottavansa huomioon lapsen kieli- ja kulttuuritaustan ja 83 prosenttia lapsen kotoutu-
misvaiheen. Sekä järjestäjien että opettajien mielestä lapsen kieli- ja kulttuuritaustan 
sekä kotoutumisvaiheen huomioon ottaminen oppimisen vaikeuksia tunnistettaessa 
on erittäin tärkeää. Molempien taustatekijöiden huomioon ottamisella lasten op-
pimisen vaikeuksiin liittyviin tarpeisiin onnistutaan vastaamaan hyvin, opettajien 
mielestä hieman paremmin kuin järjestäjien mielestä.

Myös perusopetuksessa kolmannes opettajista (n = 816) arvioi, että elämäntilanteesta 
johtuvat traumat tai posttraumaattiset ongelmat korostuvat maahanmuuttajataustaisilla 
oppijoilla jonkin verran enemmän kuin kantaväestön oppijoilla. Heidän samoin kuin 
yli sadan oppilaan järjestäjien mielestä oppilaiden traumoihin liittyviin tarpeisiin 
voidaan koulussa vastata vain tyydyttävästi, muiden mielestä hyvin.

Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa 90 prosenttia järjestäjistä ottaa huomioon op-
pijan kieli- ja kulttuuritaustan, 87 prosenttia myös kotoutumisvaiheen. Sekä opettajien 
että järjestäjien mielestä molemmat on oppimisen vaikeuksia tunnistettaessa erittäin 
tärkeää ottaa huomioon; ainoastaan 51–100 maahanmuuttajataustaisen oppilaan 
järjestäjien mielestä kieli- ja kulttuuritaustan huomioon ottaminen on vain melko 
tarpeellista. Näiden taustatekijöiden huomioon ottamisella oppilaiden oppimisen 
vaikeuksiin liittyviin tarpeisiin onnistutaan myös perusopetuksessa vastaamaan hyvin, 
erityisesti jos maahanmuuttajataustaisia oppijoita on enintään 50.

18 Kognitiivisia oppimisvaikeuksia koskeva kysymys oli jäänyt pois syötettäessä kyselyä Digiumiin, minkä 
vuoksi tässä luvussa ei puhuta varsinaisesti oppimisvaikeuksista.
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Arviointikäynneillä perusopetuksen edustajat pohtivat sitä, että varhainen tunnista-
minen on erityisen ongelmallista silloin, kun oppijalla ei ole suomen/ruotsin kielen 
taitoa. Oppilaiden kielitaitoon liittyvät ongelmat ja oppimisen vaikeudet kyetään 
kuitenkin järjestäjien mukaan erottamaan melko hyvin toisistaan muun muassa 
kolmiportaisen tuen ja muiden tukitoimien ja järjestelyjen avulla.

Lukiokoulutuksessa vain harvalukuiset järjestäjät ja opettajat ovat havainneet eroja 
kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen taustalla olevi-
en vaikeuksien välillä: heidän mielestään mielenterveyden häiriöt, varhaislapsuuden 
laiminlyönnit ja päihteiden käyttö korostuvat maahanmuuttajataustaisilla opiskeli-
joilla kantaväestöä vähemmän, päihteiden käyttö jopa selvästi vähemmän. Tulos on 
yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa (mm. Wikström ym. 2014), joiden 
mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten päihteiden käyttö on hyvin vähäistä.

Oppimisen vaikeuksia tunnistettaessa 82 prosenttia järjestäjistä ottaa huomioon 
opiskelijan kieli- ja kulttuuritaustan ja vain 58 prosenttia hänen kotoutumisvai-
heensa. Sekä järjestäjien että opettajien mielestä molemmat on melko tärkeää ottaa 
huomioon, mutta koulutusasteita vertailtaessa lukion järjestäjät ja opettajat näkevät 
nämä taustatekijät vähiten tärkeinä. Opettajista 59 prosenttia ei tunne opiskelijan 
kotoutumisvaiheen huomioon ottamista, ja kieli- ja kulttuuritaustan kohdallakin näin 
vastanneita heistä on lähes kolmannes. Siitä huolimatta sekä järjestäjät että opettajat 
arvioivat, että näiden taustatekijöiden huomioon ottamisella opiskelijoiden oppimisen 
vaikeuksiin liittyviin tarpeisiin onnistutaan vastaamaan hyvin.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa sekä opettajat (n = 420) että koulutuksen 
järjestäjät (n = 64) ovat havainneet, että maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla 
näyttäisi olevan enemmän elämäntilanteesta johtuvia traumoja tai posttraumaattisia 
ongelmia kuin kantaväestöön kuuluvilla oppijoilla. Havaintoja on sitä enemmän, mitä 
enemmän maahanmuuttajataustaisia oppijoita järjestäjällä on; yli sadan oppijan järjes-
täjistä jopa 90 prosenttia ilmoittaa ongelman korostuvan maahanmuuttajataustaisilla 
opiskelijoilla. Sekä opettajien että enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan järjestäjien mielestä opiskelijoiden traumoihin liittyviin tarpeisiin onnis-
tutaan vastaamaan vain tyydyttävästi, muiden mielestä hyvin. Ne järjestäjät, jotka 
ovat havainneet muitakin eroja, ovat lukion edustajien kanssa samaa mieltä siitä, että 
mielenterveyden häiriöitä, varhaislapsuuden laiminlyöntejä ja päihteiden käyttöä on 
maahanmuuttajataustaisilla vähemmän kuin kantaväestöllä.

Lähes 94 prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä ottaa huomioon 
opiskelijan kieli- ja kulttuuritaustan tunnistettaessa oppimisen vaikeuksia, mutta vain 
58 prosenttia ottaa siinä huomioon opiskelijan kotoutumisvaiheen. Opettajat pitävät 
molempien huomioon ottamista erittäin tärkeinä, mutta järjestäjien mielestä erittäin 
tärkeä on vain opiskelijan kieli- ja kulttuuritausta (ja kotoutumisvaihe on vain melko 
tärkeä). Molempien avulla opiskelijoiden oppimisen vaikeuksiin liittyviin tarpeisiin 
onnistutaan vastaamaan hyvin, opettajien mielestä hieman heikommin kuin järjestäjien.
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Päätelmiä

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien arvion mukaan kaikilla 
koulutusasteilla maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat 
jossain määrin opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Jos 
maahanmuuttajataustaisia oppilaita on perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 
enemmän kuin kymmenen, järjestäjien mukaan maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden opiskelua vaikeuttavat myös kulttuurisesti ristiriitaiset sosiaaliset 
odotukset. Oppijoiden näihin liittyviin yksilöllisiin tarpeisiin on kouluissa ja op-
pilaitoksissa kuitenkin pystytty vastaamaan pääasiassa hyvin. Kriittisimpiä ovat 
lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen opettajat, joiden mukaan 
oppijoiden tarpeita on voitu ottaa huomioon vain tyydyttävästi. Erilaiset sopeu-
tumisongelmat ja ristiriitaiset sosiaaliset odotukset voivat muodostua opiskelun 
kannalta haasteiksi erityisesti myöhään maahan tulleille nuorille, varsinkin jos 
heidän aikaisempi koulutuksensa on hyvin vähäinen tai puuttuu kokonaan.

Suurin osa niistä järjestäjistä, jotka vastasivat myös muiden tekijöiden vaikutta-
van opiskeluvaikeuksiin, arvioi, että maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla ope-
tukseen ja opiskeluun liittyvät asenne- ja motivaatio-ongelmat sekä huoltajien 
välinpitämättömyys vaikuttavat opiskelun vaikeuksien taustalla harvemmin kuin 
kantaväestöllä. Toisen asteen opiskelijoiden vastaukset tukevat näitä havainto-
ja: maahanmuuttajataustaiset opiskelijat arvioivat vanhempiensa arvostavan 
koulutusta erittäin paljon, lukiolaiset vielä selvästi enemmän kuin ammatillisen 
peruskoulutuksen opiskelijat. Tulosta maahanmuuttajaopiskelijoiden koulu-
myönteisyydestä vahvistavat muutkin kotimaiset tutkimukset (ks. Kilpi 2010; 
Wikström ym. 2014). 

Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa enemmistö opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjistä ottaa ensisijaisesti huomioon oppijan kieli- ja kulttuuritaustan, 
toissijaisesti oppijan kotoutumisvaiheen. Ero näiden välillä on suurempi toisella 
asteella kuin esi- ja perusopetuksessa. 

Arviointiaineiston mukaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden elämäntilan-
teesta johtuvat traumat tai posttraumaattiset ongelmat näkyvät ja korostuvat 
esiopetuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa. Sen sijaan mielentervey-
den häiriöitä, varhaislapsuuden laiminlyöntejä tai päihteiden käyttöä havaitaan 
maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla kaikilla koulutusasteilla vähemmän kuin 
kantaväestöllä.
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7.3 Henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat ja opiskelusuunnitelmat

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta tiedusteltiin, 
käyttävätkö ne/he seuraavia menettelytapoja, jotka koskevat maahanmuuttajataustai-
sen lapsen esiopetuksen suunnitelmaa, oppilaan oppimissuunnitelmaa tai opiskelijan 
opiskelusuunnitelmaa: 

 � suunnitelmaa päivitetään useammin kantaväestöön verrattuna
 � suunnitelman teossa hyödynnetään kotoutumissuunnitelmaa
 � suunnitelman teossa käytetään apuna tulkkia
 � suunnitelmaa tehdään yhteistyössä sosiaalityöntekijän, TE-toimiston virkailijan tai 

vastaavan kanssa

Esiopetuksessa lapselle voidaan laatia henkilökohtainen lapsen esiopetuksen oppimis-
suunnitelma, joka on kirjallinen pedagoginen asiakirja ja joka perustuu esiopetuksen 
hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan. Se on suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen 
etenemisestä ja esiopetuksessa tarvittavista järjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta 
tuesta. Suunnitelman laativat opettajat yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa, ja 
laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Suunnitelmasta huol-
taja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. (Opetushallitus 2010b.)

Suurin osa (69 %) kysymykseen vastanneista esiopetuksen järjestäjistä (n = 67) hyö-
dyntää tulkkia laatiessaan maahanmuuttajataustaisen lapsen oppimissuunnitelmaa. 
Mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia on, sitä enemmän tulkkeja käyte-
tään, ja kaikki yli 50 oppijan järjestäjät (n = 9) ilmoittavat käyttävänsä heidän apuaan 
oppimissuunnitelmien laadinnassa. Maahanmuuttajataustaisten lasten määrästä riip-
pumatta tulkkien apua myös kerrotaan tarvittavan annetuista vaihtoehdoista selvästi 
eniten, ja heidän apuaan hyödyntämällä lasten tarpeisiin onnistutaan vastaamaan 
parhaiten – yli sadan oppijan järjestäjien mielestä jopa erinomaisesti. Tarve tulkkien 
käyttöön nähdään sitä suurempana, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia 
on, ja jos maahanmuuttajataustaisia lapsia on enemmän kuin kymmenen, tulkkien 
käyttöä erittäin tarpeellisena.

Toiseksi eniten (37 %) esiopetuksen järjestäjät hyödyntävät ja ilmoittavat tarvitsevansa 
kotoutumissuunnitelmaa. Sen sijaan vain vajaa kolmannes järjestäjistä päivittää suun-
nitelmaa useammin kantaväestöön verrattuna, ja viranomaisyhteistyötä suunnitelman 
laadinnassa tekee vain viidennes, joten onnistumisesta niiden avulla on raportoinut 
vain muutama järjestäjä: niiden avulla lasten tarpeisiin on onnistuttu vastaamaan 
hyvin. Keskimäärin nämä menettelytavat on arvioitu melko tarpeellisiksi.

Esiopetuksen opettajat (n = 31) ovat vastauksissaan järjestäjien kanssa hyvin samoilla 
linjoilla, mutta arvioivat mainitut menettelytavat aavistuksen verran tarpeellisemmiksi 
kuin järjestäjät. Opettajien mielestä lasten tarpeisiin on niitä hyödyntämällä myös 
onnistuttu vastaamaan järjestäjien arviota hieman paremmin.
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Perusopetuksessa maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma hänen opinto-ohjelmansa toteuttamiseksi, ja siinä kuvataan, 
miten opetussuunnitelman tavoitteet on tarkoitus saavuttaa. Keskeistä suunnitelman 
laadinnassa on yhteistyö oppilaan huoltajan, opettajien ja koulun muiden asiantun-
tijoiden välillä. (Opetushallitus 2004a.)

Myös perusopetuksessa suurin osa (51 %) kysymykseen vastanneista opetuksen jär-
jestäjistä (n = 148) hyödyntää tulkkia maahanmuuttajataustaisten oppilaiden henki-
lökohtaisten oppimissuunnitelmien laadinnassa. Tulkkien käyttö ja tarve lisääntyvät 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän kasvaessa, ja käyttämällä tulkkeja 
oppimissuunnitelman laadinnassa oppilaiden tarpeisiin onnistutaan vastaamaan 
keskimäärin hyvin, yli sadan oppijan järjestäjien mielestä erinomaisesti.

Kotoutumissuunnitelmia oppimissuunnitelmia laadittaessa hyödynnetään jonkin 
verran (37 %), mutta toisaalta lähes viidennes järjestäjistä ei edes tunne tällaista 
vaihtoehtoa. Tarve kotoutumissuunnitelman käyttöön kasvaa maahanmuuttaja-
taustaisten oppilaiden määrän kasvaessa, mutta kun muut kokevat onnistumisensa 
kotoutumissuunnitelman käytön avulla hyväksi, yli sadan oppilaan järjestäjät pitävät 
onnistumistaan vain tyydyttävänä. Oppimissuunnitelmien päivittämistä kantaväestöä 
useammin ja viranomaisyhteistyötä kertoo käyttävänsä vain reilu neljännes järjestäjis-
tä, mutta onnistumistaan niiden avulla ne pitävät hyvänä. Keskimäärin molemmat 
arvioidaan melko tarpeellisiksi.

Perusopetuksen opettajat (n = 245) näkevät oppijoiden tarpeet hyvin samalla tavoin 
kuin järjestäjät. Onnistuminen mainittujen menettelytapojen avulla arvioidaan kui-
tenkin jonkin verran paremmaksi, erityisesti kotoutumissuunnitelmien käytön osalta.

Lukiokoulutuksessa opiskelijaa ohjataan laatimaan oma henkilökohtainen opis-
kelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Hänen tulee saada ohjausta 
opiskelunsa tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän kykenee suunnittelemaan 
opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. Opiskelijoiden 
opinto-ohjelmat on tarkistettava säännöllisesti ja heidän etenemistään on seurattava. 
(Opetushallitus 2003.) 

Lukiokoulutuksessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien laadintaan liittyvät käytännöt eivät arviointitulosten perus-
teella vaikuta kantaväestöön verrattuna kovinkaan erilaisilta: vain reilu viidennes 
järjestäjistä päivittää suunnitelmaa useammin verrattuna kantaväestöön – eikä yhtä 
suuri osuus tunne koko mahdollisuutta. Kotoutumissuunnitelmaa ja viranomaisyhteis-
työtä hyödynnetään vieläkin vähemmän, ja kaikkein vähiten hyödynnetään tulkkeja 
(11 %). Runsas neljännes järjestäjistä vastaa, ettei tunne näitä kolmea mahdollisuutta. 
Kysymyksiin mainittujen menettelytapojen tarpeellisuudesta on vastannut vain noin 
kolmannes kyselyyn osallistuneista lukiokoulutuksen järjestäjistä: kaikkia tarjottuja 
vaihtoehtoja pidetään melko tarpeellisina. Sen sijaan ne erittäin harvat, jotka näitä 
menettelytapoja ovat käyttäneet, katsovat niiden avulla voineensa vastata maahan-
muuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin hyvin.
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Lukion opettajien (n = 13) arvion mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
opiskelusuunnitelman laadinnassa melko tarpeellista on vain opiskelusuunnitelman 
päivittäminen kantaväestöä useammin; muita vaihtoehtoja ei arvioida kovinkaan 
tarpeellisiksi. Onnistumista niiden käytössä on arvioinut vain muutama opettaja. 
Opetussuunnitelman päivittämisestä kantaväestöä useammin on kuitenkin lausunut 
arvionsa seitsemän opettajaa: sen avulla on onnistuttu hyvin.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista lukion opiskelijoista (n = 88) vain 
vajaa kolmannes (30 %) ilmoittaa, että heille on tehty henkilökohtainen opiskelu-
suunnitelma, 57 prosentille suunnitelmaa ei ole tehty ja 14 prosenttia ei tunne asiaa. 
Opiskelijat arvioivat suunnitelman tekemisen vain melko tarpeelliseksi, mutta ne, 
joille se on tehty, ovat sitä mieltä, että suunnitelmaa on noudatettu hyvin. He myös 
kertovat yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta saaneensa itse osallistua suunnitelmaan 
laadintaan, minkä he myös arvioivat erittäin tarpeelliseksi, ja kokevat, että heidän 
ajatuksensa suunnitelman laadinnassa on otettu erittäin hyvin huomioon.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 14 §) määrää, että koulutuksen jär-
jestäjällä on velvollisuus laatia opiskelijan yksilölliset valinnat mahdollistava opetus-
suunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan kaikille opiskelijoille, 
jotka suorittavat tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena, ja sen laativat opettaja ja 
opiskelija yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. Periaatteena on, että henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilölli-
siin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin ja että opiskelija 
sitoutuu ja motivoituu sen toteuttamiseen koko koulutuksen ajaksi. Opiskelijaa myös 
ohjataan suunnitelman toteutumisen seurannassa, ja suunnitelmaa päivitetään koko 
koulutuksen ajan. (Opetushallitus 2014d.)

Ammatillisessa peruskoulutuksessa henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien teossa 
hyödynnetään vastanneiden järjestäjien (n = 62) mukaan varsin paljon opiskelijan 
kotoutumissuunnitelmaa (48 %) sekä viranomaisyhteistyötä (44 %). Tulkkeja käyttää 
apuna vajaa kolmannes, ja suunnitelmia päivittää kantaväestöön verrattuna useammin 
vajaa viidennes järjestäjistä. Menettelytavat arvioidaan keskimäärin melko tarpeel-
lisiksi lukuun ottamatta tulkkien käyttöä, jota ei pidetä kovin tarpeellisena. Kaikki 
ne, jotka menettelytapoja ovat käyttäneet, ovat myös arvioineet, että niillä on voitu 
vastata opiskelijoiden tarpeisiin hyvin.

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajien vastaukset noudattavat järjestäjien kanssa 
aivan samaa linjaa, mutta he näkevät joka kohdassa tarpeet hieman suurempina ja 
myös onnistumisen hieman parempana kuin järjestäjät.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista (n = 243) reilut 61 prosenttia ilmoittaa, että heille on tehty henkilökoh-
tainen opiskelusuunnitelma, 31 prosentille suunnitelmaa ei ole tehty ja reilut seitsemän 
prosenttia vastaa, ettei tunne asiaa. Opiskelijat pitävät suunnitelman tekemistä melko 
tarpeellisena, mutta selvästi tarpeellisempana kuin lukiolaiset. Ne, joille suunnitelma 
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on tehty, arvioivat, että sitä on noudatettu erinomaisesti. Suunnitelman laadintaan 
kertoo saaneensa itse osallistua kuitenkin vain 86 prosenttia niistä, joille suunnitelma 
on laadittu, reilut seitsemän prosenttia ei ole saanut osallistua laadintaan, ja kuusi 
prosenttia ei tunne asiaa. Ne jotka ovat saaneet osallistua suunnitelman laadintaan, 
pitävät osallistumistaan erittäin tarpeellisena ja kokevat, että heidän ajatuksensa 
suunnitelman laadinnassa on otettu erinomaisesti huomioon.

Päätelmiä

Henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia laadittaessa esi- ja perusopetuksessa 
tulkkien käyttöä pidetään keskeisenä, jotta voidaan vastata oppijoiden ja heidän 
perheittensä tarpeisiin. Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti huoltajat 
ovat usein mukana laatimassa suunnitelmaa, joten ymmärtäminen puolin ja 
toisin halutaan varmistaa tulkin avulla. Toisella asteella tätä tarvetta ei enää ole, 
koska opiskelemaan valikoituneet nuoret osaavat suomea/ruotsia jo riittävästi 
suunnitelman laadintavaiheessa.

Kaikilla koulutusasteilla vain harvat järjestäjät ja opettajat päivittävät maahan-
muuttajataustaisten oppijoiden oppimis- tai opiskelusuunnitelmaa kantaväestöä 
useammin tai hyödyntävät sen laatimisessa kotoutumissuunnitelmaa tai viran-
omaisyhteistyötä. Näiden menettelytapojen avulla maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden tarpeisiin onnistutaan vastaamaan hyvin, joten niitä voisi hyödyntää 
laajemminkin.

Opiskelijat pitävät erittäin tärkeänä omaa osallistumistaan henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laadintaan, vaikka se ei se toteudu kovin hyvin varsinkaan 
ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet 
kuitenkin velvoittavat ja ohjeistavat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
laadintaan ja päivittämiseen yhdessä opiskelijan kanssa. Koska käytänteet oppi-
laitoksissa vaihtelevat, suunnitelman merkitystä ei ilmeisesti vielä ole mielletty 
opintoja tukevana ja ohjaavana tekijänä.

7.4 Tukiopetus ja oppimista tukevat kerhot

Esiopetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä. Tuki annetaan erilaisin joustavin järjestelyin, kuten samanaikais-
opetuksena tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. (Opetushallitus 2010b.) Tässä 
arvioinnissa esiopetuksen opettajilta kysyttiin, onko esiopetusryhmässä maahan-
muuttajataustaisten lasten tukena ylimääräinen kasvattaja. Vastaajien (n = 57) mukaan 
näin on keskimäärin vain harvoin, mutta kun on, hänen avullaan lasten yksilöllisiin 
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tarpeisiin voidaan vastata hyvin. Muutamien avovastausten mukaan ylimääräistä 
kasvattajaa tarvittaisiin erityisesti kieliavustajana, jos ryhmässä on useita maahan-
muuttajataustaisia lapsia.

Perusopetuslain (628/1998, 16 §) mukaan oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen 
opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada 
tukiopetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tukiopetus nähdään 
yhtenä eriyttämisen muotona, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen 
ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, 
ja aloitteen tekijänä sen antamisesta oppilaalle tulee olla ensisijaisesti opettaja. Tuki-
opetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, 
ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta annetaan joko 
oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella, ja sitä 
tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on 
tarkoituksenmukaista. (Opetushallitus 2004a.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun kasvatus- ja ope-
tustyön tukemiseksi voidaan järjestää myös kerhotoimintaa. Sen tulee tukea oppilaan 
eettistä ja sosiaalista kasvua sekä hänen monipuolista kehittymistään. Kerhotoiminnan 
tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle 
mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhal-
lisessa ympäristössä. (Opetushallitus 2004a.)

Perusopetuksen järjestäjistä (n = 151) 96 prosenttia ilmoittaa tarvittaessa järjestävänsä 
ylimääräistä tukiopetusta maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Tukiopetusta pidetään 
erittäin tarpeellisena riippumatta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrästä 
(kuvio 24). Oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin kokevat kuitenkin parhaiten onnistu-
neensa vastaamaan ne järjestäjät, joilla oppilaita on vain enintään 50. Heikoimmaksi 
eli vain tyydyttäväksi onnistumisen arvioivat yli sadan oppilaan järjestäjät.
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Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 24. Perusopetuksen järjestäjien näkemykset tukiopetuksen ja oppimista tukevien kerho-

jen järjestämismahdollisuuden tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta niiden avulla oppijoiden 

yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Erillisiä läksy- tai oppimista tukevia kerhoja maahanmuuttajataustaisille oppilaille 
järjestää 40 prosenttia perusopetuksen järjestäjistä, mutta kerhoja ei pidetä niin tar-
peellisina kuin tukiopetusta (vain melko tarpeellisina). Poikkeuksena ovat yli sadan 
oppijan järjestäjät, joista 68 prosenttia järjestää kerhoja ja jotka myös pitävät niitä lähes 
yhtä tarpeellisina kuin tukiopetusta. Järjestäjät katsovat onnistuneensa vastaamaan 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeisiin kerhojen avulla hyvin – yli sadan 
oppijan järjestäjät jälleen hieman muita huonommin, vain tyydyttävästi. 

Arviointikäynneillä ja avovastauksista kävi ilmi, että tukiopetuksen järjestämiseen 
on kehitetty erilaisia joustavia ja innovatiivisiakin tapoja, muun muassa yhdistämällä 
tukiopetukseen suomi toisena kielenä -opetusta. Keskustelujen perusteella opettajat 
ovat myös hyvin sitoutuneita tukemaan oppijoiden etenemistä, ja osa heistä on autta-
nut oppijoita jopa vapaa-ajallaan. Toisaalta arviointikäyntien yhteydessä tuotiin esiin 
myös se, että maahanmuuttajataustaiset oppijat eivät halua käyttää heille erikseen 
järjestettyä tukiopetusta hyväkseen leimautumisen pelossa. He saattavat myös peitellä 
heikkoa menestymistään opinnoissaan. Useissa avovastauksissa mainittiin, että tuki-
opetusta kyllä järjestetään, mutta ei erikseen maahanmuuttajataustaisille oppijoille.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole mainintaa tukiopetuksesta, mutta to-
detaan, että jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen 
opiskelussa. Sen lisäksi maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden 
tulee saada kieltenopetuksen lisäksi myös muuta tarvittavaa tukea niin, että he sel-
viytyvät lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. (Opetushallitus 2003.)
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Lukiokoulutuksessa ylimääräistä tukiopetusta ilmoittaa järjestävänsä 88 prosenttia 
järjestäjistä (n = 69). Kaikki ne koulutuksen järjestäjät, joilla on yli sata maahanmuut-
tajataustaista opiskelijaa (n = 6), järjestävät tukiopetusta. Vastaavasti niillä koulutuksen 
järjestäjillä, jotka eivät tukiopetusta järjestä (n = 6), on kaikilla enintään 50 maahan-
muuttajataustaista opiskelijaa. Kaksi enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan järjestäjää ei tunne asiaa. 

Tukiopetuksen tarve nähdään lukiokoulutuksessa sitä suuremmaksi, mitä enemmän 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on; keskimäärin se arvioidaan melko tarpeel-
liseksi (kuvio 25). Myös onnistumisen kokemus kasvaa opiskelijoiden määrän kasva-
essa, niin että yli sadan opiskelijan järjestäjät ovat onnistumiseensa tyytyväisimpiä. 
Enintään kymmenen opiskelijan järjestäjät pitävät onnistumistaan muita heikompana 
eli vain tyydyttävänä. Lukion opettajat arvioivat tukiopetuksen tarpeen jonkin verran 
suuremmaksi kuin järjestäjät mutta onnistumisen tukiopetuksen avulla useimpien 
järjestäjien tavoin hyväksi.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 25. Lukiokoulutuksen järjestäjien näkemykset tukiopetuksen ja oppimista tukevien 

kerhojen järjestämismahdollisuuden tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta niiden avulla 

oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Kerhotoimintaa järjestää vain viidennes lukiokoulutuksen järjestäjistä, ja aktiivisimpia 
ovat yli sadan oppijan järjestäjät, joista lähes 68 prosenttia järjestää kerhotoimintaa. 
Kerhot arvioidaan melko tarpeellisiksi, vaikkei aivan niin tarpeellisiksi kuin tukiope-
tus. Ne 12 järjestäjää, joilla kerhotoimintaa on, arvioivat sen avulla onnistuneensa 
vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin hyvin. Opettajat ovat asiasta samaa mieltä.
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Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista lukion opiskelijoista (n = 87) 64 
prosenttia ilmoittaa, että heillä on tarvittaessa mahdollisuus saada tukiopetusta eri 
oppiaineissa. Lähes 13 prosenttia ei tunne koko asiaa. Mahdollisuus tukiopetukseen 
arvioidaan melko tarpeelliseksi ja saatu opetus vain melko hyödylliseksi.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on perustutkintojen perusteiden 
mukaan oikeus saada opiskelussa tarvitsemiaan tukipalveluita. Henkilökohtaista 
opiskelusuunnitelmaa laadittaessa pyritään tunnistamaan mahdolliset oppimista 
vaikeuttavat seikat, ja kun suunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä 
seurataan, opiskelijalle annetaan tarvittaessa tukiopetusta. (Opetushallitus 2014e.)

Ylimääräistä tukiopetusta maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarjoaa lähes 97 
prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä (n = 62), eikä yksikään järjes-
täjä ilmoita, ettei tuntisi asiaa. Tukiopetusta pidetään myös selvästi tarpeellisempana 
kuin lukiossa: yli kymmenen opiskelijan järjestäjät ilmoittavat pitävänsä sitä erittäin 
tarpeellisena, vain enintään kymmenen opiskelijan järjestäjät pitävät sitä melko tar-
peellisena (kuvio 26). Enintään kymmenen oppijan järjestäjät kokevat myös onnistu-
misensa tukiopetuksen avulla vain tyydyttäväksi, kun se muiden mielestä on hyvää.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 26. Ammatillisen peruskoulutuksen  järjestäjien näkemykset tukiopetuksen ja oppimista 

tukevien kerhojen järjestämismahdollisuuden tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta niiden 

avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Kerhotoimintaa järjestää 37 prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä, 
ja myös sitä pidetään keskimäärin hieman tarpeellisempana kuin lukiossa (poikke-
uksena ovat jälleen enintään kymmenen opiskelijan järjestäjät, jotka eivät pidä tar-
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vetta kovinkaan suurena). 51–100 opiskelijan järjestäjät puolestaan pitävät kerhoja 
erittäin tarpeellisina. Tämä heijastuu myös onnistumisen arviointiin: kun muut (n = 
14) pitävät kerhojen avulla onnistumista hyvänä, 51–100 opiskelijan järjestäjät (n = 
4) näkevät sen erinomaisena.

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajat arvioivat sekä tukiopetuksen että ker-
hotoiminnan tarpeen suuremmaksi ja toisaalta niiden avulla onnistumisen hieman 
paremmaksi kuin järjestäjät.

Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista (n = 237) noin 72 prosenttia ilmoittaa, että heillä on tarvittaessa 
mahdollisuus saada tukiopetusta eri oppiaineissa. Reilut 13 prosenttia ei tunne asiaa. 
Tukiopetuksen opiskelijat arvioivat erittäin tarpeelliseksi ja saadun opetuksen erittäin 
hyödylliseksi.

Päätelmiä

Koulutusasteista eniten ylimääräistä tukiopetusta maahanmuuttajataustaisille 
oppijoille tarjotaan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Opiskelijoiden palautteen 
perusteella tukiopetus on myös erittäin tarpeellista ja hyödyllistä.

Oppijoiden määrä ja käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat tukiopetuksen 
järjestämisen käytänteisiin. Jos maahanmuuttajataustaisia oppilaita on perusope-
tuksessa vähemmän kuin 50, mahdollisuudet järjestää tukiopetusta joustavammin 
näyttävät olevan paremmat. Toisella asteella tilanne on päinvastainen. 

Maahanmuuttajataustaiset oppijat eivät kuitenkaan aina halua hyödyntää heille 
erikseen järjestettyä tukiopetusta leimautumisen pelossa. He saattavat myös pei-
tellä heikkoa menestymistään opinnoissaan. Siksi järjestäjät tarjoavat tukiopetusta 
yleisesti kaikille oppijoille.

7.5 Muut tukipalvelut

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä opettajat arvioivat myös 
sitä, ovatko maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden tarpeet 
heidän mielestään samankaltaisia vai erilaisia, kun kyseessä ovat
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 � psykologin ja/tai kuraattorin palvelut
 � erityisopettajan palvelut
 � opinto-ohjaajan palvelut
 � sosiaalistumista edistävä tuki
 � elämänhallintaan liittyvä muu tuki

Sekä esiopetuksen järjestäjien että opettajien vastauksissa korostuu se, että he näkevät 
maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeet erityisopettajan palveluille ja sosiaalistumista 
edistävälle tuelle melko erilaisina kuin kantaväestön lasten tarpeet, joskin opettajat 
näkevät erityisopettajan palvelujen tarpeen hieman vähäisempänä. Molempien mie-
lestä maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin on sekä erityisopettajan palveluilla 
että elämänhallintaan liittyvällä tuella onnistuttu vastaamaan hyvin.

Perusopetuksessa suurin osa järjestäjistä ja opettajista on sitä mieltä, että maahan-
muuttajataustaisilla oppijoilla erityisopettajan palvelujen tarve on melko erilainen 
kuin kantaväestöllä. Tässä tarpeessa nähdään sitä enemmän eroja, mitä enemmän 
järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Molempien vastaajaryhmien 
mielestä oppilaiden tuen tarpeisiin on kuitenkin onnistuttu vastaamaan hyvin. Yli 
50 maahanmuuttajataustaisen oppilaan järjestäjät ovat havainneet, että myös opinto-
ohjaajan palvelujen, sosiaalistumista edistävän tuen ja elämänhallintaan liittyvän muun 
tuen tarpeet olisivat maahanmuuttajataustaisilla melko erilaisia kuin kantaväestöllä. 
Näihin tuen tarpeisiin järjestäjät ja opettajat ovat mielestään onnistuneet vastaamaan 
hyvin.

Suurin osa lukion opettajista on sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaisten ja kan-
taväestöön kuuluvien oppijoiden tuen tarpeet eivät annettujen vaihtoehtojen osalta 
poikkea missään suhteessa toisistaan. Arviointikäyntien opettajahaastatteluissa nousi 
kylläkin esiin myös toisenlainen näkemys, johon liittyy se, että maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden tuki arjessa vaikuttaa usein olevan riippuvainen yksittäisen 
opettajan aktiivisuudesta, motivaatiosta tai jaksamisesta.

”Aikaa erillisen materiaalin laatimiseen ei ole, koska johonkin joutuu vetämään oman 
työajan käytön rajat. Lukiossa juna vain menee eteenpäin ja opetussuunnitelmaa 
on noudatettava, vaikka opettaja näkee, että jotkut opiskelijat ovat pudonneet 
kyydistä.” (lukion opettaja, 11–50 maahanmuuttajataustaista oppijaa)

Järjestäjien mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarve sekä erityisopetta-
jan palveluille että opinto-ohjaajan palveluille onkin melko erilainen kuin kantaväestön. 
Seuraava kommentti on eräältä arviointikäynniltä:

”Enemmän on ongelmia: oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään enemmän 
maahanmuuttajien kuin kantaväestön ongelmia.” (lukiokoulutuksen järjestäjän 
edustaja, 11–50 maahanmuuttajataustaista oppijaa)
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Erityisopettajan ja opinto-ohjaajan palveluilla opiskelijoiden tarpeisiin on kyselyn 
mukaan kuitenkin onnistuttu vastaamaan hyvin, opinto-ohjaajan palveluilla hieman 
paremmin kuin erityisopettajan. Sen sijaan sosiaalistumista edistävä tuki ja elämän-
hallintaan liittyvä muu tuki vaikuttavat lukiossa olevan melko vieraita asioita, koska 
noin neljännes järjestäjistä ja yli puolet opettajista vastaa niitä koskeviin kysymyksiin, 
ettei tunne asiaa. 

Sekä arviointikäyntien keskusteluissa että järjestäjien avovastauksissa tulee usein 
esiin se, että maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatun lukiokoulutukseen 
valmistavan koulutuksen toivotaan vähentävän maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden tarvitseman tuen määrää edes jonkin verran.

Myös ammatillisessa peruskoulutuksessa suurin osa opettajista on sitä mieltä, että 
maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden tuen tarpeet eivät 
annettujen vaihtoehtojen osalta eroa toisistaan. Yli sadan maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan järjestäjien mielestä eroja ilmenee opinto-ohjaajan palvelujen tarpeessa, ja 
yli 50 oppijan järjestäjät ovat havainneet eroja myös sosiaalistumista edistävän tuen ja 
elämänhallintaan liittyvän muun tuen tarpeissa. Kaikkiin näihin opiskelijoiden tuen 
tarpeisiin järjestäjät kokevat kuitenkin onnistuneensa vastaamaan hyvin. Ainostaan yli 
sadan opiskelijan järjestäjät ovat mielestään onnistuneet tarjoamaan sosiaalistumista 
edistävää tukea vain tyydyttävästi.

Päätelmiä

Tarve erityisopettajan palveluille on esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulu-
tuksessa melko erilainen kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
välillä. Toisella asteella puolestaan opinto-ohjauksen tarve on erilainen. Järjestäjät, 
joilla on paljon maahanmuuttajataustaisia oppijoita erityisesti perusopetuksessa 
ja ammatillisessa peruskoulutuksessa, ovat havainneet, että myös sosiaalistumista 
edistävän ja elämänhallintaan liittyvän muun tuen tarpeet olisivat maahanmuut-
tajataustaisilla melko erilaisia kuin kantaväestöllä.

Esi- ja perusopetuksessa oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin on onnistuttu vastaa-
maan hyvin, sillä erityisopetuksen järjestämisessä ja kohdentamisessa maahan-
muuttajataustaisille oppijoille on jo varsin pitkät perinteet. Lainsäädäntöä, normeja 
ja ohjeita on pitkältä ajalta, joten toisaalta tarpeet on opittu tunnistamaan ja toisaalta 
myös tiedetään, miten niiden ilmetessä tulee toimia. Opinto-ohjauksen tarve 
korostuu perusopetuksen loppuvaiheessa ja siihen pystytään vastaamaan hyvin.

Lukiokoulutuksessa suurin osa järjestäjistä toteaa, että maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen tarpeet eroavat jonkin verran 
kantaväestön tarpeista, mutta näihin tarpeisiin pystytään kuitenkin vastaamaan 
hyvin. Opettajat eivät pääsääntöisesti ole eroja huomanneet. Järjestäjistä nel-
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jännes ja opettajista yli puolet ei tunne opiskelijoiden sosiaalistumista edistäviä 
tai elämänhallintaan liittyviä tukitoimia. Lukio-opinnot edellyttävät itsenäistä 
selviytymistä opinnoissa.

Myös ammatillisessa peruskoulutuksessa järjestäjät näkevät eroja maahanmuut-
tajataustaisten ja kantaväestön opiskelijoiden tuen tarpeissa, mutta opettajat eivät 
pääsääntöisesti näitä eroja tunnista. Jos maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 
on paljon (yli sata), järjestäjät näkevät eroja erityisesti opinto-ohjaajan palvelujen 
tarpeissa, kun taas yli 50 maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjien mielestä 
eroja on sosiaalistumista edistävän tuen ja elämänhallintaan liittyvän muun tuen 
tarpeissa. Järjestäjät kokevat kuitenkin onnistuneensa tukemaan opiskelijoita 
hyvin. Ainostaan yli sadan opiskelijan järjestäjät ovat mielestään onnistuneet 
tarjoamaan sosiaalistumista edistävää tukea vain tyydyttävästi.

7.6 Tiedottaminen ja tulkkauspalvelut

Maahanmuuttajaperheiden näkökulmasta myös koulutuksen sisällöistä ja koulutus-
vaihtoehdoista tiedottaminen on tutkimusten perusteella ensiarvoisen tärkeää var-
sinkin silloin, kun perhe on vasta tullut Suomeen. Vanhemmat/huoltajat sekä oppijat 
itse tarvitsevat tietoa koulutusjärjestelmästä sekä siitä, miten siihen päästään sisälle. 
Oppijan näkökulmasta koulu on mahdollisuuksien paikka, jonka avulla sosiaalistutaan 
ympäristöön ja yhteiskuntaan (Soilamo 2006), ja vanhemmat ja huoltajat näkevät 
koulutuksen usein paremman elämään takaajana (Rinne & Tuittu 2011). Seuraavissa 
luvuissa tarkastellaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tiedottamisen käytäntöjä 
ja tulkkauspalveluiden järjestämistä.

7.6.1 Tiedottamisen käytännöt

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilla on erilaisia tiedottamisen tapoja 
maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja/tai perheitä varten. Kuviosta 27 ilmenee, että 
esi- ja perusopetuksessa tiedottamiseen käytetään selvästi eniten maahanmuut-
tajaperheiden käyttämille kielille käännettyä materiaalia, tiedonsaannin yksilöllistä 
varmistamista sekä tulkkauspalveluja.
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kuvio 27. Erilaisia tiedottamisen tapoja käyttävien esi- ja perusopetuksen järjestäjien suh-

teellinen osuus

Kuviossa 28 on laskettu yhteen, kuinka tarpeellisina esi- ja perusopetuksen järjestäjät 
keskimäärin pitävät kaikkia kuviossa 27 mainittuja tiedottamisen eri tapoja ja kuinka 
hyvin järjestäjät arvioivat onnistuneensa näillä tiedottamisen tavoilla vastaamaan 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin. Sekä esi- että perusopetuksessa 
kaikkia mainittuja tiedottamisen tapoja pidetään keskimäärin melko tarpeellisina. 
Erittäin tarpeellisina niitä pitävät ne järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia 
oppijoita on paljon: esiopetuksessa yli 50 oppijan järjestäjät ja perusopetuksessa yli 
sadan oppijan järjestäjät. Näillä tiedottamisen tavoilla maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden tarpeisiin on myös onnistuttu vastaamaan pääasiassa hyvin. Tyydyttä-
vänä onnistumistaan pitävät ainoastaan 51–100 maahanmuuttajataustaisen oppijan 
perusopetuksen järjestäjät, ja myös esiopetuksessa samankokoiset järjestäjät arvioivat 
onnistumisensa heikoimmaksi.
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kuvio 28. Esi- ja perusopetuksen järjestäjien näkemykset perheille suunnattujen tiedottamis-

tapojen tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden 

huomioimisessa

Tiedonsaannin varmistaa yksilöllisesti esimerkiksi puhelinsoitolla peräti 90 prosent-
tia sekä esi- että perusopetuksen järjestäjistä. Menettelyä pidetään molemmilla 
koulutusasteilla keskimäärin erittäin tarpeellisena, perusopetuksessa jopa hieman 
tarpeellisempana kuin esiopetuksessa (liitekuvio 16). Maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden tarpeisiin pystytään tällä tavalla vastaamaan kaikkien muiden mielestä 
hyvin, mutta 51–100 oppijan perusopetuksen järjestäjien mielestä vain tyydyttäväs-
ti. Perusopetuksessa tiedonsaannin yksilöllistä varmistamista pidetään mainituista 
tiedottamisen tavoista keskimäärin tehokkaimpana.

Arviointikäyntien opettajahaastatteluissa todettiin, että esiopetuksessa olevan maahan-
muuttajataustaisen lapsen huoltaja saa päivittäisen henkilökohtaisen tiedonvälityksen 
yhteydessä myös itse kaipaamaansa kieliharjoittelua. Keskusteluissa korostuikin var-
haiskasvatuksen ja esiopetuksen rooli koko maahanmuuttajaperheen kotoutumisen 
tukena: tutustuminen puolin ja toisin toisaalta madaltaa huoltajien kynnystä tulla 
kysymään neuvoja – myös sellaisiin asioihin, jotka eivät liity lasten päivähoitoon tai 
esiopetukseen.

Arviointikäyntien keskusteluissa kävi myös ilmi, että perusopetuksessa maahan-
muuttajaperheiden henkilökohtainen tiedottaminen delegoidaan usein suomi toisena 
kielenä -opettajalle tai erityisopettajalle, eli katsotaan, että koululla on olemassa 
henkilö, jolle tiedottamisvastuu kuuluu.
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Maahanmuuttajaperheiden käyttämille kielille käännettyä tiedotusmateriaalia pide-
tään esiopetuksessa keskimäärin erittäin tarpeellisena ja perusopetuksessa melko 
tarpeellisena (liitekuvio 12). Perusopetuksessakin käännettyä materiaalia pidetään 
erittäin tarpeellisena, jos maahanmuuttajataustaisia oppijoita on yli 50. Sen avulla 
myös onnistutaan molemmilla koulutusasteilla vastaamaan maahanmuuttajataus-
taisten oppijoiden tarpeisiin hyvin; ainoastaan 51–100 oppijan järjestäjät molemmilla 
koulutusasteilla pitävät onnistumistaan vain tyydyttävänä. Useissa avovastauksissa 
eri kielille käännettyä tiedostusmateriaalia toivottiin lisää.

Kolmas merkittävä apu tiedottamisessa ovat tulkit (liitekuvio 15). Esiopetuksessa tulk-
kien käyttöä pidetään erittäin tarpeellisena, ja tarve on sitä suurempi, mitä enemmän 
järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia oppijoita. Myös perusopetuksessa tulkkien 
käyttöä pidetään keskimäärin erittäin tarpeellisena, joskaan ei aivan niin tarpeellisena 
kuin esiopetuksessa. Esiopetuksessa maahanmuuttajataustaisten lasten yksilöllisiin 
tarpeisiin onnistutaan tiedottamisen osalta vastaamaan kaikkein parhaiten käyttämäl-
lä tulkkeja. Perusopetuksessa onnistuminen tulkkien avulla on keskimäärin hyvää, 
mutta 51–100 oppijan järjestäjien mukaan vain tyydyttävää. 

Liitekuviosta 13 käy ilmi, että maahanmuuttajaperheiden suomen/ruotsin kielen 
taitotason huomioon ottamista pidetään erittäin tärkeänä esiopetuksessa, ja siinä 
onnistutaan keskimäärin hyvin. Yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa pitävät 
erittäin tarpeellisena yli sadan oppijan järjestäjät molemmilla koulutusasteilla, mutta 
siinä missä esiopetuksen järjestäjät kokevat onnistuvansa sen avulla vain tyydyttä-
västi, perusopetuksen järjestäjät pitävät onnistumista lähes erinomaisena (liitekuvio 
17). Omia tiedotustilaisuuksia maahanmuuttajataustaisille perheille pitävät erittäin 
tärkeinä 51–100 oppijan esiopetuksen ja yli sadan oppijan perusopetuksen järjes-
täjät. Ne harvat, jotka niitä ovat järjestäneet, katsovat onnistuneensa niiden avulla 
hyvin. (Liitekuvio 14) Arviointikäynneillä tosin korostui se tosiasia, että useimmat 
maahanmuuttajaperheet eivät erillisiä vanhempainiltoja toivo vaan haluavat olla osa 
suurempaa joukkoa.

Avovastausten perusteella tiedottamisessa käytetään esiopetuksessa apuna myös 
maahanmuuttajataustaista henkilöstöä ja perusopetuksessa oman koulun maahan-
muuttajakoordinaattoria, konsultoivia oman äidinkielen opettajia, sosiaalista mediaa 
(muun muassa Facebookia), maahanmuuttajatoimistoa ja kansalaisopistoa. Yhdellä 
arviointikäynnillä todettiin, että myös keskustelussa mukana oleva oppilas saattaa 
toimia tulkkina. Tämän vahvistaa myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutki-
mus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista 13–16-vuotiaista nuorista, joista 
puolet kertoo joutuneensa toimimaan tulkkina koulussa opettajien ja vanhempien 
välisissä tapaamisissa (Wikström ym. 2014). Oppilaan käyttö tulkkina selittynee 
osittain sillä, että avovastausten perusteella tulkkeja on usein vaikea saada. Oppilasta 
ei kuitenkaan hallintolain (434/2003, 26 §) mukaan tulisi käyttää tulkkina, mikäli asia 
koskee oppilasta eikä ole luonteeltaan neutraali. 
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Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa käytetään jossain määrin 
erilaisia tiedottamisen tapoja (kuvio 29) mutta yhteistä niille on se, että molemmat 
varmistavat tiedonsaannin perillemenon hyvin usein henkilökohtaisesti esimerkiksi 
puhelinsoitolla. Tiedottamisessa tehdään myös yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten 
(esim. seurakuntien ja maahanmuuttajayhdistysten) kanssa ja käytetään tulkkeja joko 
henkilökohtaisissa tapaamisissa tai erilaisissa tiedotustilaisuuksissa. Eri kohderyhmien 
kielille käännettyjä tiedotusmateriaaleja käytetään myös, mutta kyseiseen kohtaan on 
vastannut vain noin viidesosa molempien koulutusasteiden järjestäjistä.
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kuvio 29. Erilaisia tiedottamisen tapoja käyttävien ammatillisen peruskoulutuksen ja lukio-

koulutuksen järjestäjien suhteellinen osuus

Kuviossa 30 on laskettu yhteen, kuinka tarpeellisina lukiokoulutuksen ja ammatilli-
sen peruskoulutuksen järjestäjät keskimäärin pitävät kaikkia kuviossa 29 mainittuja 
tiedottamisen eri tapoja ja kuinka hyvin järjestäjät arvioivat onnistuneensa näillä tie-
dottamisen tavoilla vastaamaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin. 
Sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa peruskoulutuksessa kaikkia mainittuja 
tiedottamisen tapoja pidetään kokonaisuutena keskimäärin melko tarpeellisina, ja 
molemmilla koulutusasteilla niitä pidetään sitä tarpeellisempina, mitä enemmän 
järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia oppijoita. Tiedottamisen eri tavoilla maa-
hanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin on myös onnistuttu vastaamaan hyvin.
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kuvio 30. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkemykset perheille 

suunnattujen tiedottamistapojen tarpeellisuudesta sekä onnistumisesta niiden avulla oppijoiden 

yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Molemmilla koulutusasteilla korostuu se, että tiedotettaessa koulutukseen liittyviä 
asioita maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tai heidän perheilleen tiedonsaannin 
perillemeno halutaan varmistaa henkilökohtaisesti. Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
näin toimitaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrästä riippumatta, kun 
taas lukiokoulutuksessa tiedonsaannin henkilökohtaista varmistamista käytetään 
sitä enemmän, mitä enemmän järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia opiskeli-
joita. Molemmilla koulutusasteilla henkilökohtaista yhteydenottoa pidetään myös 
tarpeellisimpana ja onnistuneimpana tiedottamisen tapana (liitekuvio 16). 

”Koulun sisällä panostetaan yksilölliseen tiedonvälitykseen: isossa talossa on 
harvoin asioita, jotka koskevat kaikkia. Wilma on tiedonvälityksessä kätevä, koska 
sillä tavoitetaan aina juuri ne, joita tietty asia koskee.” (rehtori lukiossa, jossa 
enintään kymmenen maahanmuuttajataustaista opiskelijaa)

Järjestöjen ja yhdistysten kanssa tehdään tiedottamisessa yhteistyötä molemmilla 
koulutusasteilla sitä enemmän, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia opiske-
lijoita järjestäjällä on, mutta ammatillisessa peruskoulutuksessa kuitenkin selvästi 
enemmän kuin lukiokoulutuksessa. Yhteistyötä pidetään melko tarpeellisena, tosin 
ammatillisessa peruskoulutuksessa selvästi tarpeellisempana kuin lukiokoulutuksessa. 
Onnistuminen yhteistyön avulla arvioidaan hyväksi, ammatillisella puolella kuitenkin 
hieman paremmaksi kuin lukiokoulutuksessa. (Liitekuvio 17)
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Tulkkien käyttö tiedottamisessa on toisella asteella selvästi vähäisempää kuin esi- ja 
perusopetuksessa (liitekuvio 15). Ammatillisessa peruskoulutuksessa tulkkauspal-
veluja käyttää kuitenkin jopa 40 prosenttia järjestäjistä, mutta lukiokoulutuksessa 
vain neljännes järjestäjistä. Molemmilla koulutusasteilla tulkkeja käytetään eniten, 
kun maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on yli sata, ja vähiten, kun maahan-
muuttajataustaisia opiskelijoita on enintään kymmenen. Tulkkien käyttö arvioidaan 
ammatillisessa peruskoulutuksessa keskimäärin melko tarpeelliseksi, mutta lukio-
koulutuksessa sitä ei pidetä kovinkaan tarpeellisena. Tarpeellisimpana sitä pitävät 
molemmilla koulutusasteilla yli sadan oppijan järjestäjät. Onnistumista tulkkien 
käytöllä tiedottamisessa pidetään molemmilla koulutusasteilla kuitenkin hyvänä 
riippumatta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrästä. Poikkeuksena ovat 
ammatillisessa peruskoulutuksen 51–100 opiskelijan järjestäjät (n = 4), jotka ovat 
hyvin yksimielisiä siitä, että onnistuminen on vain välttävää. Tulkkauspalveluiden 
järjestämistä käsitellään laajemmin luvussa 6.6.

Tarjotuista vaihtoehdoista vähiten toisella asteella käytetään eri kielille käännettyjä 
tiedotusmateriaaleja, maahanmuuttajataustaisille järjestettyjä omia tiedotustilaisuuksia 
sekä perheiden suomen/ruotsin kielen taitotason huomioon ottamista tiedotusma-
teriaalin laadinnassa (liitekuviot 12, 13 ja 14) . Ammatillisessa peruskoulutuksessa 
melko tarpeellisena pidetään kuitenkin sitä, että tiedotusmateriaalia laadittaisiin 
niin, että siinä otettaisiin huomioon maahanmuuttajaperheiden suomen/ruotsin 
kielen taitotaso, ja avovastauksissa tiedotusmateriaalin selkokielistämiseen nähtiin 
tarvetta myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten näkökulmasta. Avoimissa 
vastauksissa toivottiin myös eri kielille käännettyjä esitteitä eri tutkinnoista, mutta 
järjestäjäkohtaisten esitteiden käännättämistä ei nähty tarpeelliseksi joko kielten 
määrän tai potentiaalisten asiakkaiden hyvän kielitaidon vuoksi.

Päätelmiä

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on kaikilla koulutusasteilla erikseen maa-
hanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen suunnattua tiedottamista.

Esiopetuksessa ilmoitettu erityisen suuri tarve tulkkien käytölle johtunee usein 
siitä, että pienten lasten vanhemmat ovat todennäköisesti ensimmäistä kertaa 
tekemisissä suomalaisen koulumaailman kanssa. Toisaalta esiopetuksen henkilöstö 
tapaa vanhemmat tai ainakin toisen heistä päivittäin, jolloin tietoa voi välittää 
henkilökohtaisesti – mikäli vanhempien kielitaito riittää sen ymmärtämiseen 
– ilman että se vaatii juurikaan lisäpanostusta tai -aikaa. Useilla maahanmuut-
tajaperheiden käyttämillä kielillä on myös jo olemassa jonkin verran kaikkien 
esiopetuksen järjestäjien käyttöön sopivaa materiaalia, joten on luonnollista, että 
sitä myös hyödynnetään paljon. Sen sijaan tiedotteiden laatiminen helpommalla 
suomen kielellä, yhteistyö yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä erillisten tiedo-
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tustilaisuuksien järjestäminen maahanmuuttajataustaisille perheille vaatisivat 
jo huomattavasti enemmän panostusta, joten ymmärrettävää on, että niitä myös 
käytetään vähemmän. 

Perusopetuksessa eniten käytetty tiedottamisen tapa on se, että tiedon perillemeno 
varmistetaan yksilöllisesti, ja sitä hyödyntävät eniten ne järjestäjät, joilla on eniten 
maahanmuuttajataustaisia oppijoita (yli 50). Sitä myös pidetään tiedottamisen 
tavoista keskimäärin tarpeellisimpana riippumatta maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden määrästä. Se että tulkkeja käytetään vähemmän kuin esiopetuksessa, 
viittaa siihen, että edellä mainittu henkilökohtainen yhteydenotto/-pito onnistuu 
jo suomeksi/ruotsiksi ja/tai että opettajalla on taitoa ja aikaa keskustella sellaisten 
huoltajien kanssa, joiden suomen/ruotsin kielen taito on vielä heikko. On myös 
mahdollista, että keskusteluissa mukana oleva oppilas toimii tulkkina, mikä ei 
ole suotavaa osapuolten oikeusturvan kannalta huolimatta siitä, että tulkkeja voi 
olla vaikea saada. Perusopetuksen opettajat arvioivatkin tulkkien käytön erittäin 
tarpeelliseksi mutta onnistumisen siinä vain hyväksi.

Vain tyydyttävästi eli selvästi muita heikommin maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden tarpeisiin ovat kaikilla keskeisillä tiedottamisen tavoilla onnistuneet 
vastaamaan 51–100 maahanmuuttajataustaisen oppijan perusopetuksen järjes-
täjät. Samankokoiset esiopetuksen järjestäjät pitävät onnistumistaan myös vain 
tyydyttävänä, kun kyseessä on käännetyn tiedostusmateriaalin käyttö.

Myös toisella asteella tehokkain tiedottamisen tapa on tiedonsaannin henkilö-
kohtainen varmistaminen. Esi- ja perusopetuksessa tarpeellinen tulkkien käyttö 
vähenee toisella asteella selvästi. Sen sijaan tiedottamisyhteistyön tarve järjestöjen 
ja yhdistysten kanssa lisääntyy perusopetuksen aikana ja on suurin ammatillises-
sa peruskoulutuksessa. Laajemmalle kohderyhmälle suunnatun tiedottamisen 
eri tapojen käytöllä on merkitystä silloin, kun jonkin kieliryhmän oppijoita on 
alueella riittävästi. 

Vastausten perusteella kouluissa ja oppilaitoksissa yksi keskeisimmistä viestintä-
kanavista on internetin kautta toimiva koulun ja kodin välinen yhteistyökanava 
(esim. Wilma-ohjelma). Opiskelua vaikeuttavia syitä koskevassa luvussa (7.2.1) 
useissa toisen asteen avovastauksissa tuotiin kuitenkin esiin huoltajien heikko 
sähköisten järjestelmien käyttötaito. Tämän vuoksi maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden huoltajia tulisi opastaa Wilman ja muiden sähköisten viestintäkana-
vien käyttöön ja varmistaa, että he ymmärtävät ohjelman ja osaavat käyttää sitä. 
Käyttöohjeistukset olisi hyvä myös mahdollisuuksien mukaan kääntää eri kielille. 
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7.6.2 Tulkkauspalveluiden järjestäminen

Edellisessä luvussa koulutuksista tiedottamista koskevista kysymyksistä käy ilmi, 
että tiedottamisessa tulkkauspalveluita käyttää noin 81 prosenttia esiopetuksen ja 79 
prosenttia perusopetuksen järjestäjistä, jotka myös pitävät tulkkien käyttöä tiedot-
tamisessa erittäin tarpeellisena. Toisella asteella tulkkien käyttö on tiedottamisessa 
selvästi vähäisempää, mutta ammatillisessa peruskoulutuksessa heitä käyttää kuitenkin 
jopa 40 prosenttia järjestäjistä, lukiokoulutuksessa neljännes järjestäjistä. Tulkkien 
käyttöä sekä järjestäjät että opettajat pitävät ammatillisessa peruskoulutuksessa 
melko tarpeellisena, mutta lukiokoulutuksessa kumpikaan vastaajaryhmä ei pidä sitä 
kovinkaan tarpeellisena. Tarpeellisimpana sitä pitävät molemmilla koulutusasteilla 
yli sadan oppijan järjestäjät.

Oppimisen tuen yhteydessä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä opettajille 
esitettiin tarkempi kysymys tulkkauspalveluiden järjestämisestä. Heitä pyydettiin 
ottamaan kantaa siihen,

 � onko tulkkauspalveluihin käytettävissä riittävästi resursseja,
 � onko tulkkeja saatavilla riittävästi,
 � ovatko käytettävissä olevat tulkit päteviä sekä 
 � ovatko tulkkien käyttämiseen liittyvät käytännöt selkeitä.

Kuviossa 31 on laskettu yhteen, kuinka paljon lisäpanostusta opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjät arvioivat tarvitsevansa kaikkiin yllä mainittuihin asioihin keskimäärin ja 
kuinka hyvin ne arvioivat onnistuneensa tulkkauspalveluita järjestämällä vastaamaan 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin.
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Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

Esiopetus

Tarve

Perusopetus

Tarve

Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus

Ei lainkaan
tarpeellinen

Ei kovin 
tarpeellinen

Melko 
tarpeellinen

Erittäin 
tarpeellinen

H
ei

kk
o

T
yy

dy
tt

äv
ä

H
yv

ä
E

ri
no

m
ai

ne
n

H
ei

kk
o

T
yy

dy
tt

äv
ä

H
yv

ä
E

ri
no

m
ai

ne
n

H
ei

kk
o

T
yy

dy
tt

äv
ä

H
yv

ä
E

ri
no

m
ai

ne
n

H
ei

kk
o

T
yy

dy
tt

äv
ä

H
yv

ä
E

ri
no

m
ai

ne
n

O
n

n
is

tu
m

in
en

O
n

n
is

tu
m

in
en

O
n

n
is

tu
m

in
en

O
n

n
is

tu
m

in
en

Ei lainkaan
tarpeellinen

Ei kovin 
tarpeellinen

Melko 
tarpeellinen

Erittäin 
tarpeellinen

Ei lainkaan
tarpeellinen

Ei kovin 
tarpeellinen

Melko 
tarpeellinen

Erittäin 
tarpeellinen

Ei lainkaan
tarpeellinen

Ei kovin 
tarpeellinen

Melko 
tarpeellinen

Erittäin 
tarpeellinen

Tarve

 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 31. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemykset tulkkauspalvelujen lisäystarpeesta 

sekä onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Esiopetuksessa enemmistö sekä opetuksen järjestäjistä että opettajista on tyytyväisiä 
käytettävissä oleviin tulkkauspalveluihin: niihin on riittävästi resursseja, tulkkeja on 
saatavilla riittävästi, tulkit ovat päteviä ja tulkkien käyttämiseen liittyvät käytännöt 
ovat selkeitä. Vain enintään kymmenen ja yli sadan maahanmuuttajataustaisen oppijan 
järjestäjät (kuvio 31) sekä opettajat ovat sitä mieltä, että lisää tarvittaisiin erityisesti 
resursseja ja että tulkkeja tulisi olla myös saatavilla paremmin. Opettajien mielestä 
tulkkien tulisi olla myös nykyistä pätevämpiä. Maahanmuuttajataustaisten lasten 
yksilölliset tarpeet on tulkkauspalveluilla sekä opettajien että järjestäjien mielestä 
voitu kuitenkin ottaa huomioon hyvin. Heikoimpana onnistumistaan pitävät enintään 
kymmenen maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjät, mikä on sama tulos kuin 
kysyttäessä tulkkien käytöstä tiedottamisessa.
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Perusopetuksessa opetuksen järjestäjien enemmistö on tyytyväinen käytettävissä 
oleviin tulkkauspalveluihin riippumatta maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
määrästä: niihin on riittävästi resursseja, tulkkeja on saatavilla riittävästi, tulkit ovat 
päteviä ja tulkkien käyttämiseen liittyvät käytännöt ovat selkeitä. Opettajista niukka 
enemmistö on sen sijaan vastannut myönteisesti vain resursointia koskevaan kysy-
mykseen; loppuihin kysymyksiin noin puolet opettajista on vastannut, ettei tunne 
asiaa. Vain 51–100 maahanmuuttajataustaisen oppilaan järjestäjät (kuvio 31) sekä 
opettajat ovat sitä mieltä, että melko tarpeellista olisi lisätä tulkkien saatavuutta. 
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden yksilölliset tarpeet on tulkkauspalveluilla 
voitu ottaa huomioon hyvin, ja – samoin kuin esiopetuksessa – heikoimpana onnis-
tumisen kokevat ne järjestäjät, joilla on vähiten maahanmuuttajataustaisia oppilaita.

Lukiokoulutuksessa enemmistö yli kymmenen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 
järjestäjistä on sitä mieltä, että tulkkauspalveluihin on riittävästi resursseja, tulkkeja 
on saatavilla riittävästi ja käytettävissä olevat tulkit ovat päteviä. Enintään kymmenen 
opiskelijan järjestäjistä suurin osa ei tunne kyseisiä asioita. Tulkkien käyttämiseen 
liittyvät käytännöt sen sijaan ovat selkeitä ainoastaan 11–50 opiskelijan järjestäjien 
enemmistölle. Opettajista yli kolme neljäsosaa on ilmoittanut, ettei tunne kysyttyjä 
asioita. Pientä lisäpanostusta mainittuihin asioihin kaipaavat ainoastaan yli sadan 
opiskelijan järjestäjät, vaikka onnistumista opiskelijoiden tarpeisiin vastaamisessa yhtä 
heikkona (vain tyydyttävänä) pitävät myös enintään kymmenen opiskelijan järjestäjät. 
Ainoastaan 11–50 opiskelijan järjestäjät katsovat onnistuneensa tulkkauspalveluilla 
hyvin (kuvio 31). Tulos poikkeaa tiedottamiseen liittyvän tulkkauksen tuloksista, 
joiden mukaan lukiossa on onnistuttu hyvin riippumatta maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrästä.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan järjestäjien enemmistölle ja opettajista reilusti yli puolelle tulkkauspalveluja 
koskevat kysymykset eivät ole tuttuja. Enemmistö yli kymmenen oppijan järjestäjistä 
pitää tulkkauspalveluiden resursseja riittävinä. Tulkkien saatavuutta ja pätevyyttä 
sekä tulkkien käyttämiseen liittyvien käytäntöjen selkeyttä pitää selvästi riittävinä 
ainoastaan yli sadan opiskelijan järjestäjien enemmistö; muiden vastauksissa koros-
tuu se, etteivät ne tunne asiaa. Pientä lisäpanostusta resursseihin, tulkkien riittävään 
saatavuuteen ja tulkkien pätevyyteen kaipaavat vain 51–100 opiskelijan järjestäjät 
(kuvio 31). Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin kaikki 
muut katsovat onnistuneensa kuitenkin vastaamaan tyydyttävästi, mutta enintään 
kymmenen oppijan järjestäjät vain tyydyttävästi. 
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Päätelmiä

Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiä kaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut 
eivät ole toisella asteella niin tunnettuja kuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden 
tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaan huomioon hyvin, mutta luonnollisesti 
tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessa kiinteämmän kodin 
ja koulun yhteistyön vuoksi.

Tulkkauspalveluiden resursointi, tulkkien saatavuus ja pätevyys ja tulkkauksen 
käytännöt ovat esiopetuksessa kunnossa ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
perheiden tiedottamisen tarpeisiin kyetään tulkkauspalvelujen avulla vastaamaan 
hyvin. Isot esiopetuksen järjestäjät kaipaavat lisäpanostusta erityisesti tulkkaus-
resursseihin ja tulkkien saatavuuteen. 

Perusopetuksessa ei nähdä lisäpanostustarvetta juuri millään tulkkauspalvelujen 
osa-alueella. Tämä voi kertoa riittävästä resursoinnista, mutta mahdollisesti myös 
puutteellisesta tiedosta koskien esimerkiksi erilaisten asiointitilanteissa käytet-
tävien tulkkauspalveluiden merkitystä. 

Toisella asteella enemmistö opettajista ja enintään kymmenen maahanmuut-
tajataustaisen opiskelijan järjestäjät eivät tunne tulkkauspalveluihin liittyviä 
näkökulmia. Tulkkien käyttämiseen liittyvien käytäntöjen vieraus sekä järjes-
täjä- että opettajatasolla kertoo siitä, että tarvetta tulkkien käyttämiseen ei joko 
ole tai sitä ei tunnisteta. Toisaalta noin viidennes molempien koulutusasteiden 
kaikista järjestäjistä ja neljännes ammatillisen peruskoulutuksen opettajista on 
sitä mieltä, että tulkkauspalveluihin ei ole riittävästi resursseja ja että tulkkeja ei 
ole saatavilla riittävästi. 

7.7 Yhteistyö huoltajien kanssa ja perheiden tuki

Perusopetuslain (628/1998, 3 §) mukaan esi- ja perusopetuksen tulee toteutua yh-
teistyössä kotien kanssa. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 
korostetaan kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä lapsen ja nuoren 
kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Vaikka 
ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta on huoltajilla, esiopetuksessa 
ja koulussa tuetaan kotien kasvatustehtävää ja vastataan oppilaan kasvatuksesta ja 
opetuksesta esiopetuksen aikana ja kouluyhteisön jäsenenä. Vuorovaikutus kodin 
kanssa lisää opettajan lapsen tai oppilaan tuntemusta ja auttaa opetuksen suunnit-
telussa ja toteuttamisessa. Huoltajien tulee puolestaan saada tietoa esiopetuksen ja 
koulun opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja mah-
dollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Lisäksi Esiopetuksen 
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opetussuunnitelman perusteet velvoittavat, että yhteistyössä otetaan huomioon 
perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta. (Ope-
tushallitus 2004a ja 2010b.)

Kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä esi- että perusopetuksessa tulee määritellä 
paikallisessa opetussuunnitelmassa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä kodin ja 
esiopetuksen/koulun kanssa toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla. Käsiteltäessä 
yksittäisen oppijan tukea koskevaa asiaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
mainitaan lisäksi, että huoltajalle tulee antaa tietoa lasta koskevien tietojen käsittelyyn, 
tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat yksittäistä oppilasta 
koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuulemaan 
lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, 
nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja 
salassapitoa koskevat säädökset. (Opetushallitus 2004a ja 2010b.)

Myös toisella asteella lukion opetussuunnitelman ja ammatillisten perustutkintojen 
perusteissa säädetään, että kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetussuunni-
telman osa tulee laatia yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan tai -kuntien sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimeenpanoa hoitavien viranomaisten kanssa. Ammatillisen 
peruskoulutuksen osalta Opetushallitus on antanut 1.8.2015 voimaan tulevan määrä-
yksen (94, 101/011/2014) kodin ja oppilaitoksen yhteistyön keskeisistä periaatteista. 
Määräyksen mukaan yhteistyön tavoitteena on tukea opiskelijan aikuisuuteen kasvua 
ja itsenäistymistä, edistää opiskelijan omaa vastuunottoa opiskelustaan sekä mah-
dollistaa opiskelijalle tuen saanti opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia 
koskevissa asioissa. (Opetushallitus 2014i.)

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyöllä tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan 
terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen 
tulee olla aloitteellinen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä. (Opetushal-
litus 2003; Opetushallitus 2014e.) Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintojen 
perusteissa on lisäksi määräys, että oppilaitoksen ja kodin yhteistyössä tulee ottaa 
huomioon erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskeli-
joiden yksilölliset tarpeet sekä elämänhallinnan ja opiskelun tukeminen. Yhteistyötä 
tulee tehdä myös opiskelijoiden ohjauksessa koulutuksen aikana ja sen päättyessä. 
(Opetushallitus 2014e.) Wikströmin ym. (2014) terveys- ja hyvinvointitutkimuksen 
mukaan pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisten perheiden 13–16-vuotiaista 
nuorista noin puolet ilmoitti, että vanhempi on käynyt koulun tilaisuuksissa joskus 
(somalitaustaiset 47 % ja kurditaustaiset 55 %) ja hieman alle puolet usein (somali-
taustaiset 50 % ja kurditaustaiset 39 %).

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta kysyttiin, 
järjestävätkö ne maahanmuuttajataustaisten oppijoiden huoltajille omia vanhem-
painiltoja ja onko maahanmuuttajataustaisten huoltajien mahdollista saada oppijan 
kehittymistä ja oppimista koskevat tiedot (tavoitteet, palaute jne.) omalla äidinkielellään.
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Esiopetuksessa enemmistö järjestäjistä (78 %) ei järjestä maahanmuuttajataustaisille 
perheille omia vanhempainiltoja, kuten ei erillisiä tiedotustilaisuuksiakaan (vrt. luku 
7.6.1). Ainoastaan yli 50 maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjistä puolet ja yli 
sadan oppijan järjestäjistä 60 prosenttia ilmoittaa järjestävänsä tällaisia vanhempai-
niltoja. Yli sadan oppijan järjestäjät ja opettajat pitävät iltoja melko tärkeinä, 51–100 
oppijan järjestäjät jopa erittäin tärkeinä (kuvio 32). Maahanmuuttajataustaisten per-
heiden tarpeisiin on omilla vanhempainilloilla vastattu järjestäjien mielestä hyvin, 
mutta kahden vastanneen opettajan mielestä tyydyttävästi.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 32. Esiopetuksen järjestäjien näkemykset yhteistyömuotojen tarpeellisuudesta sekä 

onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

61 prosenttia esiopetuksen järjestäjistä sen sijaan ilmoittaa, että maahanmuuttaja-
taustaisten huoltajien on mahdollista saada lapsen kehittymistä ja oppimista kos-
kevat tiedot omalla kielellään. Tosin järjestäjistä, joilla maahanmuuttajataustaisia 
oppijoita on vain vähän (enintään kymmenen), vain vajaa puolet tarjoaa perheille 
tämän mahdollisuuden. Mahdollisuutta tarjota lapsen kehittymistä ja oppimista 
koskevat tiedot huoltajille heidän omalla kielellään pidetään melko tärkeänä, 11–100 
oppijan järjestäjien ja opettajien mielestä jopa erittäin tärkeänä (kuvio 32). Sen avulla 
maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilöllisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan 
kaikkien järjestäjien ja opettajien mielestä hyvin.

Arviointikäynneillä keskusteltiin paljon siitä, että esiopetuksessa yhteistyö huolta-
jien kanssa on tiivistä, koska heidät tavataan päivittäin. Erään järjestäjän edustajat ja 
opettajat korostivat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen roolia koko maahanmuut-
tajaperheen kotoutumisen tukena: tutustuminen puolin ja toisin toisaalta madaltaa 
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huoltajien kynnystä tulla kysymään neuvoa myös sellaisiin asioihin, jotka eivät liity 
lasten päivähoitoon tai esiopetukseen, ja toisaalta esiopetuksen henkilökunta jou-
tuu selvittämään huoltajille maan sääntöjä ja tapoja, kuten esimerkiksi sitä, että alle 
18-vuotias ei saa hakea lasta päiväkodista.

Perusopetuksessakaan suurin osa (75 %) opetuksen järjestäjistä ei järjestä maa-
hanmuuttajataustaisille perheille omia vanhempainiltoja eikä myöskään erillisiä 
tiedotustilaisuuksia (vrt. luku 7.6.1). Aktiivisia tässä suhteessa ovat kuitenkin yli 
sadan oppilaan järjestäjät, joista jopa 69 prosenttia järjestää tällaisia vanhempainiltoja. 
Enintään kymmenen oppilaan järjestäjistä niitä järjestää vain yksi. Kuviosta 33 ilmenee, 
että erittäin tärkeinä maahanmuuttajataustaisten perheiden omia vanhempainiltoja 
pitävätkin yli sadan oppilaan järjestäjät. 11–50 oppilaan järjestäjät ja opettajat pitävät 
niitä melko tärkeinä, kun taas enintään kymmenen oppilaan järjestäjät eivät pidä niitä 
kovin tärkeinä. Kuitenkin kaikki näitä vanhempainiltoja järjestäneet sekä opettajat 
ovat sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaisten perheiden tarpeisiin on iltojen avulla 
vastattu hyvin, 51–100 oppilaan järjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon
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 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 33. Perusopetuksen järjestäjien näkemykset yhteistyömuotojen tarpeellisuudesta sekä 

onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Maahanmuuttajataustaisille huoltajille sen sijaan tarjoaa mahdollisuuden saada 
oppilaan kehittymistä ja oppimista koskevat tiedot omalla kielellään 51 prosenttia 
perusopetuksen järjestäjistä. Enintään kymmenen oppijan järjestäjistä enemmistöllä 
(59 %) ei tällaista käytäntöä kuitenkaan ole. Sekä järjestäjät että opettajat, jotka 
kysymykseen vastasivat, pitävät käytäntöä kuitenkin erittäin tärkeänä, lukuun 
ottamatta enintään kymmenen maahanmuuttajataustaisen oppijan järjestäjiä, joi-
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den mielestä se on vain melko tärkeä (kuvio 33). Sekä järjestäjät että opettajat ovat 
sitä mieltä, että maahanmuuttajaperheiden tarpeisiin pystytään tällä käytännöllä 
vastaamaan hyvin.

Myös arviointikäynneillä kävi ilmi, että vanhempainiltoja järjestetään sekä kaikille 
huoltajille yhdessä että toisinaan erikseen maahanmuuttajataustaisille huoltajille, 
jolloin mukaan otetaan myös tulkit. Yksi suuri opetuksen järjestäjä kertoi luopuneensa 
erillisistä vanhempainilloista, koska maahanmuuttajataustaiset huoltajat eivät niitä 
toivo. Kahden opetuksen järjestäjän edustajien mukaan perinteisillä kodin ja koulun 
yhteistyön tavoilla saavutetaan kuitenkin vain aktiivisimmat vanhemmat, ja siksi 
yhteistyöhön on kehitetty uudenlaisia tapoja: toiset ovat järjestäneet toiminnallisia 
vanhempainiltoja, ja toiset ovat kehittäneet ns. vanhempainkoulun, joka tarkoittaa 
sitä, että kun lapsi aloittaa koulun, myös vanhemmat tulevat mukaan kouluun ja 
heille järjestetään säännöllisiä ohjattuja tapaamisia. Vanhempia ohjataan tukemaan 
lapsensa koulunkäyntiä ja samalla turvataan se, että vanhemmat saavat tietoonsa 
koulun käytänteet.

Lukiokoulutuksen järjestäjistä vain viisi (8 %) ilmoittaa järjestävänsä maahanmuut-
tajataustaisille huoltajille omia vanhempainiltoja; maahanmuuttajataustaisille järjes-
tettyjä omia tiedotustilaisuuksia ilmoitti järjestävänsä hieman useampi (yhdeksän) 
koulutuksen järjestäjä (luku 7.6.1). Erillisiä vanhempainiltoja ei lukiokoulutuksessa 
pidetä kovinkaan tärkeinä, mutta iltoja järjestäneet pitävät onnistumistaan niiden 
avulla hyvänä (kuvio 34).

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 
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kuvio 34. Lukiokoulutuksen järjestäjien näkemykset yhteistyömuotojen tarpeellisuudesta 

sekä onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa
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Lukiokoulutuksessa ei myöskään yleisesti ottaen tarjota maahanmuuttajataustaisil-
le huoltajille mahdollisuutta saada opiskelijan kehittymistä ja oppimista koskevia 
tietoja omalla kielellään; tämän mahdollisuuden tarjoaa vain 15 järjestäjää (22 %), 
jotka yhtä yli sadan opiskelijan järjestäjää lukuun ottamatta ovat kaikki enintään 50 
maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjiä. Mahdollisuutta siihen pitävät melko 
tärkeänä vain 11–50 maahanmuuttajataustaisen opiskelijan järjestäjät; muille se ei ole 
kovinkaan tärkeää. Onnistumisen sen avulla enintään 50 maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan järjestäjät arvioivat kuitenkin hyväksi. Ainoa yli sadan opiskelijan järjestäjä 
arvioi onnistumisensa tyydyttäväksi.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa maahanmuuttajataustaisille huoltajille omia 
vanhempainiltoja järjestetään yhtä harvoin kuin lukiokoulutuksessa: kaikista jär-
jestäjistä niistä ilmoittaa seitsemän järjestäjää (11 %), joilla kaikilla on yli 50 maa-
hanmuuttajataustaista opiskelijaa. Iltoja ei pidetä keskimäärin kovinkaan tärkeinä, 
mutta yli 50 opiskelijan järjestäjät pitävät niitä melko tärkeinä. Näiden iltojen avulla 
maahanmuuttajataustaisten perheiden tarpeisiin yksi 51–100 oppijan järjestäjä ko-
kee onnistuneensa vastaamaan ainoastaan heikosti, kun taas kuusi yli sadan oppijan 
järjestäjää pitävät onnistumistaan hyvänä, kuten opettajatkin.

Taulukon ohjeistus:

1. skaalaa exelissä kuvion alusta riittävän isoksi

2. skaalaa piirtoalue neliön muotoiseksi (6cm x 6cm)

3. muuta exel-tiedostosta fontit Helveticaksi

4. tallenna kuvio pdf:ksi: vaaka-arkki / A3 kokoon

5. Avaa pdf Illustratoriin + luo B5 pohja

6. kopioi kuvio tB5 pohjaan 

7. poista turhat taustat ja viivat 

8. muuta fontit (freya) ja lisää muut tekstit

9. kopioi muuttumattomat tekstit muihin taulukoihin

10. tallenna pdf:si, vie taittoon

Tarve

Omat vanhempainillat

Tarve

Oppijan tiedot omalla kielellä

Ei lainkaan
tarpeellinen

Ei kovin 
tarpeellinen

Melko 
tarpeellinen

Erittäin 
tarpeellinen

H
ei

kk
o

T
yy

dy
tt

äv
ä

H
yv

ä
E

ri
no

m
ai

ne
n

H
ei

kk
o

T
yy

dy
tt

äv
ä

H
yv

ä
E

ri
no

m
ai

ne
n

O
n

n
is

tu
m

in
en

O
n

n
is

tu
m

in
en

Ei lainkaan
tarpeellinen

Ei kovin 
tarpeellinen

Melko 
tarpeellinen

Erittäin 
tarpeellinen

 = enintään 10  = 51–100  = yli 100 oppijaa = 11–50Oppijoiden määrä

kuvio 35. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien näkemykset yhteistyömuotojen tarpeel-

lisuudesta sekä onnistumisesta niiden avulla oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa

Ammatillisessa peruskoulutuksessa maahanmuuttajataustaisille huoltajille mahdolli-
suuden saada opiskelijan kehittymistä ja oppimista koskevat tiedot omalla kielellään 
tarjoaa vain seitsemän järjestäjää (11 %). Lukiokoulutuksen tavoin mahdollisuutta siihen 
ei pidetä kovinkaan tärkeänä (kuvio 35). Opettajien ja kahden yli sadan opiskelijan 
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järjestäjän mielestä onnistuminen perheiden tarpeisiin vastaamisessa sen avulla on 
hyvää, kun taas kolmen 11–50 opiskelijan järjestäjän mukaan se on vain tyydyttävää 
– siis juuri päinvastoin kuin lukiossa.

Arviointikäyntien keskusteluissa esiin nousi se, että toisella asteella kontaktit opis-
kelijoiden huoltajiin ovat kaiken kaikkiaan usein varsin vähäiset. Maahanmuuttaja-
taustaiset opiskelijat joutuvat toisinaan toimimaan tulkkeina kodin ja oppilaitoksen 
välillä, varsinkin, jos huoltajilla ei ole riittävästi suomen kielen taitoa käyttää Wilmaa. 
Toisaalta yhden ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajat näkivät vanhempien 
aktiivisuudessa suuria eroja: varsinkin, jos toinen vanhemmista on suomalainen, huol-
tajat haluavat tietää, mitä nuoren pitää tehdä ja oppia. Tiivis yhteistyö kodin kanssa 
nähtiin hyväksi muun muassa siitä syystä, että opiskelija ei voi käyttää tietokatkoja 
hyväkseen jäädäkseen pois koulusta.

Opettajien kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, miltä tahoilta heidän käsityksensä mu-
kaan maahanmuuttajataustaiset perheet saavat tukea lasten ja nuorten opiskeluun 
liittyviin asioihin. Vaihtoehdoiksi annettiin 

 � opettajat
 � muut maahanmuuttajataustaiset oppijat tai heidän perheensä
 � maahanmuuttajayhdistykset tai vastaavat
 � kunnan sosiaalitoimi 
 � jokin muu taho

Esiopetuksen opettajien vastausten (n = 59) mukaan maahanmuuttajataustaisilla 
perheillä on opettajien tuki lähes täysin käytettävänään opiskeluun liittyvissä asi-
oissa (97 %). Opettajat pitävät tukea erittäin tärkeänä, ja heidän mielestään sillä on 
onnistuttu tukemaan perheitä hyvin. Opettajista puolet kertoo perheiden saavan 
tukea muilta maahanmuuttajataustaisilta perheiltä; tosin kolmannes opettajista ei 
osaa sanoa, onko tällaista tukea saatavilla vai ei. Tuki arvioidaan kuitenkin erittäin 
tärkeäksi ja sen arvioidaan myös onnistuvan hyvin. Vajaa puolet (45 %) opettajista 
arvioi maahanmuuttajataustaisten perheiden saavan tukea kunnan sosiaalitoimelta, 
ja viidennes arvioi tukea saatavan maahanmuuttajayhdistyksiltä tai vastaavilta. Näi-
tä tuen muotoja pidetään melko tärkeinä ja niiden onnistumista hyvänä. Yli puolet 
opettajista ei kylläkään osaa sanoa, saavatko perheet tukea kunnan sosiaalitoimelta 
tai yhdistyksiltä. 

Myös perusopetuksen opettajien vastausten (n = 814) mukaan maahanmuuttaja-
taustaisilla perheillä on opettajien tuki käytettävissään opiskeluun liittyvissä asioissa 
(92 %). Opettajien tuki arvioidaan erittäin tärkeäksi, ja siinä myös on onnistuttu hy-
vin. 40 prosenttia opettajista arvioi maahanmuuttajaperheiden saavan apua kunnan 
sosiaalitoimelta, mutta yli puolet vastaajista (57 %) ei osaa sanoa, onko tätä tukea 
ollut käytettävissä. Apu arvioidaan kuitenkin melko tärkeäksi ja sen onnistuminen 
hyväksi. Opettajat eivät pääosin osanneet vastata kysymyksiin, onko perheillä muiden 
maahanmuuttajaperheiden tai maahanmuuttajayhdistysten tukea käytettävissä. 34 
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prosenttia kuitenkin arvioi perheiden saavan apua muilta maahanmuuttajilta, 16 pro-
senttia maahanmuuttajayhdistyksiltä ja seitsemän vastaajaa joltakin muulta taholta. 
Avovastauksista käy ilmi, että muihin kuuluvat maahanmuuttajataustaiset opettajat, 
koulukuraattori ja -psykologi, seurakunta sekä järjestöt. Näitä tukimuotoja pidetään 
melko tärkeinä ja niiden onnistuminen arvioidaan hyväksi. 

87 prosenttia lukion opettajista (n = 186) on sitä mieltä, että maahanmuuttajataus-
taisilla perheillä ja opiskelijoilla on opettajien tuki käytössään opiskeluun liittyvissä 
asioissa. Tätä tukea pidetään melko tärkeänä ja onnistumista hyvänä, mutta kuiten-
kin koulutusasteista heikoimpana. Vain noin viidennes opettajista arvioi perheiden 
saavan muiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tai perheiden sekä kunnan 
sosiaalitoimen tukea, ja 15 prosenttia arvioi tukea saatavan myös maahanmuutta-
jayhdistyksiltä, mutta lähes 80 prosenttia opettajista ilmoittaa näiden kysymysten 
kohdalla, ettei tunne asiaa.

Ammatillisen peruskoulutuksen opettajista (n = 418) 73 prosentin mukaan 
maahanmuuttajataustaisilla perheillä on opettajien tuki käytössään opiskeluun 
liittyvissä asioissa. Tämä on hieman vähemmän kuin muiden koulutusasteiden 
opettajien vastauksissa. Tuki arvioidaan kuitenkin lähes erittäin tärkeäksi ja siinä 
onnistuminen hyväksi. Myöskään ammatillisen peruskoulutuksen opettajat eivät 
pääosin osaa vastata, saavatko perheet tukea muilta tahoilta. Hieman yli kolmannes 
on sitä mieltä, että tukea saadaan muilta maahanmuuttajataustaisilta sekä kunnan 
sosiaalitoimelta. Viidennes opettajista arvioi, että tukea on saatavana myös maahan-
muuttajayhdistyksiltä.

Opettajille esitettiin myös väite pedagogisten tukitoimien merkitystä osataan painottaa 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden perheille. Esi- että perusopetuksen vastaajien 
mielestä väite pitää jokseenkin paikkansa, mutta lukiokoulutuksen ja ammatillisen 
peruskoulutuksen vastaajien mielestä väite ei juurikaan pidä paikkansa.

Päätelmiä

Millään koulutusasteella ei arviointitulosten mukaan järjestetä kovinkaan usein 
pelkästään maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattuja vanhempainiltoja 
vaan yhteistyö sujuu pääasiassa ”valtavirtaisesti”. Arviointikäyntien keskustelujen 
perusteella se on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive. Esi- ja 
perusopetuksessa noin puolet (50–60 %) vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja 
hänen omalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella 
asteella.

Esi- ja perusopetuksen järjestäjät ja opettajat pitävät erillisiä vanhempainiltoja 
kuitenkin melko tarpeellisina, ja jos maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 
paljon, jopa erittäin tarpeellisina. Huoltajien on mahdollista saada lapsensa kehit-
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tymistä ja oppimista koskevat tiedot omalla kielellään erityisesti, jos opetuksen 
järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia oppijoita yli kymmenen. Maahan-
muuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet pystytään sekä järjestäjien että 
opettajien mukaan ottamaan hyvin huomioon. Opettajien mukaan pedagogisten 
tukitoimien merkitystä osataan painottaa huoltajille, ja myös opettajan muuta 
tukea maahanmuuttajataustaisille perheille pidetään erittäin tärkeänä ja siinä 
onnistutaan hyvin. Tuloksessa kuvastuu se, että huoltajat kohdataan ja heihin 
pidetään yhteyttä selvästi enemmän kuin toisella asteella. 

Toisen asteen koulutuksessa erillisiä vanhempainiltoja tai oppijan tietojen antamista 
omalla kielellä ei pidetä kovin tärkeinä. Lukiokoulutuksessa maahanmuuttajataus-
taisten perheiden yksilölliset tarpeet pystytään sekä järjestäjien että opettajien 
mukaan ottamaan hyvin huomioon, kun taas ammatillisessa peruskoulutuksessa 
arvio siitä viittaa vain tyydyttävään. Molemmilla koulutusasteilla opettajat pitävät 
perheille antamaansa tukea melko tärkeänä, ja he kokevat myös onnistuneensa 
tukemaan perheitä hyvin.

7.8 Yhteistyö kunnan viranomaisten kanssa 

Perusopetuslain (628/1998, 15 §), Lukiolain (629/1998, 11 §) ja Lain ammatillisesta 
koulutuksesta (630/1998, 14 §) mukaan kaikkien tässä arvioinnissa mukana olevien 
koulutusasteiden opetussuunnitelmat tulee laatia kodin ja koulun/oppilaitoksen yh-
teistyötä sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevilta osiltaan yhteistyössä kunnan 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viran-
omaisten kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 9 §) mukaan koulutuksen järjestäjän on 
järjestettävä opiskeluhuolto (esi- ja perusopetuksessa oppilashuolto ja lukiossa ja 
ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijahuolto) yhteistyössä opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten 
kanssa siten, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 
Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja 
opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti 
koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (L 1287/2013, 14 §). Opiskelijan 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi (L 1287/2013, 23 §.) 

Esi- ja perusopetuksen järjestäjällä on lisäksi oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen 
järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta, 
muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä tervey-
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denhuollon ammattihenkilöltä (Perusopetuslaki 24.6.2010/642, 41 §). Lisäksi perus-
opetuksessa ja lukiokoulutuksessa opetuksen epäämisestä kurinpitorangaistuksena 
on ilmoitettava tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon 
kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle (Perusopetuslaki 13.6.2003/477, 36 a §; 
Lukiolaki 13.6.2003/478, 26 a §).

Tässä arvioinnissa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta tiedusteltiin, 
onko kunnan viranomaisten kanssa tehtävissä yhteistyökäytännöissä eroja maa-
hanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä opintoihin 
hakeutumisvaiheessa, opintojen aikana ja opintojen päättövaiheessa. Jos eroja vas-
taajien mielestä oli, kysyttiin, onko yhteistyötarvetta maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden osalta enemmän vai vähemmän kuin kantaväestön oppijoiden osalta. 
Lopuksi kysyttiin, miten hyvin viranomaisyhteistyöllä on onnistuttu huomioimaan 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden yksilölliset tarpeet.

Esiopetuksen järjestäjistä (n = 60) neljäsosa (päättövaiheen osalta jopa 40 %) ilmoittaa 
viranomaisyhteistyön eroista maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien 
oppijoiden välillä, ettei tunne asiaa. Yhteistyötä viranomaisten kanssa on kuitenkin 
maahanmuuttajataustaisten lasten osalta esiopetukseen hakeutumisvaiheessa sitä 
enemmän, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia on: enemmistö yli 50 
oppijan järjestäjistä ja kaikki yli sadan oppijan järjestäjät ovat sitä mieltä, että hakeu-
tumisvaiheessa eroja viranomaisyhteistyössä on. Myös opintojen aikana enemmistö 
yli sadan oppijan järjestäjistä näkee yhteistyössä eroja, mutta ei enää opintojen päättö-
vaiheessa. Yli sadan oppijan järjestäjien mielestä viranomaisyhteistyötä maahanmuut-
tajataustaisten lasten asioissa tarvitaan selvästi enemmän kuin kantaväestön lasten 
osalta, mutta muiden järjestäjien mielestä tarvetta on vain jonkin verran enemmän. 
Viranomaisyhteistyöllä maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin on järjestäjien 
mukaan vastattu hyvin.

Perusopetuksen järjestäjistä (n = 151) erottuvat selvästi yli sadan maahanmuutta-
jataustaisen oppilaan vastaajat (n = 26), joista enemmistö on sitä mieltä, että eroja 
viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä on maahanmuuttajataustaisten ja 
kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä kaikissa koulutuksen eri vaiheissa ja että 
tarvetta viranomaisyhteistyöhön on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osalta 
selvästi enemmän kuin kantaväestön osalta. Nämä järjestäjät kokevat kuitenkin pys-
tyneensä yhteistyöllä vastaamaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tarpeisiin 
parhaiten, vaikka muutkin ovat arvioineet onnistumisensa hyväksi.

Muutamissa arviointikäyntien keskusteluissa esiin nousi se, että yhteistyötä tehdään 
pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Moniammatillisen yhteistyön kerrottiin 
painottuvan erityisesti opetuksen ja koulutuksen nivelvaiheissa, ja niissä erityisesti 
siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle.
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Lukiokoulutuksen järjestäjistä (n = 67) 11 ilmoittaa viranomaisten kanssa tehtävässä 
yhteistyössä olevan eroja maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien 
oppijoiden välillä erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Tarvetta yhteistyölle on kui-
tenkin vain hieman enemmän kuin kantaväestön osalta, ja viranomaisyhteistyöllä 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin onnistutaan vastaamaan hyvin.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa järjestäjistä (n = 62) reilu neljännes on sitä 
mieltä, että eroja viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä on maahanmuut-
tajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä erityisesti opintoihin 
hakeutumisvaiheessa ja opintojen aikana, ja vajaa neljännes on sitä mieltä myös opin-
tojen päättövaiheesta. Erot korostuvat erityisesti yli sadan maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan järjestäjien vastauksissa (n = 18). Tarve erilaisille yhteistyökäytännöille 
nähdään kuitenkin lukiokoulutuksen tavoin varsin vähäisenä, ja onnistuminen opis-
kelijoiden tarpeisiin vastaamisessa hyvänä.

Päätelmiä

Kaikilla koulutusasteilla enemmistö opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä on 
sitä mieltä, että eroja viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä ei ole maa-
hanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä missään 
vaiheessa opetusta tai koulutusta. Opettajista kaksi kolmasosaa ei tunne asiaa, ja 
reilu viidennes vastaa, että eroja ei heidän mielestään ole. 

Esi- ja perusopetuksessa eroja viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä maa-
hanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppijoiden välillä näkevät erityisesti ne 
opetuksen järjestäjät, joilla on paljon maahanmuuttajataustaisia oppijoita. Nämä 
järjestäjät myös pitävät yhteistyön tarvetta selvästi suurempana maahanmuuttaja-
taustaisten kuin kantaväestön oppijoiden asioissa. Esiopetuksessa yhteistyön erot 
nähdään erityisesti opintojen alkuvaiheessa ja niiden aikana, perusopetuksessa 
koko ajan hakeutumisvaiheesta päättövaiheeseen asti. Perusopetuksen järjestäjien 
mukaan tarve moniammatilliselle yhteistyölle on suuri erityisesti koulutusten 
nivelvaiheissa. 

Toisella asteella tarvetta yhteistyöhön nähdään kuitenkin vain hieman enemmän 
verrattuna kantaväestöön, ja sen avulla onnistutaan vastaamaan opiskelijoiden 
tarpeisiin hyvin. Varsinkin lukiossa yhteistyö viranomaisten kanssa nähdään 
useimmiten samanlaisena riippumatta opiskelijan taustasta. Noin neljännes 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä on kuitenkin sitä mieltä, että viran-
omaisyhteistyö eroaa erityisesti opintoihin hakeutumisvaiheessa ja opintojen 
aikana. Tätä mieltä ovat erityisesti ne järjestäjät, joilla on paljon (yli sata) maa-
hanmuuttajataustaisia opiskelijoita. 
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7.9 Työssäoppimisen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta, jota säätelevät Laki ammatilli-
sesta koulutuksesta (630/1998) ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) 
muutoksineen sekä Opetushallituksen tutkintojen perusteita koskevat määräykset ja 
ohjeet. Lisäksi työmarkkinakeskusjärjestöt ovat antaneet jäsenliitoilleen suosituksen 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi jo vuonna 1998.19 Työssäoppimis-
paikkojen saatavuus vaihtelee alueittain ja ajankohdittain.

Työssäoppimisen jaksot tukevat opiskelijan työllistymistä. Työnantajan kannalta 
kokemukset henkilön työssäoppimisjaksolta varmistavat onnistuneen rekrytoinnin 
tekemistä. Opiskelija pystyy osoittamaan osaamistaan ja kokemustaan työssäoppi-
misen jaksojen työtodistuksilla. Maahanmuuttajien kohdalla tämä on tärkeää, koska 
sosiaaliset verkostot saattavat puuttua tai olla pienet. 

Tässä arvioinnissa koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin, onko niiden työssäoppimisen 
käytännöissä eroja maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestöön kuuluvien opiskelijoi-
den välillä. Kysymykseen vastanneista 64:stä koulutuksen järjestäjästä vain kymmenen 
ilmoittaa käytännöissä olevan eroja, eikä koulutuksen järjestäjien maahanmuutta-
jataustaisten oppijoiden määrä tai oppilaitosten maantieteellinen sijainti vaikuta 
asiaan. Osa järjestäjistä on kirjoittanut avokysymykseen esimerkkejä kantaväestöstä 
eroavista käytännöistä: maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita tuetaan kantaväestöä 
enemmän auttamalla heitä työssäoppimispaikan hakemisessa ja käymällä useammin 
ohjaamassa työssäoppijaa ja työpaikan henkilöstöä opintojakson aikana.

Riippumatta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoidensa määrästä koulutuksen jär-
jestäjät ovat sitä mieltä, että erilaisille työssäoppimiskäytännöille ei ole kovin suurta 
tarvetta. Koulutuksen järjestäjien vastausten keskiarvot ovat hyvin lähellä toisiaan, 
mutta vastausten sisäinen vaihtelu on erittäin suuri, ts. vastaajien mielipiteet ovat 
varsin kaukana toisistaan. Ne koulutuksen järjestäjät, joilla on erilaisia käytäntöjä 
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, näkivät niiden tarpeen selvästi suurempana 
kuin ne koulutuksen järjestäjät, joilla erilaisia käytäntöjä ei ole.

Kysymykseen, kuinka hyvin koulutuksen järjestäjä on mielestään pystynyt vastaamaan 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin erilaisten työssä-
oppimiskäytäntöjen avulla, vastasi ainoastaan kahdeksan koulutuksen järjestäjää. 
Vastausten perusteella tarpeisiin on pystytty vastaamaan hyvin, mutta koska vastaajia 
oli niin vähän, vertailu opiskelijoiden määrän mukaan ei ole tarkoituksenmukaista.

Niiltä ammatillisen peruskoulutuksen opettajilta, jotka ovat mukana järjestämässä 
opiskelijoiden työssäoppimista, kysyttiin myös näkemystä siitä, kuinka tarpeellisina 
he pitävät kantaväestöstä eroavia työssäoppimiskäytäntöjä. Kysymykseen vastasi 120 
opettajaa. Vastaajien mielestä tällaiset käytännöt ovat tarpeellisempia (melko tarpeel-

19 Suositusta on päivitetty aina lainsäädännön muuttuessa, ja viimeisin suosituspäivitys on annettu 9.5.2014. 
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lisia) kuin koulutuksen järjestäjän mielestä, mutta vastausten sisäinen vaihtelu oli 
myös opettajien kohdalla suuri. Opettajat ovat kuitenkin opiskelijoiden yksilöllisten 
tarpeiden huomioimisesta näiden käytäntöjen avulla samaa mieltä kuin järjestäjät: 
siinä on onnistuttu hyvin.

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin myös työssäoppimisten järjestämisen ala- tai 
työpaikkakohtaisista eroista. Vastaajista (n = 63) reilu kolmasosa ilmoitti, että täl-
laisia eroja on. Myönteisesti vastanneiden osuus on sitä suurempi, mitä enemmän 
koulutuksen järjestäjällä on maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Alakohtaisten 
erojen huomioon ottaminen arvioitiin yleisesti ottaen kuitenkin vain melko tar-
peelliseksi. Ne koulutuksen järjestäjät, joiden ylläpitämissä oppilaitoksissa on yli 
50 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa, pitivät ala- tai työpaikkakohtaisten erojen 
huomioon ottamista tarpeellisempana kuin ne, joilla maahanmuuttajataustaisia 
on enintään 50. Koulutuksen järjestäjät ovat mielestään pystyneet ottamaan ala- ja 
työpaikkakohtaiset erot maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työssäoppimi-
sessa hyvin huomioon, mutta kysymykseen vastanneita oli vain 17, joten vertailu 
ei tässäkään ole mielekästä. 

Avointen vastausten ja arviointikäyntien perusteella opettajat ovat maahanmuutta-
jataustaisten opiskelijoiden työssäoppimispaikan valinnassa mukana enemmän kuin 
kantaväestön opiskelijoiden paikkojen valinnassa. Opettajien työelämätuntemusta 
käytetään hyväksi esimerkiksi opiskelijan kielitaidon tason mukaisen työssäop-
pimispaikan valinnassa, jolloin opiskelija ohjataan hakemaan sellaiseen työssäop-
pimispaikkaan, jossa on aiemminkin ollut maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja 
joissa työssäoppimiset ovat sujuneet mutkattomasti. Opettajien omilla verkostoilla 
ja alatuntemuksella näyttää olevan merkitystä siihen, että maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita pystytään ohjaamaan heille sopiviin työssäoppimispaikkoihin.

Opettajien mielestä ala- ja työpaikkakohtaisten erojen huomioon ottaminen maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työssäoppimisen järjestämisessä on hieman 
tarpeellisempaa kuin koulutuksen järjestäjien mielestä. Koulutuksen järjestäjien vasta-
uksista ilmenee, että työssäoppimisen järjestämiseen tai sujumiseen liittyvät ongelmat 
näyttäytyvätkin ensisijaisesti opettajille. Opettajat ovat kuitenkin järjestäjien kanssa 
samaa mieltä siitä, että ala- ja työpaikkakohtaiset erot maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden työssäoppimisessa on pystytty ottamaan hyvin huomioon. 

Opiskelijoiden työssäoppimisen haasteiksi vastauksissa nousevat erityisesti opis-
kelijoiden heikko kielitaito tai työpaikkojen kielitaitovaatimukset (21 mainintaa). 
Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille katsotaan myös olevan vaikeampaa löytää 
työssäoppimispaikkoja kuin kantaväestölle (13 mainintaa). Muutama vastaaja tosin 
totesi, että paikkojen löytyminen on nykyään aiempaa helpompaa.

Avovastausten ja arviointikäyntien perusteella työssäoppimisen järjestämisessä pi-
detään tärkeinä oppilaitoksen ja työelämän hyviä suhteita, työpaikan henkilöstön 
ja työpaikkaohjaajien koulutusta ja ohjausta sekä mahdollisuuksia työssäoppimis-
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jaksolla tapahtuvaan tehostettuun ohjaukseen ja perehdytykseen erityisesti jakson 
alkuvaiheessa. Usein maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työssäoppimisessa 
on kuitenkin samat käytännöt kuin kantaväestöllä ja ne toimivat yhtä hyvin.

Päätelmiä

Suurimmalla osalla koulutuksen järjestäjistä ei ole työssäoppimisen järjestämi-
sessä erillisiä käytäntöjä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, eikä tarvetta 
tällaisille käytännöille koulutuksen järjestäjien mielestä ole.

Koulutuksen järjestäjistä kolmasosalla ala- tai työpaikkakohtaisia eroja työssäop-
pimisen järjestämisessä kuitenkin on. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille 
tarjottava erityinen tuki painottuu työssäoppimispaikan hankintaan. Tärkeänä 
pidetään opettajien verkostoja ja alueen työssäoppimispaikkojen tuntemusta, 
jotta maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita voidaan ohjata heille sopiviin työs-
säoppimispaikkoihin. 
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8  
kulttuurisen monimuotoisuuden 

edistäminen ja kehittämistarpeet

Katri Kuukka, najat ouakrim-soivio, Heini Paavola ja Mirja Tarnanen

Kulttuurinen monimuotoisuus nähdään tässä arvioinnissa päiväkotien, koulujen ja 
oppilaitosten oppijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan etnisenä, kulttuurisena 
ja kielellisenä monimuotoisuutena, joka tunnistetaan ja tunnustetaan näissä yhtei-
söissä (katso luku 1.2). Nykyisissä opetussuunnitelmien perusteissa esiopetuksesta 
toiselle asteelle kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen ilmaistaan esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaisen oppijan taustan huomioimisena (Esiopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet 2010), monikulttuurisuuden hyväksymisenä (Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteet 2004) ja monikulttuuriseen vuorovaikutukseen 
kannustamisena (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003). Ammatillisten pe-
rustutkintojen perusteissa se on myös näkyvissä elinikäisen oppimisen Aktiivinen 
kansalaisuus ja eri kulttuurit -avaintaitona, jonka mukaan ”[Opiskelija] toimii asiallisesti 
ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa 
kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa”(Opetushallitus 2014e). Myös tulevissa 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistäminen on edelleen vahvasti esillä.

8.1 opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä 
kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisestä

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä 262 (70 %) vastasi avokysymyksiin siitä, mitkä 
asiat ovat parhaiten tukeneet kulttuurista monimuotoisuutta heidän edustamassaan 
organisaatiossa. Saatujen vastausten perusteella muodostui kymmenen teemaa:
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1. Oppijan yksilöllinen huomioiminen
2. Henkilökunnan kouluttautuminen
3. Moninaisuuden kunnioittaminen, toisen arvostaminen
4. Teemat, projektit, hankkeet ja toiminnan järjestämiseen liittyvät tekijät
5. Yhteistyö huoltajien kanssa
6. Moniammatillinen yhteistyö
7. Resurssit, tukitoimet 
8. Strategiat ja suunnitelmat kunnan ja oppilaitoksen tasolla
9. Kansainvälinen yhteistyö
10. Integrointi kantaväestöön kuuluvien ryhmiin

Kulttuurista monimuotoisuutta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tukee 
järjestäjävastausten (18 %) perusteella parhaiten niissä vallitseva ilmapiiri. Tähän 
luetaan sisältyväksi arvot ja niiden pohjalta nousevat toimintatavat sekä henkilökun-
nan avoin ja ennakkoluuloton suhtautuminen maahanmuuttajataustaisiin oppijoihin 
ja monikulttuurisuuteen. Koulutuksen järjestäjät (14 %) ovat myös sitä mieltä, että 
monimuotoisuutta edistetään erilaisten teemapäivien, projektien ja monipuolisten 
toiminta- ja työskentelytapojen avulla, jolloin maahanmuuttaja- ja kantaväestöön 
kuuluvat oppijat ovat kontaktissa keskenään. 

Edellä mainittujen teemojen lisäksi esiopetuksessa esille nousevat yhteisen strate-
gian ja suunnitelmien merkitys kunnan ja oppilaitoksen sisällä, moniammatillinen 
yhteistyö sekä henkilökunnan koulutus. Perusopetuksessa järjestäjät korostavat 
yhteisiä strategioita ja suunnitelmia, resursseja ja tukitoimia sekä henkilökunnan 
koulutuksen merkitystä. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa 
korostuvat erityisesti kansainvälinen yhteistyö, esimerkiksi oppilas-/opiskelijavaihto. 
Kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät näkemykset ovat yhdensuun-
taisia Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelman (2010) 
tulosten kanssa.

Vaikka maahanmuuttajaoppijoiden integrointi kantaväestön ryhmiin ei nouse 
kaikkien järjestäjä- ja opettajavastausten joukosta eniten mainintoja saaneiden jouk-
koon, sen merkitystä tarkastellaan lähinnä kahdesta näkökulmasta. Integroinnilla 
katsotaan olevan merkitystä toisen kielen edistämisen ja sosiaalisten suhteiden 
luomisen sekä monikulttuurisuustietoisuuden kasvamisen näkökulmasta. Toisaalta 
integrointi nousee esille monikulttuurisuutta negatiivisesti arvottavasti, jolloin 
korostuu näkemys siitä, että maahanmuuttajataustaisille oppijoille ei tarvitse jär-
jestää mitään sellaisia tukitoimia tai eriävää opetusta, joka on erilaista suhteessa 
kantaväestön oppijoihin. 
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8.2 opettajien näkemyksiä kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisestä

Myös opettajat vastasivat avokysymyksiin siitä, mitkä asiat ovat parhaiten tukeneet 
kulttuurista monimuotoisuutta heidän edustamissaan organisaatiossa. Vastaukset 
luokiteltiin samoihin teemoihin kuin järjestäjien (katso edellinen luku) vastaukset, 
ja niiden tarkasteluun yhdistettiin vastaukset opettajille erikseen esitettyyn kysy-
mykseen monikulttuurisuuden edistämisen menettelytavoista.

Kaikista opettajavastauksista (n = 740) 23 % vastaajista korostaa oppilaitoksen ilmapiirin 
merkitystä monimuotoisuutta eniten tukevana tekijänä. Lähes yhtä merkityksellisenä 
(20 %) nähdään erilaiset resurssit ja tukitoimet. Näihin sisältyvät esimerkiksi suomi/
ruotsi toisena kielenä -opetus, oman äidinkielen ja oman uskonnon opetus sekä tulk-
kipalvelut. Teemapäivät ja -viikot, projektit, hankkeet ja monipuoliset toimintatavat 
ovat opettajien vastauksissa (18 %) kolmanneksi merkittävin asia.

Koulutusasteita erikseen tarkasteltaessa esiopettajat nostavat esille resurssit ja tuki-
toimet sekä henkilökunnan koulutuksen kulttuurista monimuotoisuutta edistävinä 
toimenpiteinä. Myös perusopetuksen puolella resurssit ja tukitoimet katsotaan 
merkittäväksi kulttuurista monimuotoisuutta edistäväksi tekijäksi, samoin erilaiset 
teemapäivät, projektit ja monipuoliset toiminta- ja työskentelytavat. Ammatillisen 
koulutuksen ja lukiokoulutuksen opettajat nostavat merkittäväksi tekijäksi kansain-
välisen yhteistyön. Erityisesti arviointikäynneillä korostettiin ulkomaisten opiskeli-
joiden merkitystä kulttuurisen monimuotoisuuden edistäjinä. Heidän kauttaan myös 
suomalaiset opiskelijat ovat laajentaneet omia käsityksiään muista kuin suomalaisista 
ja uskaltautuneet puhumaan vierasta kieltä.

Integrointiin liittyen opettajavastauksissa tuodaan esille huoli liian nopeasta integroin-
nista, jolla tarkoitetaan integrointia liian aikaisessa vaiheessa eli silloin, kun oppijan 
suomen/ruotsin kielen taito on vielä vähäinen. Arviointikäynneillä integroinnista 
keskusteltaessa esille nousivat kiusaaminen ja sen ehkäisy oppilaitoksissa.

Silmiinpistävää on se, että opettajien vastauksissa on lukuisia huomautuksia ”maassa 
maan tavalla” -periaatteesta, maahanmuuttajien hyysäämisestä, maan tavoille oppi-
misesta jne. Vastauksia voidaan pitää maahanmuuttajataustaisia oppijoita syrjivinä 
ja jopa rasistisina ja vastakkaisina kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiselle.
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8.3 Kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistäminen johtamiskysymyksenä

Kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen on tässä tutkimuksessa haluttu nähdä 
myös johtamiskysymyksenä. Rehtorin työnkuva painottuu pedagogiseen johtamiseen 
(ks. esim. Opetushallitus 2013), ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen 
voidaan nähdä keskeisenä pedagogisena ulottuvuutena koulun ja oppilaitoksen toi-
mintakulttuurissa. Monikulttuurisen koulun johtamista käsittelevissä tutkimuksissa 
(esim. Blair 2002; Walker 2005) johtajuus nähdään keskeisenä tekijänä koulun toi-
mintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämisessä – haasteellisena ja proaktiivista 
otetta vaativana toimintana. 

Kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen voidaan nähdä osana rehtorin laaja-
alaista ja haasteellista vastuuta koulun toiminnasta. Opetushallituksen asettaman 
rehtorien työnkuvan ja koulutuksen määrittämistä sekä kelpoisuusvaatimusten 
uudistamista valmistelevan työryhmän (2013) laadun kehittämistä koskevissa kan-
nanotoissa mainitaan yhtenä kestävän johtajuuden kulmakivenä Hargeavesia ja Finkia 
(2006, ks. myös Kuukka 2009) mukaellen diversiteetin tukeminen, jonka tavoittee-
na on monikulttuurisuuden ja ihmisten erilaisuuden tukeminen ja tarpeettoman 
yhdenmukaisuuden välttäminen sekä moninaisuuden hyödyntäminen oppimista 
ja yhdessäoloa rikastuttavana tekijänä. Rehtori vaikuttaa omalla asenteellaan ja esi-
merkillään myös opettajanhuoneessa vallitsevaan asenneilmastoon ja onnistuessaan 
ohjaa sitä monikulttuurisuusmyönteiseen suuntaan. Näkökulma alkaa yksittäisen 
koulun käytänteiden tasolta ja laajenee koskettamaan koulujen välistä yhteistyötä 
sekä hallintokuntien rajat ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä. (Immonen-Oikkonen 
ja Leino 2010.) 

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja opettajille suunnatussa kyselyssä tiedustel-
tiin, mistä seuraavista kulttuurista monimuotoisuutta koskevista asioista rehtori tai 
johtaja vastaa niiden päiväkodeissa/kouluissa/oppilaitoksissa:

 � resurssien jako (suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus, tukiopetus, oppimateriaalit)
 � opetusjärjestelyt (integraatio valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, suomi/

ruotsi toisena kielenä oppituntien sijoittelu, oman äidinkielen opetus, omakielinen 
opetus ja pienryhmäisten uskontojen opetus)

 � koulun toimintakulttuurin kehittäminen kulttuurista monimuotoisuutta ja kielitie-
toisuutta tukevaksi 

 � aktiivinen puuttumiseen syrjintään ja rasismiin sekä 
 � kulttuurisesta monimuotoisuudesta johtuvien konfliktien ennaltaehkäiseminen tai 

ratkaiseminen

Kuviossa 36 näkyvät kaikkien opetuksen ja koulutuksen järjestäjien arvioinnit rehtorin 
roolista edellä mainittujen näkökulmien keskiarvoina.
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kuvio 36. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemykset rehtorin roolin tarpeellisuudesta 

kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä sekä siinä onnistumisessa

Rehtorin tai johtajan rooli monimuotoisuuden edistämisessä koetaan kaiken kokoisten 
esi- ja perusopetuksen järjestäjien keskuudessa vähintään melko tärkeäksi. Erittäin 
tärkeäksi sen arvioivat kaikki esiopetuksen järjestäjät sekä yli sadan oppilaan perus-
opetuksen järjestäjät. Kaikkiaan esi- ja perusopetuksen järjestäjät katsovat rehtorin 
tai johtajan vastuunkannon onnistuneen hyvin.

Toisen asteen koulutuksen järjestäjien arviot rehtorin roolin merkityksestä moni-
muotoisuuden edistämisessä ovat hieman alhaisempia kuin esi- ja perusopetuksen 
järjestäjien. Kaikki lukiokoulutuksen vastaajat arvioivat rehtorin roolin melko tär-
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keäksi. Vähiten tärkeäksi, joskin kuitenkin melko tärkeäksi, rehtorin roolin kokevat 
ne ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät, joilla on enintään kymmenen maahan-
muuttajataustaista oppijaa.

Opettajien vastauksissa rehtorin tai johtajan rooli nähdään kaikilla koulutusasteilla 
tärkeämmäksi kuin järjestäjien vastauksissa. Siinä onnistuminenkin arvioidaan sangen 
yhdenmukaisesti hyväksi. Heikoimman arvion onnistumisesta saavat opettajilta am-
matillisten oppilaitosten rehtorit ja järjestäjiltä lukiokoulutuksen rehtorit. Molemmat 
arviot ovat silti selkeästi hyvän puolella.

8.4 opetuksen ja koulutuksen järjestäjien näkemyksiä 
kulttuurisen monimuotoisuuden kehittämistarpeista

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin avokysymyksellä, missä asioissa hei-
dän mielestään on vielä eniten kehitettävää. Avokysymykseen vastasi 238 opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjää (63 prosenttia kyselyyn vastanneista). Vastaajien mukaan 
kehittämiskohteiksi nousevat 

1. henkilöstön osaaminen
2. opetusjärjestelyt
3. toiminnan organisointi
4. resursointi
5. oppimateriaalit 
6. yhteistyö kodin ja koulun välillä 
7. tulkkipalvelut sekä 
8. tiedotus. 

Vastaajat saattoivat mainita useamman kuin yhden kehittämiskohteen vastauksessaan. 
Kaikkein taajimmin vastauksissa viitataan henkilöstön osaamisen kehittämiseen, joka 
sai hieman yli 100 mainintaa, ja toiseksi eniten opetusjärjestelyihin, joihin viitataan 
yli 70 vastauksessa. Myös toiminnan organisointi joko sisäisesti tai instituutioiden 
välillä esitetään kehittämisen kohteeksi yli 60 vastauksessa.

Henkilöstön osaamiseen liittyvissä vastauksissa viitataan ylipäätään henkilöstön kou-
luttamiseen tai yksilöidymmin heidän monikulttuurisuusosaamisensa kehittämiseen, 
asenteiden muuttamiseen ja tietoisuuden lisäämiseen sekä pedagogisen osaamisen 
kehittämiseen, kuten alla olevat esimerkit osoittavat:

Kulttuurinen monimuotoisuus käsittää asioita hyvin laajasti. Henkilöstön 
kouluttaminen monikulttuurisuuden eri teemoista on jatkuvasti kehitettävä asia.

Kantaväestöisen henkilökunnan asenteissa. Opettajien kielitietoisen opetuksen 
tiedostamisessa ja näkökulman viemisessä opetukseen.
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Asennekasvatus, ennakkoluulojen pois kitkeminen, opiskelijoiden ja henkilökunnan 
asennoituminen maahanmuuttajaopiskelijoihin

Henkilöstön asenteessa on vielä parantamisen varaa, kaikki eivät huomioi 
maahanmuuttajia lainkaan (ei ymmärrystä tai halua ymmärtää) 

Kunskapen om olika kulturer för lärare.

Luokanopettajien ja aineenopettajien koulutus (kielitietoisuus, S2-pedagogiikka)

Opettajien pedagogiseen osaamiseen liittyviä kehittämiskohteita ovat myös taito 
eriyttää opetusta, arviointi ja samanaikaisopetus. Oppilaitoksia tarkastellaan joissakin 
vastauksissa yhteisöinä niin, että asenteilla ja monikulttuurisuusosaamisella viitataan 
sekä henkilöstöön että opiskelijoihin, kuten yllä olevasta lainauksesta näkyy. Yhtei-
söllinen näkökulma heijastuu myös vastauksissa, joissa viitataan kaikkeen oppilaitok-
seen toimintaan erittelemättä sitä oppiaineittain tai toimijoittain: ”Kielitietoisuuden 
tiedostaminen kaikilla tasoilla oppilaitoksen arjessa”. 

Opetusjärjestelyjä koskevat kehittämiskohteet liittyvät useimmiten kieliopintoihin. 
Erityisesti suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestelyt todetaan kehittämisen 
kohteiksi, ja S2-opetuksen määrää pidetään liian vähäisenä. Myös oman äidinkielen 
opetuksen tarjoaminen sekä omankielisen opetuksen järjestäminen nostetaan esiin. 
Opetuksen järjestelyjen yhteydessä viitataan usein myös resursseihin järjestää ope-
tusta, kuten alla olevat esimerkit osoittavat. 

Lisäkoulutustarve Lukioon valmistava opetus S2:n järjestäminen omana opetuksena,

Opiskelijoiden maahanmuuttajataustan huomioiminen opetuksessa. S2-kieleen 
lisää resurssia. Tällä hetkellä tarjoamme vain neljä kurssia S2-kieltä.

Omakielistä opetusta ei ole pystytty järjestämään, koska koulutusta on kahdeksassa 
eri yksikössä eivätkä resurssit ole riittäviä.

oman äidinkielen opetusta pitäisi lisätä (lasten määrä ryhmää kohden pienemmäksi)

Omankielistä tukea ei vielä käytetä kouluissamme, tämä mahdollisuus kannattaa 
varmasti hyödyntää jatkossa ja miettiä kuinka se voidaan toteuttaa. 

Osa opetusjärjestelyjä koskevista kehittämiskohteista on ilmaistu lyhyesti, esimerkiksi 
tukiopetus tai oman äidinkielen opetus sen enempää vastausta avaamatta tai peruste-
lematta. Opetusjärjestelyjä koskevissa kehittämisehdotuksissa nostetaan esiin myös 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tai oppilaiden pieni määrä oppilaitoksessa, 
minkä vuoksi S2-, oman äidinkielen tai omankielisen opetuksen järjestämistä pidetään 
kalliina tai ylipäätään hankalana järjestää. 
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Edellisen lisäksi opetusjärjestelyjen kehittämiskohteet koskevat erilaisen tuen tar-
joamista opiskelijoille, esimerkiksi tukiopetuksen järjestämistä. Lisäksi valmistavan 
opetuksen tarjonta, niin perusopetukseen kuin perusopetuksen jälkeisiin amma-
tillisiin opintoihin ja lukiokoulutukseen esitetään kehittämisen kohteeksi. Myös 
perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen kehittämiseen viitataan, kuten myös 
ylipäätään nivelvaiheiden kehittämiseen. Muutamissa vastauksissa nostetaan myös 
koko opiskelupolun kehittäminen esiin. 

Erityisen tuen antamisessa suomi2-opiskelijoille (ryhmiä, joissa enemmän aikaa 
opiskelijaa kohden)

valmistavan opetuksen organisoiminen esiopetukseen 

Nivelvaiheessa perusopetuksesta toiselle asteelle.

Perusopetuksen myöhäisessä vaiheessa Suomeen muuttaneiden oppilaiden ehyen 
koulupolun rakentamisessa on vielä kehitettävää.

Toiminnan organisointiin luokitellut kehittämiskohteet liittyvät sekä organisaa-
tion sisäiseen että organisaatioiden väliseen toimintaan, jolla tarkoitetaan joko 
hallinnollisten dokumenttien (strategian tai muun vastaavan kuvauksen) laatimista 
tai hallinnollisten prosessien, kuten ohjauksen ja tietojärjestelmien, kehittämistä. 
Toiminnan kehittämisellä viitataan myös moniammatillisen yhteistyön kehittämi-
seen koulutusorganisaatioiden tai eri hallinnollisten toimijoiden välillä tai eri alojen 
opettajien yhteistyöhön koulutusorganisaation sisällä. 

Mikäli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä lisääntyisi, erityisesti 
kototuttamisvaiheessa olevien, meillä olisi eniten kehitettävää yhtenäisten 
toimintamallien luomisessa ja kuvaamisessa sekä resurssien kohdentamisessa

Käytäntöjen yhteinäistäminen organisaation eri oppilaitoksissa 

opiskelijavalinnan järjestelmät

Yhteistyö TE-toimiston kanssa kotoutumissuunnitelman ja urasuunnitelman 
hyödyntämisessä.

ohjausjärjestelmä, jolla ohjataan opiskelijoita erityisasiantuntijoiden piiriin - 
resursointi - osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen kehittäminen 
(ECVET yhtenä osana)

Neljänneksi yleisimmässä kehittämiskohteessa viitataan yleisesti resursseihin tai 
toivotaan yksinkertaisesti lisää resursseja. Resursseja pidetään esimerkiksi liian 
riittämättöminä paikkakunnan koon vuoksi tai maahanmuuttajien pienen määrän 
vuoksi. Resursseja toivotaan myös kohdennettavan ”enemmän sinne missä on mo-
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nikulttuurisia perheitä”, tai todetaan, että ”maahanmuuttajien asioihin on satsattava 
myös rahallisesti”. Lisäksi toivotaan valtion rahoitusosuuden kehittämistä ja resursseja 
myös oman äidinkielen opetuksen, suomi toisena kielenä -tuntien ja valmistavan 
opetuksen järjestämiseen sekä oppimateriaalien kehittämiseen ja laatimiseen.

Oppimateriaaleja koskevissa kehittämisehdotuksissa esitetään tarve selkokielisille 
materiaalille tai ylipäätään materiaaleja kaivataan enemmän. Myös niiden laatu noste-
taan esiin: ”oppimateriaalit paremmiksi, erityisesti S2:ssa” tai ”kielellisten valmiuksien 
huomioiminen ammatillisten perustutkintojen opetuksessa ja oppimateriaaleissa”.

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskevissa vastauksissa viitataan yhteistyön kehittä-
miseen tai esitetään maahanmuuttajataustaisten oppijoiden huoltajaverkoston nykyistä 
parempaa hyödyntämistä ja huoltajien huomioimista. Vastauksissa kiinnitetään huo-
miota myös kantaväestön vanhempien asenteiden muokkaamiseen: ”Asennekasvatusta 
lähinnä tarvitaan lasten ja oppilaiden huoltajille, jotta «umpisuomalaiset» hyväksyvät 
myös maahanmuuttajataustaiset mukaan osaksi arkea.” Tulkkauspalveluita toivotaan 
lisää, ja niitä sekä tulkkien käyttämiseen liittyviä käytänteitä toivotaan kehitettävän. 
Tiedotusta koskevat kehittämisehdotukset liittyvät tiedottamiseen kotoutumisen 
alkuvaiheessa tai erityisesti vanhemmille kohdistuvaan tiedottamiseen, esimerkiksi 
”vanhemmille annettavan kirjallisen informaation kääntäminen useammalle kielelle”. 
Tiedottaminen usealla eri kielellä nostetaan myös esiin.

8.5 opettajien näkemyksiä kulttuurisen 
monimuotoisuuden kehittämistarpeista

Osana arviointia myös opettajilta kysyttiin heidän näkemyksiään kulttuurisen mo-
nimuotoisuuden kehittämistarpeista. Opettajilta saatiin yhteensä 673 avovastausta 
(43 prosentilta vastaajista), joista 6 % (n = 40) saatiin esiopetuksen, 54 % (n = 367) 
perusopetuksen, 28 % (n = 188) ammatillisen peruskoulutuksen ja 12 % (n = 78) 
lukiokoulutuksen opettajilta. Monissa vastauksissa on esitetty useita kehittämistar-
peita, ja osa kommenteista on hyvin puolestaan hyvin yksityiskohtaisia ja käsittelee 
selkeästi vain yhtä sisällöllistä kehittämisaluetta: 

Suomen kielen taitojen oppimisessa. Lukiossa opetettavat asiat ovat melko 
abstrakteja ja jos opiskelijan äidinkieli ei ole suomi, on hänen joskus suorastaan 
ylivoimaista ymmärtää oppitunnilla käsiteltyjä asioita tai seurata opetusta ja 
tunnin kulkua. Maahanmuuttajataustainen opiskelija, jonka suomen kielen taito on 
heikko tai tyydyttävä, joutuu tekemään moninkertaisesti töitä saavuttaakseen edes 
välttäviä tuloksia opinnoissaan. Kielen osaamattomuus on suurin este oppimiselle. 
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saattavat käyttää suurimman osan vapaa-
ajastaan koulutehtävien tekemiseen ja oppiminen voi olla pitkälti jopa ulkoa 
oppimista. Joskus olen törmännyt kokeissa siihen, että maahanmuuttajataustainen 
opiskelija on toistanut vastauksessaan suoraan oppikirjan tekstiä, eikä ole 
ymmärtänyt tehtävänannossa ollutta kysymystä… 
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Edellä kuvatulla tavalla luokiteltuna opettajilta saatiin yhteensä 765 kehittämistar-
peisiin liittyvää kommenttia, jotka on esitetty kuviossa 37. Kuviossa on nähtävillä 
myös se, kuinka monta prosenttia kyseinen kommentti edustaa kaikista luokitelluista 
kommenteista. 
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kuvio 37. Opettajien näkemyksiä kulttuurisen monimuotoisuuden kehittämistarpeista

Opettajien nimeämistä kehittämistarpeista noin 11 % (n = 79) liittyy asenteisiin. 
Kehittämistarpeita on sekä oppijoiden keskinäisen suvaitsevaisuuden lisäämisessä 
että opettajien asenteiden kohentamisessa:

Maahanmuuttajataustaisten ja kotoperäisten oppilaiden asenteissa.

Eniten kehitettävää on isojen koululaisten, iältään 13–16-vuotiaiden, sopeuttaminen 
suomalaiseen kulttuuriin ja opiskeluun. Toisaalta myös samanikäisten kantaväestöön 
kuuluvien oppilaiden saaminen vastaanottavaisiksi maahanmuuttajaoppilaita 
kohtaan on ollut monesti haasteellista ja vaatinut huomattavasti enemmän 
”tukitoimia”, kuin vastaava toiminta pienemmillä oppilailla.

Opettajien ja henkilökunnan suvaitsevaisuudessa, räikeän rasismin kitkemisessä.

Opettajien asenteet kytkeytyvät laajempaan yhteiskunnalliseen näkökulmaan maa-
hanmuutosta. Avovastauksissa tulee esiin opettajien maahanmuuttoon liittyvien 
näkemysten koko kirjo. Osa kommenteista kuvastaa vastaajan tai hänen kollegojensa 
henkilökohtaisia mielipiteitä: 
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Joillakin opettajilla on henkilökohtaisia maahanmuuttajiin kohdistuvia 
ennakkoluuloja. Tämä ei niinkään kohdistu oppilaitoksessamme oleviin 
opiskelijoihin, vaan kysymys on enemmänkin maahanmuuttovastaisesta 
mielipiteestä. Jotkut kokevat, että tänne tullaan vain ”eläteiksi”.

Opettajien kommenteista noin kahdeksan prosenttia (n = 62) liittyy resursseihin. 
Yleisimmin opettajat kommentoivat sitä, että taloudelliset resurssit ovat niukat, 
minkä vuoksi opetusryhmät ovat liian isoja tai maahanmuuttajataustaisille oppijoille 
suunnattua tukea tai palveluita (esimerkiksi läksykerhoja) ei ole voitu järjestää siten 
kuin olisi toivottu. Lukuisista kommenteista on luettavissa opettajien huoli siitä, että 
heillä ei ole riittävästi aikaa opettaa maahanmuuttajataustaisia oppijoita niin hyvin 
kuin he toivoisivat tai kouluyhteisössä ei ole riittävästi aikaa maahanmuuttajataus-
taisten oppijoiden asioiden hoitamiseen:

Tunteja pitäisi olla enemmän.

Resursseista S2-opetukseen.

Tarvitsemme lisää rahaa esim. erikielisiin materiaaleihin tai joskus tulkkipalveluihin.

Aikapula: mokuopettajalla työpäivien kiireisyys ja ajan löytyminen mokuasioiden 
tiedottamiseen muulle henkilökunnalle - muilla opettajilla aikapula mokuasioihin 
perehtymiseen.

Noin seitsemän prosenttia (n = 55) opettajien kommenteista liittyy oppimateriaaleihin. 
Yleisimmin kommentit liittyvät siihen, että sopivaa oppimateriaalia ei ole saatavilla:

Kunnan tasolla: tarkoituksenmukaiseen oppimateriaaliin panostaminen…

Laadukkaita oppimateriaaleja toivoisin pienille oppilaille (myös sähköisiä). Osa 
nykyisistä ala-arvoisia nimenomaan kielellisesti.

Niin ikään noin seitsemän prosenttia (n = 54) opettajien esille tuomista kehittämistar-
peista liittyy maahanmuuttajaoppijoiden riittämättömään suomen tai ruotsin kielen 
taitoon, erityisesti lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Suomen kielen taito on kaiken a ja o.

Riittämätön kielitaito on jokaisen maahanmuuttajataustaisen ongelma… Se 
on periaatteessa rinnastettava mihin tahansa oppimisvaikeuden lajiin, kuten 
lukihäiriöön.

Kielitaitovaatimus huomattavasti tiukemmaksi. Opiskelijan on normaalissa 
ryhmässä pystyttävä ymmärtämään, ilmaisemaan ja kehittymään samaan tahtiin 
muiden kanssa. Koko luokan motiivi ja oppiminen sekä ryhmän yhteenkuuluvuus 



192

kärsii kun kaksi-kolme oppilasta ei ymmärrä eikä saa kontaktia muihin. Uskonto, 
tavat tai näkemykset eivät haittaa normaalia arkea mutta suomen kielen huono 
hallinta sulkee maahanmuuttajat välittömästi kantaväestön ulkopuolelle.

Suomen kielen alakohtaisessa opettamisessa olisi kehitettävää, mutta resurssipula 
sanelee, miten paljon opetusta voidaan järjestää. On selvää, että esim. yhdelle tai 
kahdelle opiskelijalle ei voi järjestää erillistä taloushallinnon suomi-kurssia.

Heillä (maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla) ei reaaliaineissa välttämättä 
kielellisiä valmiuksia omaksua aihealueita, kuitenkin vielä toistaiseksi yo-tutkinto 
suomen tai ruotsinkielisinä…

Vastaajista hieman yli kuusi prosenttia (n = 48) toivoo lisää tietoa eri kulttuureista. 
Kehittämistoiveet on usein kytketty koulun arkeen, kuten juhliin, teemapäiviin, pro-
jekteihin tai eri oppiaineiden opetukseen. Muutamissa kommenteissa esitetään, että 
maahanmuuttajataustaiset oppijat voisivat toimia oman kieli- ja kulttuuritaustansa 
asiantuntijoina tai ”suurlähettiläinä”:

Lasten tietoisuutta eri maiden kulttuureista voisi monipuolistaa lisää, pitää 
teemapäiviä eri maista, kertoa eri maitten lapsista ja korostaa, mitä yhteistä on 
kaikilla lapsilla eri kulttuureissa. Suvaitsevaisuuskasvatusta ja arvokeskusteluja 
lasten kanssa lisää, sekä ehkä retkiä mahdollisesti sopiviin kohteisiin.

Siinä että maahanmuuttajataustaisia oppilaita ”hyödynnetään” enemmän 
tutustuttaessa muita oppilaita eri kulttuureihin.

Hieman alle kuusi prosenttia (n = 42) kommenteista liittyy suomi tai ruotsi toisena 
kielenä -opetukseen: siihen toivotaan paitsi lisää resursseja myös yhdenmukaisia 
käytänteitä ja yhteistyötä esimerkiksi S2/R2-opettajan ja koulun muiden opettajien 
kesken. Monet kommentit sisältävät lisäksi ajatuksen siitä, että koulu- tai oppitai-
tostasolla kaikki opettajat eivät ole tietoisia S2/R2-opetuksesta ja sen tarjoamista 
mahdollisuuksista maahanmuuttajataustaisille oppijoille.

Yhteistyömuotojen kehittäminen S2-toimijoiden välillä: valmistava opetus, S2-
opetus, luokan/aineenopettajat, joilla S2-oppijoita luokissaan/tunneillaan…

Tällä hetkellä S2-opettajan kanssa tehtävä suunnittelu- ja arviointityö tehdään 
lähinnä hätäisesti välituntisin, mm. siksi että hän toimii myös muilla kouluilla… 
suunnitteluaikaa lisää.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tärkeys ja arvostus. Tunnilta voi helposti olla 
poissa, koska luokassa tapahtuu jotain mukavampaa. Aina ei muisteta kertoa 
S2-opettajalle, että luokka lähtee retkelle tms.

Opettajien pitäisi huomioida s2-oppilaita vielä enemmän oppitunneilla siis eriyttää 
opetustaan.
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Samoin hieman alle kuusi prosenttia (n = 42) kehittämistarpeista käsittelee kodin ja 
koulun yhteistyötä. Seuraavissa yhteistyön lisäämiseen ja parantamiseen tähtäävissä 
kommenteissa esitetään myös konkreettisia kehittämistoimia:

Maahanmuuttajavanhempien osallistaminen koulun ja lapsen asioihin, 
vaikuttaminen heidän asenteisiinsa koulun käytänteitä kohtaan (esim. koulun tavat, 
erikoispäivät ja juhlallisuudet koskevat maahanmuuttajiakin [paitsi uskonn. syyt], 
urheilu- ja työskentelyvälineet lapselle), maahanmuuttajataustaisten vanhempien 
huomiointi vanhempainilloissa, tiedottamisen kohdentaminen heille.

Viestien selkokielisyydessä ja niiden runsaampi käännättäminen eri kielille. 
Akuuteissa tapauksissa esim. puhelinkeskustelutulkkaukset olisivat tarpeellisia.

Yhteistyö vanhempien kanssa haastavaa yhteisen kielen puuttuessa. 
Maahanmuuttajavoittoisilla alueilla tulisi olla koulukohtaiset koordinaattorit, 
jotka hoitaisivat yhteistyön tulkkien ja kotien kanssa. Usein näillä alueilla on 
myös paljon haasteellisia oppijoita kantaväestön osuudessa, joten opettajan työ 
on merkittävästi kuormitetumpaa kuin nk. yksikielisillä alueilla.

Viisi prosenttia (n = 38) vastaajien kommenteista liittyy erilaisiin käytännön opetus-
järjestelyihin, kuten opetuksen integroimiseen, opetuksen järjestämiseen pienemmissä 
ryhmissä tai muihin opetusjärjestelyihin, joilla otetaan maahanmuuttajataustaiset 
oppijat ja heidän tarpeensa paremmin huomioon.

Pienemmät ryhmäkoot, jolloin opettajalla olisi enemmän aikaa. Nyt kun erityislapset 
on integroitu isoihin ryhmiin, on entistä vaikeampaa tukea maahanmuuttajalapsia 
ajallisesti.

Aineenopettajia pitäisi entistäkin enemmän informoida maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden tuen tarpeesta.

Mm. oppilaitten liian suuret ikäerot valmistavassa luokassa; pienet oppilaat oppivat 
kuudesluokkalaisilta huonoja käyttäytymismalleja, joten luokanopettajat yrittivät 
selviytyä lähes kielitaidottomien ekaluokkalaisten kanssa, kun heitä ei voinut 
sijoittaa valmistavaan luokkaan edellä mainituista syistä johtuen.

Pysähdyin miettimään itsekin ensimmäistä kertaa asiaa vasta tämän kyselyn 
myötä, vaikka olen tiennyt, että muutamalla oppilaistani on äidinkielenään sekä 
suomi että toinen kieli. He eivät ymmärrä kaikkea yhtä hyvin kuin kantaväestöön 
kuuluvat oppilaat ja heidän opiskelussaan tämä olisi hyvä huomioida kaikessa 
opetuksessa, vaikka ko. oppijoilla ei olekaan oppimisvaikeuksia tai ongelmia 
opiskelumotivaation kanssa.



194

Opettajien esittämistä kehittämistarpeista vain pieni osa liittyy esimerkiksi tie-
donsiirron parantamiseen (n = 10), valmistavan opetuksen kehittämiseen (n = 9), 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin tukemiseen (n 
= 7), opinto-ja uraohjauksen kehittämiseen (n = 6) tai hallintokäytänteiden (n = 5) 
sujuvuuteen. Seuraavassa muutamia esimerkkejä näiden sisältöalueiden kommenteista: 

Asiaan liittyvän tiedon jakaminen koko henkilökunnan käyttöön.

Nivelvaiheen tietojenvaihto tai siirryttäessä koulusta/perhekodista tmv. tietojen 
siirto koulullemme ja kyseisen oppilaan opettajalle.

Maahanmuuttajaopiskelijoiden oman äidinkielen tärkeyden korostaminen.
 
Näyttötutkintojärjestelmän ja siihen liittyvien koukeroiden ymmärtäminen 
on maahanmuuttajataustaisilla poikkeuksetta vaikeaa, koska se on vaikeaa 
kantaväestöllekin usein.

Avovastausten sisältämistä kommenteista noin 11 % (n = 87) luokiteltiin kuuluvaksi 
muut kehittämisehdotukset -kohtaan. Joissain kommenteissa arvioidaan, että kehi-
tettävää olisi kaikilla kyselyn osa-alueilla, toisissa puolestaan todetaan, että kyseisessä 
koulussa, oppilaitoksessa tai kunnassa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden asema 
on jo nykyisellään otettu hyvin huomioon. 

Erittäin paljon kehitettävää kyselyn kaikkien osa-alueiden osalta.

Mielestäni asiat on hoidettu hyvin!

Muutamissa kommenteissa keskitytään myös arvioimaan oman koulun tai oppilai-
toksen toimintaa ja siellä tehtävää kehittämistyötä:

Työyhteisölle valmistavan luokan opetuksen ja oppijoiden asioiden jakaminen 
johtajan kautta. Rehtori/erityisopettaja voisi nimetä valo-ryhmän kotiluokkaryhmät, 
ettei integraatiotunnit perustuisi opettajan vapaaehtoisuuteen/vastahankaisuuteen 
ja vastuu valmistavan luokan opettajalta poissa helpottaisi yhteistyötä. Uskon, 
että tämä opetteluvuosi ja sen kokemukset otetaan opiksi ja ensi vuonna asiat 
ovat vielä paremmin.

Itäkoillis-vantaalaisena kouluna olemme mamuasioissa valtakunnan eturintamassa. 
Tämän kyselyn kysymykset olisivat sopineet kouluumme ehkä n. 20–30 vuotta sitten.

Seuraavassa avovastauksessa tulevat tiivistetysti esiin lähes kaikki ne aihealueet, joita 
opettajat esittivät kehittämiskohteiksi:

Rehtorien, aineenopettajien ja luokanopettajien sekä avustajien perehdyttäminen S2-
opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin sekä kielitaitotasoihin. Rehtorien vastuuttaminen 
S2-asioissa, huolehdittava mm. seuraavien asioiden edistämisestä S2-oppilaiden 
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kohdalla: koulun käytänteiden kehittäminen, oppimateriaalien tilaus, koulukohtaisen 
S2-ops:n laatiminen, OHR:n asiantuntemuksen lisääminen, henkilökunnan kielteiseen 
käytökseen puuttuminen. Erilaiset järjestöt ja kulttuuritulkit kouluihin avuksi: 
koulutukset, teemapäivät ja suomalaisen koulun käytänteiden ”sanoittaminen” 
vanhemmille, esim. pelot luokkaretkiä, uimahallissa käymistä, musiikin opetusta, 
tutkimuksia ja suomalaisia juhlia kohtaan (vertaistuki voisi toimia paremmin kuin 
opettajan selitykset). Oman äidinkielen opettajan ja uskonnonopettajan myönteinen 
tuki suomalaista koulua kohtaan: enemmän ajattelua avartavaa opetusta esim. 
uskonnon opetuksessa, korostetaan yhtäläisyyksiä eikä eroja. Kielten opettajat ja 
uskonnonopettajat positiivisina esimerkkeinä kulttuurien välillä, esim. osallistuminen 
koulun toimintaan ja juhliin sekä retket kirkoissa ja temppeleissä (voisi kirjata 
esim. OPS:n tavoitteisiin). Kielen opetuksessa verrataan suomalaista tapakulttuuria 
omaan sekä kielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Erillistä resurssia S2-oppilaiden 
oppimismateriaaleihin ja -välineisiin. Usein huolehditaan muista oppiaineista 
ja S2-oppiainetta pidetään ”ylimääräisenä” lisäkuluna. Olen joutunut ostamaan 
oppimateriaalia jopa omalla rahalla. Rehtoreille siis palautetta! Myös lukujärjestysten 
laadinnassa ja ryhmien muodostamisessa ongelmia, koska S2-tunteja ei ole palkitettu 
valmiiksi lukujärjestykseen. Moniammatillinen yhteistyö S2-oppilaiden oppimisen 
vaikeuden kartoittamisessa ja kuntouttamisessa. Erityisopettajille ja OHR:lle tietoutta 
S2-opetuksen tavoitteista ja sisällöistä sekä kielitaidon tasosta. Kehitettävä ”testejä” 
yhteistyössä omankielisten opettajien kanssa, jolla voitaisiin arvioida oppilaan 
kielellistä valmiutta rinnakkain sekä suomen kielessä että omassa äidinkielessä (tätä 
aiotaan kehitellä syksyllä meidän koulussa, valmistava opettaja ja S2-opettaja sekä 
mahd. halukkaat omankieliset opettajat). Erittäin ongelmalliseksi olen kokenut myös 
sen, että luokanopettajat suunnittelevat toistuvasti S2-tunneille muuta ohjelmaa: 
erilaiset retket, luistelut, hiihdot, teemapäivät yms. Oppilaat eivät siis saa tuolloin 
S2-opetusta, vaikka heillä olisi lukujärjestykseen merkitty S2-tunti.

Päätelmiä

Kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen on keskeistä maahanmuuttaja-
taustaisten oppijoiden koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta. 
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta 
tukevat moninaiset periaatteet ja käytänteet alkaen koulujen ja oppilaitosten 
ilmapiiristä, oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta 
henkilökunnan kouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa 
tehtävään yhteistyöhön sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Oppijoiden 
integrointi kantaväestön oppijoille annettavaan opetukseen nähdään mahdolli-
suutena toisen kielen oppimisen edistämiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen 
ja monikulttuurisuustietoisuuden kasvamiseen yhteisössä. Integrointi sinällään 
ei kuitenkaan voi olla itseisarvo ilman jokaisen oppijan yksilöllisten tarpeiden 
huomioimista, riittäviä tukitoimia ja opettajien yhteistyötä.
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Opettajien näkemyksissä monimuotoisuuden edistämisestä painottuvat op-
pimisympäristön ilmapiiri sekä erilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. 
Heidän vastauksissaan esiin tulleet assimilaatioon viittaavat ”maassa maan 
tavalla” -tyyppiset näkemykset antavat toisaalta aihetta miettiä kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen liittyvän kouluttautumisen tarvetta.

Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminen 
kulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on mitä suurimmassa määrin pedago-
gisen ja eettisen johtamisen kysymys. Rehtorin rooli monimuotoisuuden edistä-
misessä koetaankin tärkeäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien keskuudessa 
ja vielä tärkeämmäksi opettajien keskuudessa. Vähiten tärkeänä, joskin kuitenkin 
melko tärkeänä, rehtorin roolia pitävät kaikilla koulutusasteilla enintään kym-
menen oppijan järjestäjät. Näin on ehkä siksi, että monimuotoisuus ei näyttäydy 
samankaltaisena ilmiönä eikä aiheuta samankaltaisia haasteita niissä oppilai-
toksissa, joissa oppijoita on hyvin vähän verrattuna niihin oppilaitoksiin, joissa 
oppijoiden monimuotoisuus voi tuottaa haasteita. Voidaan ajatella, että kouluissa, 
joissa on enemmän maahanmuuttajataustaisia oppijoita, monimuotoisuuteen 
liittyvät haasteet ilmenevät selkeämmin ja tiheämmin, minkä vuoksi rehtorin 
rooli on keskeinen. Rehtorin onnistumisen kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistämisessä sekä järjestäjät että opettajat arvioivat yhdenmukaisesti hyväksi.

Johtamisen lisäksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen ja asenteiden 
kehittäminen ovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämises-
sä. Lisäksi tarvitaan myös pedagogisen osaamisen kehittämistä: kielitietoiseen 
opetukseen suuntautumista ja eriyttämistä. Tähän kaikkeen tarvitaan sekä ta-
loudellisia ja ajallisia resursseja että toimivaa yhteistyötä huoltajien ja muiden 
tahojen kanssa.

8.6 Kulttuurinen monimuotoisuus arjessa – 
opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia

Eri koulutusasteiden opettajille suunnatussa kyselyssä opettajille esitettiin kulttuu-
riseen monimuotoisuuteen liittyviä väittämiä ja pyydettiin heitä arvioimaan niiden 
paikkansa pitävyyttä asteikolla, jonka ääripäinä olivat ei pidä paikkaansa ja pitää 
täysin paikkansa. 

Opettajien mielestä koulujen ja oppilaitosten henkilöstö ja oppijat ovat sallivia ja 
humaaneja, sillä esiopetuksen vastaajien mielestä väittämä koulun henkilöstö on 
suvaitsevaista pitää täysin paikkansa esi- ja perusopetuksen sekä lukion opettajien 
mielestä. Ammatillisen peruskoulutuksen opettajien mielestä väittämä pitää jokseen-
kin paikkansa. Sen sijaan väittämä oppijat ovat suvaitsevaisia pitää täysin paikkansa 
ainoastaan esiopetuksen opettajien mielestä, mutta muilla koulutusasteilla se pitää 
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opettajien mielestä jokseenkin paikkansa. Kaikkien koulutusasteiden opettajien 
mielestä väittämä koulun henkilöstö on sitoutunut kulttuurisen monimuotoisuuden 
tukemiseen ja kehittämiseen pitää jokseenkin paikkansa. 

Kaikkien koulutusasteiden opettajien mielestä maahanmuuttajataustaisten oppijoi-
den asema kouluyhteisössä on varsin hyvä, sillä väittämät maahanmuuttajataustaiset 
oppijat saavat helposti ystäviä ja maahanmuuttajataustaisia oppijoita ei kiusata pitävät 
jokseenkin paikkansa kaikkien vastaajien mielestä.

Toisen asteen maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta puolestaan kysyttiin kantaa 
seuraaviin väitteisiin: kouluni opettajat ovat mukavia ja minun on helppo saada ystäviä 
koulusta.

Lukion opiskelijoiden mielestä väite opettajat ovat mukavia pitää täysin paikkansa. 
Kyselyn lopussa olleessa avokysymyksessä, jossa opiskelijat saivat kertoa, mikä heidän 
mielestään on ollut koulussa erityisen hyvää, useimmat kommentit (24/54) liittyvät 
mukaviin opettajiin sekä heidän haluunsa auttaa. Lisäksi kommentissa yleensä myös 
mainitaan koulun hyvä ilmapiiri sekä mukavat kaverit.

kaveirt ovat olleet todella kivoja ja koulu ilmapiiri on mukavaa ja opettajat ovat 
auttavaisia ja mukavia.

Kaikki henkilö kunnat ovat mukavia ja on hyvä yhteis henki

….opettajat ovat mukavia ja osaavia ja koulussamme on hyvä työilmapiiri ja 
henki… Mukava porukka (opettajat/oppilaat). Helppoa tutustua uusiin ihmisiin. 
Hyvä työilmapiiri. Mukava ryhmänohjaaja :)

Lukiolaisten mukaan heidän on jokseenkin helppo saada koulusta ystäviä, eli yllä 
oleva lukion opettajien arvio näyttäisi siten osuvan kohdalleen. Kysymyksessä ei 
eritelty sitä, olivatko ystävät maahanmuuttajataustaisia vai kantaväestöön kuuluvia. 
Avovastausten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että ystävien saaminen on 
melko helppoa molemmista ryhmistä.

Myös ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden mielestä väite kouluni opetta-
jat ovat mukavia pitää täysin paikkansa. Avovastauksissa mainitaan samat asiat kuin 
lukiolaisilla: mukavat opettajat ja kaverit sekä hyvä ilmapiiri (64/144).

Koulussani on hyvä asia se, että opettajat ovat mahtavia ja opettavat asioita 
monipuolisilla tavoilla.

Kaikki opettajat ovat mukavia ya ystävällisiä.

Opettajat ovat olleet todella mukavia ja auttavat aina tarvittaessa. Ja myös kaverit 
ymmärtää, etten aina osaa esim. kirjoittaa oikein, joten he myös auttavat minua 
tarvittaessa.
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Varmaan se on ollut hyvä ilmapiiri, todella mukavia ja ammattilisiä opettajia, plus 
minulla on kavereita koulussa.

Opiskelijat myös arvioivat – kuten opettajansakin – että koulusta on jokseenkin 
helppo saada ystäviä, todennäköisesti sekä maahanmuuttajataustaisia että kanta-
väestöön kuuluvia:

Hyvä opetus, hyviä ystäviä…

….hyvät koulukaverit!

Sain paljon kavereita…

Kyselyn lopussa myös opiskelijoilta kysyttiin, mikä on ollut erityisen hyvää koulussasi ja 
mikä voisi olla paremmin. Seuraavat vastaukset tiivistävät ensimmäiseen kysymykseen 
saatujen vastausten pääasiallisen sisällön:

Minun mielestäni se on tietojen saaminen, mahdollisuus saada hyvän ammattin 
koulussa. Opettajat ovat aika mukavia ja koulukaverit myös.

Koulussani kaikki on sujunut hyvin, opiskelu on ollut mielenkiintoista ja mukavaa ja 
kurssitarjonta laaja. Myöskin opettajat ovat olleet erittäin ymmärtäväisiä ja mukavia.

siis todellä mukavat opettjat ja oppilat ja olen vihdunut hyviin ekä vuodesta

Mukavat opettajat ja opiskeluympäristö.

Opettajat, luokkayhteisö ja kaverit. Kirjasto, ruoka, siisti kouluympäristö ja 
monikulttuurisuus.

Opettajat, opiskelu, modernit opiskeluvälineet, koulukaverit sekä hyvä ilmapiiri ovat 
vastausten mukaan koulussa erityisen hyviä ja toistuvat lähes kaikkien kysymykseen 
vastanneiden opiskelijoiden vastauksissa. Esimerkiksi mukavat opettajat saivat avovas-
tauksissa 81 mainintaa 198 vastauksesta. Myös opiskelijoiden omat asenteet koulua ja 
opiskelua kohtaan näyttäytyvät avovastausten perusteella hyvin myönteisinä (katso 
luku 7.2.1), erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Vastauksissa toiseen avokysymykseen tuodaan varovasti esille erilaisuutta, mutta ei 
niinkään suoranaista kiusaamista. Useissa avovastauksissa opiskelijat näkevät ihmis-
ten asenteiden, kiusaamisen tai välinpitämättömyyden johtuvan tiedon puutteesta ja 
ehdottavat ratkaisuksi tiedon lisäämistä eri kulttuureista.

Meidän koulussa on paljon eritaustaisia maahanmuuttajia, jolloin ei tunne olevansa 
kovin erilainen.
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suomalaisten ja maahanmuuttajien välinen suhdetta voisi parantaa antamalla 
enemmän tietoja maahanmuuttajista ja kertomalla enemmän suomen kulttuurista 
maahanmuuttajille.

Päätelmiä

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat vastasivat myönteisesti väittämiin, jotka 
koskivat heidän tyytyväisyyttään oppilaitokseen. Vastausten valossa oppilaitoksissa 
vaikuttaa vallitsevan hyväksyvä ilmapiiri, joka toisen asteen maahanmuuttaja-
taustaisille opiskelijoille näyttäytyy arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajien 
ja koulutovereiden myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajilla 
koetaan olevan aito halu auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. 
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden on myös jokseenkin helppo saada 
ystäviä sekä kantaväestöstä että toisista maahanmuuttajataustaisista opiskeli-
joista. Opiskelijavastausten mukaan näyttää siis siltä, että niin opettajilla kuin 
kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoillakin on asenteellisia valmiuksia toimia 
monikulttuurisessa ympäristössä. Tulos ei kerro sitä, suhtautuvatko maahanmuut-
tajataustaiset opiskelijat yleisestikin koulunkäyntiin hyvin myönteisesti vai ovatko 
kyselyyn vastanneet vain aktiivisimmat ja koulussa hyvin menestyneet oppilaat.
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9  
utvärderingsprocess och 

iakttagelser om svensk utbildning

ann-sofie smeds-nylund och irma Kiviniemi

9.1 utvärderingsuppgift

En grundläggande utgångspunkt för Finlands grundlag och det finländska utbildnings-
systemet är att alla som är bosatta i landet ska ha lika möjligheter att delta i utbild-
ning. För barn och unga med invandrarbakgrund – som i denna utvärdering kallas 
lärande20 – innebär detta att de kommer in i, förblir i och att de kan gå vidare inom 
utbildningssystemet samt att de kan avsluta utbildningen vid så korrekt tidpunkt som 
möjligt, flexibelt och med tillgång till det stöd de behöver på respektive stadier. Med 
likvärdighet menas inte i denna utvärdering att man undervisar alla på samma sätt, 
utan att man tillhandahåller likadana möjligheter till inlärning för olika lärande bl.a. 
genom att differentiera undervisningen, stöda lärande mera individuellt än tidigare, 
genom att hitta deras individuella styrkor samt genom att erbjuda en mångfald av in-
lärningsmiljöer där de olika inlärningsstilarna hos lärande samt en verksamhetskultur 
som främjar samarbetet mellan lärarna tas i beaktande (jfr. Kuusi, Jakku-Sihvonen 
& Koramo 2009). Detta åter förutsätter ett allmänt stöd som främjar tillgänglighet 
till utbildningen, såsom undervisning i skolans undervisningsspråk, förberedande 
undervisning för grundläggande undervisning samt förberedande utbildningar för 
gymnasium och yrkesutbildning. Därtill förutsätts lärande få åtkomst till och ha 
tillräckligt med stödfunktioner där deras individuella behov vad gäller utbildning och 
integrering tas i beaktande.

De senaste resultaten av PISA-undersökningen ger vid handen att likvärdigheten för 
lärande inte helt förverkligas i Finland: studieresultaten för lärande med invandrar-
bakgrund inom den grundläggande undervisningen är klart svagare än lärande som 
är infödda finländare. (Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta 
2014). I denna utvärdering undersöks hur likvärdigheten förverkligas med utgångs-
punkt från hur anordnare av undervisning och utbildning ser sina egna möjligheter 

20 Begreppet lärande innefattar barn och unga som studerar på olika utbildningsstadier och beskriver bättre 
deras roll enligt den nuvarande uppfattningen om inlärning. 
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att erbjuda sina lärande med invandrarbakgrund likvärdiga möjligheter att delta i 
utbildning som är gemensam för alla. Den intresserar sig för hurudana undervisnings-
arrangemang eller utbildningstjänster anordnare av undervisning och utbildning har 
för lärande med invandrarbakgrund, i vilken mån de anser att lärande är i behov av 
dessa arrangemang och tjänster till stöd för sina studier och hur väl anordnarna själva 
anser sig ha lyckats tillgodose detta behov av stödfunktioner för att de skall uppnå 
sina målsättningar med utbildningen.

I undervisnings- och kulturministeriets Nationella utvärderingsplan för utbildningen 
2012–2015 ges Utvärderingsrådet för utbildningen i uppgift att utvärdera Utbildnings-
tjänsterna för invandrare 2012–2013. Utvärderingsuppgiften är omfattande, efter som 
den inte är bunden till något speciellt stadium i utbildningen eller till någon grupp av 
aktörer. Utvärderingens mål är således lärande med invandrarbakgrund i det finländ-
ska utbildningssystemet – utbildningens tillgänglighet och åtkomlighet och stödtjäns-
terna under studietiden. Med utbildningens tillgänglighet21 avses i denna utvärdering 
mängden av utbildningsutbudet och med åtkomlighet22 avses det att utbildningen 
är möjlig att genomföra för lärande med invandrarbakgrund. Med utbildningssystem 
avses sådan undervisning och utbildning inom förskoleundervisning, grundläggande 
utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning som bygger på 
Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder. I utvärderingen ingår dessutom undervisning 
som förbereder för den grundläggande utbildningen samt invandrarundervisning 
som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen och som organiseras som 
ett komplement till utbildningssystemet.

Utvärderingens två huvudfrågor är följande:

1. Är utbildningstjänsterna tillgängliga och åtkomliga för lärande med 
invandrarbakgrund
a. i utbildningsutbud och
b. i ansökningsskedet till utbildningar och i övergångsskeden mellan 

utbildningsstadier?
2. Hurdana möjligheter har lärande med invandrarbakgrund att få tillräckligt med 

stöd under studietiden för
a. lärande av finska/svenska och för eget modersmål och 
b. lärande i allmänhet och för möjliga problem med lärande och möjliga 

bakgrundsproblem? 

I underrubrikerna till huvudfrågorna framkom fyra huvudteman: utbildningsut-
bud, ansökningsskede och övergångsskede mellan olika utbildningsstadier, stöd för 
språkinlärning samt stöd för annan inlärning. I rapporten beskrivs utbildningsutbudet 
förutom med den planering som styr utbildningen också separat i samband med de 
tre övriga teman.

21 eng. access
22 eng. accessibility
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I centrum för utvärderingen står begrepp som anknyter till mångkulturalitet, dvs. 
etnisk och kulturell mångfald. Man tvistar fortfarande om de begrepp som hänför 
sig till mångkulturalitet och man har inte kunnat enas om dem (se t.ex. Saukkonen 
2013). Detta ger orsak att i denna utvärdering definiera begrepp som används samt 
den tolkning av dem som förekommer.

 � Med lärande med invandrarbakgrund avses ett barn, en elev eller en studerande 
som genomgår förskoleundervisning, grundläggande undervisning eller utbild-
ning på andra stadiet och vars modersmål är något annat än finska, svenska 
eller samiska. 

 � Med infödda finländare avses lärande som har antingen finska, svenska eller 
samiska som modersmål.

 � Med kulturell mångfald avses den mångfald som hänför sig till etnisk, kulturell 
och språklig bakgrund hos lärande och personal på daghem, i skolor och utbild-
ningsanstalter samt ett igenkännande och erkännande av denna mångfald.

 � Med mångkulturella färdigheter avses både invandrares och infödda finländares 
förmåga och färdighet att möta varandra och samverka på ett ändamålsenligt sätt.

 � Med lärarens språkmedvetenhet avses att varje lärare är medveten om att hän är 
en språklig modell för lärande samt en undervisare i det språk som hans under-
visningsämne omfattar.

 � Med undervisning på lärandens hemspråk avses undervisning i olika läroämnen 
på lärandens eget språk då det är något annat än skolans undervisningsspråk.

 � Med sektorövergripande samarbete avses samarbete mellan olika myndigheter 
och andra aktörer.

9.2 Genomförandet av utvärderingen

Principerna för utvärderingen

Enligt förordningen 1061/2009 är målet för utbildningsutvärderingar att inhämta och 
analysera information till underlag för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och 
utvecklingen av utbildningen på både riks- och lokalnivå. Utvärderingen genomför-
des enligt de principer Rådet för utbildningsutvärdering slagit fast för utvecklande 
utvärdering. Utvecklande utvärdering beskriver och synliggör det fenomen som 
utvärderas, den är framtidsorienterad och engagerar både de utvärderade och andra 
aktörer i utvärderingen och den tar sikte på att skapa samarbete.
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Målgrupp och materialinsamling

Utvärderingen är inriktad på undervisning och utbildning inom förskoleundervisning, 
grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning, 
som bygger på Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder. I utvärderingen ingår dessutom 
undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och undervisning 
som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen. Inom det fria bildnings-
arbetet togs endast sådana utbildningar med som byggde på läroplansgrunderna. 
Avgränsningen innebär också att såväl småbarnsfostran (som hör till social- och 
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde) som arbetskraftspolitisk utbildning och 
invandrarnas frivilliga utbildning lämnas utanför utvärderingen.

Anordnare av undervisning och utbildning utgör den främsta målgruppen för utvärde-
ringen, eftersom dessa ställer upp mål, organiserar undervisningen och utbildningen 
och fördelar resurser för ändamålet. Målgrupp för utvärderingen är således undervis-
nings- och utbildningsanordnare inom förskoleundervisningen (210 anordnare, av 
vilka 23 svenskspråkiga), den grundläggande utbildningen (275, av vilka 27 svensk-
språkiga), gymnasieutbildningen (193, av vilka 16 svenskspråkiga), den grundläggande 
yrkesutbildningen (94, av vilka 8 svenskspråkiga) samt det fria bildningsarbetet. 
Siffrorna kan vara delvis överlappande, eftersom många av dessa har utbildning på 
flera nivåer. Detaljerade procenttal för anordnardeltagande och -representation för 
den finsk- och svenskspråkiga utbildningens del presenteras i tabell 10. Svarsprocen-
ten skiljde sig mer mellan utbildningsnivåer än språkgrupper, sämst var den inom 
förskoleundervisningen och gymnasieutbildningen.

tabell 10. Anordare som tog del i enkäten/utvärderingen delat enligt språk och utbildningsnivå

Finskspråkiga anordare svenskspråkiga anordnare

utbildnings-
nivå

Grundpo-
pulation

Delta-
gare

%-andel Grundpo-
pulation

Delta-
gare

%-andel

Förskoleun-
dervisning 187 63 33,7 23 7 30,4 

Grundskole-
undervisning 248 144 58,1 27 17 63,0 

Grundläggan-
de yrkesut-
bildning 86 60 69,8 8 5 62,5 

Gymnasieut-
bildning 177 71 40,1 16 8 50,0 

Totalt 698 338 51,8 74 37 53,9 

*totalsvarsprocenten är utbildningsnivåvägda
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Med att enbart analysera anordnardeltagandet får man en dålig bild av datans re-
presentativitet. Därför bör man ta hänsyn till mängden av studerande med invand-
rarbakgrund som dessa anordnare har och jämföra det med den totala mängden av 
dem som studerar inom olika utbildningsnivåer läsår 2012–2013 (tabell 11). Det går 
att konstatera att man denna analys nådde en jämförsvis bra representativitet bland 
studerande med invandrarbakgrund med de anordnare som deltog i utvärderingen 
(tabell 11). Representativiteten varierade inom de olika utbildningsnivåerna mellan 
knappt 70 procent till drygt 90 procent.

tabell 11. Andelen studerande med invandrarbakgrund ur den totala mängden bland de an-

ordnare som deltog i utvärderingen

antalet studerande* antalet anordarna anmälde (n) och 
dess andel av det totala (2012–2013)

n %
Förskoleundervisning 3 303 2 576 78,00 

Grundskoleundervisning, åk 1–9 27 020 23 088 85,40 

Grundläggande yrkesutbildning 7 225 6 517 90,20 

Gymnasieutbildning 3 638 2 525 69,40 

Totalt 41 186 34 706 84,60 

*Källa: se kapitel 1.3.5

Vid sidan av den primära målgruppen som består av anordnare, har utvärderingen 
kompletterats med att som målgrupp ha undervisningspersonal på tidigare nämnda 
utbildningsstadier samt invandrarstuderande på andra stadiet. Detta förverkligades 
inte på det sätt som var planerat på den svenska sidan, vilket är orsak till att vi inte 
behandlar resultat för de lärare (n = 49) och studerande (n = 34) som deltagit i ut-
värderingen. 

Materialinsamlingen från den svenskspråkiga utbildningen integrerades med den 
övriga materialinsamlingen. Det innebar t.ex. att mätarna översattes till svenska för 
de svenska informanterna och att utvärderingsbesök gjordes även hos svenskspråkiga 
utbildningsanordnare (se kap. 1.3.6). 

Enligt principerna för mångsidig utvärdering samlades material in såväl från redan 
existerande dokument och statistik (bilaga 1) som med hjälp av enkäter och besök. 
Enkäterna och besöken riktades primärt till utbildningsanordnare, som besvarade 
enkäten som självutvärdering i utvärderingsgrupper enligt anordnare. Genom detta 
tillvägagångssätt försökte vi säkra anordnares delaktighet och utvecklande roll för 
resultatet av utvärderingen.
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I enkäten delades frågorna in i 1) bakgrundsfrågor 2) frågor som berör utbildnings-
utbud och ansökningsförfarande till utbildning och 3) frågor som berör stöd för 
språkinlärning och pedagogiska stödformer. Förfrågan innehöll dels frågor som var 
gemensamma för alla utbildningsstadier, dels frågor som var specifika för ett visst 
utbildningsstadium.

Frågorna i enkäten bestod oftast av tre steg: först frågades om anordnaren har en 
viss typ av undervisningsarrangemang/tjänst som hänför sig till undervisning och 
utbildning av lärande med invandrarbakgrund (svarsalternativen: ja, nej, vi känner 
inte till saken). Därefter frågades hur nödvändig eller viktig informanterna ansåg 
ifrågavarande undervisningsarrangemang/ tjänst vara, oberoende av om de har den 
eller inte (skalan inte alls nödvändig – mycket nödvändig). Här användes VAS-skalan 
(visual analog scale). Därefter ombads de informanter som har ifrågavarande under-
visningsarrangemang/tjänst ta ställning på VAS-skalan hur bra de tycker att de med 
hjälp av den lyckats bemöta de individuella behov som lärande med invandrarbakgrund 
har (skalan dåligt – utmärkt). På så sätt försökte man få reda på både hur viktiga un-
dervisningsarrangemangen/tjänsten ansågs vara och de möjligheter som anordnaren 
har att förverkliga den. I samband med varje fråga bads också informanterna att med 
öppna frågor ange utvecklingsförslag. I en del av frågorna var alternativen på VAS-
skalan olika till sin utformning, i synnerhet om frågan gällde skillnader för lärande 
med invandrarbakgrund och lärande med inhemsk bakgrund.

9.3 iakttagelser om svensk utbildning

I detta kapitel behandlas i huvudsak sådana finlandssvenska undervisnings- och utbild-
ningsanordnares svar som skiljer sig från de finska anordnarnas gällande omfattningen 
av utbildnings- och stödtjänster riktade till lärande med invandrarbakgrund. Även 
skillnaderna i uppfattningarna om behovet att öka tjänsterna och om hur väl man 
lyckats bemöta behoven hos lärande med invandrarbakgrund behandlas. Lärar- och 
studerandesvar finns inte med i granskningen eftersom det inkom så få svar från det 
finlandssvenska utbildningsfältet (se kapitel 1.3.5).

9.3.1 Planer som styr utbildningen

De svenskspråkiga anordnarna av undervisning och utbildning har mål som gäller 
lärande med invandrarbakgrund och/eller kulturell mångfald i sina allmänna strategier 
betydligt oftare än de finskspråkiga: inom förskoleundervisningen finns dessa mål 
med i alla fall utom i ett (n = 7), inom den grundläggande utbildningen har 65 procent 
av anordnarna (n = 17) angivna mål och alla gymnasieutbildningsanordnare (n = 6) 
har det. Inte en enda anordnare har svarat att den inte skulle känna till företeelsen. 
Å andra sidan anger endast en anordnare av grundläggande yrkesutbildning (n = 5) 
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att de har dylika strategiska målsättningar medan de finskspråkiga anordnarna av 
grundläggande yrkesutbildning är de som mest (70 % av anordnarna) har angett att 
de har strategiska mål uppställda av de olika stadiernas anordnare.

Enligt enkäten lyckas man bäst svara på behoven av strategiska mål i Finland hos 
lärande med invandrarbakgrund inom den svenskspråkiga förskoleundervisningen 
och grundläggande utbildningen. Inom den grundläggande utbildningen anger man 
enhälligt att man lyckats på en utmärkt nivå och inom förskoleundervisningen på 
en nästan utmärkt nivå.

I enkätens frågor om undervisnings- och utbildningsanordnarnas bakgrundsinforma-
tion undersöktes vilken finansiering anordnarna hade erhållit för stödverksamhet 
åt lärande med invandrarbakgrund förutom Utbildningsstyrelsens statsunderstöd. I 
de svenskspråkiga svaren framkommer det t.o.m. tydligare än i de finskspråkiga att 
huruvida man erhåller finansiering inte beror på om anordnarna har mål som berör 
lärande med invandrarbakgrund och/eller mångkulturella mål, snarare tvärtom: av 
de anordnare som hade strategiska mål hade 33 procent fått extern finansiering från 
mera än ett håll medan av dem som saknade strategiska mål angav 73 procent att de 
hade fått extern finansiering. Det senare procenttalet på den finskspråkiga sidan var 
endast 35 procent. 

Anordnarna av undervisning och utbildning tillfrågades även om vilka av följande 
punkter gällande lärande med invandrarbakgrund som ingick i deras läroplaner: 

 � undervisning i finska/svenska som andra språk
 � undervisning i eget modersmål
 � undervisning på eget modersmål
 � utvärdering
 � ämnesspecifik stödundervisning
 � introduktion till vårdnadshavare om det finländska utbildningssystemet, möjligheter 

till och krav gällande fortsatt utbildning 
 � psykolog- eller kuratorstjänster
 � tolktjänster

På alla dessa punkter angav anordnarna i enkäten skilt, huruvida ifrågavarande före-
teelse ingår i deras läroplan överhuvudtaget (alternativ på ingendera nivån) eller om 
den ingår endast på anordnarnivå, endast på enhetsnivå eller på båda nivåerna. 

I båda språkgrupperna är det vanligast, att anordnarna av undervisning och utbild-
ning har tagit med åtminstone några av de ovannämnda företeelserna i sin läroplan på 
anordnarnivå och/eller enhetsnivå, men ändå inte alla. Gällande en eller flera förete-
elser har svaret alltså varit på ingendera nivån. Inom den svenskspråkiga utbildningen 
har man svarat så i betydligt lägre grad (38 %) än inom den finskspråkiga skolan (46 
%) och alla nämnda företeelser ingår i 54 procent av de svenskspråkiga anordnarnas 
läroplaner (finskspråkiga 47 %). Ett speciellt drag inom den svenskspråkiga utbild-
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ningen är, att 32 procent av anordnarna har inkluderat dessa mål i sina läroplaner på 
antingen anordnar- eller på enhetsnivå men inte på båda. Det är att märka, att endast 
en svenskspråkig anordnare (gymnasieutbildning) anger, att man inte har inkluderat 
något av ovannämnda mål på någondera nivån i sin läroplan trots att man har lärande 
med invandrarbakgrund.

9.3.2 ansöknings- och övergångsskeden

Med övergångsskeden inom utbildning avses i denna utvärdering den lärandes ål-
dersenliga övergång mellan olika skolstadier. I enkäten tillfrågades anordnarna av 
undervisning och utbildning huruvida de har överenskomna tillvägagångssätt vid 
övergångsskeden (t.ex. övergångsdiskussioner) för att överföra information som 
är relevant vid studier för lärande med invandrarbakgrund. De svar som gavs inom 
den svenskspråkiga förskole- och grundläggande undervisningen liknade i mycket 
de finskspråkigas, men på andra stadiet fanns det skillnader: inom den svensksprå-
kiga gymnasieutbildningen (n = 5) anses dylika tillvägagångssätt minst nödvändiga, 
anordnarnas svar var dock sinsemellan ganska olika. Däremot anses överenskomna 
metoder i övergångsskeden enhälligt vara viktiga inom den grundläggande yrkesut-
bildningen (viktigast bland alla grupper som svarat). Att svara på studerandes behov 
gällande informationsöverföring har man ändå lyckats bra med inom den svensksprå-
kiga utbildningen på andra stadiet, om än något sämre än på den finskspråkiga sidan.

Alla svenskspråkiga anordnare av förberedande undervisning för grundläggande 
utbildning (n = 5) informerar om förberedande undervisning (finskspråkiga 76 %) och 
anser den informationen ännu viktigare än de finskspråkiga fast båda språkgrupperna 
anser den vara mycket nödvändig. Av de svenskspråkiga anordnarna av förskole- och 
grundläggande undervisning placerar en något större andel (30 %) än de finsksprå-
kiga (24 %) alla lärande med invandrarbakgrund först i förberedande undervisning. 
Ingen av de svenskspråkiga anordnarna använder tester för att bedöma färdigheter 
för lärande som grund för placeringen. Förutom språkkunskap anger två anordnare 
i de öppna frågorna flyktingbakgrund som grund för placering.

Den svenskspråkiga förberedande undervisningen för grundläggande utbildning 
arrangeras nästan alltid (precis som på den finskspråkiga sidan) integrerad i övrig 
undervisning och endast sällan i egen grupp. I integrerade grupper anser anordnarna 
att de kan svara mot behoven hos lärande med invandrarbakgrund på ett utmärkt sätt. 
Inom den grundläggande utbildningen arrangeras förberedande undervisning både 
integrerad i annan undervisning (tre anordnare) och i egna grupper (fyra anordnare), 
vissa anordnare använder alltså båda modellerna för att arrangera undervisning. Båda 
modellerna anses vara mycket nödvändiga, men man lyckas svara mot behoven hos 
lärande med invandrarbakgrund på ett utmärkt sätt just i egna förberedande under-
visningsgrupper.
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Frågor som berörde förberedande utbildning till grundläggande yrkesutbildning 
besvarades endast av en svenskspråkig anordnare. Enligt den är det väldigt viktigt att 
informera om och erbjuda utbildning till alla intresserade och det är ganska viktigt att 
poängtera studiefärdigheter inom utbildningen - detsamma gällde den finskspråkiga 
sidan. Anordnaren bedömer ändå att den lyckats sämre med informationen än de 
finskspråkiga eller endast tillfredsställande, men å andra sidan så bedömde anordnaren 
att den lyckats bättre än de finskspråkiga eller utmärkt med att erbjuda utbildning åt 
alla och att ta individuella behov i beaktande.

Stödverksamhet efter grundläggande undervisning speciellt för ungdomar med 
invandrarbakgrund upplevs på den svenskspråkiga sidan som mycket viktig men i 
praktiken existerar den inte. En anordnare har arrangerat ungdomsverkstad, men 
bedömde att de inte lyckats så väl med det. 

Av de svenskspråkiga anordnarna av grundläggande utbildning som deltog i enkäten 
(n=37) anger tre anordnare i bakgrundsfrågorna att det funnits personer med in-
vandrarbakgrund över läropliktsåldern som saknat avgångsbetyg från grundläggande 
utbildning i deras kommuner under det senaste året. Dessa tre anordnare anger att 
de erbjudit möjligheten att avlägga grundläggande utbildning åtminstone till en del 
av personerna. I ett öppet svar preciserades detta:

Vi har s.k. nivelluokkia för invandrarelever inom den finskspråkiga grundläggande 
utbildningen som ger klasslös undervisning och som möjliggör att elever kan 
avlägga grundläggande utbildning.

Den svenskspråkiga utbildningen på andra stadiet antar betydligt fler studerande 
utan avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen än den finskspråkiga: de 
svenskspråkiga utbildningsinstitutionerna antar cirka 63 procent av dessa sökande och 
de finskspråkiga cirka 47–48 procent. Den viktigaste grunden för antagning är ändå 
densamma för båda: att den lärande uppvisar tillräckliga språkkunskaper för studier. 
I den svenskspråkiga grundläggande yrkesutbildningen anses det mycket viktigt 
att den lärande har kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande 
utbildningen medan det inom gymnasieutbildningen anses endast ganska viktigt. 
De svenskspråkiga anordnarna av grundläggande yrkesutbildning uppskattar, att de 
när de antagit lärande med invandrarbakgrund har lyckats nästan utmärkt med att ta 
den sökandes individuella studiefärdighetsnivå i beaktande eller betydligt bättre än 
de finskspråkiga anordnarna. Den svenska gymnasieutbildningen har lyckats endast 
tillfredsställande med detta. 

Anordnarna av grundläggande yrkesutbildning ombads även uppskatta hur stor 
andel av de sökande, som deltagit i deras språktest, som underkänts i den allmänna 
elevantagningen våren 2012 pga. för svaga språkkunskaper. När medeltalet för de 
finskspråkiga svaren var 27 procent var de svenskspråkigas endast 22,5 procent. 
Skillnader gällande tillvägagångssätten för erkännande av tidigare kompetenser och 
kunskaper för lärande med invandrarbakgrund och de som har finländsk bakgrund 
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kan iakttas hos ungefär lika stor del svensk- som finskspråkiga anordnare (cirka 20 
%). De svenskspråkiga anser det inte vara så nödvändigt att ta de skillnaderna i beak-
tande (om detta fanns det mycket stor oenighet bland de tre anordnare som svarat).

Alla svenskspråkiga anordnare på andra stadiet som svarat (n = 12,) med undantag 
av en anordnare inom den grundläggande yrkesutbildningen, (som meddelar att de 
inte känner till hur det är med detta) är av den åsikten att studerande med invandrar-
bakgrund får tillräcklig kompetens och kunnande inom sina utbildningar för att ta 
beslut om fortsatt utbildning och yrkesutbildningen anser även att de lärt sig planera 
sin yrkeskarriär. Den grundläggande yrkesutbildningen meddelar även, att studerande 
får tillräcklig kunskap och kompetens för att söka arbete. Inom den grundläggande 
yrkesutbildningen ser man alltså inte särskilt stort behov av ytterligare insatser inom 
detta område, men svaren varierar återigen ganska stort. Inom gymnasieutbildningen 
anser man det däremot vara ganska nödvändigt med en ytterligare satsning på lärandes 
kunskaper och färdigheter som hänför sig till beslut om fortsatta studier.

9.3.3 stödjande av språkinlärning

Undervisning i svenska som andra språk (senare R2) erbjuds betydligt mera sällan 
än finska som andra språk (senare S2). Inom den grundläggande utbildningen erbjuds 
R2-undervisning av 59 procent av anordnarna (jfr. S2 79 %), inom grundläggande 
yrkesutbildning av 40 procent (S2 83 %) och inom gymnasieutbildningen endast av 
14 procent av anordnarna eller av en anordnare (S2 66 %). Inom den grundläggande 
utbildningen anses det ganska viktigt att öka R2-undervisningen, men inte alls lika 
viktigt som att öka S2-undervisningen. Inom gymnasieutbildningen anses behovet 
av att öka språkundervisningen inte särskilt viktigt (som på den finskspråkiga sidan). 
Åsikterna varierar dock mellan de grupper som svarat. Däremot anser den grundläg-
gande yrkesutbildningen enhälligt att behovet av att öka R2-undervisningen är stort 
(större än inom något finskspråkigt stadium). I ett öppet svar föreslås ”samarbete 
mellan utbildningsanordnare” som utvecklingsförslag. Inom den grundläggande 
yrkesutbildningen anser man sig lyckas med R2-undervisningen bäst av alla ut-
bildningsstadier eller utmärkt. Andra anordnare anger i detta fall sina resultat som 
goda. Tilläggsundervisning i språk erbjuds av tre svenskspråkiga gymnasier och en 
yrkesutbildningsanordnare. Enligt anordnare av gymnasieutbildning anses tilläggs-
undervisning ganska nödvändig men framgången med den (en anordnare) anges 
endast som tillfredsställande. Yrkesutbildningen gav inga svar på denna enkätfråga.

Undervisning i det egna modersmålet erbjuds inom svenskspråkig förskole- och 
grundläggande undervisning oftare än inom de finskspråkiga motsvarande stadierna: 
i förskolan erbjuder 71 procent av anordnarna undervisning i det egna modersmålet 
(i finskspråkiga 14 %) och inom grundläggande utbildningen 63 procent (finsk-
språkiga 43 %). Alla de svenskspråkiga anordnare som erbjuder undervisning i eget 
modersmål informerar också om det och undervisningen arrangeras i huvudsak som 
närundervisning (65 %).
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Inom den svenskspråkiga förskoleundervisning anses behovet av att öka undervis-
ningen i eget modersmål vara större än på den finskspråkiga sidan. Inom grundläggande 
utbildningen är behovet av mera undervisning betydligt mindre. Inom den finsksprå-
kiga grundläggande utbildningen anger man att man bäst (på god nivå) lyckats svara 
på de lärandes behov; förskoleundervisningen som helhet och den svenskspråkiga 
grundläggande utbildningen anser sig lyckas endast på tillfredsställande nivå.

Inom det svenskspråkiga andra stadiet anger endast en anordnare av gymnasieutbild-
ning att man arrangerar undervisning i den invandrade lärandes eget språk och man 
anser det inte nödvändigt att öka mängden undervisning i eget modersmål och inte 
alls nödvändigt att ange en egen position i läsordningen för den. Inom den grundläg-
gande yrkesutbildningen har man inte svarat på frågor om behovet av undervisning 
i eget modersmål.

Endast tre svenskspråkiga anordnare av grundläggande utbildning meddelar att de 
erbjuder undervisning på eget modersmål. Inom förskoleundervisningen har en-
dast två anordnare bedömt nödvändigheten av undervisning på eget språk och deras 
omdöme är, att det inte alls behövs. Sex anordnare av grundläggande utbildning har 
svarat att undervisning på eget språk inte är särskilt nödvändig, men de som svarat är 
sinsemellan mycket oeniga om detta. Endast en av tre anordnare av grundläggande 
utbildning har värderat hur de, med hjälp av undervisning på eget språk, har lyckats 
i sin verksamhet och omdömet är gott, bättre än någon finskspråkig anordnares 
omdömen.

Om undervisning på eget språk inte är möjligt kan man stöda lärande och den egna 
språkidentiteten med metoder som möjliggör att den lärande använder sitt modersmål 
i studierna oberoende av undervisningsspråket. I enkätdelen som berörde främjande 
av språkmedvetenhet tillfrågades anordnarna om denna möjlighet och svaren från 
båda språkgrupperna var mycket liknande: i medeltal en femtedel av anordnarna av 
undervisning och utbildning underlättar för lärande att använda sitt modersmål i 
studierna. Inom den svenskspråkiga gymnasieutbildningen erbjuder t.o.m två av fem 
anordnare (40 %) denna möjlighet. Å andra sidan meddelar en tredjedel av anordnarna 
av grundläggande utbildning att de inte känner till detta och att möjligheten inte 
anses särskilt viktig, som inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Den 
enda anordnaren av grundläggande utbildning som tagit ställning till frågan om hur 
väl man lyckats med sin verksamhet är ändå av den åsikten, att modeller för att an-
vända sitt eget modersmål ger utmärkta möjligheter att svara på de lärandes behov.

En majoritet (57 %) av de svenskspråkiga anordnarna av förskoleundervisning är av den 
åsikten att läromaterial för lärande med invandrarbakgrund är ändamålsenliga (men 
29 procent känner inte till detta). Knappt hälften av anordnarna av grundläggande 
utbildning (47 %) är av den åsikten. Inom den grundläggande yrkesutbildningen är 
40 procent av anordnarna av den åsikten att läromaterialet är ändamålsenligt medan 
endast en av anordnarna av gymnasieutbildning anser så. Hälften av anordnarna av 
gymnasieutbildning och 40 procent av anordnarna av yrkesutbildning anger att de 
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inte känner till saken. Förskole- och grundläggande undervisningens anordnare anser 
behovet av att satsa på läromaterial vara mycket stort (betydligt större behov än bland 
de finskspråkiga), men på andra stadiet anser anordnarna att tilläggssatsningar är 
endast ganska nödvändiga. Trots det stora behovet av satsningar på läromedel bland 
anordnare av förskole- och grundläggande undervisning anser de att de lyckats väl med 
att svara på de lärandes behov (precis som de finskspråkiga), andra stadiet anser sig 
ha lyckast endast tillfredsställande. För gymnasiernas del saknas uppgifter om detta.

Främjande av språkmedvetenhet granskades med hjälp av följande påståenden:

 � Modersmålslärarna och lärarna i svenska/finska som andra språk har som en av sina 
uppgifter att främja andra lärares språkmedvetenhet

 � Språklärarna och lärare i andra ämnen gör i praktiken pedagogiskt samarbete
 � Inom språkundervisningen utnyttjar man andra ämnens innehåll
 � Man gör det möjligt för de lärande att använda sitt modersmål i när de studerar 

andra ämnen
 � Parundervisning erbjuds (modersmålsläraren och läraren i svenska/finska som andra 

språk undervisar i grupper samtidigt)

De svenskspråkiga skolstadiernas sammantagna svar på ovannämnda påståenden är 
positivare än de finskspråkiga skolstadiernas. I båda språkgrupperna använder man 
mest att språklärarna och lärare i andra ämnen gör pedagogiskt samarbete; bland de 
svenskspråkiga anordnarna gör alla utom två gymnasier så. Näst mest utnyttjas andra 
ämnens innehåll i språkundervisningen och återigen gör alla svenskspråkiga anordnare 
av förskoleundervisning och grundläggande yrkesutbildning samt även alla utom två 
anordnare av grundläggande utbildning så. De två anordnarna känner inte till saken. 
Inom gymnasieutbildningen svarar två negativt och en känner inte till företeelsen. 
Minst används parundervisning, dock så, att de svenskspråkiga anordnarna använder 
det något mera än de finskspråkiga förutom den svenskspråkiga grundläggande yr-
kesutbildningen där parundervisning inte alls används.

De finskspråkiga anordnarna anser samtliga, att behovet att främja språkmedve-
tenheten är ganska stort även om man lyckats bra redan nu. De svenskspråkiga ser 
sinsemellan olika på situationen: Inom förskoleundervisningen är behovet mycket 
stort även om man lyckats bättre än de finskspråkiga. Den grundläggande utbildning-
ens åsikter är på liknande nivå som de finskspråkigas (behovet är ganska stort, man 
har lyckats väl). Inom gymnasieutbildningen är behovet ganska stort och man har 
lyckats på en nästan tillfredsställande nivå. Inom yrkesutbildningen är behovet inte 
så stort (svaren varierar dock) men man har ändå lyckats bra.

På frågan huruvida man tar den lärandes språknivå i beaktande i undervisningen svarar 
inte en enda svenskspråkig anordnare nekande, men fyra anordnare meddelar att de 
inte känner till företeelsen (en förskoleanordnare, en anordnare av grundläggande 
utbildning och två gymnasieanordnare). Behovet av tilläggssatsningar inom detta 
område påminner om situationen gällande läromaterial: förskole- och grundläg-
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gande undervisningen anser det mycket nödvändigt (återigen mera nödvändigt än de 
finskspråkiga) medan andra stadiets anordnare inom båda språkgrupperna anser det 
ganska nödvändigt. Den svenskspråkiga förskole- och grundläggande undervisningen 
har lyckats svara mot lärandes behov bättre än de finskspråkiga men andra stadiet har 
lyckats sämre – inom den grundläggande yrkesutbildningen endast tillfredsställande.

Det finns i medeltal betydligt mera fortbildning för personal gällande språkmed-
vetenhet och kulturell mångfald inom de svenskspråkiga än inom de finskspråkiga 
utbildningsstadierna. Utbildning i språkmedvetenhet erbjuds ändå något mera på det 
finskspråkiga andra stadiet än på det svenska och fortbildning i kulturell mångfald 
erbjuds något mera inom den finskspråkiga gymnasieutbildningen än inom den 
svenskspråkiga.

De finskspråkiga utbildningsstadierna är enhälligt av den åsikten, att fortbildning 
i språkmedvetenhet och i kulturell mångfald är ganska nödvändig samt att man 
inom utbildningen lyckats väl med detta. Omdömena inom de svenskspråkiga ut-
bildningsstadierna varierar: inom förskoleundervisningen anses fortbildning vara 
mycket nödvändig, inom grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 
ganska nödvändig medan den grundläggande yrkesutbildningen inte anser det vara 
särskilt nödvändigt (här varierar omdömena). Alla anser sig ha lyckats bra med detta, 
förutom den grundläggande yrkesutbildningen, som anser sig ha lyckats endast på 
en tillfredsställande nivå.

9.3.4 stöd för lärande

De svenskspråkiga och finskspråkiga anordnarna av undervisning och utbildning är 
ganska eniga om bakgrundsfaktorer som möjligen påverkar problem med lärande 
hos lärande med invandrarbakgrund och hos de finländska läranden. De svensksprå-
kiga anordnarna anser ändå tydligare att attityd- och motivationsproblem försvårar 
studierna för lärande med invandrarbakgrund mindre än för övriga finländska lärande. 
Å andra sidan anser inte största delen av de svenskspråkiga anordnarna problem med 
anpassningen till undervisnings- och studiemiljön vara bakgrundsfaktorer, vilket 
de finskspråkiga gör. Däremot ser man mera motsägelsefulla sociala förväntningar, 
speciellt i förskole- och grundläggande undervisningen. De få anordnare som ser 
skillnader i vårdnadshavarnas ekonomiska situation och svaga utbildningsbakgrund 
anser, att inom förskole- och grundläggande undervisningen påverkar de problemen 
för lärande med invandrarbakgrund mindre än för andra finländare.

De svenskspråkiga anordnarna som svarat på enkäten anser att problem i livssitua-
tionen som beror på trauman eller posttraumatiska upplevelser bland lärande med 
invandrarbakgrund påverkar de lärandes problem hos lärande inom förskole- och 
grundläggande undervisningen i mindre grad än hos övriga finländare. På frågan 
om skillnader i användning av droger svarar inte en enda anordnare jakande. På 
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frågorna om misskötsel under småbarnstiden och drogmissbruk svarar 60 procent 
av anordnarna att de inte känner till saken. När man identifierar problem med lä-
rande tar man lärandes språk-och kulturbakgrund i beaktande (88 % av anordnarna) 
samt i vilket integreringsskede den lärande befinner sig (75 %), precis som inom den 
finskspråkiga utbildningen. Den svenskspråkiga grundläggande yrkesutbildningen 
utgör ett undantag eftersom man där bedömer att man lyckas endast svagt med att 
ta den lärandes språk- och kulturbakgrund i beaktande (en anordnare) och endast 
en anordnare anger att de tar den lärandes integreringsskede i beaktande och då inte 
heller rapporterar hur de lyckats med det.

Anordnarna av undervisning och utbildning tillfrågades huruvida de använder sig av 
följande tillvägagångssätt gällande den lärandes studieplan

 � planen uppdateras oftare än för andra finländska lärande
 � när planen görs upp utnyttjar man även integrationsplanen
 � när planen görs upp används tolk som hjälp
 � planen görs upp i samarbete med en socialarbetare, TE-byråns tjänstemän eller 

motsvarande

I båda språkgrupperna svarar alla utbildningsstadier att de inte uppdaterar planerna 
för lärande eller studier oftare (svenskspråkiga 88 % och finskspråkiga 63 %). Vad gäl-
ler att utnyttja integrationsplanen svarar 41 procent av de svenskspråkiga att de inte 
känner till saken, inom den grundläggande yrkesutbildningen svarar 60 procent så. 
Här finns en skillnad till de finskspråkiga anordnarna av vilka 52 procent utnyttjar 
integrationsplanen när studieplanen görs upp. Tolkar används inom den svensksprå-
kiga utbildningen endast av anordnare av förskoleundervisning (83 %) medan man 
på finskspråkiga sidan använder sig av tolkar även inom den grundläggande under-
visningen. Endast 13 procent av de svenskspråkiga anordnarna samarbetar med andra 
myndigheter när studieplaner görs upp, bland de finskspråkiga är motsvarande andel 28 
procent. Ingen anordnare av förskoleundervisning och grundläggande yrkesutbildning 
uppger att de samarbetar på detta område (inom den finskspråkiga grundläggande 
yrkesutbildningen är procenttalet 48). När ovannämnda tillvägagångssätt utvärderas 
som en helhet av de svenskspråkiga anordnarna av förskole- och grundläggande un-
dervisning är de av samma åsikt som alla finskspråkiga stadiers anordnare nämligen 
att tillvägagångssätten är ganska nödvändiga (från det svenskspråkiga andra stadiet 
finns det endast två sinsemellan väldigt olika svar). De som använder ovannämnda 
tillvägagångssätt bedömer att de lyckas väl med att svara på behoven hos lärande 
med invandrarbakgrund, dock något sämre än inom den finskspråkiga utbildningen. 

Extra stödundervisning erbjuds vid behov till lärande med invandrarbakgrund av 
större delen (93 %) av de svenskspråkiga anordnarna av undervisning och utbildning 
(finskspråkiga 94 %). Stödundervisning anses ganska nödvändigt och man anser sig 
ha lyckats svara på de lärandes behov bra. Undantaget är gymnasieutbildningen där 
stödundervisning inte anses särskilt nödvändigt och där man anser sig ha lyckats 
endast på en tillfredsställande nivå. De som svarat är av väldigt olika åsikt, men i 
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vilket fall som helst är skillnaden till den finskspråkiga gymnasieutbildningen stor 
där stödundervisning enhälligt bedöms som mycket nödvändig och man anser sig 
ha lyckats väl med den. 

Särskilda klubbar som stöd för läxläsning och lärande för lärande med invand-
rarbakgrund arrangeras ganska sällan inom den svenskspråkiga utbildningen: inom 
den grundläggande utbildningen erbjuder endast en tredjedel av anordnarna dylik 
verksamhet, på andra stadiet erbjuder ingen det. Skillnader förekommer återigen 
inom gymnasieutbildningen där den enda svenska anordnaren som svarat anser, att 
särskilda klubbar inte alls är nödvändiga medan de finskspråkiga som svarat anser 
dem vara ganska nödvändiga. 

Anordnarna av undervisning och utbildning bedömde även huruvida de anser att det 
finns skillnader mellan lärande med invandrarbakgrund och lärande med finländsk 
bakgrund gällande följande stödtjänster:

 � psykolog och/eller kuratorstjänster
 � speciallärares tjänster
 � studiehandledares tjänster
 � stöd för att komma in i olika sociala sammanhang
 � annat stöd för att hantera livssituationen

Inom de olika utbildningsstadierna finns den största skillnaden mellan lärande med 
invandrarbakgrund och lärande med finländsk bakgrund inom den svenskspråkiga 
förskoleundervisningen gällande psykolog och/eller kuratorstjänster enligt anordnarna 
(43 %). Den största skillnaden gällande behovet av speciallärares tjänster ses inom 
båda språkgrupperna inom förskole- och den grundläggande undervisningen samt 
inom den finskspråkiga gymnasieutbildningen; av de svenskspråkiga gymnasieanord-
narna anger 43 procent att de inte känner till något om detta. Skillnaden i behovet av 
studiehandledares tjänster märker speciellt de svenskspråkiga: 60 procent av anord-
narna av grundläggande utbildning och 75 procent av anordnarna av grundläggande 
yrkesutbildning märker skillnader i behoven av studiehandledares tjänster mellan 
lärande med invandrarbakgrund och lärande med finländsk bakgrund (65 % av de 
finskspråkiga anordnarna av grundläggande yrkesutbildning). Däremot svarar större 
delen av de svenskspråkiga anordnarna att de inte känner till stöd för att hantera olika 
livssituationer eller stöd för att komma in i olika sociala sammanhang.

I samband med frågorna om stöd för lärande ingick frågor till anordnarna av under-
visning och utbildning om information och tolktjänster. 

Svenskspråkiga anordnare av utbildning på andra stadiet anser det inte vara så nöd-
vändigt att ge information speciellt för lärande med invandrarbakgrund och deras 
familjer. Detta är gymnasieutbildningen dock väldigt oenig om. På den finskspråkiga 
sidan anses denna form av information vara ganska nödvändig. Ändå anser sig de 
svenskspråkiga ha lyckats svara på de lärandes behov bättre än de finskspråkiga – 
inom yrkesutbildningen nästan utmärkt.
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Man kan iaktta betydande skillnader i hur finskspråkiga och svenskspråkiga anordnare 
av undervisning och utbildning använder olika informationsmetoder: Alla finsk-
språkiga anordnare av undervisning och utbildning som svarat på enkäten använder 
informationsmaterial som översatts till invandrarfamiljernas hemspråk medan endast 
en tredjedel (33 %) av de svenskspråkiga anordnarna gör det. Att det finns ett ganska 
stort behov av det anges ändå av både förskole- och grundläggande undervisningen. 
Av de finskspråkiga anordnarna anger 92 procent att man även försäkrar sig om att 
informationen nått fram genom att t.ex. ringa upp enskilda familjer. 76 procent av 
de svenskspråkiga anordnarna har detta tillvägagångssätt och 15 procent anger att 
de inte känner till den möjligheten. Det anses finnas ett ganska stort behov av det 
inom grundläggande utbildning och inom grundläggande yrkesutbildning. Dessa 
båda stadier anser det även finnas ett ganska stort behov av att anpassa informations-
materialet till invandrarfamiljernas kunskapsnivå i svenska, att det skulle arrangeras 
skilda informationstillfällen för invandrarfamiljer och att man skulle samarbeta med 
organisationer och föreningar för informationsspridning.

Gällande tolktjänster ombads anordnarna ta ställning till angående

 � om det finns tillräckliga resurser för tolkservice
 � om det finns tillräckligt med tolkar
 � om de tolkar som finns att tillgå är kompetenta samt
 � om rutinerna för när tolkar kan användas är tydliga

Av de svenskspråkiga anordnarna av undervisning och utbildning har väldigt få tagit 
ställning till frågorna om tillgänglighet till tolktjänster. Rutinerna för när tolkar kan 
användas bedöms ändå som tydliga utom bland anordnarna av grundläggande yrkes-
utbildning där endast en är av den åsikten. Inom förskoleundervisning och grund-
läggande utbildning bedöms det som ganska nödvändigt att tilläggssatsningar görs 
inom detta område och det anser man också inom gymnasieutbildningen. Inom den 
grundläggande yrkesutbildningen är man av samma åsikt som alla de finskspråkiga 
utbildningsstadierna eller att tilläggssatsningar inte anses särskilt nödvändiga. Trots 
det större behovet anser den svenskspråkiga förskoleundervisningen samt gymna-
sieutbildningen att de lyckats ta de lärandes behov i beaktande bättre än inom den 
finskspråkiga utbildningen, inom den grundläggande utbildningen har båda grupperna 
lyckats väl. Inom den svenskspråkiga grundläggande yrkesutbildningen anser man 
sig ha lyckats ta de lärandes behov i beaktande endast på en tillfredsställande nivå.

Samarbetet med vårdnadshavarna inom den svenskspråkiga utbildningen skiljer sig 
enligt enkäten något från den finskspråkiga utbildningen: endast en svenskspråkig 
anordnare av förskoleundervisning och två anordnare av grundläggande utbildning 
arrangerar skilda föräldramöten för vårdnadshavare till lärande med invandrarbak-
grund och ingen anordnare gör det på andra stadiet. Inom förskole- och grundläg-
gande undervisningen anser man det ändå vara ganska nödvändigt. På andra stadiet 
har endast två anordnare av gymnasieutbildning svarat och de anser att dylika kvällar 
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inte är särskilt nödvändiga. Anordnarna av grundläggande utbildning bedömer att 
de lyckats endast tillfredsställande med att arrangera föräldramöten vilket skiljer sig 
tydligt från de finskspråkiga anordnarnas resultat.

Däremot har vårdnadshavarna inom den svenskspråkiga utbildningen möjlighet att få 
uppgifter om de lärandes utveckling och inlärning på sitt eget språk betydligt oftare än 
inom den finskspråkiga utbildningen, eftersom denna möjlighet erbjuds oftare även 
på andra stadiet, speciellt inom gymnasieutbildningen. Inom förskoleundervisningen 
anser man enhälligt, att denna samarbetsform är mycket nödvändig och inom den 
grundläggande utbildningen anses den ganska nödvändig. På andra stadiet anses den 
inte särskilt nödvändig, här är det återigen endast två anordnare av gymnasieutbild-
ning som svarat. Man bedömer dock att man lyckats betydligt sämre än man gör 
inom den finskspråkiga utbildningen: i förskolan anger man att man lyckats väl, i 
grundläggande utbildning endast tillfredsställande.

Anordnarna av undervisning och utbildning tillfrågades om de anser att det finns 
skillnader i samarbetet med andra myndigheter gällande lärande med invand-
rarbakgrund och lärande med finländsk bakgrund. Båda språkgrupperna svarar på 
samma sätt: alla utbildningsstadier anser att det inte finns skillnader under något 
utbildningsstadium. Däremot kan det noteras att de som anser att det finns skillnader 
under något av utbildningsstadierna inom den svenskspråkiga utbildningen anser att 
det finns mindre behov av samarbetsrutiner med andra myndigheter gällande lärande 
med invandrarbakgrund än gällande lärande med finländsk bakgrund.

Anordnarna av grundläggande yrkesutbildning tillfrågades om de har olika tillväga-
gångssätt för att arrangera lärande i arbetet för lärande med invandrarbakgrund och 
finländsk bakgrund. Alla de svenskspråkiga anordnarna som svarat (n = 5) bedömde 
att det inte finns några skillnader och de ansåg inte skilda tillvägagångssätt särskilt 
nödvändiga. Största delen av anordnarna (60 % i båda språkgrupperna) anser inte att 
tillvägagångssätten att arrangera lärande i arbetet skiljer sig åt inom olika branscher 
eller hos olika arbetsgivare och det anses inte särskilt nödvändigt (finskspråkiga 
ganska nödvändigt) att ta skillnader i beaktande heller. I båda språkgrupperna anser 
man sig svara väl mot de lärandes skilda behov inom olika branscher och hos olika 
arbetsgivare.

9.3.5 Främjande av kulturell mångfald

Slutligen tillfrågades anordnarna av undervisning och utbildning om vilka av följande 
mångkulturella ärenden som rektor/ledare hade ansvar för inom dagvård/skola/ut-
bildningsinstitution:
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 � fördelning av resurser (svenska/finska som andra språk -undervisning, stödundervis-
ning, läromaterial)

 � undervisningsarrangemang (integration av förberedande undervisning i undervis-
ningen inom den grundläggande utbildningen, schemaläggning av undervisning i 
svenska/finska som andra språk, undervisning i eget modersmål, undervisning på 
eget modersmål, smågruppsundervisning i olika religioner)

 � utveckling av skolans kultur så att den stöder mångkulturalitet och språkmedvetenhet
 � aktivt ingripande mot diskriminering och rasism
 � förebyggande och lösande av konflikter som beror på kulturell mångfald

Båda språkgrupperna svarar på liknande vis på de första två punkterna: de finskspråkiga 
anordnarna svarar jakande till 80 procent och de svenskspråkiga till cirka 75 procent 
(andelen dras ner av förskoleundervisningen där nästan en fjärdedel svarar nekande på 
frågorna). När de finskspråkiga anordnarnas omdömen om rektorns/ledarens roll att 
ansvara för resursfördelning och undervisningsarrangemang (ganska viktig) samt hur 
väl man lyckats med hjälp av det förfarandet (bra) är mycket likartade oberoende av 
skolstadium, så varierar de svenskspråkiga omdömena betydligt: Rektorns/ledarens 
roll gällande de punkterna ses inte som särskilt viktig inom den grundläggande yr-
kesutbildningen medan den anses mycket viktig inom förskoleundervisningen. Inom 
den grundläggande utbildningen och inom gymnasieutbildningen anses rektorns roll 
att ansvara för dessa ganska viktig. Alla skolstadier anser att man lyckats väl med 
förfarandet, men andra stadiet bedömer det som tydligt svagare än förskole- och 
grundläggande undervisningen.

Gällande utveckling av skolans kultur så att den stöder mångkulturalitet och språkmed-
vetenhet svarar alla anordnare av undervisning och utbildning att det är rektorns/
ledarens uppgift. Inom förskole- och grundläggande undervisningen anses rollen att 
förstärka denna verksamhet ändå som mycket viktig, inom gymnasieutbildningen 
och grundläggande yrkesutbildningen anses den ganska viktig. Alla anser att förfa-
randet lyckats bra medan gymnasieutbildningens omdöme är, att det lyckats endast 
på tillfredsställande nivå. 

De svenskspråkiga svaren på de sista två punkterna (aktivt ingripande mot diskriminering 
och rasism och förebyggande och lösande av konflikter som beror på kulturell mångfald) är 
entydiga: förutom en anordnare av gymnasieutbildning (som inte känner till detta) är 
alla (n = 32) av den åsikten att ovanstående hör till rektorns/ledarens uppgifter. Trots 
det anser alla skolstadier att det är mycket viktigt att rektorns/ledarens roll ytterligare 
förstärks – även om det anses att företeelserna redan hanteras på ett utmärkt sätt.
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Slutledningar

De svenskspråkiga anordnarna av undervisning och utbildning har inkluderat mål 
som berör lärande med invandrarbakgrund i sina strategier mer än de finskspråkiga 
anordnarna. Målen är ändå inte förankrade på alla nivåer inom utbildningsväsen-
det. Anordnarna visar en beredskap att möta de lärandes behov trots att antalet 
lärande inte alltid är så stort. 

Den svenskspråkiga yrkesutbildningen antar fler sökande utan avgångsbetyg från 
grundläggande utbildning men har striktare urvalskriterier än de finskspråkiga. 
Andelen sökande med invandrarbakgrund till svenskspråkig yrkesutbildning har 
hittills varit högre än till svenskspråkig gymnasieutbildning. De svenskspråkiga 
anordnarna av utbildning anpassar sig flexibelt till de lärandes behov av stöd men 
det finns behov av mera systematiskt stöd av olika slag under hela utbildningstiden.

Undervisning i svenska som andra språk erbjuds i lägre grad inom den svensk-
språkiga skolan än inom den finskspråkiga skolan även om det allmänt taget 
anses viktigt. Antalet lärande med invandrarbakgrund som studerar på svenska 
är relativt lågt varför förslaget om samarbete mellan utbildningsanordnare för 
att kunna erbjuda mera språkundervisning är viktigt att notera.

Inom den svenskspråkiga skolan i Finland erbjuder man mera undervisning i eget 
modersmål till lärande med invandrarbakgrund som stöd för identitetsutveckling, 
kontakt till den egna ursprungliga kulturen och lärande av språk utöver moders-
målet i lägre åldrar än inom den finskspråkiga skolan. Då undervisning på eget 
modersmål inte alltid är möjligt finns det behov av att ta i bruk olika metoder för 
lärande även under den tiden som den lärandes svenska språk är under utveckling.

Att svara på behovet av ändamålsenliga läromaterial för lärande med invandrarbak-
grund på svenska är utmanande. Det finns inte tillräckligt finländskt läromaterial 
att tillgå och svenskspråkiga anordnare kan använda material från andra länder 
men det är ändå inte helt ändamålsenligt för finländska förhållanden. 

Metoder för språkmedveten undervisning utnyttjas betydligt mera inom de 
svenskspråkiga utbildningsstadierna än inom de finskspråkiga. Förskole- och 
grundläggande undervisningen anser sig också ha lyckats med det (även om man 
ser behovet att främja språkmedvetenhet som mycket nödvändigt). Andra stadiet 
ser just inget behov av att främja språkmedveten undervisning och gymnasiet 
har endast lyckats på tillfredsställande nivå med att främja den. Fortbildning i 
språkmedvetenhet och kulturell mångfald erbjuds till svenskspråkig personal 
mera än till den finskspråkiga. Det saknas ännu utbildning i svenska som andra 
språk för lärare varför fortbildningen fyller en mycket viktig funktion. 
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Anordnare av undervisning och utbildning uppdaterar inte studieplaner oftare 
för lärande med invandrarbakgrund än för lärande med finländsk bakgrund. 
Anordnare av utbildning samverkar med andra myndigheter i liten omfattning 
trots att de anordnare som gör det anser att de lyckas svara mot de lärandes behov 
väl med sådana tillvägagångssätt. Skillnaderna i behov av stöd för lärande med 
invandrarbakgrund och lärande med finländsk bakgrund är störst inom de lägre 
stadierna. Anordnarna ingriper tidigt om behov av stöd uppstår men en ökad 
medvetenhet och beredskap för att erbjuda stöd även i högre stadier vore viktig.

Informationen till och samverkan med invandrarfamiljerna är inte tillräcklig. 
Information översatt till olika hemspråk och till olika kunskapsnivåer i det 
svenska språket finns inte tillgängligt i tillräcklig omfattning. Samarbetet med 
vårdnadshavare varierar. Det finns anledning att pröva olika modeller för det 
samarbetet eftersom både individuell kontakt och gruppkontakt fyller sin plats.

Anordnarna av utbildning bedömer att det inte finns skillnader i samarbetet med 
myndigheter gällande lärande med invandrarbakgrund och lärande med finländsk 
bakgrund. Anordnarnas samarbetsrutiner med andra myndigheter svarar väl mot 
alla lärandes individuella behov.

9.4 sammanfattning

Den nationella utvärderingens utvärderingsfrågorna

1. Är utbildningstjänsterna tillgängliga och åtkomliga för lärande med 
invandrarbakgrund
a. i utbildningsutbud och 
b. i ansökningsskedet till utbildningar och i övergångsskeden mellan 

utbildningsstadier?
2. Hurudana möjligheter har lärande med invandrarbakgrund att få tillräckligt med 

stöd under studietiden för 
a. lärande av finska/svenska och för eget modersmål och 
b. lärande i allmänhet och för möjliga problem med lärande och möjliga 

bakgrundsproblem? 

visar på ett fält i snabb förändring och utveckling med utbildningsanordnare som 
flexibelt försöker anpassa sin verksamhet och sina tjänster till de lärandes behov inom 
begränsade resursramar. Antalet elever med invandrarbakgrund i de svenskspråkiga 
skolorna är oftast lägre än i de finskspråkiga och de svenskspråkiga anordnarna är 
oftast mindre än de finskspråkiga varför behovet av just flexibla lösningar och sam-
arbete mellan utbildningsanordnare och andra myndigheter är ännu större än på 
den finspråkiga sidan. De rekommendationer som ges i rapporten är väl anpassade 



221

till den svenskspråkiga utbildningen även om det finns behov av att betona vissa 
delar tydligare ss. samarbete mellan utbildningsanordnare, bristen på läromaterial 
för svenskspråkiga elever och behovet av stöd och utbildning för lärare. 
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10  
Yhteenveto 

Maahanmuuttajien koulutuspalveluiden arviointi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä 
oli hankkeena ainutlaatuinen sen laajuuden vuoksi. Arvioinnin kohteeksi asetetut 
koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus sekä opiskelun aikainen tuki ovat keskeisiä 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
näkökulmasta, sillä koulutuksella ja sen yhdenvertaisuudella on kansallisella tasolla 
itseisarvo. Kattavan kokonaiskuvan saaminen maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
koulutusmahdollisuuksista ja sen myötä kotoutumisesta on ensiarvoisen tärkeää 
juuri nyt, kun maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt ja väestön ikärakenne on 
muuttumassa. Tämän kaltaista neljä eri koulutusastetta23 kattavaa arviointia ei ole 
aikaisemmin tehty. 

Arvioinnin lähtökohtana oli opetuksen ja koulutuksen järjestäjien itsearviointi. Ope-
tuksen ja koulutuksen järjestäjät muodostivat arvioinnin ensisijaisen kohderyhmän, 
koska niillä on velvoite tarjota yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille oppi-
joille. Järjestäjätahon mahdollisuudet tähän kuitenkin vaihtelevat alueen väestöpohjan, 
yhteistyöverkostojen, taloudellisten resurssien ja työvoiman mukaan, ja niitä voivat 
edistää tai hankaloittaa kouluissa ja oppilaitoksissa vallitsevat asenteet lisääntyvään 
monikulttuurisuuteen. Monipuolisen arviointitiedon saamiseksi arviointiin osallis-
tuivat myös opettajat ja toisen asteen opiskelijat.

Arvioinnin pääkysymykset olivat seuraavat: 

1. Miten maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saatavuus ja 
saavutettavuus toteutuvat
a. koulutustarjonnassa ja
b. koulutusten haku- ja nivelvaiheissa?

2. Millaiset mahdollisuudet maahanmuuttajataustaisilla oppijoilla on opiskelunsa 
aikana saada riittävästi tukea
a. suomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielensä oppimiseen sekä
b. muuhun oppimiseen ja sen haasteisiin?

23 Esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja ammatillinen peruskoulutus.



224

Kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat pää-
sääntöisesti tyytyväisiä maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutustarjontaan, 
koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteen sekä kielten opetuksen ja muun 
oppimisen tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Järjestäjät arvioivat 
tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tuen tarpeita varsin hyvin 
ja katsovat myös onnistuneensa vastaamaan hyvin näihin tarpeisiin. Järjestäjien 
itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saavutetta-
vuus näyttäytyy siten varsin positiivisena. Tämä ei kuitenkaan esimerkiksi näy 
suoraan oppimistuloksia koskevissa aikaisemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä, 
joiden mukaan maahanmuuttajataustaisten koulumenestys on yleisesti heikompaa 
kuin valtaväestön (ks. esim. Kuusela ym. 2008; Teräs ja Kilpi-Jakonen 2013; Harju-
Luukkainen ym. 2014).

Poikkeuksen arvioinnin kohderyhmässä muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 
51–100. Näiden järjestäjien on selvästi muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpei-
siin, jotka kuitenkin ovat tunnistettavissa sekä tämän arvioinnin että aikaisempien 
tutkimusten perusteella.

Koulutustarjonta koulutusta ohjaavissa suunnitelmissa

Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja moni-
kulttuurisuutta koskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti. Opetusta tai koulutusta 
koskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan näitä tavoitteita on kirjannut vain 
runsas puolet (56 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä. Tavoitteita pidetään tärkei-
nä ja niitä myös kirjataan sitä useammin, mitä enemmän maahanmuuttajataustaisia 
oppijoita opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä on. Strategisten linjausten puuttuessa 
oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sitä pidetään yleensä riittävänä, 
kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä. Heikoimmin oppijoiden 
tarpeisiin pystytään vastaamaan esi- ja perusopetuksessa, jos maahanmuuttajataus-
taisia oppijoita on 51–100. 

Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevia 
käytänteitä (esim. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus tai oman äidinkielen opetus) 
on sisällyttänyt vajaa puolet (46 %) järjestäjistä. Lähes yhtä moni (47 %) on kirjannut 
opetussuunnitelmiinsa kaikki kyselyssä mainitut käytänteet, kun taas 16 järjestäjällä 
(4 %) tällaisia käytänteitä ei opetussuunnitelmiin ole sisällytetty lainkaan.
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Koulutuksen haku- ja nivelvaiheet

Nivelvaiheyhteistyön ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimivan hyvin, 
ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoiden osalta 
toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijat ohjataan 
useimmiten kielitaidon perusteella. Esiopetuksessa valmistava opetus järjestetään 
lähes aina muuhun opetukseen integroituna, ja sen avulla maahanmuuttajataustais-
ten lasten tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli 50 oppijan järjestäjien mielestä jopa 
erinomaisesti. Perusopetuksessa valmistavaa opetusta järjestetään myös integroidusti, 
mutta enimmäkseen kuitenkin erillisissä ryhmissä, joissa oppilaiden yksilöllisiin 
tarpeisiin voidaan järjestäjien mukaan vastata erinomaisesti.

Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava, 
koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä jatko-opiskeluun. Koulutus-
tarjontaa ei tässä vaiheessa pidetä nykyisellään riittävänä varsinkaan niillä alueilla, 
joilla maahanmuuttajataustaisia nuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmistava koulutus vastaa kuitenkin sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden 
mielestä nuorten tarpeisiin hyvin. Opettajista sen sijaan vain alle puolet on sitä miel-
tä, että valmistava koulutus antaa nuorille riittävän suomen/ruotsin kielen taidon ja 
riittävät opiskeluvalmiudet ammatillista peruskoulutusta varten. Myös koulutuksen 
järjestäjät myöntävät, että koulutuksessa tulisi vahvistaa opiskelijoiden opiskeluval-
miuksia nykyistä enemmän. 

Tiedonsiirtokäytännöt perusopetuksen ja toisen asteen koulutusten välillä ovat mo-
nin paikoin vielä vakiintumattomia ja vaihtelevat järjestäjittäin. Epätietoisuutta on 
myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkä tarpeelliset tiedot välity kaikille 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettaville opettajille. Tarvetta yhteisesti 
sovituille tiedonsiirtokäytännöille on erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Ammatilliseen peruskoulutukseen haettaessa yhtenäinen kielikoe on parantanut opis-
kelijoiden yhdenvertaisuutta, kielitaidon osoittamisen tavat ovat monipuolistuneet ja 
kriteerit vaadittavan kielitaidon osoittamiseen ovat yhdenmukaistuneet. Aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät erityiskäytännöt 
ovat lisääntyneet, joskin niitä vaikeuttavat kirjallisten todistusten puuttuminen tai 
niiden vertailuvaikeudet.

Toisen asteen koulutus tarjoaa järjestäjien mukaan opiskelijoille riittävät tiedot ja 
taidot jatko-opintopäätösten tekemiseen, työuran suunnitteluun sekä opiskelu- tai 
työpaikan hakuun. Opettajien arviot ovat tässä suhteessa järjestäjien arvioita kriit-
tisempiä, ja myös opiskelijat itse kertovat tarvitsevansa enemmän tietoja ja taitoja 
varsinkin työpaikan hakemiseen.
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Kielen oppimisen tuki

Järjestäjät ja opettajat arvioivat onnistuneensa ottamaan oppijoiden yksilölliset tar-
peet hyvin huomioon suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa. Opettajat jokaisella 
koulutusasteella ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä opetuksen järjestelyihin ja 
tiloihin, oppimateriaaleihin ja siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös 
muita kuin kielen opetukseen liittyviä tavoitteita. Tämä kertoo toisen kielen ope-
tuksen alueen kehittymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa. Toisaalta arviointikäyntien 
perusteella toisen kielen opettajien pätevyys vaihtelee ja opetus saattaa henkilöityä 
yhteen ”voimahahmoon”, opetuksen merkityksestä tietoiseen opettajaan tai opetusta 
koordinoivaan henkilöön. Lukiokoulutuksessa toisen kielen opetuksen lisäämistä 
pidetään melko tarpeellisena samoin kuin ammatillisessa peruskoulutuksessa, jossa 
sitä kuitenkin tarjotaan enemmän kuin lukiossa. 

Myös oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska opetusta järjestetään laajasti 
ja tarve siihen määritellään suureksi. Opetusta järjestetään kaikilla koulutusasteil-
la (esiopetusta lukuun ottamatta) sitä todennäköisemmin, mitä enemmän maa-
hanmuuttajataustaisia oppijoita järjestäjällä on. Oppijoiden määrä vaikuttaa myös 
opetuksen tarpeellisuuden kokemiseen. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu 
muun muassa oman äidinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, toisaalta 
esimerkiksi ammatillisessa peruskoulutuksessa erillisrahoituksen puute vaikeuttaa 
opetuksen järjestämistä. Opetusjärjestelyiden vuoksi oppijat itse erityisesti yläkou-
lussa ja toisella asteella eivät myöskään ole aina motivoituneita oman äidinkielen 
opiskeluun. Toisen asteen opiskelijat eivät pidä myöskään oman äidinkielensä käyttöä 
koulussa kovin merkittävänä. Ylipäätään omakielisen opetuksen tai tuen merkitystä 
ei vielä tunnisteta laajasti toisella asteella. Oman äidinkielen käytön mahdollistavia 
käytänteitä hyödynnetään kuitenkin jo erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Kielitietoisuus – yhteisön kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojen kielten 
tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana – on yksi 
keskeinen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaava periaate uusissa perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa ja myös lukion opetussuunnitelman perusteiden luon-
noksessa (luonnos 14.4.2015). Kielitietoisuuden käsite nivoutuu eri koulutusasteilla 
sekä järjestäjien että opettajien vastauksissa vahvimmin yhteen äidinkielen ja suomi/
ruotsi toisena kielenä -opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, 
kieltenopettajien ja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden 
sisältöjen hyödyntämiseen kielten opetuksessa. Tämä kaikki on esiopetuksessa tuttua 
ja luontevaa, mutta luokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien työtapojen 
vakiinnuttamista esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. 

Toisen kielen oppimista tukeva oppimateriaalitarjonta tunnetaan parhaiten esiope-
tuksessa ja sitä myös pidetään tarkoituksenmukaisimpana. Niin ikään tarve oppima-
teriaalien kehittämiseen koetaan suurimpana verrattuna muihin koulutusasteisiin. 
Myös perusopetuksessa pidetään erittäin tarpeellisena oppimateriaalien kehittämistä. 
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Toisaalta arviointikäyntien perusteella perusopetuksessa osittain oletetaan, että 
valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tulisi pystyä 
käyttämään kantaväestön oppijoille suunnattuja materiaaleja. Sama oletus koskee myös 
lukiota: tietoa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatuista materiaaleista 
on hyvin vähän eikä niille koeta tarvetta niin paljon kuin muilla koulutusasteilla.

Oppimisympäristöä koskevien tulosten mukaan maahanmuuttajataustaisilla toisen 
asteen opiskelijoilla niin lukiossa kuin ammatillisessa peruskoulutuksessa on kotona 
hyvä fyysinen sekä tekninen oppimista ja opiskelua edistävä ja tukeva ympäristö. 
Apua kotitehtävien tekoon saa kotona kuitenkin vain hieman yli puolet opiskelijoista, 
vaikka kaikki pitävät sitä melko tarpeellisena. Syitä tähän voi olla useita, mutta yksi 
yleisimmistä lienee vanhempien suomen kielen taito.

Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevät mahdollisuutensa osallistua täydennys-
koulutukseen selvästi heikompina kuin järjestäjät. Koulutuksiin hakeutuvat pääasiassa 
ne henkilöt, joita asia kiinnostaa. Myös tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuuri-
suuteen liittyvään täydennyskoulutuksen näyttää olevan voimakkaasti sidoksissa 
maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrään.

Muu oppimisen tuki

Apua kotitehtävien tekemiseen toisen asteen maahanmuuttajataustaiset opiskelijat 
kertovat saavansa eniten ystäviltään, mutta opettajilta saatavaa apua he pitävät tär-
keimpänä. Opettajilta he saavat apua usein mutta eivät kuitenkaan aina tarvitessaan.

Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa enemmistö opetuksen ja koulutuksen jär-
jestäjistä ottaa ensisijaisesti huomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja 
kulttuuritaustan, toissijaisesti kotoutumisvaiheen. Ero näiden välillä on suurempi 
toisella asteella kuin esi- ja perusopetuksessa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 
sekä opettajien arvion mukaan kaikilla koulutusasteilla maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain määrin opetus- ja opiskelukulttuuriin liit-
tyvät sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksien taustalla nähdään puolestaan 
oppijoiden elämäntilanteesta johtuvia traumoja tai posttraumaattisia ongelmia. Näihin 
ongelmiin liittyviin oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin on kouluissa ja oppilaitoksissa 
kuitenkin pystytty vastaamaan pääasiassa hyvin. Opetukseen ja opiskeluun liittyviä 
asenne- ja motivaatio-ongelmia, huoltajien välinpitämättömyyttä, mielenterveyden 
häiriöitä, varhaislapsuuden laiminlyöntejä tai päihteiden käyttöä havaitaan maahan-
muuttajataustaisilla oppijoilla kaikilla koulutusasteilla vähemmän kuin kantaväestöllä. 

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityisopettajan palveluille nähdään 
esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa melko erilaisena kuin kantaväestön 
oppijoiden. Opinto-ohjauksen tarve korostuu puolestaan toisella asteella. Järjestäjät, 
joilla on paljon maahanmuuttajataustaisia oppijoita erityisesti perusopetuksessa ja 
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ammatillisessa peruskoulutuksessa, ovat havainneet, että myös sosiaalistumista 
edistävän ja elämänhallintaan liittyvän muun tuen tarpeet olisivat maahanmuut-
tajataustaisilla melko erilaisia kuin kantaväestöllä. Toisella asteella opettajat eivät 
pääsääntöisesti näitä eroja tunnista. Kaikkiin näihin oppijoiden yksilöllisiin tuen 
tarpeisiin on haasteista huolimatta onnistuttu järjestäjien mukaan vastaamaan 
pääsääntöisesti hyvin.

Henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia laadittaessa esi- ja perusopetuksessa käytetään 
erityisesti tulkkien apua, jota toisella asteella ei enää tarvita. Kaikilla koulutusasteilla 
hyviä kokemuksia on saatu myös siitä, että maahanmuuttajataustaisten oppijoiden 
oppimis- tai opiskelusuunnitelmaa päivitetään kantaväestöä useammin tai että sen 
laatimisessa hyödynnetään kotoutumissuunnitelmaa tai viranomaisyhteistyötä. Toisen 
asteen opiskelijat pitävät erittäin tärkeänä omaa osallistumistaan opiskelusuunnitelman 
laadintaan, vaikka se ei varsinkaan ammatillisessa peruskoulutuksessa aina toteudu. 
Koska käytänteet oppilaitoksissa vaihtelevat, suunnitelman merkitystä ei ilmeisesti 
vielä ole mielletty opintoja tukevana ja ohjaavana tekijänä.

Ylimääräistä tukiopetusta maahanmuuttajataustaisille oppijoille tarjotaan eniten 
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja perusopetuksessa. Oppijoiden määrä ja käy-
tettävissä olevat resurssit vaikuttavat tukiopetuksen järjestämisen käytänteisiin. 
Maahanmuuttajataustaiset oppijat eivät kuitenkaan aina halua hyödyntää heille 
erikseen järjestettyä tukiopetusta, joten järjestäjät tarjoavat tukiopetusta yleisesti 
kaikille oppijoille.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on kaikilla koulutusasteilla erikseen maa-
hanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen suunnattua tiedottamista. 
Tehokkaimpana tiedottamisen tapana kaikilla koulutusasteilla pidetään tiedonsaannin 
henkilökohtaista varmistamista. Esi- ja perusopetuksessa käytetään myös paljon 
tulkkeja sekä maahanmuuttajaperheiden kielille käännettyä tiedotusmateriaalia. 
Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehdään yhteistyötä järjestöjen ja yh-
distysten kanssa. Kouluissa ja oppilaitoksissa yksi keskeisimmistä viestintäkana-
vista on internetin kautta toimiva koulun ja kodin välinen yhteistyökanava (esim. 
Wilma-ohjelma), jonka käyttöä kuitenkin rajoittaa huoltajien heikko sähköisten 
järjestelmien käyttötaito. 

Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiä kaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eivät 
ole toisella asteella niin tunnettuja kuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet 
on kaikkiaan onnistuttu ottamaan huomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin 
korostuu esi- ja perusopetuksessa kiinteämmän kodin ja koulun yhteistyön vuoksi. 
Tulkkauspalveluiden resursointiin, tulkkien saatavuuteen ja pätevyyteen sekä tulk-
kauksen käytäntöihin ollaan esiopetuksessa tyytyväisiä. Isot esiopetuksen järjestäjät 
kaipaavat kuitenkin lisää resursseja ja tulkkien parempaa saatavuutta. Perusopetuksessa 
ei nähdä lisäpanostustarvetta juuri millään tulkkauspalvelujen osa-alueella, mikä voi 
kertoa riittävästä resursoinnista, mutta mahdollisesti myös puutteellisesta tiedosta 
koskien esimerkiksi erilaisten asiointitilanteissa käytettävien tulkkauspalveluiden 
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merkitystä. Toisella asteella tulkkien käyttämiseen liittyvien käytäntöjen vieraus sekä 
järjestäjä- että opettajatasolla kertoo siitä, että tarvetta tulkkien käyttämiseen ei joko 
ole tai sitä ei tunnisteta. Toisaalta noin viidennes kaikista toisen asteen järjestäjistä 
ja neljännes ammatillisen peruskoulutuksen opettajista on sitä mieltä, että tulkka-
uspalveluihin ei ole riittävästi resursseja ja että tulkkeja ei ole saatavilla riittävästi.

Millään koulutusasteella ei järjestetä kovinkaan usein pelkästään maahanmuutta-
jataustaisille huoltajille suunnattuja vanhempainiltoja. Arviointikäyntien keskus-
telujen perusteella se on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive. 
Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja hänen 
omalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella asteella. 
Siitä huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet kodin 
ja koulun/oppilaitoksen yhteistyössä pystytään sekä järjestäjien että opettajien mu-
kaan ottamaan hyvin huomioon. Ainoastaan ammatillisessa peruskoulutuksessa 
arvio on vain tyydyttävä. Tuloksessa kuvastuu se, että huoltajat kohdataan ja heihin 
pidetään yhteyttä esi- ja perusopetuksessa selvästi enemmän kuin toisella asteella. 
Eroja viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten ja 
kantaväestöön kuuluvien oppijoiden välillä ei suurin osa opetuksen ja koulutuksen 
järjestäjistä ja opettajista näe missään vaiheessa opetusta tai koulutusta. Eroja ovat 
havainneet pääasiassa ne opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, joilla on paljon maa-
hanmuuttajataustaisia oppijoita. Viranomaisyhteistyöllä oppijoiden tarpeisiin on 
onnistuttu vastaamaan hyvin.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työssäoppimisen järjestämisessä ei yleensä 
ole kantaväestöstä poikkeavia käytäntöjä, eikä niille nähdä tarvetta. Oppilaitoksen ja 
työelämän hyvillä suhteilla, työpaikan henkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutuk-
sella ja ohjauksella sekä työssäoppimisjakson alkuvaiheen tehostetulla ohjauksella 
ja perehdytyksellä pystytään tukemaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
työssäoppimista.

Kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen ja kehittämistarpeet

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tuetaan 
moninaisilla periaatteilla ja käytänteillä alkaen koulujen ja oppilaitosten ilmapiiristä, 
oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta henkilökunnan 
kouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön 
sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Oppijoiden integrointi kantaväestön op-
pijoille annettavaan opetukseen nähdään mahdollisuutena toisen kielen oppimisen 
edistämiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja monikulttuurisuustietoisuuden 
kasvamiseen yhteisössä. Integrointi sinällään ei kuitenkaan voi olla itseisarvo ilman 
jokaisen oppijan yksilöllisten tarpeiden huomioimista, riittäviä tukitoimia ja opet-
tajien yhteistyötä.
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Opettajien näkemyksissä monimuotoisuuden edistämisestä painottuvat oppimis-
ympäristön ilmapiiri sekä erilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heidän vas-
tauksissaan esiin tulleet assimilaatioon viittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset 
näkemykset antavat aihetta miettiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän 
kouluttautumisen tarvetta. 

Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminen 
kulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on mitä suurimmassa määrin pedagogisen 
ja eettisen johtamisen kysymys. Rehtorin rooli monimuotoisuuden edistämisessä 
koetaankin tärkeäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien keskuudessa ja vielä 
tärkeämmäksi opettajien keskuudessa. Johtamisen lisäksi koulujen ja oppilaitosten 
henkilöstön osaamisen ja asenteiden kehittäminen ovat avainasemassa kulttuurisen 
monimuotoisuuden edistämisessä. Lisäksi tarvitaan myös pedagogisen osaamisen 
kehittämistä: kielitietoiseen opetukseen suuntautumista ja eriyttämistä. Tähän 
kaikkeen tarvitaan sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja että toimivaa yhteistyötä 
huoltajien ja muiden tahojen kanssa. 

Arviointiin osallistuneet maahanmuuttajataustaiset toisen asteen opiskelijat vastasi-
vat myönteisesti väittämiin, jotka koskivat heidän tyytyväisyyttään oppilaitokseen. 
Vastausten valossa oppilaitoksissa vaikuttaa vallitsevan hyväksyvä ilmapiiri, joka opis-
kelijoille näyttäytyy arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajien ja koulutovereiden 
myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajilla koetaan olevan aito halu 
auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden on myös jokseenkin helppo saada ystäviä sekä kantaväestöstä että 
toisista maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Opiskelijavastausten mukaan niin 
opettajilla kuin kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoillakin näyttää olevan asenteellisia 
valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä.
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11  
kehittämissuositukset

Tässä luvussa esitetyt arviointiryhmän laatimat kehittämisehdotukset perustuvat 
arviointiaineiston pohjalta tehtyihin päätelmiin. Kehittämissuositukset on kohden-
nettu koulutuksen ohjausjärjestelmän (erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen) lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiminnan suuntaa-
miseen ja kehittämiseen.  

1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visiossa ja strategiassa tulee näkyä 
monikulttuurisuuden ja monikielisyyden näkökulma.

useilta opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä puuttuu visiostaan ja strategiastaan 
näkökulma kasvavaan monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen. Tällöin niiden 
toiminta ja käytänteet näyttäytyvät reaktiivisina, epäsystemaattisina ja 
tavoitteettomina. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän kasvaessa 
heidän koulutuspolkujensa sujuvoittaminen ja niissä eteneminen edellyttävät 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä systemaattista, suunnitelmallista ja 
ennakoivaa toiminnan kehittämistä.

2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehittää 
toimijoiden yhteistyötä ja uusia malleja.

Kunnissa tulee olla selkeä, kaikkia koulutuksen järjestäjiä, viranomaisia ja 
muita toimijoita koskeva suunnitelma nivelvaiheen koulutukselle ja siinä 
tehtävälle yhteistyölle. Tiedonsiirtoon liittyvät käytännöt tulee selkeyttää 
ja tehdä niihin liittyvät prosessit kaikille osapuolille tutuiksi. ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentavan ja lukiokoulutukseen valmistavan 
koulutuksen yhteyttä tutkintoon johtavaan koulutukseen ja opiskelijoiden 
mahdollisuutta suorittaa siihen kuuluvia opintoja jo nivelvaiheen aikana 
tulee tukea. ammatilliseen koulutukseen voidaan luoda tarvittaessa 
pidempi nivelvaihe, jolloin kielen opetus olisi kiinteä osa koulutusta mutta 
integroituisi tietylle ammattialalle. Koulutuksen järjestäjien tulee kehittää 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aikaisemman osaamisen 
tunnistamista ja tunnustamista, ja koulutuksen ohjausjärjestelmän tulee 
tukea järjestäjiä luotaessa siihen yhtenäisiä käytäntöjä.
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3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen 
kielen tiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielistä tukea 
perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Keskeisenä suomen/ruotsin kielen opetuksen tavoitteena tulee olla oppijan 
selviytyminen perusopetuksen ja toisen asteen opinnoista. Tämän vuoksi 
suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa tulee vahvistaa eri oppiaineiden ja 
tiedonalojen kielten opetusta ja yhteistyötä aineenopetuksen kanssa. Myös 
omakielinen tuki eri oppiaineiden opiskeluun tulee varmistaa erityisesti silloin, 
kun maahanmuuttajataustaisen oppijan aikaisemmat tiedot ja taidot ovat 
puutteellisia tai hän on muuttanut suomeen perusopetuksen päättövaiheessa. 
niin ikään oman äidinkielen oppimiseen tulee panostaa esiopetuksesta lähtien, 
koska oman äidinkielen taito on yhteydessä yleiseen koulumenestykseen 
sekä yksilön identiteetin ja itsetunnon tasapainoiseen kehittymiseen.

4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekä 
kielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja 
oppilaitosten toimintakulttuuria.

Kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä tukevien 
periaatteiden ja käytänteiden näkyminen koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuurissa ja niiden asenne instituutioina kielellistä ja kulttuurista 
monimuotoisuutta kohtaan luovat maahanmuuttajataustaisille oppijoille 
osaltaan kuvan heidän asemastaan yhteiskunnassa yleisemminkin. siksi 
koulutuksen ohjausjärjestelmän tulee tukea henkilöstön osaamisen 
systemaattista kehittämistä kulttuurisen monimuotoisuuden, monikielisyyden 
ja kielitietoisuuden alueilla yli oppiaine- ja ammattialarajojen. Toimintakulttuurin 
ja laajemmin koko koulun tai oppi-laitoksen eetoksen kehittämisen kulttuurista 
monimuotoisuutta vaalivaksi on myös johtamiskysymys, ja rehtorin rooli sen 
edistämiseksi tulee tiedostaa sekä järjestäjien että ohjausjärjestelmän tasolla.

5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen 
kehittäminen tulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja täydennys-
koulutukseen.

Kaikkien koulutusasteiden opettajat tarvitsevat yhä enemmän valmiuksia 
työskentelyyn kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoistuvassa oppimis-
ympäristössä ja toimintatapoja monimuotoisuuden vaalimiseen ja 
kielitietoisen näkökulman vakiinnuttamiseen osaksi työtään. Koulutuksen 
ohjausjärjestelmän tulee mahdollistaa se, että tukea näiden valmiuksien ja 
toimintatapojen kehittämiseen ja vahvistamiseen tarjotaan systemaattisesti 
opettajien peruskoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
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Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen sekä kielitietoisuuteen 
liittyvä täydennyskoulutus voidaan luontevasti yhdistää esimerkiksi 
opetussuunnitelmakoulutukseen. opetuksen ja koulutuksen järjestäjillä on 
kuitenkin rajalliset resurssit tarjota henkilöstölleen mahdollisuutta osallistua 
täydennyskoulutukseen, joten täydennyskoulutusta tulisi tarjota nykyistä 
monimuotoisemmin. opetushallituksen tulisikin tarjota täydennyskoulutusta 
myös etäopetusmahdollisuuksia hyödyntäen. Tulevaisuudessa tulee myös 
entistä systemaattisemmin, esimerkiksi osana KuntaKesua, hyödyntää 
niiden opetuksen ja koulutuksen järjestäjien osaamista ja kokemusta, joilla 
maahanmuuttajataustaisia oppijoita on ollut enemmän ja pidempään. 
Täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi järjestäjätasolla 
tulee varmistaa, että koulutuksiin voi kouluista ja oppilaitoksista osallistua 
useampi kuin yksi henkilö.

6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisille 
oppijoille on turvattava myös tulevaisuudessa.

Koulutusjärjestelmämme on rakennettu aikana, jolloin suomalainen 
yhteiskunta ei ollut kielellisesti ja kulttuurisesti yhtä monimuotoinen kuin nyt. 
Keskeistä on, että maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrän edelleen 
kasvaessa koulutuksen ohjausjärjestelmä varmistaa heidän koulutuksensa 
tukemiseen riittävät resurssit.

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarpeisiin on kehitetty useita toimivia 
tukimuotoja, mutta ohjausta niiden suunnitelmalliseksi hyödyntämiseksi 
kaikilla koulutusasteilla tulee kehittää. Rajallisten resurssien riittävyyden 
takaamiseksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee suunnitella nykyistä 
huolellisemmin ja innovatiivisemmin niiden kohdentaminen oppijoiden 
tarpeisiin. Erityisesti tämä koskee niitä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, 
joilla maahanmuuttajataustaisten oppijoiden määrä on kasvanut useisiin 
kymmeniin mutta joilla ei vielä ole vakiintuneita toimintamalleja kuten niillä 
järjestäjillä, joilla on ollut jo pidempään yli sata maahanmuuttajataustaista 
oppijaa. Tämä edellyttää järjestäjien strategiseen ajatteluun ja suunnitteluun 
uudenlaista ja kokonaisvaltaisempaa toimintatapaa, jossa hyödynnetään myös 
koulujen ja oppilaitosten jo käyttämiä joustavia ja luovia toimintamalleja.

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden yhdenvertaisten opiskelu-
mahdollisuuksien sekä koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden 
turvaaminen myös tulevaisuudessa edellyttävät koulutusjärjestelmän ja 
koulutuspolitiikan kokonaisvaltaista ja systemaattista kehittämistä sekä 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien että koulutuksen ohjausjärjestelmän 
tasolla.
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12  
sammanfattning 

Utvärderingen av utbildningstjänsterna för invandrare i det finländska utbildnings-
systemet var ett unikt projekt på grund av sin omfattning. Föremål för utvärderingen 
var tillgången till utbildning, utbildningens åtkomlighet samt stöd under studierna. 
Alla tre är centrala faktorer med tanke på utbildningsjämlikheten för elever med 
invandrarbakgrund, eftersom utbildning och utbildningsjämlikhet har ett nationellt 
egenvärde. Att få en heltäckande bild av invandrarelevers utbildningsmöjligheter och 
integration är synnerligen viktigt i dag, då antalet invandrare har ökat och befolk-
ningens åldersstruktur håller på att förändras. En motsvarande utvärdering av fyra 
olika utbildningsstadier24 har inte tidigare genomförts. 

Utgångspunkt för utvärderingen var utbildningsanordnarnas interna utvärdering. 
Utbildningsanordnarna utgjorde den främsta målgruppen i utvärderingen, eftersom 
de är förpliktade att erbjuda alla elever och studerande lika möjligheter till studier. 
Utbildningsanordnarnas möjligheter till detta varierar dock beroende på regionens 
befolkningsunderlag, samarbetsnätverk, ekonomiska resurser och arbetskraft. At-
tityder till den ökade kulturella mångfalden i skolor och läroanstalter kan också 
påverka antingen positivt eller negativt. För att utvärderingsinformationen skulle 
vara mångsidig deltog även lärare och studerande på andra stadiet i utvärderingen.

De viktigaste frågorna i utvärderingen var följande: 

1. Hur ser tillgången till utbildning och utbildningens åtkomlighet ut för elever 
med invandrarbakgrund med avseende på
a. utbildningsutbudet och
b. ansöknings- och övergångsskeden i utbildningarna?

2. Hurdana möjligheter har elever med invandrarbakgrund att få tillräckligt stöd 
i sina studier för att
a. lära sig svenska/finska och sitt eget modersmål, och för att
b. lära sig övriga ämnen och möta utmaningar i lärandet?

24 Förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och den grundläggande 
yrkesutbildningen.
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Inom alla utbildningsstadier som utvärderats är utbildningsanordnarna huvudsakli-
gen nöjda med utbildningsutbudet för elever med invandrarbakgrund och anser att 
ansöknings- och övergångsskedena i utbildningarna löper smidigt samt att stödet för 
språklärande och övrigt lärande räcker till och är ändamålsenligt. Utbildningsanord-
narna bedömer att de relativt bra upptäcker behov av stöd hos elever med invandrar-
bakgrund och tycker också att de lyckats möta dessa behov. I utbildningsanordnarnas 
interna utvärdering ser alltså utbildningens tillgänglighet för elever med invandrar-
bakgrund tämligen positiv ut. Det här syns dock inte direkt i till exempel tidigare 
undersökningar och utredningar av inlärningsresultat, enligt vilka invandrarelever i 
allmänhet klarar sig sämre i skolan än majoritetsbefolkningen (se t.ex. Kuusela m.fl. 
2008: Teräs och Kilpi-Jakonen 2013: Harju-Luukkainen m.fl. 2014).

Ett undantag i utvärderingen utgör inom alla utbildningsstadier de utbildningsanord-
nare som har mellan 51 och 100 elever med invandrarbakgrund. De har klart svårare 
än andra att möta elevernas behov, som ändå går att identifiera både enligt den här 
utvärderingen och enligt tidigare undersökningar. 

Utbildningsutbudet i planer som styr utbildningen

Mål angående elever med invandrarbakgrund och kulturell mångfald har antecknats i 
varierande grad i planerna som styr utbildningen. Endast drygt hälften (56 %) av utbild-
ningsanordnarna har skrivit in sådana mål i sin strategi eller plan för undervisningen 
eller utbildningen. Ju flera elever med invandrarbakgrund utbildningsanordnaren 
har, desto viktigare anses målen och desto oftare skrivs de också in i planerna. Ifall 
strategiska riktlinjer saknas, reagerar man på elevernas behov från fall till fall, och det 
anses i allmänhet vara tillräckligt, då elevantalet är högst några tiotal. Sämst klarar 
man av att möta elevernas behov i förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen, då antalet elever med invandrarbakgrund är 51–100. 

Knappt hälften (46 %) av utbildningsanordnarna har åtminstone några modeller 
som gäller elever med invandrarbakgrund (t.ex. undervisning i svenska/finska som 
andraspråk eller undervisning i eget modersmål) i sina läroplaner. Nästan lika många 
(47 %) har alla modeller som nämns i enkäten inskrivna i sina läroplaner, medan 16 
utbildningsanordnare (4 %) inte har dylika modeller i sina läroplaner överhuvudtaget.

Ansöknings- och övergångsskeden i utbildningen

Samarbetet vid övergångarna uppges fungera bra, i synnerhet vid övergången mellan 
förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen, och man har skapat fungerande 
modeller för överföring av information om eleverna med invandrarbakgrund. Till 
undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen hänvisas eleverna 
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oftast på basis av språkkunskap. I förskoleundervisningen ordnas den förberedande 
undervisningen så gott som alltid så att den integreras i den övriga undervisningen, 
och på det sättet lyckas man på ett bra sätt möta behoven hos barn med invandrar-
bakgrund, enligt utbildningsanordnare som har mer än 50 elever till och med på 
ett utmärkt sätt. Också i den grundläggande utbildningen ordnas den förberedande 
undervisningen integrerat, men oftast i separata grupper, där man enligt utbildnings-
anordnarna på ett utmärkt sätt lyckas möta elevernas individuella behov.

Övergångsskedet efter den grundläggande utbildningen är svårt för ungdomar med 
invandrarbakgrund, eftersom alla inte har tillräckliga kunskaper i svenska eller finska 
för att fortsätta studera. Utbildningsutbudet i det här skedet upplevs inte vara tillräck-
ligt, i synnerhet inte inom områden där det finns många ungdomar med invandrar-
bakgrund. Utbildningen som förbereder för grundläggande yrkesutbildning möter 
dock både enligt utbildningsanordnarna och de studerande på ett bra sätt de ungas 
behov. Av lärarna anser däremot under hälften att den förberedande utbildningen 
ger de unga tillräckliga kunskaper i svenska/finska och tillräckliga studiefärdigheter 
för den grundläggande yrkesutbildningen. Också utbildningsanordnarna medger att 
utbildningen borde stärka de studerandes studiefärdigheter mera än i dag. 

På många håll finns ännu inga etablerade rutiner för informationsöverföring mellan 
den grundläggande utbildningen och utbildningarna på andra stadiet och rutinerna 
varierar också mellan utbildningsanordnarna. Det råder också oklarhet om vilka 
uppgifter som kan överföras och hur, vilket leder till att viktig information inte 
överförs till alla lärare som undervisar elever med invandrarbakgrund. I synnerhet i 
den grundläggande yrkesutbildningen finns det behov av gemensamt överenskomna 
rutiner för informationsöverföring.

Det enhetliga språkprovet vid ansökan till grundläggande yrkesutbildning har fört 
med sig ökad jämlikhet bland de studerande, mångsidigare sätt att visa sina språk-
kunskaper och enhetligare kriterier för att visa den språkkunskap som krävs. Olika 
metoder för identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande har blivit 
vanligare, även om bristen på skriftliga betyg eller svårigheter att jämföra betyg ibland 
utgör ett hinder.

Enligt utbildningsanordnarna ger utbildningen på andra stadiet de studerande till-
räckliga kunskaper och färdigheter för att fatta beslut om fortsatta studier, planera 
sin karriär och söka en studie- eller arbetsplats. I detta avseende är lärarna mera 
kritiskt inställda än utbildningsanordnarna och också de studerande själva anser att 
de behöver mera kunskaper och färdigheter, i synnerhet för att söka en arbetsplats.
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Stöd för språklärande

Utbildningsanordnarna och lärarna bedömer att de på ett bra sätt lyckats ta hänsyn 
till elevernas individuella behov i undervisningen i svenska/finska som andraspråk. På 
alla utbildningsstadier är lärarna också i regel nöjda med undervisningsarrangemang 
och -lokaler, läromedel och med att i undervisningen kunna beakta också andra mål 
än målen för språkundervisningen. Det visar att undervisningen i andraspråket har 
utvecklats i skolorna och läroanstalterna. På basis av utvärderingsbesök är å andra 
sidan lärarnas kompetens varierande och undervisningen kan vara beroende av en 
”eldsjäl”, en lärare som inser undervisningens betydelse eller en person som samordnar 
undervisningen. I gymnasieutbildningen upplever man det som relativt viktigt att öka 
undervisningen i andraspråket. Samma gäller den grundläggande yrkesutbildningen, 
där andraspråket dock erbjuds oftare än i gymnasiet. 

Undervisningen i eget modersmål uppskattas också, eftersom undervisning ordnas i 
stor utsträckning och behovet beskrivs som stort. Undervisning ordnas på alla utbild-
ningsstadier (med undantag av förskoleundervisningen) och i allt högre grad ju flera 
elever med invandrarbakgrund utbildningsanordnaren har. Antalet elever påverkar 
också hur nödvändig undervisningen upplevs. Möjligheterna att svara på elevernas 
behov beror bland annat på möjligheterna att rekrytera lärare i eget modersmål. I till 
exempel den grundläggande yrkesutbildningen gör också bristen på särskild finan-
siering det svårare att ordna undervisning. På grund av undervisningsarrangemangen 
är inte heller eleverna själva, i synnerhet i årskurs 7–9 och på andra stadiet, alltid 
motiverade att studera sitt eget modersmål. Studerande på andra stadiet upplever det 
inte heller som så viktigt att använda sitt eget modersmål i skolan. Överlag är man 
på andra stadiet ännu inte så medveten om betydelsen av undervisning eller stöd på 
det egna modersmålet. Ändå tillämpas redan modeller som möjliggör användning av 
det egna modersmålet, särskilt i den grundläggande yrkesutbildningen. 

Språkmedvetenhet – att stödja skolans språkliga mångfald, ge akt på språket inom 
olika vetenskapsgrenar och förstå att varje lärare är språklärare i sitt ämne – är enligt 
de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och också i 
utkastet till grunder för gymnasiets läroplan (utkast 14.4.2015) en viktig princip som 
ska styra utvecklandet av verksamhetskulturen.  I både utbildningsanordnarnas och 
lärarnas svar är begreppet språkmedvetenhet på de olika utbildningsstadierna starkast 
kopplat till påståenden som gäller uppgiften för lärarna i modersmål och svenska/
finska som andraspråk att främja andra lärares språkmedvetenhet, samarbetet mellan 
språklärare och andra ämneslärare samt integreringen av innehållet i olika läroämnen 
i språkundervisningen. Allt detta är bekant och naturligt i förskoleundervisningen 
men det finns behov av att etablera arbetssätt som stödjer klass- och ämneslärarnas 
språkmedvetenhet, till exempel genom fortbildning. 
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Utbudet av läromedel som stödjer undervisningen i andraspråket är mest bekant och 
upplevs också som ändamålsenligast inom förskoleundervisningen. Behovet av att 
utveckla läromedlen upplevs också som störst där jämfört med de andra utbildnings-
stadierna. Också inom den grundläggande utbildningen upplevs det som ytterst vik-
tigt att utveckla läromedlen. På basis av utvärderingsbesök utgår man å andra sidan 
delvis inom den grundläggande utbildningen från att elever med invandrarbakgrund 
efter den förberedande undervisningen ska kunna använda material som är avsedda 
för finländska elever. Samma gäller också gymnasiet: man har mycket lite kunskap 
om material avsedda för studerande med invandrarbakgrund och behovet av sådana 
upplevs inte heller som lika stort som inom andra utbildningsstadier.

Resultaten som gäller lärmiljöer visar att studerande med invandrarbakgrund på andra 
stadiet, både i gymnasiet och i den grundläggande yrkesutbildningen, hemma har en 
fysiskt och tekniskt bra miljö som främjar och stödjer lärandet och studierna. Ändå 
får bara lite mer än hälften av de studerande hjälp med sina läxor hemma, även om alla 
upplever hjälpen som ganska nödvändig. Det kan finnas många orsaker till detta men 
en av de främsta orsakerna torde vara föräldrarnas svaga kunskaper i svenska/finska.

På alla utbildningsstadier ser lärarna betydligt negativare än utbildningsanordnarna 
på sina möjligheter att delta i fortbildning. Till utbildningarna söker sig huvudsakli-
gen personer som är intresserade av ämnet. Också behovet av fortbildning angående 
språkmedvetenhet och kulturell mångfald verkar i hög grad hänga samman med 
antalet elever med invandrarbakgrund.

Stöd för övrigt lärande

Studerande med invandrarbakgrund på andra stadiet uppger att de oftast får hjälp 
med sina läxor av vänner, men upplever att lärarnas hjälp är viktigast. Av lärarna får 
de hjälp ofta men ändå inte alltid när de behöver det.

I fråga om identifiering av inlärningssvårigheter beaktar majoriteten av utbild-
ningsanordnarna i första hand invandrarelevens språkliga och kulturella bakgrund, 
i andra hand integrationsskedet. Skillnaden mellan dessa är större på andra stadiet än 
i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Enligt utbildningsan-
ordnarna och lärarna försvåras på alla utbildningsstadier invandrarelevernas studier 
i någon mån av problem med att anpassa sig till undervisnings- och studiekulturen. 
Svårigheter i lärandet anses för sin del bero på trauman eller posttraumatiska problem 
till följd av elevernas livssituation. Skolorna och läroanstalterna har dock i allmänhet 
relativt bra lyckats möta elevernas individuella behov som hänger samman med dessa 
problem. Attityd- och motivationsproblem som gäller undervisningen och studierna, 
vårdnadshavarnas likgiltighet, mentala problem, försummelser i tidig barndom eller 
användning av rusmedel observeras på alla utbildningsstadier mera sällan hos elever 
med invandrarbakgrund än hos majoritetsbefolkningen. 
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Invandrarelevers behov av speciallärare anses såväl i förskoleundervisningen och den 
grundläggande utbildningen som i gymnasieutbildningen skilja sig en hel del från 
finländska elevers. Behovet av studiehandledning är däremot stort på andra stadiet. 
Utbildningsanordnare som har många elever med invandrarbakgrund har, i synner-
het i den grundläggande utbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen, 
noterat att också invandrarelevers behov av stöd som främjar sociala relationer och 
livskompetens skiljer sig från majoritetsbefolkningens. På andra stadiet ser lärarna 
vanligen inga skillnader. Trots utmaningarna har man enligt utbildningsanordnarna 
i regel lyckats möta dessa individuella behov hos eleverna på ett bra sätt.

Vid uppgörandet av individuella planer för lärandet använder man sig i förskoleun-
dervisningen och den grundläggande utbildningen av tolkar, som inte längre behövs 
på andra stadiet. På alla utbildningsstadier har man också märkt att det är bra att 
uppdatera planen för elever med invandrarbakgrund oftare än för finländska elever 
och att dra nytta av integrationsplanen eller samarbete med myndigheter då planen 
görs upp. Studerande på andra stadiet upplever det som mycket viktigt att få vara med 
och utarbeta studieplanen, även om det inte alltid blir så i praktiken, i synnerhet inte 
i den grundläggande yrkesutbildningen. Kutymerna varierar i läroanstalterna, så alla 
uppfattar ännu inte planens betydelse som stöd för studierna.

Extra stödundervisning för elever med invandrarbakgrund erbjuds mest i den grund-
läggande yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen. Antalet elever och 
tillgängliga resurser påverkar ordnandet av stödundervisning. Elever med invandrar-
bakgrund vill dock inte alltid ha den stödundervisning som ordnas särskilt för dem 
och därför erbjuder utbildningsanordnarna allmän stödundervisning för alla elever.

Utbildningsanordnarna har på alla utbildningsstadier särskilda rutiner för att informera 
elever med invandrarbakgrund och deras familjer. Det effektivaste sättet att informera 
anses på alla utbildningsstadier vara att personligen kontrollera att informationen 
gått fram. I förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen används 
också mycket tolkar och informationsmaterial som översatts till invandrarfamiljernas 
språk. På andra stadiet samarbetar man åter med organisationer och föreningar. En av 
de viktigaste informationskanalerna i skolorna är den webbaserade samarbetskanal 
som fungerar mellan hem och skola (t.ex. Wilma). Användningen begränsas dock av 
vårdnadshavarnas svaga kunskaper i användningen av elektroniska system. 

På alla utbildningsstadier är man nöjd med tolkningstjänsterna men tjänsterna är inte 
lika kända på andra stadiet som i förskoleundervisningen och den grundläggande ut-
bildningen. Man har som helhet på ett bra sätt lyckats ta elevernas behov i beaktande 
men behovet av tolkningstjänster är mera framträdande i förskoleundervisningen och 
den grundläggande utbildningen på grund av det nära samarbetet mellan hem och 
skola. I förskoleundervisningen är man nöjd med resurserna för tolkningstjänster, 
tillgången till tolkar och tolkarnas kompetens samt tolkningsarrangemangen. Stora 
anordnare av förskoleundervisning efterlyser ändå mera resurser och ökad tillgång 
till tolkar. I den grundläggande utbildningen ser man inget behov av förbättring 
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angående tolkningstjänsterna, vilket kan vara ett tecken på att resurserna är till-
räckliga men också på bristfällig kunskap om till exempel betydelsen av att använda 
tolkningstjänster i olika situationer. På andra stadiet är tolkningstjänster obekanta 
för både utbildningsanordnare och lärare, vilket antingen visar att det inte finns be-
hov av att använda tolkar eller att man inte uppfattar behovet. Å andra sidan anser 
cirka en femtedel av alla utbildningsanordnare på andra stadiet och en fjärdedel av 
lärarna i den grundläggande yrkesutbildningen att det inte finns tillräckliga resurser 
för tolkningstjänster och att tillgången till tolkar är otillräcklig.

På inget utbildningsstadium ordnas särskilt ofta föräldramöten riktade endast till 
vårdnadshavare med invandrarbakgrund. På basis av utvärderingsbesök är det också 
ifrågavarande vårdnadshavares egen önskan. I förskoleundervisningen och den grund-
läggande utbildningen ger ungefär hälften av de tillfrågade information om eleven 
på elevens eget modersmål. Den här möjligheten minskar avsevärt på andra stadiet. 
Trots det anser både utbildningsanordnarna och lärarna att man på ett bra sätt lyckas 
beakta invandrarfamiljernas individuella behov i samarbetet mellan hem och skola. 
Endast i den grundläggande yrkesutbildningen är omdömet nöjaktigt. Resultatet 
återspeglar det faktum att man i mycket högre grad träffar och håller kontakt med 
vårdnadshavarna i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen än 
på andra stadiet. I fråga om samarbetet med myndigheter ser största delen av utbild-
ningsanordnarna och lärarna i inget skede av utbildningen några skillnader mellan 
invandrarelever och finländska elever. De utbildningsanordnare som har många elever 
med invandrarbakgrund har däremot observerat skillnader. Genom samarbetet med 
myndigheter har man på ett bra sätt lyckats möta elevernas behov.

Inga avvikande kutymer förekommer i allmänhet vad gäller inlärningen i arbetet 
för invandrarelever jämfört med finländska elever, och upplevs inte heller behövas. 
Man försöker stödja invandrarstuderandenas inlärning i arbetet genom goda rela-
tioner mellan läroanstalten och arbetslivet, utbildning av arbetsplatsens personal 
och arbetsplatshandledarna och genom intensifierad handledning och introduktion 
i början av perioden.

Kulturell mångfald och utvecklingsbehov

Enligt utbildningsanordnarna stöds den kulturella mångfalden genom olika princi-
per och kutymer, till exempel med hjälp av skolornas och läroanstalternas atmosfär, 
individuellt hänsynstagande till eleverna och respekt för varandra samt genom 
utbildning av personalen, olika projekt, samarbete med olika parter, resurser och 
strategiska riktlinjer. Integrering av eleverna i undervisningen för finländska elever 
ses som en möjlighet att främja inlärningen i andraspråket, skapa sociala relationer 
och öka medvetenheten om kulturell mångfald i skolan. Utan tillräckliga stödåtgärder 
och samarbete mellan lärarna och utan att beakta varje elevs individuella behov kan 
integrering i sig dock inte ses som ett egenvärde.
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Lärarnas åsikter om kulturell mångfald handlar främst om atmosfären i lärmiljön 
samt betydelsen av olika resurser och stödåtgärder. I deras svar framkommer åsikter i 
stil med att ”ta seden dit man kommer”, vilket ger anledning att fundera över behovet 
av utbildning som anknyter till kulturell mångfald. 

Att utveckla atmosfären i lärmiljön och personalens inställning till kulturell mångfald i 
positiv riktning är i allra högsta grad en fråga för den pedagogiska och etiska ledningen. 
Rektorns roll att främja mångfald upplevs också bland utbildningsanordnarna som 
viktig, bland lärarna som ännu viktigare. Att utveckla skolpersonalens kompetens 
och attityder spelar också stor roll för främjandet av kulturell mångfald. Dessutom 
behövs också det pedagogiska kunnandet utvecklas för att främja en språkmedveten 
undervisning. Allt detta förutsätter såväl ekonomiska och tidsmässiga resurser som 
ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna och övriga parter. 

De studerande med invandrarbakgrund på andra stadiet som deltog i utvärderingen 
svarade positivt på frågorna om hur nöjda de är med sin läroanstalt. Svaren tyder på 
att det råder en accepterande atmosfär i läroanstalterna, vilket för de studerande i var-
dagen tar sig uttryck genom bra arbetssätt och genom lärarnas och skolkamraternas 
positiva och öppna inställning till dem. Lärarna upplevs ha en genuin vilja att hjälpa 
och upplevs som förstående och trevliga. Studerande med invandrarbakgrund har också 
ganska lätt att få vänner både bland finländska studerande och bland andra studerande 
med invandrarbakgrund. Enligt de studerandes svar har såväl lärarna som finländska 
studerande vad attityderna beträffar förutsättningar att leva i en mångkulturell miljö.
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13  
utvecklingsrekommendationer

I detta kapitel presenteras de utvecklingsförslag som utvärderingsgruppen utarbetat 
utgående från utvärderingsmaterialet. Utvecklingsförslagen gäller utbildningens 
styrsystem (speciellt undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen) 
samt hur utbildningsanordnarna bör inrikta och utveckla sin verksamhet.  

1. Utbildningsanordnarnas vision och strategi ska inkludera ett perspektiv 
på kulturell mångfald och flerspråkighet.

i många utbildningsanordnares vision och strategi saknas ett perspektiv 
på den växande kulturella mångfalden och flerspråkigheten. Det får deras 
verksamhet och kutymer att verka reaktiva, osystematiska och sakna mål. 
antalet elever med invandrarbakgrund ökar och för att deras utbildningsvägar 
ska löpa smidigt förutsätts att utbildningsanordnarna utvecklar sin verksamhet 
på ett systematiskt, målmedvetet och förutseende sätt.

2. Vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet 
behövs mera samarbete och nya samarbetsmodeller.

Kommunerna måste ha en klar plan som gäller alla utbildningsanordnare, 
myndigheter och övriga parter för utbildningen i övergångsskedet 
och det samarbete som förutsätts i samband med den. Rutinerna för 
informationsöverföring borde vara tydligare och processerna bekanta för alla 
parter. sambandet mellan utbildningen som förbereder för grundläggande 
yrkesutbildning eller gymnasieutbildning och utbildningen som leder till 
examen, liksom möjligheten att redan under övergångsskedet genomföra 
examensinriktade studier, måste stödjas. Yrkesutbildningen kunde vid 
behov omfatta ett längre övergångsskede, där språkundervisningen skulle 
utgöra en viktig och integrerad del av utbildningen i den aktuella branschen. 
utbildningsanordnarna ska utveckla identifieringen och erkännandet av 
tidigare kunnande hos elever med invandrarbakgrund, och utbildningssystemet 
borde stödja anordnarna i att skapa enhetliga rutiner för detta.
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3. Elever med invandrarbakgrund ska erbjudas undervisning i svenska/
finska som beaktar språket som används inom olika vetenskapsgrenar 
samt få stöd på sitt eget språk i den grundläggande utbildningen och i 
utbildningen på andra stadiet.

Ett centralt mål för undervisningen i svenska/finska ska vara att eleven klarar 
av studierna i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Därför ska 
man i undervisningen i svenska/finska som andraspråk stärka undervisningen 
i språket som används inom olika läroämnen och vetenskapsgrenar och 
samarbetet med ämnesundervisningen. Det är också viktigt att elever med 
invandrarbakgrund får stöd på sitt eget språk i studierna i olika läroämnen, i 
synnerhet då eleven har bristfälliga kunskaper och färdigheter eller har flyttat 
till Finland i slutskedet i den grundläggande utbildningen. Viktigt är också att 
satsa på undervisningen i eget modersmål ända från förskoleundervisningen, 
eftersom kunskaper i det egna modersmålet har samband med den allmänna 
skolframgången och bidrar till en harmonisk utveckling av individens identitet 
och självförtroende.

4. Att värdesätta kulturell mångfald och flerspråkighet samt utveckla 
språkmedvetenhet borde ingå i skolornas och läroanstalternas 
verksamhetskultur.

Principer och kutymer som stödjer kulturell och språklig mångfald i skolornas 
och läroanstalternas verksamhetskultur samt skolornas och läroanstalternas 
attityd till språklig och kulturell mångfald ger eleverna med invandrarbakgrund 
en bild av deras ställning i samhället överlag. Därför ska utbildningens 
styrsystem stödja systematisk utveckling av personalens kompetens i 
fråga om kulturell mångfald, flerspråkighet och språkmedvetenhet över 
läroämnes- och branschgränserna. att utveckla verksamhetskulturen och 
i vidare bemärkelse hela skolans eller läroanstaltens etos för att värna om 
kulturell mångfald är också en ledningsfråga och det är viktigt att både på 
anordnar- och systemnivå vara medveten om rektorns roll i detta.

5. Utveckling av färdigheter som anknyter till språklig och kulturell mångfald 
ska ingå i alla lärares grundutbildning och fortbildning.

På alla utbildningsstadier behöver lärarna allt mera färdigheter för att arbeta 
i en kulturellt och språkligt mångskiftande lärmiljö samt olika koncept 
för att värna om kulturell mångfald och språkmedvetenhet i sitt arbete. 
styrsystemet för utbildningen ska ge möjlighet till att man i lärarutbildningen 
och fortbildningen systematiskt kan utveckla och stärka sådana färdigheter 
och koncept.
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Fortbildning som anknyter till språklig och kulturell mångfald samt 
språkmedvetenhet kan på ett naturligt sätt kombineras med till exempel 
läroplansutbildning. utbildningsanordnarna har dock begränsade resurser 
att erbjuda möjligheter till fortbildning till sin personal, och därför borde 
en mångsidigare fortbildning kunna erbjudas. utbildningsstyrelsen borde 
även erbjuda fortbildning genom att utnyttja distansutbildning. Man borde i 
framtiden också allt mer systematiskt, till exempel som en del av den lokala 
utvecklingsplanen (KuntaKesu), dra nytta av kunnandet och erfarenheten 
hos de utbildningsanordnare som haft mera elever med invandrarbakgrund 
och under en längre tid. För att öka effekten av fortbildningen, borde 
utbildningsanordnarna se till att flera än en person från skolorna och 
läroanstalterna kan delta i utbildningarna.

6. Utbildningstjänsterna måste även i framtiden vara tillgängliga och 
åtkomliga för elever med invandrarbakgrund.

Vårt utbildningssystem är uppbyggt under en tid då det finländska samhället 
inte var lika språkligt och kulturellt mångskiftande som i dag. Då antalet elever 
med invandrarbakgrund ytterligare växer, är det viktigt att utbildningens 
styrsystem garanterar tillräckliga resurser för att stödja deras utbildning.

Många fungerande stödformer har utvecklats för att möta behoven hos 
elever med invandrarbakgrund, men handledningen för att systematiskt 
använda dem borde utvecklas på alla utbildningsstadier. För att se till att 
de begränsade resurserna räcker till, måste utbildningsanordnarna planera 
och fördela resurserna ännu noggrannare och innovativare än i dag utgående 
från elevernas behov. Det här gäller i synnerhet de utbildningsanordnare, 
hos vilka antalet elever med invandrarbakgrund har ökat till flera tiotal men 
som ännu inte har etablerade modeller för detta, på samma sätt som de 
utbildningsanordnare som redan en längre tid haft mer än hundra elever 
med invandrarbakgrund. Det här förutsätter planering och ett nytt mera 
övergripande strategiskt tänkande, där man också drar nytta av sådana 
flexibla och kreativa modeller som redan finns i skolor och läroanstalter.

För att elever med invandrarbakgrund ska ha lika möjligheter till studier 
och för att tillgången till utbildning och utbildningens tillgänglighet ska 
kunna garanteras även i framtiden, förutsätts att utbildningssystemet och 
utbildningspolitiken utvecklas på ett övergripande och systematiskt sätt, 
både på anordnarnivå och på systemnivå.
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08.30–08.45  Arviointiryhmän valmistelukokous
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14.30–15.30  Palautekeskustelu
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Tuula Pirinen (toim.)
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