
MAAHANMUUTTAJAT KORKEAKOULUISSA

 ĥ Karvissa käynnistetään arviointi maahanmuuttajien integroitumisesta suomalaiseen 

korkeakoulujärjestelmään. Arviointi toteutetaan vuosina 2018–2019. 

 ĥ Tässä arvioinnissa on fokuksessa tulevaisuuden kehittämistarpeet sekä ilmiön 

näkyväksi tekeminen erilaisista näkökulmista. Arvioinnissa hyödynnetään myös 

olemassa olevaa tutkimustietoa.
 ĥ Arvioinnin yhtenä elementtinä selvitetään opiskelun 

vaikutusta maahanmuuttajien elämässä tarinoiden 

avulla. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa 

Karvi kerää sosiaalisen median kautta 

maahanmuuttajien tarinoita.

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSEEN INTEGROITUMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT ĥ Karvi on kartoittanut kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja 

maahanmuuttajien integroitumisesta koulujärjestelmään. Arviointi toteutetaan vuosina 

2016–2018 ja sen fokuksessa ovat ensimmäisen ja toisen polven 14–21-vuotiaat 

maahanmuuttajat. 
 ĥ Arviointikohteet valittiin eri toimijatahoille kohdistetun tarvekartoituksen ja 

tutkimustiedon perusteella. Arvioinnin teemoina ovat koulun ja oppilaitoksen 

johtamiskäytänteet, perus- ja toisen asteen nivelvaiheen joustavat käytännöt, 

oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleiden oppijoiden 
koulupolkujen haasteet sekä kotoutumiskoulutus. ĥ Kansallisten hyvien käytäntöjen keräämiseen Karvi 
on avannut kaikille avoimen Hyvät käytännöt -palveluportaalin (hyvatkaytannot.oph.fi/karvi). 
Arviointiraportti julkaistaan kesäkuussa 2018.

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN 

JÄRJESTÄMISTÄ KORKEAKOULUOPINTOIHIN 

VALMENTAVISTA KOULUTUKSISTA

 ĥ Valmentavaan koulutukseen osallistuneista n. 700 opiskelijasta 1/3 saavutti opinto-

oikeuden korkeakouluun. Valmentava koulutus on ollut osin aloittaisesti painottunutta, 

mikä ohjannee maahanmuuttajia määrätyille aloille.

 ĥ Suurin etenemisen este korkeakouluopintoihin ovat puutteet suomen kielen 

taidossa. Pääsykokeissa menestyminen edellyttää hyvää kielitaitoa, ja kun samoista 

opiskelupaikoista kilpailevat myös suomea äidinkielenään puhuvat,  

ovat maahanmuuttajat herkästi altavastaajan asemassa.

 ĥ Valmentavan koulutukset ryhmät ovat varsin heterogeenisiä. Jotta 

valmentava koulutus voisi paremmin vastata opiskelijoiden yksilöllisiin 

tarpeisiin ja tavoitteisiin, olisi opintoja voitava yksilöidä. 

Myös opinto-ohjauksen rooli on keskeinen onnistuneelle 

valmentavalle koulutukselle.

 ĥ Selvityksen pohjalta yhdeksän ammatti-

korkeakoulua käynnisti alkuvuodesta 

2018 valmentavan koulutuksen 

kehittämishankkeen, jota opetus- ja 

kulttuuriministeriö rahoittaa.

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPPIJAT 

SUOMALAISESSA KOULUTUSJÄRJESTELMÄSSÄ

 ĥ S2-opetus on hyvin järjestetty, mutta opetuksessa on tarvetta vahvistaa  

eri tiedonalojen kielten opetusta ja yhteistyötä aineenopetuksen kanssa.

 ĥ Nivelvaihe perusopetuksen jälkeen on haastava – kieli- ja opiskelutaidot 

eivät aina riitä jatko-opintoihin.

 ĥ Oppilaitoksen kielellisen ja kulttuurisen 

monimuotoisuuden edistämisessä keskeisiä ovat 

johtaminen sekä henkilöstön osaamisen 

ja asenteiden systemaattinen 

kehittäminen.

SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2) PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA – OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI  ĥ Koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu S2-opetuksessa, koska tyttöjen ja poikien 

välisessä osaamisessa ei ollut merkittävää eroa, ei myöskään eri AVI-alueiden 

välillä tai pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. ĥ Koulunkäyntiaika Suomessa selitti oppilaiden osaamista eniten, mutta myös 

oppilaiden sosioekonomisella taustalla oli vaikutusta osaamiseen.
 ĥ Kolmannes arviointiin osallistuneista oppilaista oli opiskellut 
perusopetuksessa sen päättymiseen mennessä enintään vain viisi 
vuotta, joten näiden oppilaiden jatko-opinnoissa tarvitsema 
tiedonalojen kielen osaaminen on vasta kehittymässä. 
Heidän opiskelunsa sujuminen toisella asteella 
on haaste paitsi heille itselleen, myös koulutusjärjestelmälle, jonka tulisi varmistaa oppilaiden opiskelun jatkumo ja tarjota riittävästi tukea opinnoissa etenemiseen.
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