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Maahanmuuttajien koulutuspolut – Arviointi vapaan sivistystyön
lukutaitokoulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta ja ammatillisen
koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisesta
Tekijät
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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2019–2020 arvioinnin, jossa
tarkasteltiin maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten
vaikutuksia vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Arviointikysymykset olivat:
▪▪ Miten maahanmuuttajien koulutuspolut toimivat?
▪▪ Vastaavatko vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus, aikuisten perusopetus ja ammatillinen
koulutus uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin?
▪▪ Mitkä tekijät edistävät ja estävät maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuutta?
Arvioinnin tulokset muodostuvat neljänlaisista aineistoista: opetuksen ja koulutuksen järjestäjille
suunnatuista kyselyistä, opettajakyselyistä, fokusryhmätilaisuuksien aineistoista ja webinaarien
aineistoista. Järjestäjäkyselyn kohderyhmään kuuluneista järjestäjistä kyselyyn vastasi 67 vapaan
sivistystyön järjestäjää (38 % kaikista järjestäjistä), kaikki 47 aikuisten perusopetuksen järjestäjää
ja 73 ammatillisen koulutuksen järjestäjää (73 % kaikista järjestäjistä). Opettajakyselyyn vastasi
62 vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opettajaa, 197 aikuisten perusopetuksen opettajaa
ja 711 ammatillisen koulutuksen opettajaa. Fokusryhmätilaisuuksiin osallistui yhteensä 116
henkilöä ja webinaareihin 106 henkilöä.
Arviointitulosten mukaan vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat ottaneet hyvin haltuunsa
uuden koulutustehtävän. Aikuisten perusopetuksen uudistettu rakenne on yhdenmukaistanut
ja selkiyttänyt opetusta kansallisella tasolla. Ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten
joustavoittamisen seurauksena ammatilliseen koulutukseen pääsee opiskelemaan aikaisempaa
heikommalla kielitaidolla.
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Järjestäjät arvioivat, että tarkasteltujen koulutusten lainsäädäntö sekä perusteasiakirjat tukevat
maahanmuuttajien koulutuspolkujen toteutumista. Opiskelijoiden koulutuspolut ovat yksilöllisiä
ja niissä pääsääntöisesti otetaan huomioon opiskelijan osaamisen lähtötaso.
Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen valtionosuusjärjestelmät
ovat arvioinnin tulosten mukaan toimivat. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä sen sijaan ei tue maahanmuuttajien koulutuspolkujen toteutumista. Kaikkien kolmen koulutusmuodon
toimijat kaipaavat lisää resursseja voidakseen vastata maahanmuuttajaopiskelijoiden tarpeisiin.
Toisaalta vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät
hyödynnä kaikkia rahoitusjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia koulutuksen rahoitukseen.
Maahanmuuttajaopiskelijoiden osaamisen ja opiskeluvalmiuksien heterogeenisyys on haaste kaikissa
tarkastelluissa koulutuksissa. Järjestäjien tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijaksi
valitulla henkilöllä on realistiset mahdollisuudet saavuttaa opinnoissa henkilökohtainen tavoitteensa. Myös yhdenmukainen opiskelijan osaamisen arviointi tuottaa haasteita niin koulutusten
sisällä kuin opiskelijan siirtyessä koulutuksesta toiseen. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen
oppimistuloksia ja opiskelijoiden osaamisen tasoa koulutuksen loppuvaiheessa on vaikea arvioida,
koska koulutuksen tavoitteita ei ole määritelty kriteeriperusteisesti. Aikuisten perusopetuksen
järjestäjien välillä esiintyy puolestaan tulkintaeroja alkuvaiheen ja siihen sisältyvän lukutaitovaiheen tavoitteista, osaamisen arvioinnista ja päättövaiheeseen siirtymisen edellytyksistä. Näin ollen
kaikilla aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot aloittavilla opiskelijoilla ei ole riittäviä
valmiuksia opintojen suorittamiseen. On oletettavaa, että nämä arvioinnin haasteet heijastuvat
koulutuspolulla myös ammatilliseen koulutukseen edettäessä, jossa puutteet opiskelijoiden kielitaidossa ja opiskeluvalmiuksissa haastavat opettajia.
Arvioinnissa tarkasteltujen koulutusten järjestäjien yhteistyö TE-toimistojen, kuntien, maahanmuuttajien osaamiskeskusten, kotoutumiskoulutuksen ja myös toistensa kanssa on pääosin
toimivaa silloin, kun yhteistyötä on. Toisaalta useat opettajat eivät osallistu yhteistyön tekemiseen. Kaikkien koulutusmuotojen osalta yhteistyöverkostojen vahvistaminen ja toimintamallien
vakiinnuttaminen vaatii myös lisäpanostusta.
Johtopäätöksenä koko arvioinnin tuloksista arviointiryhmä toteaa, että maahanmuuttajien
koulutuspolkujen sujuvoittamisessa avainasemassa on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perusosaamisen vahvistaminen ja koulutusmuotojen välisen tehtävänjaon selkiyttäminen
suhteessa tähän.
Kehittämistyön pohjaksi esitetään seuraavat johtopäätökset ja suositukset.
1.

Koulutuspolun sujuvuus edellyttää eri koulutusmuotojen vastuiden kirkastamista ja
opiskelijoiden perusosaamisen varmistamista

Arvioinnin tulosten valossa vaikuttaa, että koulutuksen järjestäjien käsityksissä koulutusten
tavoitteista ja siitä, millainen opiskelijan osaamisen tulisi olla koulutuksen alussa ja päätyttyä,
on eroja. Tämä vaikeuttaa maahanmuuttajaopiskelijoiden sujuvaa ja tarkoituksenmukaista etenemistä koulutuspolulla.
4

Suositukset
▪▪ Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö
edelleen jatkavat koulutuskentän toimijoiden kanssa vuoropuhelua yhteisen ymmärryksen
luomiseksi siitä, mitkä ovat eri koulutusmuotojen roolit maahanmuuttajien kouluttajina.
▪▪ Osana vuoropuhelua olisi hyvä pohtia myös, hyödyttäisivätkö aikuisten perusopetuksen
alkuvaiheen opinnot myös kotoutumiskoulutuksessa olevia, vaikka heidän tavoitteenaan ei
ole koko perusopetuksen oppimäärän suorittaminen. Esimerkiksi matematiikan alkeiden
opiskelu tukisi opiskelijoiden toimintaa arjessa.
▪▪ Arviointiryhmä esittää, että joustavien koulutuspolkujen tukemisen rinnalla huolehditaan
siitä, että toimijoilla säilyy käsitys yleissivistävän perusosaamisen kouluttamisen vastuista.
▪▪ Opetushallituksen tulisi varmistaa, että eri koulutusasteiden ja koulutusten väliset tavoitteet
ovat keskenään linjassa niin, että koulutuksesta toiseen siirtyminen on sujuvaa ja opiskelijoiden osaaminen on koulutuspolun nivelvaiheissa riittävällä tasolla.

2.

Tarkoituksenmukaisten koulutuspolkujen rakentaminen kaipaa eri lukutaitokoulutusten opiskelijaprofiilien selkiyttämistä

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen tavoitteet ja kohderyhmä
näyttäytyvät tulkinnanvaraisina ja osin päällekkäisinä. Koulutusten kohderyhmistä esiintyy erilaisia näkemyksiä, mikä heijastuu muun muassa siihen, millaiselle koulutuspolulle TE-toimisto
tai muut koulutukseen ohjaavat tahot opiskelijan ohjaavat sekä alueellisiin ratkaisuihin siitä, mikä
taho lukutaitokoulutusta järjestää. Myös opiskelijan kotoutumisstatus sekä koulutuspaikkojen
alueellinen saatavuus määrittävät sitä, mihin koulutukseen opiskelija lopulta ohjataan.

Suositukset
▪▪ Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus selkiyttävät
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opiskelijaprofiileja.
Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että selkiyttämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa, jotta koulutukseen ohjaavien tahojen ymmärrys ja tulkinnat
kunkin koulutuksen ensisijaisesta kohderyhmästä ovat yhtenäiset.
▪▪ Yhtenä vaihtoehtona opiskelijaprofiilien selkiyttämiseksi arviointiryhmä esittää pohdittavaksi, että lukutaidottomat, alkavan lukutaidon tai kehittyvän lukutaidon omaavat
maahanmuuttaja ohjattaisiin ensi sijassa aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheeseen,
silloin kun sitä paikkakunnalla on saatavilla ja tämä on perusteltua opiskelijan kokonaistilanne ja tavoitteet huomioiden. Valtaosalta näistä henkilöistä puuttuu myös yleissivistävä
perusosaaminen, jonka aikuisten perusopetus voisi heille tarjota.
▪▪ Maahanmuuttajaopiskelijat, joilla ei ole valmiuksia osallistua päätoimisiin opintoihin, jotka
eivät ole työvoiman piirissä tai jotka muiden syiden takia tarvitsevat joustavia opetusratkaisuja hyötyisivät eniten vapaalle sivistystyölle ominaisista tavoista järjestää koulutusta.
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3.

Joustavia opintopolkuja tarvitaan erilaisille oppijoille

Monille maahanmuuttajaopiskelijoille nopeat koulutuspolut ovat tarkoituksenmukaisia. Kuitenkin
erityisesti heikolla perusosaamisella opintonsa Suomessa aloittaneille maahanmuuttajille pyrkimys nopeampaan koulutuksen suorittamiseen ja työelämään siirtymiseen voi pitkällä aikavälillä
muodostua riskiksi sosiaalisen ja taloudellisen yhdenvertaisuuden kannalta. Mikäli opiskelija ei
koulutuksen aikana saavuta vankkaa perusosaamista, hän on haavoittuvaisessa asemassa työelämän murroksissa. Myös maahanmuuttajilla tulee olla mahdollisuus uranaikaiseen jatkuvaan
oppimiseen ja työuralla etenemiseen.

Suositukset
▪▪ Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää eri koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmiä niin, että hitaat koulutuspolut ovat mahdollisia niille opiskelijoille,
joille se perusosaamisen vahvistamiseksi on tarpeen.
▪▪ Osaamiseltaan vahvempien maahanmuuttajien joustavaa siirtymistä työelämään tulee
edelleen tukea.
▪▪ Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö
kehittävät työssäkäyvien maahanmuuttajien mahdollisuuksia vahvistaa perustaitojaan ja
suomen tai ruotsin kielen osaamistaan esimerkiksi vapaan sivistystyön koulutuksena tai
työvoimakoulutuksena.

Asiasanat: maahanmuuttajat, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, aikuisten perusopetus,
arviointi, koulutus, koulutuspolut, työllistyminen
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Sammandrag
Publicerad av
Nationella centret för utbildningsutvärdering 2020
Publikationens namn
Utbildningsvägar för invandrare – Utvärdering av utbildningen i läskunnighet
inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen för vuxna
och de flexiblare språkkunskapskraven inom yrkesutbildningen
Författare
Raisa Hievanen, Tarja Frisk, Hanna Väätäinen, Kirsi Mustonen, Juha
Kaivola, Arja Koli, Sari Liski, Virva Muotka, Anu Wikman-Immonen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde 2019–2020 en utvärdering där
man granskade effekterna av de reformer som syftar till att försnabba invandrarnas utbildningsvägar
inom utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande utbildningen
för vuxna och yrkesutbildningen. Utvärderingsfrågorna var:
▪▪ Hur fungerar utbildningsvägarna för invandrare?
▪▪ Motsvarar utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet, den grundläggande
utbildningen för vuxna och yrkesutbildningen de mål som ställts upp för reformen?
▪▪ Vilka faktorer främjar och förhindrar att invandrarnas utbildningsvägar fungerar?
Utvärderingsresultaten bygger på fyra typer av material: enkäter riktade till undervisnings- och
utbildningsanordnare, lärarenkäter, material från diskussionsgrupper och material från webbinarier.
Av de som ingick i målgruppen för anordnarenkäten svarade 67 anordnare av fritt bildningsarbete
(38 % av alla anordnare), alla 47 anordnare av grundläggande utbildning för vuxna och 73 anordnare
av yrkesutbildning (73 % av alla anordnare) på enkäten. Lärarenkäten besvarades av 62 lärare
inom det fria bildningsarbetet, 197 lärare inom den grundläggande utbildningen för vuxna och
711 lärare inom yrkesutbildningen. Sammanlagt deltog 116 personer i diskussionsgrupperna och
106 personer i webbinarierna.
Enligt utvärderingsresultaten har läroanstalterna för fritt bildningsarbete anpassat sig väl till
den nya utbildningsuppgiften. Den förnyade strukturen för den grundläggande utbildningen för
vuxna har förenhetligat och förtydligat undervisningen på nationell nivå. Till följd av flexiblare
krav på språkkunskaper inom yrkesutbildningen kan man komma in på en yrkesutbildning med
svagare språkkunskaper än tidigare.
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Anordnarna bedömde att lagstiftningen om de utvärderade utbildningarna samt deras grundläggande
dokument stöder genomförandet av invandrarnas utbildningsvägar. De studerandes utbildningsvägar
är individuella och i regel beaktar de studerandenas utgångsnivå i fråga om kunnande.
Enligt utvärderingens resultat fungerar statsandelssystemen för utbildning i läskunnighet väl
inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande utbildningen för vuxna. Däremot stöder
finansieringssystemet för yrkesutbildningen inte invandrarnas utbildningsvägar. Aktörerna
inom samtliga tre utbildningsformer behöver mer resurser för att kunna möta de behov som
invandrarstuderande har. Å andra sidan utnyttjar anordnarna av utbildning i läskunnighet inom
det fria bildningsarbetet och yrkesutbildning inte alla möjligheter till finansiering av utbildning
som finansieringssystemen erbjuder.
Att invandrarstuderandenas kompetens och studieberedskap är heterogen är en utmaning inom
alla utbildningar som granskades. Anordnarna borde fästa uppmärksamhet vid att den som valts
till studierna har realistiska möjligheter att uppnå sina personliga mål i studierna. En enhetlig
bedömning av studerandens kompetens medför också utmaningar både inom utbildningarna och
när studeranden flyttar från en utbildning till en annan. Det är svårt att bedöma lärresultaten
från utbildningen i läsfärdighet inom det fria bildningsarbetet och nivån på de studerandes
kompetens i utbildningens slutskede, eftersom utbildningens mål inte har fastställts med hjälp
av kriterier. Mellan anordnarna av grundläggande utbildning för vuxna förekommer det i sin
tur tolkningsskillnader mellan målen för det inledande skedet och det läskunnighetsskede som
ingår där, bedömningen av kompetensen och förutsättningarna för övergången till slutskedet.
Således har alla studerande som inleder studier i slutskedet av den grundläggande utbildningen
för vuxna inte tillräckliga färdigheter för att genomföra studierna. Man kan anta att dessa
utmaningar i bedömningen återspeglas på utbildningsvägen även när de studerande går vidare
till yrkesutbildningen, där bristerna i de studerandes språkkunskaper och studiefärdigheter är en
utmaning för lärarna.
Samarbetet mellan utbildningsanordnarna som granskades i utvärderingen och arbets- och
näringsbyråerna, kommunerna, kompetenscentren för invandrare, integrationsutbildningen och
även deras samarbete med varandra fungerar i huvudsak då det förekommer samarbete. Å andra
sidan deltar många lärare inte i samarbetet. För alla utbildningsformer krävs också ytterligare
satsningar för att stärka samarbetsnätverken och etablera verksamhetsmodellerna.
De slutsatser som utvärderingsgruppen drar av resultaten av hela utvärderingen är att det för
att göra utbildningsvägarna för invandrare smidigare är viktigt att stärka de grundläggande
kunskaperna hos studerande med invandrarbakgrund och förtydliga uppgiftsfördelningen mellan
utbildningsformerna.
Följande slutsatser och rekommendationer presenteras som grund för utvecklingsarbetet.
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1.

En smidig utbildningsväg förutsätter klarare ansvar för olika utbildningsformer och
säkerställande av studerandenas grundläggande kunskaper

I ljuset av utvärderingsresultaten verkar det finnas skillnader i utbildningsanordnarnas uppfattningar
om utbildningens mål och om hurdant kunnande studeranden ska ha i början och slutet av
utbildningen. Detta försvårar att invandrarstuderande går vidare på sin utbildningsväg på ett
flexibelt och ändamålsenligt sätt.

Rekommendationer
▪▪ Utvärderingsgruppen rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet och arbetsoch näringsministeriet fortsätter dialogen med aktörerna på utbildningsfältet för att skapa
en gemensam förståelse för de olika utbildningsformernas roll i att utbilda invandrare.
▪▪ Som en del av dialogen vore det också bra att fundera över om de inledande studierna
i den grundläggande undervisningen för vuxna också skulle gynna dem som deltar i
integrationsutbildningen, även om deras mål inte är att slutföra hela den grundläggande
utbildningens lärokurs. Till exempel skulle studier i grunderna i matematik stöda de
studerandes vardag.
▪▪ Utvärderingsgruppen föreslår att man vid sidan av stödet för flexibla utbildningsvägar ser
till att aktörerna fortfarande har en uppfattning om ansvaret för utbildning i allmänbildande
grundläggande kompetens.
▪▪ Utbildningsstyrelsen bör säkerställa att målen för olika utbildningsstadier och utbildningar
ligger i linje med varandra så att övergången från en utbildning till en annan är smidig och
studerandes kompetens är på en tillräcklig nivå under utbildningsvägens övergångsskeden.
2.

Att bygga ändamålsenliga utbildningsvägar kräver att studerandeprofilerna i olika
läskunnighetsutbildningar förtydligas

Målen och målgruppen för utbildningen i läskunnighet inom det fria bildningsarbetet och den
grundläggande utbildningen för vuxna är tolkningsbara och delvis överlappande. Det förekommer
olika åsikter om utbildningens målgrupper, vilket bland annat återspeglas i vilken utbildningsväg
arbets- och näringsbyrån eller andra instanser som handleder studerande styr studeranden till. Det
återspeglas också i regionala lösningar för vilken instans som ordnar utbildningen i läskunnighet.
Studerandens integrationsstatus samt den regionala tillgången till utbildningsplatser avgör också
till vilken utbildning den studerande slutligen hänvisas.

Rekommendationer
▪▪ Utvärderingsgruppen rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet och
Utbildningsstyrelsen förtydligar studerandeprofilerna inom det fria bildningsarbetets
läskunnighetsutbildning och den grundläggande utbildningen för vuxna. Utvärderingsgruppen
anser det vara viktigt att förtydligandet görs i nära samarbete med arbets- och
näringsministeriet, så att de instanser som styr utbildningen förstår och tolkar den primära
målgruppen för varje utbildning på ett enhetligt sätt.
9

▪▪ Som ett alternativ till att göra studerandeprofilerna tydligare föreslår utvärderingsgruppen
att man borde fundera på möjligheten att invandrare som inte är läskunniga eller vars
läskunnighet först håller på att utvecklas i första hand hänvisas till läskunnighetsskedet
inom den grundläggande utbildningen för vuxna när den möjligheten finns på orten och
det är motiverat med beaktande av den studerandes mål och situation som helhet. Största
delen av dessa personer saknar också allmänbildande grundläggande kunskaper som den
grundläggande utbildningen för vuxna skulle kunna erbjuda dem.
▪▪ Invandrarstuderande som inte har beredskap att delta i heltidsstudier, som inte omfattas
av arbetskraften eller som av andra orsaker behöver flexibla undervisningslösningar skulle
ha störst nytta av sätten att ordna utbildning som är typiska för det fria bildningsarbetet.
3.

Flexibla studievägar behövs för olika slags studerande

För många invandrarstuderande är snabba utbildningsvägar ändamålsenliga. I synnerhet för
invandrare som inlett sina studier i Finland med svag grundläggande kompetens kan strävan efter
snabbare avlagd utbildning och övergång till arbetslivet dock på lång sikt bli en risk med tanke på
den sociala och ekonomiska jämlikheten. Om den studerande inte uppnår en gedigen grundläggande
kompetens under utbildningen är han eller hon sårbar i arbetslivets brytningsskeden. Invandrare
ska också ha möjlighet att kontinuerligt lära sig och avancera under karriären.

Rekommendationer
▪▪ Utvärderingsgruppen rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet utvecklar
finansieringssystemen för de olika utbildningsformerna så att långsamma utbildningsvägar
är möjliga för de studerande som behöver dem för att stärka sina grundläggande kunskaper.
▪▪ En flexibel övergång till arbetslivet för invandrare med högre kompetens bör fortsättningsvis
stödjas.
▪▪ Utvärderingsgruppen rekommenderar att undervisnings- och kulturministeriet och
arbets- och näringsministeriet utvecklar de arbetande invandrarnas möjligheter att stärka
sina grundläggande färdigheter och kunskaper i finska eller svenska till exempel genom
utbildning inom det fria bildningsarbetet eller som arbetskraftsutbildning.

Ämnesord: invandrare, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete, grundläggande utbildning för
vuxna, utvärdering, utbildning, utbildningsvägar, sysselsättning
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Between 2019 and 2020, the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) implemented an
evaluation examining the effects of reforms aimed at accelerating the educational pathways of
immigrants in literacy training at liberal adult education institutions, in basic education for adults
and in vocational education and training (VET). The evaluation questions were:
▪▪ How well do the educational pathways of immigrants function?
▪▪ Do literacy training at liberal adult education institutions, basic education for adults and
VET meet the objectives set for the reform?
▪▪ What factors promote and hinder the viability of the educational pathways of immigrants?
The results of the evaluation consist of four different sets of material: surveys directed at education
and training providers, surveys directed at teachers, the material of the events organised for the
focus groups and the material of the webinars. In the target group of the survey of providers, 67
providers of liberal adult education (38 % of all providers), all 47 providers of basic education for
adults and 73 VET providers (73 % of all providers) responded to the survey. In the survey targeted
at teachers, responses were received from 62 literacy teachers in liberal adult education, 197
teachers in basic education for adults and 711 teachers in VET. A total of 116 people participated
in the events organised for the focus groups and 106 in the webinars.
According to the evaluation results, liberal adult education institutions have succeeded in taking on
their new educational task. In basic education for adults, the reformed structure has harmonised
and clarified the teaching at the national level. In VET, it is possible for applicants with weaker
language skills to receive a study place in VET as a result of the more flexible language skills
requirements.
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According to the providers’ assessment, relevant legislation and the core curricula for the examined
education and training support the realisation of immigrants’ educational pathways. Students’
educational pathways are individual and the initial level of the student’s skills is as a rule taken
into account in them.
According to the evaluation results, the government transfer systems for liberal adult education
and basic education for adults function well, while the system of funding for VET does not support
the realisation of immigrants’ educational pathways. The actors in all three forms of education
would like to have more resources to be able to respond to the needs of immigrant students. On
the other hand, the providers of literacy training in liberal adult education and VET providers
do not take advantage of all of the possibilities offered by the systems of funding to finance the
education and training they provide.
The heterogenous nature of immigrant students’ competence and abilities to study is a challenge
in all of the education and training examined. Providers should therefore pay attention to ensuring
that it is realistically possible for the persons selected as students to achieve their personal goals
in the studies. Uniform assessment of students’ competence and skills also produces challenges
both within the education and training programmes and when the student moves from one
education or training to another. In liberal adult education, assessing the learning outcomes of
literacy training and the level of students’ competence at the final stage of the training is difficult
because no criteria has been determined for the objectives of the training. The providers of basic
education for adults in turn interpret in different ways the objectives of the initial stage of the
education and the literacy stage included in it, the assessment of competence and the abilities
required for moving to the final stage. Consequently, the students beginning the studies at the
final stage of basic education for adults do not all have sufficient abilities to complete them. It can
be assumed that these assessment challenges are also reflected in the educational pathway when
students progress to VET, where teachers face challenges because of the deficiencies in students’
language skills and ability to study.
The collaboration the providers of the education and training subject to this evaluation conduct
with TE Offices, municipalities, centres of excellence for immigrants, integration training for
immigrants and with each other mainly works well when such collaboration exists. On the
other hand, several teachers do not participate in the collaboration. The reinforcement of the
collaboration networks and the establishment of the operating models also require additional
investments in all three forms of education.
To conclude the results of the entire evaluation, the evaluation team notes that strengthening
the basic competence and skills of students with an immigrant background and clarifying the
division of tasks between the different forms of education in relation to this play a key role in
making the educational pathways of immigrants smoother.
The following conclusions and recommendations are proposed as a basis for the development work.
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1.

The flexibility of the educational pathway requires clarification of the responsibilities
of the different forms of education and ensuring that students acquire basic knowledge
and skills

In the light of the evaluation results, it seems that there are differences in how the education and
training providers understand the objectives of the education and training and the skills required
of students at their beginning and completion of their studies. This makes flexible and appropriate
progress on the educational pathway more difficult for immigrant students.

Recommendations
▪▪ The evaluation team recommends that the Ministry of Education and Culture and the
Ministry of Economic Affairs and Employment continue the dialogue with the education
and training actors to create a shared understanding of the roles that the different forms
of education have in educating immigrants.
▪▪ As part of the dialogue, it should also be considered whether the studies in the early stage of
basic education for adults would also benefit those in integration training for immigrants,
even though their aim is not to complete the entire basic education syllabus. For example,
learning the basics of mathematics would support students in their everyday activities. For
example, learning the basics of mathematics would support students in their everyday activities.
▪▪ The evaluation team proposes that, when flexible educational pathways are supported, it
should also be ensured that the actors retain an understanding of the responsibilities involved
in providing education and training that produces general basic knowledge and ability.
▪▪ The Finnish National Agency for Education should ensure that the objectives of the different
levels of education and training are aligned so that moving from one education or training
programme to another goes smoothly and students have the required level of knowledge
and skills at the transition points of the educational pathway.
2.

Building appropriate educational pathways requires clarification of the student profiles
in the different kinds of literacy education

The objectives and the target group of literacy training in liberal adult education and of basic
education for adults seem ambiguous and partly overlapping. There are different views of
the target groups of the two types of education, which is reflected in what kind of educational
pathway the student is directed to by the TE Office or other parties providing guidance and in
regional solutions regarding who will organise literacy training. The student’s integration status
and the regional availability of study places determine what education or training the student is
eventually directed to.

Recommendations
▪▪ The evaluation team recommends that the Ministry of Education and Culture and the
Finnish National Agency for Education clarify the profiles of students in literacy training
in liberal adult education and students in basic education for adults. The evaluation team
13

considers it important that the clarification work be carried out in close cooperation with
the Ministry of Economic Affairs and Employment so that the primary target group of
the education and training will be understood and interpreted consistently by the parties
directing people to education and training.
▪▪ As one option for the clarification of the student profiles, the evaluation team proposes
considering the possibility that immigrants who are illiterate or have emerging or developing
literacy skills would primarily be directed to the literacy stage in basic education for adults
when it is available in the locality and this is justified considering the student’s overall
situation and goals.
▪▪ and the person has the abilities to study in basic education for adults. The majority of
these people also lack the general knowledge and ability that basic education for adults
could offer them.
▪▪ Immigrant students who do not have the abilities required for participating in full-time
studies, who are not within the scope of the labour force or who need flexible teaching
solutions for other reasons would in turn benefit most from the ways education is typically
provided in liberal adult education.
3.

Flexible study paths are required for different learners

Fast educational pathways are appropriate for many immigrant students. However, especially
for those immigrants who have started their studies in Finland with weak basic knowledge and
skills, the aim of completing the education and transferring to the world of work faster may risk
their social and financial equality in the long term.
Students who do not achieve strong basic knowledge and skills during the training will be in a
vulnerable position in the transformations of the world of work. Immigrants must also have the
opportunity to engage in continuous learning and to progress in their career.

Recommendations
▪▪ The evaluation team recommends that the Ministry of Education and Culture develop
funding systems for different forms of education so that slow educational pathways will
be possible for those students who need them to enhance their basic knowledge and skills.
▪▪ Supporting a flexible transition to the world of work for immigrants with stronger knowledge
and skills must be continued.
▪▪ The evaluation team recommends that the Ministry of Education and Culture and the
Ministry of Economic Affairs and Employment enhance the opportunities for employed
immigrants to improve their basic skills and their proficiency in Finnish or Swedish, for
example, in training organised in liberal adult education or in labour market training.

Keywords: immigrants, vocational education and training (VET), liberal adult education, basic
education for adults, evaluation, education and training, educational pathways, employment
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1

Johdanto

1

Pääministeri Sipilän hallitus asetti valtion kotouttamisohjelmassa 2016–2019 ja kotouttamisen
toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen nopeutumisen. Tavoitteen toimeenpanemiseksi hallituskaudella 2015–2019 uudistettiin voimakkaasti
maahanmuuttajien palvelujärjestelmää. Lisäksi koulutusjärjestelmässä tehtiin eri koulutusasteita
koskevia rakenteellisia, lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevia uudistuksia, joista merkittävimpiä
olivat ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittaminen, aikuisten perusopetuksen uudistaminen sekä uudet joustavat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen koulutukset
vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Nämä uudistukset astuivat voimaan vuoden 2018 alussa.
Lisäksi vuonna 2018 valmistui eduskunnan tarkastusvaliokunnan maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteitä käsitellyt mietintö, jonka perusteella eduskunta edellytti, että hallitus laatii
selonteon kotouttamistoimien uudistamistarpeesta ja toteutettavista uudistuksista. Selonteko
tulee antaa eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.
Koulutusjärjestelmän uudistaminen ja eduskunnan edellyttämä selonteko ovat molemmat osaltaan
luoneet tarpeen tuottaa arviointitietoa maahanmuuttajien koulutuspoluista tehtyjen uudistusten
arvioimiseksi ja koulutuksen edelleen kehittämiseksi.
Tässä arvioinnissa tarkasteltiin
▪▪ vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettavaa lukutaitokoulutusta,
▪▪ aikuisten perusopetusta ja
▪▪ ammatillista koulutusta.
Arviointitietoa kerättiin opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja opettajille suunnatuilla kyselyillä.
Lisäksi tietoa tuotettiin järjestäjille, opettajille ja muille maahanmuuttajien koulutuksen parissa
työskenteleville suunnatuissa fokusryhmätilaisuuksissa ja webinaareissa.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää tämän arvioinnin tuottamaa tietoa osallistuessaan
eduskunnan edellyttämän selonteon laadintaan. Lisäksi arviointi tuottaa tietoa opetushallinnolle,
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja opettajille sekä työvoimahallinnolle maahanmuuttajien
koulutuspolkujen kehittämistä varten.
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Arvioinnin
tausta
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2

Valtion kotouttamisohjelmassa 2016–2019 ja Kotouttamisen toimintasuunnitelmassa (2016)
asetettiin tavoitteeksi maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen nopeutuminen. Valtion kotouttamisohjelmassa tunnistettiin, että maahanmuuttajien koulutusta ja työllistämistä
olivat hidastaneet useat tekijät. Muun muassa heidän reittinsä koulutukseen ja työelämään olivat
pitkiä ja saattoivat sisältää tyhjäkäyntiä, päällekkäisyyksiä ja epätarkoituksenmukaisia opintoja.
Hallituskaudella 2015–2019 maahanmuuttajille suunnattua palvelujärjestelmää uudistettiinkin
voimakkaasti. Myös koulutusjärjestelmässä tehtiin eri koulutusasteita koskevia rakenteellisia,
lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevia uudistuksia, kuten:
▪▪ Aikuisten perusopetuksen uudistaminen,
▪▪ Kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen maksuttomuus vapaan sivistystyön
piirissä,
▪▪ Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen opiskelun koulutusmalli
vapaaseen sivistystyöhön,
▪▪ Ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimuksien joustavoittaminen,
▪▪ Perusopetukseen valmistavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen rahoituksen
perusteiden muutokset sellaisiksi, että ne reagoivat aiempaa nopeammin muutoksiin
osallistujamäärissä,
▪▪ Vastuukorkeakoulutoiminnan käynnistäminen korkeakoulutettujen koulutuspolkujen
kehittämiseksi,
▪▪ Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalvelujen kehittäminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 12–13.)

Opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttoasioita koskeva työryhmä määritteli maahanmuuttajien koulutusta koskevista koulutusjärjestelmän uudistuksista merkittävimmiksi
ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisen, aikuisten perusopetuksen
uudistamisen ja uudet joustavat luku- ja kirjoitustaidon ja suomen kielen koulutukset vapaan
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sivistystyön oppilaitoksissa. Nämä uudistukset tulivat voimaan vuoden 2018 alussa. Työryhmä
esitti loppuraportissaan toteutettavaksi arvioinnin kotouttamistoimien ja koulutusjärjestelmän
uudistusten vaikutuksista maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuihin. (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2019, 20–21.)
Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvitti maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteiden toimivuutta työllistymisen näkökulmasta (Ala-Kauhaluoma, Pitkänen, Ohtonen, Ramadan, Hautamäki,
Vuorento & Rinne 2018; Rinne, Pitkänen, Vuorento, Ala-Kauhaluoma 2018). Tutkimuksen ja
asiantuntijakuulemisten pohjalta tarkastusvaliokunta päätti antaa aiheesta mietinnön eduskunnalle (TrVM 6/2018 vp). Hyväksyessään mietinnön eduskunta edellytti, että hallitus laatii kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamistarpeesta ja toteutettavista
uudistuksista. Toimenpideohjelma tulee antaa selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun
mennessä. (EK 35/2018 vp – O 10/2017 vp.)
Myös Antti Rinteen hallitusohjelmassa (2019) sekä sitä seuranneessa Sanna Marinin hallitusohjelmassa (2019) kiinnitetään huomiota kotoutumiseen sekä maahanmuuttajien koulutukseen
ja työelämään osallistumisen vahvistamiseen. Hallitusohjelmissa on tunnistettu, että suurin
mahdollisuus työllisyyden kasvuun on niissä ryhmissä, joissa työllisyys on matalaa joko työttömyyden tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen takia. Näihin ryhmiin kuuluu muun muassa
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Pääministeri Marinin hallitus on sitoutunut vahvistamaan,
tehostamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista. Keinoina kotoutumisen edistämiseen pääministeri Marin hallitusohjelmassa mainitaan esimerkiksi kielitaidon
ja ammatillisten valmiuksien vahvistaminen. Hallitus haluaa vahvistaa maahanmuuttajien
osaamisen tunnistamista, ohjausta ja osaamiskeskustoimintaa. Hallitus haluaa selvittää kotoutumiskoulutuksen vahvistamista niin, että se kattaa kaikki väestöryhmät eri koulutusasteilla
yhdenvertaisesti ja mahdollistaa kotoutumiskoulutuksen ja siihen sisältyvän kielikoulutuksen
myös niille maahanmuuttajille, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella. Lisäksi hallitusohjelmassa sitoudutaan laatimaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet,
joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä. (Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, 16–17, 138–139,
166, 167, 170.)
Vastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä työllistymisen edistymisestä on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Lisäksi ministeriö seuraa työvoiman
maahanmuuttoa ja sen rakennetta yhdessä sisäministeriön kanssa. ELY-keskukset vastaavat
kotouttamisesta alueellisesti. Kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien
kotouttamisesta paikallistasolla. Kunnat esimerkiksi laativat muiden alueensa toimijoiden kanssa
kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi. TE-toimistoilla
on päävastuu työnhakijoiksi ilmoittautuneiden maahanmuuttajien kotouttamisesta. TE-toimistot
vastaavat yhdessä ELY-keskusten kanssa kotoutumista edistävien työvoimapalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä työnhakijaksi rekisteröityneille maahanmuuttajille. (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2020.) Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa maahanmuuttajien koulutuksesta
ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä lukuun ottamatta kotoutumiskoulutusta, joka kuuluu työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalalle.

25

Alaluvuissa 2.1–2.3 kuvataan niitä muutoksia, joita vapaaseen sivistystyöhön, aikuisten perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen tehtiin maahanmuuttajien koulutuspolkujen joustavoittamiseksi. Alaluvussa 2.4 kuvataan valmiiden aineistojen avulla maahanmuuttajien määrä ja
koulutustaustaa. Lisäksi alaluvussa 2.4 esitellään valmiiden aineistojen kautta maahanmuuttajien
koulutusta vapaassa sivistystyössä ja ammatillisessa koulutuksessa. Aikuisten perusopetuksen
osalta ei ollut käytettävissä arvioinnin teemaan liittyviä valmiita aineistoja.

2.1 Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen
järjestäminen ja uudistukset
Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestäminen siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle 1.1.2018 alkaen. Aiemmin luku- ja
kirjoitustaidon opetusta oli järjestetty osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan kotoutumiskoulutusta. Pääosin opetus oli toteutettu työvoimakoulutuksena, osin myös omaehtoisena
koulutuksena. Tehtävien siirrosta sovittiin vuonna 2015, jolloin opetuksessa opiskeli 835 henkilöä,
vuonna 2016 opiskelijamäärä oli noussut 1741 henkilöön. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a,
15.) Osana työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta voidaan edelleenkin
vahvistaa opiskelijoiden latinalaisen kirjaimiston osaamista silloin kun opiskelijalla on siihen
riittävät edellytykset ja kotoutumiskoulutus on hänelle tarkoituksenmukaisin koulutusmuoto
(Opetushallitus 2018, 15).
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla lukutaitokoulutusta järjestetään kansanopistoissa,
kansalaisopistoissa, opintokeskuksissa ja kesäyliopistoissa sekä osana aikuisten perusopetuksen
alkuvaihetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttoasioita koskevan työryhmän mukaan
aikuisten perusopetuksen osana toteutettava luku- ja kirjoitustaidon koulutus olisi tarkoitettu
opiskelijoille, jotka tähtäävät perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen. Vapaan sivistystyön
piirissä toteutettava koulutus taas olisi tarkoitettu muille luku- ja kirjoitustaidon koulutusta
tarvitseville ryhmille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017b, 31–32.)
Vapaan sivistystyön piirissä järjestettävä koulutus on tutkintoon johtamatonta koulutusta. Oppilaitosten ja organisaatioiden taustayhteisöt päättävät pääsääntöisesti itse vapaan sivistystyön
koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä eikä koulutusta säädellä opetussuunnitelmien tai tutkinnon
perustein. Koulutuksille ominaista on myös osallistumisen omaehtoisuus. (HE 140/2017, 2.) Vapaan
sivistystyön lukutaitokoulutuksen tavoitteeksi asetettiinkin luoda koulutusmalli, joka hyödyntää
vapaan sivistystyön koulutuksen joustavuutta ja monimuotoisuutta sekä eri oppilaitosmuotojen
ominaispiirteitä. Lisäksi maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksia haluttiin monipuolistaa ja
osaltaan nopeuttaa heidän koulutuspolkujaan ja siirtymistään työelämään. Vapaan sivistystyön
oppilaitoksissa toteutettavan koulutuksen toivottiin myös tavoittavan ja palvelevan kohderyhmiä,
jotka aiemmin olivat jääneet koulutuksen ulkopuolelle. Tällaisia ryhmiä olivat mm. kotona lapsia
hoitavat vanhemmat. Uuden koulutusmallin toivottiin myös tarjoavan luku- ja kirjoitustaidon
koulutusta sellaisille henkilöille, joiden perusopinnot olivat puutteelliset, mutta joille työhallinto,
kunta tai henkilö itse eivät katsoneet peruskouluopintoja tarkoituksenmukaisiksi. (HE 140/2017 vp.)
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Opetushallituksen mukaan vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus onkin tarkoitettu kotoutumisen tueksi maahanmuuttajille, joilla ei ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta
ja yleissivistystä, jotta he voisivat selvitä opiskelusta, työssäkäynnistä ja käytännön arjen
toiminnoista Suomessa. Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ovat osaamistasolta heterogeeninen ryhmä: osa opiskelijoista ei osaa lukea millään kielellä, toisaalta osa
opiskelijoista on luku- ja kirjoitustaitoisia ja tarvitsee vain latinalaisen kirjaimiston harjoittelua.
(Opetushallitus 2018, 12.)
Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen kohderyhmiä ovat
▪▪ henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia ja/tai osa-aikaisia opiskelumahdollisuuksia,
▪▪ henkilöt, joiden arvioidaan hyötyvän aktiiviseen toimintaan kytketystä opiskelusta,
▪▪ henkilöt, jotka tarvitsevat opetusta, jossa huomioidaan opiskelijoiden puutteellisen koulunkäynnin vaikutus oppimiseen ja kotoutumiseen,
▪▪ pieniä lapsia kotona hoitavat vanhemmat tai huoltajat,
▪▪ vanhemmalla iällä maahan tulleet maahanmuuttajat, joilla ei ole aikaisempaa opiskelukokemusta,
▪▪ nuoret ja aikuiset, joilla on vähäinen koulutustausta ja mahdollisesti erilaisia oppimisen
ongelmia,
▪▪ työssäkäyvät maahanmuuttajat, joiden on vaikea osallistua kokopäiväiseen opiskeluun.
(Opetushallitus 2018, 14–15.)

Lukutaitokoulutuksessa opiskelija voi suorittaa sekä luku- ja kirjoitustaidon opintoja että suomen
tai ruotsin kielen opintoja joustavasti omaan tahtiin tai sivutoimisesti ja yhdistää niitä muihin
toiminnallisiin kotoutumista tukeviin opintoihin (Opetushallitus 2018, 15). Mikäli koulutus on
hyväksytty osaksi opiskelijan kotoutumissuunnitelmaa, ei siitä peritä maksua vaan koulutuksen
valtionosuus on 100 % (VN 632/1998, 24 §).
Opetushallitus on laatinut koulutuksen toteuttamisen tueksi Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen 2017 (Opetushallitus 2018).

Vapaan sivistystyön toimijat luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestäjinä
Kansalaisopistot
Kansalaisopistot järjestävät opetusta ympäri vuoden aamu-, päivä- ja iltaopetuksena ja sekä osaettä kokoaikaisena opetuksena ja viikonloppuihin sijoittuvina intensiivikursseina. Kansalaisopistot voivat toteuttaa luku- ja kirjoitustaidon koulutusta joustavasti integroimalla sitä muuhun
opetustarjontaansa kuten taito- ja taideaineiden opetukseen. Kansalaisopistojen on mahdollista
räätälöidä opetusjaksojen kestot, kokonaistuntimäärät, viikkotuntimäärät ja opintojen ohjaus
opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. (Opetushallitus 2018, 9.)
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Kansalaisopistojen liitto on julkaisut lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositukseen
perustuvan suosituksen kansalaisopistojen opetussuunnitelmaksi (Kansalaisopistojen liitto
2018, 9–10).
Kansanopistot
Kansanopistoissa opiskelijat voivat opiskella joko pitkäkestoisilla tai lyhytkursseilla joko päiväopiskelijoina tai majoittuen opiskelujen ajaksi opistolle. Kansanopistot tarjoavat vapaan sivistystyön
lisäksi aikuisten perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta ja työvoimapoliittista
koulutusta. Kansaopistojen maahanmuuttajille suunnattuihin koulutuksiin voi sisältyä myös
etäopetusta ja työssäoppimisjaksoja. (Opetushallitus 2018, 10–11.)
Kesäyliopistot
Kesäyliopistot ovat tarjonneet ennen vuotta 2018 maahanmuuttajille suomen kielen koulutusta. Kesäyliopistojen on odotettu vastaavan erityisesti akateemisia opintoja suorittaneiden
maahanmuuttajien koulutus- ja kotoutumistarpeisiin. Erityisesti kesäyliopistojen kesäaikaan
toteuttaman opetuksen nähtiin laajentavan maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua
koulutuksiin. Kokopäiväisten opintojen lisäksi kesäyliopistot voivat tarjota osa-aikaisena koulutuksena erityisesti puhumisen ja käytännön kielitaidon harjoitteluun keskittyviä koulutuksia.
(Opetushallitus 2018, 11.)
Opintokeskukset
Opintokeskuksia ylläpitävät sivistysliitot, joiden jäseninä on puolueita, ammattiliittoja tai
kansalaisjärjestöjä. Opintokeskukset voivat tarjota maahanmuuttajille itseä kehittäviä opintoja
monipuolisesti heidän omista lähtökohdistaan käsin: viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kädentaitoja, kulttuuritaitoja, järjestötaitoja sekä tukea aktiiviseen kansalaisuuteen. (Opetushallitus
2018, 11.)

2.2 Aikuisten perusopetuksen järjestäminen ja uudistukset
Aikuisten perusopetus on suunnattu oppivelvollisuusiän ylittäneille henkilöille, jotka eivät ole
suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa yksittäisten oppiaineiden arvosanoja. Maahanmuuttajille suunnatun aikuisten
perusopetuksen kohderyhmiä ovat
▪▪ perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada
perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet
ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana,
▪▪ 17–25 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille
järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta
ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella,
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▪▪ muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat
erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin.
(Opetushallitus 2017, 12.)

Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi
▪▪ suorittaa perusopetuksen oppimäärän,
▪▪ suorittaa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tai sen osia,
▪▪ suorittaa alkuvaiheeseen sisältyvän lukutaitovaiheen tai sen osia,
▪▪ suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina,
▪▪ korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. (Opetushallitus 2017, 13.)

Aikuisten perusopetuksen uudistuksen keskeisiä toimenpiteitä olivat koulutuksen rakenteen
uudistaminen kaksivaiheiseksi, henkilökohtaistamisen vahvistamisen, aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen ja rahoituksen muutokset (HE 178/2016 vp).
Aikuisten perusopetuksen uuden, alku- ja päättövaiheesta koostuvan rakenteen tavoitteena oli
yhtenäistää erilaisia aikuisten perusopetuksen käytäntöjä ja helpottaa opiskelijoiden liikkumista
koulutuksen järjestäjien välillä ja näin estää koulutuspolun katkoksia. Lisäksi tarkoituksena oli
vähentää aikuisten perusopetuksen tarpeeseen liittyvää päällekkäistä suunnittelutyötä ja koulutusta. Uudistus pyrittiin toteuttamaan niin, että koulutuksen oppilaskohtaiset kustannukset
eivät nousisi. Lisäksi opintoihin tuli mahdollisuus sisällyttää niihin työelämään tutustumista
ja valinnaisia ammatillisia opintoja. (HE 178/2016 vp.) Uudistukset astuivat voimaan 1.1.2018.
Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet
äidinkielessä ja kirjallisuudessa ja tarpeelliset muuta valmiudet, joita opiskelija tarvitsee päättövaiheeseen siirtymistä varten sekä edistää opiskelijoiden tasapainoista kehitystä. Alkuvaiheeseen
sisältyvä lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja
tarvitseville opiskelijoille. (VN 628/1998, 46 §.) Päättövaihe vastaa sisällöltään aiempaa aikuisten
perusopetuksen sisältöä ja sen suoritettuaan opiskelija saa perusopetuksen päättötodistuksen.
Aikuisten perusopetuksen rakenne on kuvattu kuviossa 1.
Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa joustavasti eri vaiheiden kursseja. Jos katsotaan,
että opiskelijan on tarkoituksenmukaista suorittaa vain lukutaito- ja/tai alkuvaiheen kursseja,
voidaan hänet ohjata jatkamaan opintojaan muussa soveltuvassa koulutuksessa (Opetushallitus
2017, 35).
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Alkuvaihe
• Pakollisia kursseja 34
• Valinnaisia tarjottava vähintään 10 kurssia
• Opiskelija valitsee vähintään 38 kurssia
Opiskelija suorittaa vain tarvitsemansa kurssit

Lukutaitovaihe
• Pakollisia kursseja 23
• Valinnaisia tarjottava vähintään 6 kurssia
• Opiskelija valitsee vähintään 27 kurssia
Opiskelija suorittaa vain tarvitsemansa kurssit

Päättövaihe
• Pakollisia kursseja 39
• Valinnaisia tarjottava vähintään 10 kurssia
• Opiskelija valitsee vähintään 46 kurssia

KUVIO 1. Aikuisten perusopetuksen opintojen rakenne (Opetushallitus 2017)

Samalla kertaa kuin aikuisten perusopetusta uudistettiin, muutettiin myös koulutuksen rahoitusta. Vuosittaisena laskentapäivänä (20.9.) oppilaitoksessa kirjoilla olevien opiskelijoiden määrän
sijaan rahoituksen perusteena on arvio suoritettujen kurssien määrästä (Opetushallitus 2020a,
21). Yksittäisen opiskelijan osalta rahoituksen perusteeksi hyväksytään enintään 100 kurssia, jos
opiskelija suorittaa sekä alku- että päättövaiheen. Jos opiskelija suorittaa lisäksi alkuvaiheeseen
sisältyvän lukutaitovaiheen on opiskelijakohtainen rahoitettujen kurssien enimmäismäärä 130.
Rahoitukseen oikeuttavien kurssien enimmäismäärän rajoituksella pyritään tukemaan opiskelijan
tehokasta etenemistä edelleen toisen asteen koulutukseen ja työelämään. (Opetushallitus 2020a, 23.)

2.3 Kielitaitovaatimusten joustavoittaminen
ammatillisessa koulutuksessa
Ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta vahvistettiin monin
tavoin vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lainsäädännön (VN 531/2018) myötä. Tehdyillä,
kaikkia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita koskettaneilla uudistuksilla pyrittiin tukemaan
myös maahanmuuttajien kouluttautumista.
Opiskelijat voivat yksilöllisten tarpeidensa mukaan suorittaa joustavasti tutkintoja tai tutkinnon
osia, osallistua tutkintoon johtamattomaan koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen. Maahanmuuttajien koulutuspolkujen ja siirtymisen koulutuksesta toiseen
toivottiin nopeutuvan ammatillisen koulutuksen ympäri vuoden käynnissä olevan joustavan haun
myötä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen taas toivottiin edistävän opiskelijoiden työelämäkontaktien syntymistä ja opiskelijan työllistymistä koulutuksen jälkeen. Koulutuksen järjestäjät
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voivat osana tutkintoon johtavaa koulutusta järjestää opiskelijoille myös opiskeluvalmiuksia
tukevia opintoja, joiden kautta opiskelija voi hankkia sellaista yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvaa
osaamista, joka antaa hänelle edellytykset osallistua tutkintokoulutukseen. Opiskeluvalmiuksia
tukevien opintojen tavoitteena on vahvistaa kielellisiä, matemaattisia tai tietoteknisiä tai opiskelutekniikkaan liittyviä taitoja. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 29.) Ammatillisen koulutuksen
rahoitusjärjestelmässä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja painotetaan painokertoimella 1,98.
Opiskelijavuosia painotetaan opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokertoimella siltä ajalta,
kun opiskelija suorittaa pääasiassa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, kuitenkin enintään 0,5
opiskelijavuoden ajalta kunkin opiskelijan osalta. (VN 682/2017, 2 §.) Painokertoimella pyrittiin
huolehtimaan siitä, että koulutukseen myönnettävä kokonaisrahoitus muodostuu riittäväksi
perusrahoituksen puitteissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 29).
Osana ammatillisen koulutuksen uudistusta muutettiin kielitaitovaatimuksia ammatillisen koulutuksen valintaperusteissa. Ennen vuotta 2018 koulutuksen järjestäjät olivat velvollisia arvioimaan
koulutukseen hakeutuvan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kielitaidon riittävyyttä valtakunnallisella kielikokeella, jonka tarkoituksena oli mitata yleiskielitaitoa tasolla B1.1. Kuitenkin vain
noin neljäsosa kotoutumiskoulutuksen päättävistä saavutti tämän tason. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 30, 51.) Vuoden 2018 alusta alkaen valtakunnallista kielikoetta ei ole järjestetty, eikä
kielitaidon todentavia tekijöitä ole määritelty yhtenäisesti. Yhtenäisistä kielitaitovaatimuksista
luovuttiin, jotta ne eivät muodostu esteeksi koulutukseen pääsylle ja lisää maahanmuuttajien riskiä
jäädä työelämän ulkopuolelle. Kielitaidon katsottiin kehittyvän opiskelun ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 29–30.) Koulutuksen järjestäjien
tulee kuitenkin varmistaa, että opiskelijaksi hyväksytyllä henkilöllä on opintojen suorittamisen
edellyttämä kielitaito. Järjestäjä voivat kuitenkin itse määritellä, mikä on riittävä kielitaidon taso
kussakin koulutuksessa ja päättää kielitaidon arvioinnin aikatauluista ja menettelyistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama maahanmuuttoasioita koskeva työryhmä on esittänyt,
että koulutuksen järjestäjien käyttöön tulisi kehittää osaksi Opintopolku.fi -palvelukokonaisuutta
sähköinen, adaptiivinen kielitaidon arviointityökalu, jota voitaisiin käyttää mm. apuvälineenä
opiskelijavalinnoissa, hakeutujalle soveltuvaan koulutukseen ohjaamisessa sekä opiskelijan osaamisen hankkimisen henkilökohtaistamisprosessissa kielitaidon kehittymisen osalta (Opetus- ja
kulttuuriministeriö 2019, 30). Työkalun kehittäminen on kesken.
Samainen työryhmä esitti, että Euroopan komission tarjoamat mahdollisuudet tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielen ja kulttuurin oppimista ammatillisessa koulutuksessa
ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa Erasmus+ Avaintoimien 2 ja 3 kautta tulee kartoittaa
ja pyrkiä hyödyntämään täysipainoisesti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 30.)
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2.4 Maahanmuuttajien määrä ja koulutustausta
Tässä alaluvussa kuvataan maahanmuuttajien määrää ja koulutustaustaa saatavilla olevan tiedon
pohjalta. Maahanmuuttajien koulutustaustasta on saatavilla vaihtelevasti tietoa. Lisäksi on hyvä
huomioida, että Tilastokeskuksen mukaan koulutustaustaa koskevissa tiedoissa on alipeittoa.
Lisäksi lukuun on koottu maahanmuuttajien koulutusta käsitteleviä tietoja vapaan sivistystyön
ja ammatillisen koulutuksen osalta. Vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen ja ammatillisen
koulutuksen osalta tilastoihin kerätään eri tietoja, minkä takia tähän alalukuun kerätyt tiedot
eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta vaan katsauksen olemassa olevaan tietoon.
Ulkomailla syntyneiden osuus koko väestöstä kasvoi 1,4 prosenttiyksiköllä (kasvua 82 202 henkilöä) vuodesta 2014 vuoteen 2019. Vuotta lyhyemmässä ajassa (2014–2018) ulkomaalaistaustaisten 1
osuus väestöstä kasvoi yhtä monta prosenttiyksikköä (kasvua 79 908 henkilöä). (Taulukko 1.)

TAULUKKO 1. Väestön määrä 31.12., ulkomailla syntyneiden määrä ja osuus sekä ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus 2014–2019 (StatFin)2
Vuosi

Väestö 31.12.

Ulkomailla
syntyneitä

Ulkomailla
syntyneiden
osuus, %

Ulkomaalaistaustaisia

Ulkomaalaistaustaisten
osuus, %

2014

5 471 753

321 977

5,9

322 711

5,9

2015

5 487 308

337 162

6,1

339 925

6,2

2016

5 503 297

357 541

6,5

364 787

6,6

2017

5 513 130

372 802

6,8

384 123

7,0

2018

5 517 919

387 215

7,0

402 619

7,3

2019

5 525 292

404 179

7,3

-

-

Sekä ulkomailla syntyneiden että ulkomaalaistausten suhteellinen osuus ja määrä olivat vuonna 2018
suurimmat Etelä-Suomen AVI-alueella ja pienimmät Pohjois-Suomen AVI-alueella (taulukko 2).

1

2

Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt
ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syntyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole
tietoa Väestötietojärjestelmässä. Suomessa ennen vuotta 1970 syntyneiden ja äidinkieltään vieraskielisten henkilöiden
on päätelty olevan ulkomaistaustaisia samoin kuin vuonna 1970 tai sen jälkeen Suomessa syntyneiden henkilöiden,
joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole Väestötietojärjestelmässä tietoa. Lähde: Tilastokeskus.
Ulkomaalaistaustaisten määrä ja suhteellinen osuus vuonna 2019 eivät olleet tiedossa tätä raporttia laadittaessa.
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TAULUKKO 2. Ulkomailla syntyneiden määrä ja osuus sekä ulkomaalaistaustaisten määrä ja osuus
AVI-alueittain vuonna 2018 (StatFin)
AVI-alue

Ulkomailla
syntyneitä 2018

Ulkomailla
syntyneiden osuus
2018, %

Ulkomaalaistaustaisia 2018

Ulkomaalaistaustaisten osuus
2018, %

Etelä-Suomi

238 893

10,2

262 581

11,2

Lounais-Suomi

41 303

5,9

43 058

6,2

Itä-Suomi

18 800

3,4

18 527

3,4

Länsi- ja Sisä-Suomi

58 181

4,7

54 205

4,4

Pohjois-Suomi

16 960

3,5

14 117

2,9

7 701

4,3

5 519

3,1

387 215

7,0

402 619

7,3

Lappi
Koko maa

Testipisteen vastaanottokeskuksissa vuonna 2016 tekemissä osaamiskartoituksissa kävi ilmi, että
aikuisilla turvapaikanhakijoilla oli useimmiten takanaan ainakin jonkin verran opintoja (Sandberg,
T. & Stordell E. 2016, 17) (kuvio 2).

11 %

1%

7%
5%

16 %

15 %

10 %
23 %

12 %
Ei tietoa

Ei koulutustaustaa

Peruskoulutus 3 v tai alle

Peruskoulutus 4-6 v

Peruskoulutus 7-9 v

Lukio

Ammatillinen koulutus

Korkeakoulututkinto

Korkeakouluopinnot

KUVIO 2. Aikuisten turvapaikanhakijoiden koulutustausta 2016 (N = 1004) (Sandberg, T. & Stordell
E. 2016)
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Myös Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa vuosina 2016–2018 tehtyjen osaamiskartoitusten mukaan suurimmalla osalla turvapaikanhakijoista on opintoja taustallaan (Joro 2019,
7–8). Miesten keskuudessa suurin ryhmä oli 1–6 vuotta peruskoulua käyneet (21 % miehistä)
ja naisten keskuudessa kouluja käymättömät (22 % naisista). Selvityksessä kävi ilmi, että moni
turvapaikanhakija, joka ei ollut käynyt virallista koulua, oli kuitenkin saanut kotiopetusta ja näin
oppinut esimerkiksi lukemaan ja laskemaan. Näiden osaamiskartoitusten tietoja tarkastellessa
on hyvä huomioida, että tiedot perustuvat vastaajien omaan ilmoitukseen, mikä todennäköisesti
selittää niissä ilmeneviä epätarkkuuksia. (Taulukko 3.)

TAULUKKO 3. Turvapaikanhakijoiden koulutustausta Suomen Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa vuosina 2016–2018 (Joro 2019)
Koulutustausta

%

N

Ei koulusta

1,4

280

Ainoastaan 1–6 vuotta ala-asteen koulua (primary school)

20,5

410

1–6 vuotta ala-astetta ja 1–2 vuotta yläastetta, lukiota tai ammatillista koulutusta
(high school, vocationa school)

2,6

52

Vähintään 6 vuotta keski- ja perusasteen koulua

56,2

1126

Vähintään 10 vuotta keski- ja perusasteen koulua

32,7

655

Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin kerätään tietoa väestön koulutustasosta. Rekisterin tietoja tarkasteltaessa on huomioitava, että sinne voidaan viedä tutkintotiedot ainoastaan niille
henkilöille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Lisäksi rekisterissä ei ole kaikkia ulkomailla
suoritettuja tutkintoja. Rekisteriin saadaan tietoja Valviralta terveydenhuollon tutkintojen osalta
ja Opetushallitukselta koskien niitä ulkomailla suoritettuja tutkintoja, joista on tehty tunnistamis- ja rinnastamispäätökset. Lisäksi rekisteriä on täydennetty vuonna 2018 ulkomaalaisväestölle
kohdennetulla koulutusta koskevalla tiedonkeruulla. Tällä tiedonkeruulla rekisteriin saatiin 26 000
perusasteen jälkeistä tutkintoa.
Tutkintorekisterin vuoden 2018 tilastojen mukaan ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista3 18–64 vuotiaista 47 % oli suorittanut korkeintaan perusasteen tutkinnon. Korkeintaan
toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto) tai
erikoisammattitutkinnon oli tästä ryhmästä suorittanut noin neljäsosa ja korkea-asteen tutkinnon
neljäsosa. Suomalaistaustaisten ja Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa
vastaavat luvut olivat 14 %, 50 % ja 37 %. (Taulukko 4.)

3

Kotoutumisen indikaattoreissa väestö jaetaan ulkomailla syntyneisiin ulkomaalaistaustaisiin sekä suomalaistaustaisiin
ja Suomessa syntyneisiin ulkomaalaistaustaisiin. Ulkomaalaistaustaisten määrittely on sama kuin edellä kuviossa 1.
Suomalaistaustaisia ovat kaikki ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Suomessa
ennen vuotta 1970 syntyneiden henkilöiden, joiden vanhemmista ei ole tietoa, on päätelty olevan suomalaistaustaisia,
mikäli he puhuvat äidinkielenään kotimaista kieltä (suomi, ruotsi, saame).
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TAULUKKO 4. Korkein suoritettu tutkinto 2010–2018 (Kotoutumisen indikaattorit)
Korkein tutkinto perusaste tai
tuntematon

Korkein tutkinto toinen aste tai
erikoisammattikoulutusaste

Korkein tutkinto korkea-aste

Väestö
yhteensä,
%

Suomalaistaustaiset
ja
Suomessa
syntyneet
ulko
maalais
taustaiset,
%

Ulkomailla
syntyneet
ulko
maalais
taustaiset,
%

Väestö
yhteensä,
%

Suomalaistaustaiset
ja
Suomessa
syntyneet
ulko
maalais
taustaiset,
%

Ulkomailla
syntyneet
ulko
maalais
taustaiset,
%

Väestö
yhteensä,
%

Suomalaistaustaiset
ja
Suomessa
syntyneet
ulko
maalais
taustaiset,
%

Ulkomailla
syntyneet
ulko
maalais
taustaiset,
%

2010

21,7

19,9

53,7

46,3

47,4

24,9

32,1

32,6

21,4

2011

21,0

19,0

53,8

46,6

47,9

24,6

32,4

33,1

21,5

2012

20,3

18,2

53,5

46,8

48,3

24,5

32,8

33,5

22,0

2013

19,5

17,2

52,9

47,0

48,6

24,5

33,5

34,3

22,6

2014

18,8

16,2

54,3

47,3

49,0

23,7

33,9

34,8

22,0

2015

18,6

15,7

55,3

47,2

49,2

23,1

34,1

35,1

21,6

2016

18,2

15,0

56,5

47,3

49,4

22,4

34,5

35,6

21,1

2017

17,6

14,2

56,2

47,3

49,5

22,6

35,0

36,3

21,2

2018

16,5

13,6

47,0

47,6

49,6

26,3

35,9

36,8

26,8

Vuosi

Vuonna 2018 ammattiopintojen suorittaneiden osuus ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista
18 vuotta täyttäneistä oli 24 %. Lukio-opinnot suorittaneiden osuus oli jonkin verran suurempi,
34 %. Vuodesta 2010 ammattiopinnot tai lukio-opinnot suorittaneiden ulkomailla syntyneiden
ulkomaalaistaustaisten osuus on hieman kasvanut, samoin kuin suomalaistaustaisten ja Suomessa
syntyneiden ulkomaalaistaustaisten. (Taulukko 5.)
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TAULUKKO 5. Toisen asteen opintojen suorittamisaste 2010–2018 (Kotoutumisen indikaattorit)

Väestö yhteensä

Suomalaistaustaiset
ja Suomessa
syntyneet ulko
maalaistaustaiset

Ulkomailla
syntyneet ulko
maalaistaustaiset

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ammattiopinnot
suorittaneiden osuus
aikuisväestöstä

41,4

42,0

42,6

43,4

44,0

44,4

45,0

45,7

46,3

Lukio-opinnot
suorittaneiden osuus
aikuisväestöstä

40,5

41,0

41,4

42,1

42,5

42,9

43,4

43,9

44,5

Ammattiopinnot
suorittaneiden osuus
aikuisväestöstä

42,4

43,0

43,7

44,6

45,3

45,8

46,5

47,2

47,9

Lukio-opinnot
suorittaneiden osuus
aikuisväestöstä

40,9

41,4

41,9

42,6

43,1

43,6

44,1

44,7

45,3

Ammattiopinnot
suorittaneiden osuus
aikuisväestöstä

20,7

20,9

21,2

21,9

21,8

21,9

22,1

22,8

24,2

Lukio-opinnot
suorittaneiden osuus
aikuisväestöstä

31,4

31,5

31,9

32,8

32,3

32,1

32,0

32,3

33,6

Taulukossa 6 kuvataan korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuutta kaikista tutkinnon suorittaneista. 25–64 -vuotiaista ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista tutkinnon suorittaneista
hieman yli puolet (52 %) oli vuonna 2018 korkeakoulututkinnon suorittaneita. Suomalaistaustaisten
ja Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa vastaava luku oli 47 %.

TAULUKKO 6. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus tutkinnon suorittaneista 2010–2018
(Kotoutumisen indikaattorit)
Korkeakoulututkinnon
suorittaneiden osuus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Väestö yhteensä, %

45,7

45,8

46,1

46,5

46,6

46,8

47,0

47,2

47,6

Suomalaistaustaiset ja
Suomessa syntyneet
ulkomaalaistaustaiset, %

45,5

45,7

45,9

46,3

46,5

46,6

46,8

47,1

47,3

Ulkomailla syntyneet
ulkomaalaistaustaiset, %

49,8

50,0

50,2

50,6

50,6

50,6

50,5

50,5

52,3

Maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen määrä vapaassa sivistystyössä
Kansanopistojen maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijaviikkojen määrästä on
saataville tietoja vuodesta 2014 vuoteen 2018 (taulukko 7). Tänä aikana kyseisen koulutuksen
opiskelijaviikkojen määrä on kasvanut 2 %. Suurimmillaan maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijaviikkomäärä oli vuonna 2016, 48 454 opiskelijaviikkoa. Kotoutumiskoulutuksen
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opiskelijaviikkomäärä on kasvanut vuodesta 2016 vuoteen 2018 4 %. Kansanopistoissa maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen opiskelijamäärä on laskenut vuodesta 2016 vuoteen 2018
13 %. Samassa ajassa viranomaisten hyväksymän kotoutumissuunnitelman mukaisen koulutuksen
opiskelijamäärä on kasvanut 27 %. (Taulukko 8.)

TAULUKKO 7. Kansanopistojen opiskelijaviikkojen lukumäärä 2014–2018 (Opetus- ja kulttuuritoimen
rahoitusjärjestelmän raportit)
Kansanopistojen
opiskelijaviikkojen lukumäärä
Maahanmuuttajille suunnattu
koulutus
Kotoutumiskoulutus
Opiskelijaviikkojen kokonaismäärä

2014

2015

2016

2017

2018

43 623

45 217

48 454

45 507

44 692

-

-

26 762

21 898

27 940

294 159

287 310

288 413

279 531

272 973

TAULUKKO 8. Kansanopistojen opiskelijamäärä 2016–2018 (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit)
Kansanopistojen opiskelijamäärä

2016

2017

2018

Maahanmuuttajielle suunnattu
koulutus

4 242

3 688

3 685

Viranomaisten hyväksymän
kotoutumissuunnitelman mukainen
koulutus

1 419

1 369

1 800

Kotoutumissuunnitelman mukaisen omaehtoisen koulutuksen kustannukset ovat kansanopistoissa
nousseet vuodesta 2016 vuoteen 2018 36 %. Vuonna 2018 kotoutumissuunnitelman mukaisen
omaehtoisen koulutuksen kustannukset olivat 8 % kansanopistojen kustannuksista. (Taulukko 9.)

TAULUKKO 9. Kansanopistojen kustannukset 2016–2018 (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit, summat muutettu vastaamaan vuoden 2019 rahanarvoa)
Kansanopistojen kustannukset, euroa

2016

2017

2018

Kotoutumissuunnitelman mukainen omaehtoinen koulutus

4 604 252

4 177 524

6 267 442

Kustannukset yhteensä

84 645 045

82 125 657

82 445 843

Maahanmuuttajien koulutuksen liittyen kansalaisopistoista ja kesäyliopistoista on saatavilla vain
tietoja kotoutumiskoulutuksen kuluista vuosilta 2017 ja 2018.
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Kotoutumiskoulutuksen kulut olivat vuonna 2018 0,9 % kansalaisopistojen kuluista. Vuodesta
2017 kotoutumiskoulutuksen kulut olivat nousseet 34 %. Kesäyliopistojen kuluista kotoutumiskoulutuksen kulut olivat 1 % vuonna 2018. Vuodesta 2017 kotoutumiskoulutuksen kulut olivat
nousseet 316 %. (Taulukot 10 ja 11.)

TAULUKKO 10. Kansalaisopistojen kulut 2017–2018 (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän
raportit, summat muutettu vastaamaan vuoden 2019 rahanarvoa)
Kansalaisopistojen kulut, euroa
Kotoutumiskoulutus
Toimintakulut yhteensä

2017

2018

1 387 347

1 853 757

203 429 337

204 716 861

TAULUKKO 11. Kesäyliopistojen kulut 2017–2018 (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän
raportit, summat muutettu vastaamaan vuoden 2019 rahanarvoa)
Kesäyliopistojen kulut, euroa
Kotoutumiskoulutus
Toimintakulut yhteensä

2017

2018

52 596

218 749

17 748 542

18 584 817

Ulkomailla syntyneet ammatillisen koulutuksen opiskelijat tilastojen valossa
Ulkomailla syntyneiden opiskelijoiden määrä ja suhteellinen osuus kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuodesta 2014 vuoteen 2018 kasvua
on ollut 58 % (taulukko 12). Vuonna 2018 synnyinmaan mukaan tarkasteltuna suurimmat opiskelijaryhmät olivat Virossa ja entisessä Neuvostoliitossa syntyneet. Kolmanneksi ja neljänneksi
suurimmat ryhmät olivat Irakista ja Somaliasta tulleet. (Kuvio 3.)
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TAULUKKO 12. Ulkomailla syntyneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä ja osuus
kaikista opiskelijoista 2014–2018 (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)
Vuosi

Ulkomailla syntyneiden
opiskelijoiden määrä

Ulkomailla syntyneiden
opiskelijoiden osuus kaikista
opiskelijoista, %

2014

21 615

7,3

2015

25 287

8,3

2016

29 163

9,4

2017

29 163

11,0

2018

34 248

11,9

4 005

Viro

3 984

Entinen Neuvostoliitto
2 790

Synnyinmaa

Irak
2 403

Somalia

2 148

Ruotsi

1 968

Venäjä
1 644

Thaimaa

1 353

Afganistan

1 053

Iran
660

Syyria
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Opiskelijamäärä 2018

KUVIO 3. Ulkomailla syntyneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrä synnyinmaan
mukaan 2018, 10 suurinta ryhmää (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)

Maakunnista ulkomailla syntyneitä opiskelijoita oli vuosina 2014–2018 eniten Uudellamaalla,
vuonna 2018 17 889. Samalla ajanjaksolla toiseksi eniten opiskelijoita oli Varsinais-Suomessa
(vuonna 2018 3096) ja kolmanneksi eniten Pirkanmaalla (vuonna 2018 2622). Vähiten ulkomailla
syntyneitä opiskelijoita oli Kainuussa, vuonna 2018 270. (Vipunen)
Ulkomailla syntyneiden osuus kaikista opiskelijoista oli vuonna 2018 suurin Uudellamaalla, 19 %.
Sen jälkeen suhteellisesti eniten opiskelijoita oli Pohjanmaalla, 18 %, ja Varsinais-Suomessa 13 %.
Ulkomailla syntyneiden opiskelijoiden suhteellinen osuus oli vuonna 2018 pienin, 6 %, PohjoisPohjanmaalla. (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)
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Vuonna 2018, kuten myös vuosina 2014–2017, valtaosa ulkomailla syntyneistä opiskelijoista
suoritti ammatillista perustutkintoa. Sen jälkeen suurin ryhmä olivat oppisopimuskoulutuksen
suorittajat. (Taulukko 13.) Opiskelijamäärällä mitattuna suosituimmat koulutusalat vuonna 2018
olivat palvelualat, tekniikan alat ja terveys- ja hyvinvointialat (taulukko 14). Ulkomailla syntyneiden
opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista olivat vuonna 2018 suurimmat palvelualoilla (17 %),
terveys- ja hyvinvointialoilla (14 %), yhteiskunnallisilla aloilla (12 %) ja tekniikan aloilla (11 %).

TAULUKKO 13. Ulkomailla syntyneiden opiskelijoiden koulutuslaji 2018 (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)
Koulutuslaji

Opiskelijamäärä

Ammatilliset perustutkinnot (ei oppisopimuskoulutus)

27 750

Ammattitutkinnot (ei oppisopimuskoulutus)

3 732

Erikoisammattitutkinnot (ei oppisopimuskoulutus)

414

Oppisopimuskoulutus

4 620

TAULUKKO 14. Ulkomailla syntyneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrät koulutusaloittain (taso 1) 2014-2018 (Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen)
Koulutusala
Kasvatusalat
Humanistiset ja taidealat
Yhteiskunnalliset alat
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Vuosi
2014

2015

2016

2017

2018

15

18

24

21

27

1 038

1 101

1 149

1 233

1 260

9

12

15

30

36

3 921

4 476

4 821

5 142

5 175

Luonnontieteet

117

93

96

132

138

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

738

753

834

1 023

1 173

Tekniikan alat

5 202

6 321

7 563

9 189

9 396

Maa- ja metsätalousalat

522

579

633

678

702

Terveys- ja hyvinvointialat

4 500

5 097

6 003

7 230

8 052

Palvelualat

5 553

6 840

8 025

9 567

10 560

Opiskelijamäärä yhteensä

21 615

25 287

29 163

34 248

36 516
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Arvioinnin
lähtökohdat
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3

Tämä arviointi tuottaa tietoa siitä, ovatko aikuisten perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa
tehdyt uudistukset sekä vapaassa sivistystyössä uutena tehtävänä toteutettava lukutaitokoulutus
vastanneet niille asetettuun tavoitteisiin. Arvioinnissa keskitytään opetus- ja kulttuuriministeriön
toiveen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan.

Tavoitteena maahanmuuttajien koulutus- ja
työllistymispolkujen nopeutuminen
Valtion
kotouttamisohjelma
2016-2019 &
kotouttamisen
toimintasuunnitelma
(2016)

Uudistuksia
koulutusjärjestelmään
Hallituksen
kotouttamisohjelma ja
selonteko
vuoden
2020 aikana

OKM:llä
tarve
saada
tietoa
toteutettujen
uudistusten
vaikutuksista

KUVIO 4. Arvioinnin tausta ja kohteet
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Arvioinnin kohteet
Vapaan sivistystyön
oppilaitoksissa
toteutettava
lukutaitokoulutus
Aikuisten
perusopetus
Ammatillinen
koulutus
Uudistukset astuneet
voimaan 1.1.2018

Arviointikysymysten perustana olivat vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta, aikuisten perusopetusta ja ammatillista koulutusta säätelevät lait ja asetukset sekä niihin tehdyt vuoden 2018
alusta voimaan tulleet muutokset. Tehtyjen muutosten syitä ja tavoiteltuja vaikutuksia on kuvattu
kyseisten lakien taustalla olevissa hallituksen esityksissä (HE 140/2017 vp, HE 178/2016 vp, HE
39/2017 vp).
Arviointikysymykset olivat:
1.
2.
3.

Miten maahanmuuttajien koulutuspolut toimivat?
Vastaavatko luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetus ja ammatillinen koulutus uudistuksille asetettuihin tavoitteisiin?
Mitkä tekijät edistävät ja estävät maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuutta?

Kuviossa 5. kuvataan teemat, joiden kautta arviointikysymyksiin haettiin vastauksia.

Arviointikysymykset
Miten maahanmuuttajien
koulutuspolut toimivat?
Vastaavatko vapaan
sivistystyön lukutaitokoulutus,
aikuisten perusopetus ja
ammatillinen koulutus
uudistuksille asetettuihin
tavoitteisiin?
Mitkä tekijät edistävät ja estävät
maahanmuuttajien
koulutuspolkujen toimivuutta?

Teemat, joiden kautta
arviointikysymyksiin haetaan vastauksia
Yhteistyö eri
toimijoiden välillä

Rahoitus

Koulutukseen
ohjautuminen

Opintojen
henkilökohtaistaminen
Tavoitteiden mukaisten
valmiuksien saavuttaminen
Koulutuksen rakenteen
tarkoituksenmukaisuus
Arvio tehtävässä
onnistumisessa

Koulutuksen
saatavuus

Opetuksen ja ohjauksen
järjestäminen/toteuttaminen
Opettajien osaaminen ja
määrän riittävyys

Tavoiteltujen kohderyhmien
saavuttaminen*
* Vain lukutaitokoulutuksesta

KUVIO 5. Arviointikysymykset ja teemat, joiden kautta niihin haettiin vastauksia

Edellä esiteltyjen arviointikysymysten kautta tämä arviointi tuottaa tietoa koulutusjärjestelmän
toimivuudesta ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta, jotka ovat kaksi Karvin vuosien 2020–2023
arviointisuunnitelmakauden neljästä painopisteestä.
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Karvissa arvioinnin toteutuksesta vastasi projektiryhmä, johon kuuluivat:
▪▪ Arviointisuunnittelija Raisa Hievanen, projektipäällikkö,
▪▪ Arviointiasiantuntija Tarja Frisk, projektipäällikkö,
▪▪ Arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen (1.2.2020 alkaen),
▪▪ Arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen (1.2.2020 alkaen).

Tarja Frisk vastasi arviointitulosten analysoinnista ja tulosten, johtopäätösten ja suositusten
kirjoittamisesta aikuisten perusopetuksen osalta. Raisa Hievanen vastasi vastaavista tehtävistä
ammatillisen koulutuksen osalta ja Kirsi Mustonen ja Hanna Väätäinen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen osalta.
Arvioinnin metodologisena asiantuntijana toimi erikoissuunnittelija Risto Hietala. Karvissa
projektiryhmää tuki erillinen ohjausryhmä, johon kuuluivat sekä ammatillisen koulutuksen
että korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköiden päälliköt, Karvin johtaja ja varajohtaja.
Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tuki arviointiryhmä. Ryhmään kuuluivat:
▪▪ Pedagoginen rehtori Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto,
▪▪ Koulutusjohtaja, vararehtori Arja Koli, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda,
▪▪ Varapuheenjohtaja Sari Liski, Aikuislukioliitto,
▪▪ Asiantuntija Virva Muotka, Axxell Utbildning Ab (24.5.2020 asti),
▪▪ Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto.

Arvioinnin suunnitteluvaiheessa kuultiin myös useita asiantuntijoita maahanmuuttajien koulutukseen liittyen (ks. liite 1).
Arvioinnin toteutusaikataulu on kuvattu kuviossa 6.
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Arvioinnin
valmistelu
5-9/2019

Arviointikysymysten ja
tiedonkeruun
suunnittelu
9-10/2019

Kyselyt
11/2019-1/2020,
aineistojen
analysointi
1-2/2020

Fokusryhmätilaisuudet ja
webinaarit 3/2020

Raportin
laatiminen
3-6/2020

Arvioinnin
julkistus 8/2020

KUVIO 6. Arvioinnin aikataulu

3.1 Arvioinnissa käytetyt aineistot
Arvioinnissa käytettiin seuraavanlaisia aineistoja:
▪▪ opetuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn aineisto,
▪▪ opettajakyselyaineisto,
▪▪ fokusryhmätilaisuuksien aineisto ja
▪▪ webinaarien aineisto.

Järjestäjä- ja opettajakyselyt muodostivat arvioinnin ensimmäisen vaiheen tiedonkeruun. Näiden
aineistojen kautta muodostettiin kokonaiskuva maahanmuuttajien koulutuspolkujen toteutumisesta vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja ammatillisessa
koulutuksessa. Arvioinnin toisessa vaiheessa ensimmäisessä vaiheessa muodostettua kokonaiskuvaa syvennettiin keskeisten teemojen osalta fokusryhmätilaisuuksissa ja webinaareissa.
Lisäksi arvioinnissa oli suunniteltu toteutettavan opiskelijahaastatteluja maaliskuun 2020 puolivälin
jälkeen. Hillitäkseen koronaviruksen leviämistä hallitus siirsi lähes kaiken opetuksen toteutettavaksi etäopetuksena 18.3.2020 alkaen. Arvioinnin toteuttajien arvion mukaan kohderyhmään
kuuluvien opiskelijoiden haastatteluja ei olisi voitu luotettavasti toteuttaa etäyhteyksillä. Näin
ollen opiskelijahaastatteluista jouduttiin luopumaan.
Kuten Maahanmuuttoasioita koskeva työryhmäkin toteaa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019),
arvioinnissa tarkasteltavat koulutusjärjestelmän uudistukset ovat astuneet voimaan vasta 1.1.2018
ja ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden vaikutukset tulevat ilmi pääasiassa pitkällä aikavälillä.
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Myös erilaisten uudistusten toimeenpanoa edistävien uusien toimintatapojen ja pedagogisten
ratkaisujen, kuten kielitietoinen opetus, juurruttaminen edellyttää pitkäaikaista ja systemaattista
kehittämistä. Tämä on huomioitu erityisesti arvioinnin johtopäätöksissä ja suosituksissa.

3.1.1 Kyselyaineistot
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä kerättiin tietoa sähköisellä kyselyllä marras-joulukuussa
2019 ja opettajilta marraskuusta 2019 tammikuuhun 2020. Vastaaja saattoi vastata kyselyyn
suomeksi tai ruotsiksi.
Ennakkoon ei ollut tiedossa, mitkä vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät
kuuluvat arvioinnin kohderyhmään. Kohderyhmän rajaamiseksi niitä vapaan sivistystyön järjestäjiä, jotka eivät järjestäneet lukutaitokoulutusta, pyydettiin ilmoittamaan siitä Karviin. Samoin
niitä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, joilla ei ollut maahanmuuttajaopiskelijoita, pyydettiin
ilmoittamaan se Karviin. Mikäli järjestäjä ei ollut ilmoittanut, ettei kuulu arvioinnin kohderyhmään,
oletettiin sen siihen kuuluvan. Kaikki aikuisten perusopetuksen järjestäjät kuuluivat arvioinnin
kohderyhmään. Opettajakysely lähetettiin niille järjestäjille, joille lähetettiin järjestäjäkysely.
Järjestäjiä pyydettiin jakamaan kysely kaikille opettajille/kouluttajille/ohjaajille, jotka opettivat
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten
perusopetuksessa ja/tai ammatillisessa koulutuksessa. Jatkossa opettajiin, kouluttajiin ja ohjaajiin
viitataan tässä arvioinnissa termillä opettaja.
Molemmissa kyselyissä oli erilliset osiot vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukselle, aikuisten
perusopetukselle ja ammatilliselle koulutukselle. Vastaajat vastasivat kyselyyn niiden koulutusten
osalta, joita järjestivät tai joissa opettivat.
Alla on kuvattu lyhyesti koulutusmuodoittain kyselyiden vastaajat.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus
Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen järjestäjille suunnattuun kyselyyn vastasi 67 järjestäjää. Tämä on 38 % niistä vapaan sivistystyön järjestäjistä, jotka eivät olleet ilmoittaneet,
etteivät kuulu arvioinnin kohderyhmään. Järjestäjistä 42 % (n = 28) sijaitsi Etelä-Suomessa, 25 %
(n = 17) Länsi- ja Sisä-Suomessa, 9 % (n = 6) Lounais-Suomessa, 9 % (n = 6) Pohjois-Suomessa, 7 %
(n = 5) Itä-Suomessa ja 7 % (n = 5) Lapissa. Kyselyyn vastasi 2 ruotsinkielistä järjestäjää.
Opettajille suunnattuun kyselyyn vastasi 62 opettajaa 43 koulutuksen järjestäjältä. Enimmillään
samalta järjestäjältä kyselyyn vastasi 4 opettajaa, yleisimmin 1 opettaja. Ruotsinkielisillä koulutuksen järjestäjillä työskenteli 5 vastaajaa. Taulukossa 15. kuvataan vapaan sivistystyön vastaajien
jakauma oppilaitosmuodoittain.
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Kyselyihin vastanneista järjestäjistä ja opettajista suurin osa edusti kansalaisopistoja (taulukko 15).
Kolme kyselyyn vastannut järjestäjää tarjosi sekä kansalaisopisto- että kansanopistokoulutusta.
Lisäksi yksi järjestäjä vastasi kyselyyn erikseen suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta.
Tuloksissa tämän järjestäjän vastauksia käsitellään erillisinä.

TAULUKKO 15. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen kyselyyn vastanneiden järjestäjien ja
opettajien osuus ja määrä oppilaitosmuodoittain
Oppilaitosmuoto

Järjestäjät

Opettajat

%

n

%

n

Kansalaisopisto

61,2

41

58,1

36

Kansanopisto

22,4

15

22,6

14

Kansanopisto ja kansalaisopisto

4,5

3

8,1

5

Kesäyliopisto

4,5

3

6,5

4

Opintokeskus
Yhteensä

7,5

5

4,8

3

100,0

67

100,0

62

Yleisimmin opettajat (42 %) opettivat suomea toisena kielenä. Ruotsia toisena kielenä opetti
kolme kyselyyn vastannutta. Kielten opettajien lisäksi kyselyyn vastasi yhteiskunnallisten aineiden opettajia (17 %), matematiikan opettajia (10 %) sekä yksittäisiä muiden aineiden opettajia.
Noin kymmenesosa opettajista kertoi opettavansa kaikkia lukutaitokoulutuksen sisältöjä. 86 %
opettajista oli suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Opettajat olivat yleisimmin opettaneet
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa kaksi vuotta.
Lähes kaikki opettajat (97 %) olivat opettaneet tai opettivat muissakin maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa, yleisimmin kotoutumiskoulutuksessa (Taulukko 16). Osalla opettajista
oli kokemusta useammista koulutuksista.

TAULUKKO 16. Muut maahanmuuttajille suunnatut koulutukset, joissa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opettajat ovat opettaneet/opettavat
Opettajat

Koulutus

%

n

Kotoutumiskoulutus

66,7

40

TEM:in hallinnon alla ennen vuotta 2018 toteutettu luku- ja
kirjoitustaidon koulutus

25,0

15

Aikuisten perusopetus

21,7

13

Muu maahanmuuttajille suunnattu koulutus

50,0

30
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Aikuisten perusopetus
Kaikki aikuisten perusopetuksen järjestäjät vastasivat heille suunnattuun kyselyyn. Järjestäjistä
32 % (n = 15) sijaitsi Etelä-Suomessa, 21 % (n = 10) Länsi- ja Sisä-Suomessa, 21 % (n = 10) ItäSuomessa, 11 % (n = 5) Lounais-Suomessa, 11 % (n = 5) Pohjois-Suomessa ja 4 % (n = 2) Lapissa.
Kyselyyn vastasi 1 ruotsinkielinen järjestäjä.
Opettajille suunnattuun kyselyyn vastasi 197 opettajaa 49 koulutuksen järjestäjältä. Enimmillään
samalta järjestäjältä kyselyyn vastasi 34 opettajaa, yleisimmin kuitenkin 1 opettaja. Kyselyyn
vastanneista opettajista 2 työskenteli ruotsinkielisellä opetuksen järjestäjällä.
Aikuisten perusopetuksen opettajakyselyn vastaajista useimmat opettivat useaa eri ainetta.
Yleisimmin opettajat (30 %) opettivat suomea toisena kielenä. Toiseksi eniten opettajat (17 %)
opettivat ammattiaineita. Kolmanneksi eniten opettajien opetusaineena oli matematiikka, fysiikka
tai kemia. Neljänneksi eniten opetusaineena oli yhteiskuntaoppi, historia tai terveystieto ja viidenneksi ympäristö- ja luonnontietoa, biologiaa tai maantietoa. Englantia tai muita kieliä opetti
7 % opettajista. Opinto-ohjausta ilmoitti tekevänsä 7 % opettajista. Opettajista lähes kaikki (94 %)
olivat suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot. Tyypillisimmin opettajat olivat opettaneet
maahanmuuttajia aikuisten perusopetuksessa 1–5 vuotta (65 % opettajista).
Puolet opettajista (53 %) oli opettanut tai opetti muissa maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa kuten kotoutumiskoulutuksessa (Taulukko 17).

TAULUKKO 17. Muut maahanmuuttajille suunnatut koulutukset, joissa aikuisten perusopetuksen
opettajat ovat opettaneet/opettavat
Opettajat

Koulutus

%

n

Kotoutumiskoulutus

39,4

41

TEM:in hallinnon alla ennen vuotta 2018 toteutettu luku- ja
kirjoitustaidon koulutus

6,7

7

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus

4,8

5

Muu maahanmuuttajille suunnattu koulutus

72,1

75

Ammatillinen koulutus
Kohderyhmään (N = 100) kuuluvista järjestäjistä kyselyyn vastasi 73 % (n = 73). 18 järjestäjää
ilmoitti, ettei heillä ole maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Järjestäjistä 40 % (n = 29) sijaitsi
Etelä-Suomessa, 19 % (n = 14) Länsi- ja Sisä-Suomessa, 14 % (n = 10) Lounais-Suomessa, 12 %
(n = 9) Pohjois-Suomessa, 11 % (n = 8) Itä-Suomessa ja 4 % (n = 3) Lapissa. Kyselyyn vastasi 5
ruotsinkielistä järjestäjää.
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Opettajakyselyyn vastasi 711 opettajaa 59 koulutuksen järjestäjältä. Lähes kolmasosa (31 %)
näistä opettajista työskenteli yhdellä koulutuksen järjestäjällä. Kyselyyn vastanneista opettajista
19 työskenteli ruotsinkielisillä koulutuksen järjestäjillä.
Yleisimmin opettajat (69 %) opettivat ammatillisia tutkinnon osia ja 30 % opettajista yhteisiä
tutkinnon osia. 9 % opettajista opetti opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA), ammatilliseen
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa
koulutuksessa (TELMA), toimi opinto-ohjaajana tai muussa ohjaavassa roolissa. Osa opettajista
toimi useammassa näistä rooleista.

3.1.2 Fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien aineisto
Järjestäjä- ja opettajakyselyjen tuloksia syvennettiin maaliskuussa 2020 toteutetuissa suomenkielisissä fokusryhmätilaisuuksissa ja webinaareissa. Fokusryhmätilaisuuksissa ja webinaareissa
opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut maahanmuuttajien
kanssa työskentelevät tahot kuulivat arvioinnin tuloksista, keskustelivat niistä sekä toivat esiin
omia näkemyksiään, kehittämistarpeitaan ja hyviä käytäntöjään.
Fokusryhmätilaisuudet järjestettiin samansisältöisinä Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Muista tilaisuuksista poiketen Oulun tilaisuus järjestettiin webinaarina, koska tilaisuuteen
ilmoittautui ainoastaan neljä henkilöä, jotka kaikki edustivat ammatillista koulutusta. Yhteensä
fokusryhmätilaisuuksiin osallistui 116 henkilöä (taulukko 18). Fokusryhmätilaisuuksien pitopaikoiksi valittiin eri puolilta maata kaupunkeja, joilla tai joiden lähialueella järjestetään sekä
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta, aikuisten perusopetusta että ammatillista koulutusta.
Karvin asiantuntijoiden lisäksi Helsingin, Turun ja Kuopion fokusryhmätilaisuuksiin osallistui
arviointiryhmän jäseniä.
Fokusryhmätilaisuudet alkoivat kaikille yhteisellä osiolla, jossa esiteltiin arviointia ja sen tavoitteita.
Yhteisen osion jälkeen osallistujat jakautuivat koulutusmuotokohtaisiin ryhmiin. Ryhmätyöskentelyä varten kustakin koulutusmuodosta oli valittu kolme keskeistä teemaa, joihin liittyviä
kysymyksiä osallistujat pohtivat pienryhmissä teema kerrallaan. Fokusryhmätilaisuuksissa käsitellyt teemat olivat:
▪▪ Vapaa sivistystyön lukutaitokoulutus
‒‒ Lukutaitokoulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
‒‒ Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja määrän riittävyys
‒‒ Yhteistyö koulutuspolkujen sujuvuuden edistämiseksi
▪▪ Aikuisten perusopetus
‒‒ Opiskelijoiden eteneminen opinnoissa ja tavoitteiden saavuttaminen
‒‒ Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja määrä
‒‒ Aikuisten perusopetuksen rakenne ja koulutuspolku
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▪▪ Ammatillinen koulutus
‒‒ Opiskelijoiden kielitaito ja opiskeluvalmiudet sekä niiden kehittyminen
‒‒ Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen ja määrä
‒‒ Työpaikalla järjestettävä koulutus.
Koulutusmuotokohtaisissa webinaareissa käsiteltiin näitä samoja teemoja, joita osallistujat ryhmätyöskentelyn sijaan työstivät yksilötyönä yhteisellä Padlet-alustalla. Webinaarien osallistujamäärät
vaihtelivat 23 ja 51 välillä (taulukko 18). Yhteensä fokusryhmätilaisuuksiin ja webinaareihin
osallistui 222 henkilöä.

TAULUKKO 18. Fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien ajankohdat ja osallistujamäärät
koulutusmuodoittain
Ajankohta

Vapaan
sivistystyön
lukutaito
koulutus

Aikuisten
perusopetus

Ammatillinen
koulutus

Fokusryhmätilaisuus Helsinki

3.3.2020

23

30

28

Fokusryhmätilaisuus Turku

5.3.2020

2

3

9

Fokusryhmätilaisuus Kuopio

9.3.2020

3

4

10

Fokusryhmätilaisuus Oulu (toteutettiin webinaarina)

10.3.2020

0

0

4

Webinaari vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus

26.3.2020

23

-

-

Webinaari aikuisten perusopetus

26.3.2020

-

32

-

Webinaari ammatillinen koulutus

27.3.2020

Tilaisuus

Osallistujia yhteensä

-

-

51

51

69

102

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen fokusryhmätilaisuuksiin osallistuneet olivat pääosin
vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä: opettajia, koulutussuunnittelijoita ja -koordinaattoreita sekä oppilaitosjohtoa. Lisäksi tilaisuuksiin osallistui järjestöjen, edunvalvontajärjestöjen
ja osaamiskeskusten asiantuntijoita.
Aikuisten perusopetuksen fokusryhmätilaisuuksiin osallistui pääosin aikuisten perusopetuksen
oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstöä sekä oppilaitosten johtoa. Lisäksi työskentelyyn osallistui
muun muassa koulutussuunnittelijoita, koordinaattoreita sekä järjestöjen että osaamiskeskusten
asiantuntijoita.
Ammatillisen koulutuksen fokusryhmätilaisuuksiin osallistui pääosin opetus- ja ohjaushenkilöstöä
ja oppilaitosten johtoa. Lisäksi työskentelyyn osallistui muun muassa edunvalvontajärjestöjen
edustajia, ammattikorkeakoulujen henkilöstöä, opettajaopiskelijoita sekä muiden maahanmuuttajia ohjaavien tahojen edustajia.
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Webinaarien osalta kuvataan niihin ilmoittautuneiden taustoja, sillä webinaareissa ei erikseen
kerätty osallistujalistoja. On kuitenkin oletettavaa, että ilmoittautuneiden ja osallistuneiden
profiilit pääosin vastaavat toisiaan.
Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen webinaariin ilmoittautuneiden joukko koostui pääosin
vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöstä. Oppilaitoksista webinaariin oli ilmoittautunut
oppilaitosten johtoa, opettajia, koulutussuunnittelijoita ja ohjaushenkilöstöä. Lisäksi webinaariin
oli ilmoittautunut muutamia korkeakouluopiskelijoita.
Aikuisten perusopetuksen webinaariin ilmoittautuneiden joukko koostui pääosin oppilaitosten
henkilöstöstä. Oppilaitoksista webinaariin oli ilmoittautunut oppilaitosten johtoa ja opettajia.
Lisäksi webinaariin oli ilmoittautunut asiantuntijoita muun muassa edunvalvontajärjestöistä ja
osaamiskeskuksista.
Ammatillisen koulutuksen webinaariin ilmoittautuneiden joukko koostui pääosin oppilaitosten
henkilöstöstä. Oppilaitoksista webinaariin oli ilmoittautunut niin oppilaitosten johtoa kuin
opettajiakin. Lisäksi webinaariin oli ilmoittautunut asiantuntijoita muun muassa edunvalvontajärjestöistä ja ammattikorkeakouluista.

3.2 Aineistojen analysointi
Koulutuksen järjestäjien ja opettajien määrällisiä aineistoja käsiteltiin SPSS-ohjelmistolla. Analyysivaiheessa hyödynnettiin niin frekvenssi- kuin keskiarvotietoja.
Järjestäjäkyselyn vastauksia analysoitiin lisäksi mahdollisten alueellisten erojen selvittämiseksi.
Tässä arvioinnissa aluetarkastelujen yksikkönä käytettiin AVI-aluetta, jotta yksittäisten järjestäjien
anonymiteetti kyettiin takaamaan. Pääosa aluetarkasteluista tehtiin tätä tarkoitusta varten kysymysryhmistä muodostettuja keskiarvosummamuuttujia käyttäen. AVI-alueiden välisten erojen
suuruus perustuu efektikoon laskemiseen. Efektin koko (Cohenin f ) kertoo, kuinka kaukana toisistaan ovat keskiarvoltaan kauimpana olevat AVI-alueet. Tässä raportissa efektin koko tulkitaan
seuraavasti: kun f < 0,2 ero on pieni, kun 0,2 ≤ f < 0,4 ero on merkittävä ja kun f ≥ 0,4 ero on suuri.
Kyselyiden avoimiin vastauksiin sekä fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien aineistoihin liittyvät
tarkastelut tehtiin laadullisella sisällönanalyysillä. Laadullisen sisällönanalyysin tavoitteena oli
tuoda aineistoista esiin mahdollisimman monipuolinen kuva aineistoissa esiintyvästä vastausten
vaihtelusta sekä teemojen keskeisistä piirteistä. Tuloksista esitetään keskeisimmät havainnot ja
tiivistykset.
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3.3 Arvioinnin luotettavuus
Arvioinnin luotettavuustarkastelussa tarkastellaan arvioinnin prosessin onnistumista sekä ratkaisuja, joita arvioinnin eri vaiheissa on tehty. Lisäksi luotettavuuden mittarina voidaan pitää,
onko kerätty aineisto tarpeeksi laajaa ja onko aineisto relevanttia arviointikysymysten kannalta.
Suunnitteluvaiheessa Karvin asiantuntijat haastattelivat tahoja, jotka toimivat maahanmuuttajien
koulutuksen parissa (liite 1). Näin kertynyttä tietoa hyödynnettiin arvioinnin hankesuunnitelman
valmistelussa, arvioinnin teemojen määrittelyssä ja kyselylomakkeiden laadinnassa. Arvioinnin
suunnittelun ja toteutuksen tukena toimi arviointiryhmä, jonka syvällinen kokemus maahanmuuttajien koulutuksesta oli tärkeää arvioinnin onnistuneelle toteutukselle. Arviointiryhmän
jäsenet toivat tarpeellisia näkökulmia, lisäyksiä ja tarkennuksia niin hankesuunnitelmaan kuin
kyselylomakkeisiinkin. Arvioinnin johtopäätösten ja suositusten laadinta on nojannut pääosin
arviointiryhmän asiantuntemukseen.
Arvioinnissa käytettiin neljänlaisia aineistoja: järjestäjäkyselyjen tulokset, opettajakyselyjen tulokset, fokusryhmätilaisuuksien aineisto ja webinaarien aineisto. Keskeisimpänä aineistona olivat
järjestäjä- ja opettajakyselyjen vastaukset. Kyselyjen vastaajat pitivät kyselyitä osuvina ja selkeinä, mikä lisää tulosten validiutta. Kyselyiden tuloksia täydennettiin fokusryhmätilaisuuksien ja
webinaarien aineistolla. Kyselyjen, fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien aineistojen havainnot
tukivat toisiaan, mikä lisää arvioinnin tulosten validiutta. Koronavirustilanteen aiheuttamien
poikkeusolojen vuoksi suunnitellut opiskelijahaastattelut jouduttiin perumaan. Opiskelijoiden
näkökulman puuttuminen arvioinnista on valitettava puute.
Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastasivat opettajille suunnatun kyselyn jakamisesta henkilöstölleen. Järjestäjiä pyydettiin jakamaan kysely kaikille opettajilleen, jotka opettavat vapaan
sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa tai opettavat maahanmuuttajia
ammatillisessa koulutuksessa. Koska Karvi ei ennakkoon määritellyt tarkemmin järjestäjäkohtaisesti opettajavastausten määrää, vinoutuivat opettajien vastaukset tiettyihin oppilaitoksiin
erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Näin ollen opettajakyselyn aineistoa ei voi sellaisenaan
yleistää koskemaan koko vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta, aikuisten perusopetusta ja
ammatillista koulutusta. Järjestäjäkyselyn osalta vastaavaa haastetta ei ole.
Opettaja- ja erityisesti järjestäjäkyselyillä saatiin kuitenkin arvioinnin tavoitteisiin nähden riittävän kattava ja ainutlaatuinen aineisto, jota voidaan tämän arvioinnin jälkeenkin hyödyntää.
Kyselyaineistoista tehtyjen tulkintojen luotettavuutta lisäävät myös raportissa käytetyt suorat
lainaukset. Suorien lainausten esittelyllä annetaan lukijalle mahdollisuus omien tulkintojen tekemiseen sekä mahdollisuus pohtia esitettyjä vastauksia suhteessa arviointikysymyksiin. Vastaajien
anonymiteetin varmistamiseksi suorien lainausten yhteydessä ei ole tunnistetietoja.
Fokusryhmätilaisuudet ja webinaarit auttoivat syventämään teemoja, jotka kyselyaineistosta
nousivat keskeisinä kunkin koulutusmuodon kohdalta. Fokusryhmätilaisuuksien työskentely
toteutettiin pienryhmissä, joissa osallistujat pohtivat kyselyaineiston pohjalta muodostettuja
kysymyksiä. Webinaarien toteutus erosi fokusryhmätilaisuuksista siten, että ryhmätyöskentelyn
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sijaan osallistujat kirjasivat yksilötyöskentelynä näkemyksiään yhteiselle Padlet-alustalle. Fokusryhmätilaisuudet ja webinaarit olivat kaikille maahanmuuttajien koulutuksesta kiinnostuneille
avoimia. Näin ollen fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien aineisto muodostaa näytteen, mikä
tulee huomioida tuloksia tulkittaessa. Fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien aineisto rikastutti muuta arviointiaineistoa ja siitä saatiin esimerkkejä toimivista ja hyvistä käytännöistä sekä
kehittämisehdotuksia.
Arvioinnin kysymyksenasettelua ja tuloksia on läpi arvioinnin keskustelutettu arviointiryhmällä ja eri sidosryhmillä. Nämä keskustelut ovat auttaneet Karvin asiantuntijoita jäsentämään
maahanmuuttajien koulutusta ilmiönä ja selkeyttäneet tehtyjä huomioita. Arvioinnin alustavat
tulokset ovat olleet nähtävinä myös arvioinnin verkkosivuilla ja niitä on esitelty muun muassa
Educa-messuilla alkuvuodesta 2020. Arvioinnissa tehtyjä ratkaisuja on pohdittu yhdessä eri näkökulmista, jolloin lopullinen raportti on syntynyt jatkuvan pohdinnan ja vertaiskritiikin kautta.
Arvioinnin ensisijaisena tavoitteena oli tiedon tuottaminen maahanmuuttajien koulutuksen
kehittämisen pohjaksi. Samaan aikaan erityisesti fokusryhmätilaisuudet ja webinaarit myös
mahdollistivat osallistujille oman toiminnan kehittämisen keskusteluissa vertaisten kanssa.
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4

Vapaan
sivistystyön lukuja kirjoitustaidon
koulutus
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4
4.1 Tulokset

Tässä luvussa esitetään vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen arvioinnin tulokset. Aineistona
on käytetty vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjille ja opettajille suunnatun kyselyn tuloksia
sekä fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarin antia (katso tarkemmin luku 3). Tulokset on koottu
arviointikysymysten pohjalta seuraaviin teemakohtaisiin alalukuihin:
▪▪ Koulutuksen saatavuus ja koulutukseen osallistuminen,
▪▪ Opintojen henkilökohtaistaminen,
▪▪ Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyys ja osaaminen,
▪▪ Tavoitteiden saavuttaminen ja jatko-ohjaus,
▪▪ Rahoituksen toimivuus,
▪▪ Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.
Kussakin alaluvussa kuvataan myös järjestäjien vastausten pohjalta alueellisia eroja. Eroja tarkastellaan AVI-alueittain. Tekstissä AVI-alueisiin viitataan termeillä Etelä-Suomi, Lounais-Suomi,
Länsi- ja Sisä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi.
Tulosten jälkeen esitetään johtopäätökset ja suositukset lukutaitokoulutuksen kehittämiseksi.
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4.1.1 Koulutuksen saatavuus ja koulutukseen osallistuminen
Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettavan uuden lukutaitokoulutuksen tavoitteena on
saavuttaa kohderyhmiä, jotka aiemmin olivat jääneet koulutuksen ulkopuolelle. Tällaisia ryhmiä
olivat mm. kotona lapsia hoitavat vanhemmat. Koulutusmallin toivotaan myös tarjoavan luku- ja
kirjoitustaidon koulutusta sellaisille henkilöille, joiden perusopinnot olivat puutteelliset, mutta
joille työhallinto, kunta tai henkilö itse ei ole katsonut peruskouluopintoja tarkoituksenmukaisiksi. (HE 140/2017 vp.) Tätä taustaa vasten arvioinnissa selvitettiin koulutuksen saatavuuden
tilannetta ja koulutukseen tällä hetkellä osallistuvien profiilia.

Kohderyhmään kuuluvien tavoittaminen ja ohjausväylien hyödyntäminen
toimivat, mutta joidenkin kohderyhmien tavoittamisessa on haasteita
Koulutuksen järjestäjät arvioivat kyselyssä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen saatavuutta
oppilaitoksensa toiminta-alueella. Yli 60 % järjestäjistä arvioi opiskelijapaikkoja olevan kysyntään
nähden riittävästi ja reilu kolmannes liian vähän (taulukko 19). Erityisesti Lounais-Suomessa,
Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa opiskelijapaikkojen määrään oltiin pääosin tyytyväisiä. EteläSuomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Lapissa lähes puolet järjestäjistä koki opiskelijapaikkoja
olevan tarjolla liian vähän.

TAULUKKO 19. Järjestäjien arvio opiskelijapaikkojen saatavuudesta
Järjestäjät

Opiskelijapaikkojen saatavuus

%

n

Opiskelijapaikkoja on kysyntään nähden liian vähän.

36,4

24

Opiskelijapaikkoja on kysyntään nähden riittävästi.

60,6

40

Opiskelijapaikoista on ylitarjontaa.
Yhteensä

3,0

2

100,0

66

Sekä järjestäjät että opettajat kokivat, että lukutaitokoulutuksen kohderyhmiä oli tavoitettu hyvin
(taulukko 20), joskin hieman alle viidennes järjestäjistä ja kymmenesosa opettajista katsoi, että
opiskelijoiden tavoittamista täytyy vielä tehostaa. Parhaiten eri kohderyhmiä oli tavoitettu ItäSuomessa ja heikoiten Lounais-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja Lapissa.
Erot näiden ääripäiden välillä ovat merkittäviä.4

4

Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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TAULUKKO 20. Järjestäjien ja opettajien käsitys siitä, ovatko he onnistuneet hyvin lukutaitokoulutuksen eri kohderyhmien tavoittamisessa
Asteikko

Järjestäjät

Opettajat

%

n

%

n

Täysin eri mieltä

1,5

1

1,6

1

Jokseenkin eri mieltä

16,4

11

8,2

5

Jokseenkin samaa mieltä

53,7

36

54,1

33

Täysin samaa mieltä

26,9

18

31,1

19

En osaa sanoa

1,5

1

4,9

3

100,0

67

100,0

61

Yhteensä

Reilu kolmannes järjestäjistä ilmoitti, että kohderyhmät tavoitetaan yleisimmin TE-toimistojen
kautta. Kolmanneksessa vastauksista kuvattiin, että myös kaupungin viranomaisten (esimerkiksi
sosiaalitoimi, maahanmuuttaja- ja kotoutumispalvelut) kanssa tehtävä yhteistyö on toimiva tapa
löytää potentiaalisia koulutettavia. Opiskelijoita pyrittiin tavoittamaan myös yhteistyöoppilaitosten
ja kolmannen sektorin toimijoiden avulla sekä sosiaalisen median, esitteiden, kirjeiden ja erilaisten
tilaisuuksien avulla. Myös ”puskaradio” mainittiin edellisiä toimintamuotoja täydentävänä väylänä.
Aktiivista markkinointia voidaan tehdä myös yhdistysten kautta.

Toimintamallimme on ollut tehdä yhteistyötä lukutaitokoulutusta järjestävän oppilaitoksen
kanssa. Etsimme ja perehdytämme yhdistyksiä, jotka järjestävät toimintapäiviä oppilaille 2–4
kertaa kuukaudessa (riippuen oppilaitoksesta), toimii hyvin. Yksi yhdistys järjestää viikottaista
lukutaitokoulutusta ilman e.m. oppilaitoskontaktia, juuri siinä ryhmässä on kotiäitejä (ja jo
työvoimahallinnon piirissä olevia äitejä, joilla on pieniä lapsia). Siellä tehtiin paljon kenttätyötä
kohderyhmän tavoittamiseksi (ilmoitukset, keskustelut maahanmuuttajayrittäjien kanssa, tiedotus
maahanmuuttajien parissa toimiville viranomaisille ym). (järjestäjä)

Viidesosa vastaajista koki, että lukutaitokoulutuksen kohderyhmien tavoittamisessa oli esiintynyt
myös haasteita. Ne liittyivät muun muassa kohderyhmään kuuluvien kotivanhempien tavoittamiseen ja kriteerit täyttävän opiskelijaryhmän kokoon saamiseen.

Kotona olevia, erityisesti lapsia hoitavia naisia on hankala tavoittaa. Aiempina vuosina toteutettuun
kerhomuotoiseen maahanmuuttajanaisille ’tutustumiskerhoonkin’ oli vaikea löytää osallistujia.
(järjestäjä)
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Osa vastaajista ilmoitti, että koulutuksen järjestämisen edellyttämän yhteistyöverkoston kokoamisessa oli ollut vaikeuksia. Vastauksissa nousivat esille myös erilaiset kieli- ja kommunikointivaikeudet. Myös viranomaisyhteistyö olisi joidenkin vastaajien mielestä voinut toimia
paremmin koulutettavien tavoittamisen osalta. Syyksi arveltiin, että vuonna 2018 käynnistettyä
lukutaitokoulutusta tai sen kohderyhmää ei tunneta vielä riittävästi edes kaikkien koulutuksen
organisointiin sekä suunnittelu- ja toteutusprosessiin osallistuvien tahojen keskuudessa.

Kaikilla viranomaisilla ei ole vielä riittävää käsitystä UMAKOsta5 : kenelle ja millainen kokonaisuus se on. Uuden koulutustyypin tunnetuksi tekeminen vie aikaa. Myöskään opintokeskuksen ja
kansanopiston yhteistyömalli toteutuksessa ei ole tavanomainen tai tuttu entuudestaan. (järjestäjä)

Yksittäisinä haasteina vastauksissa mainittiin haja-asutusalueilla, vaikeiden kulkuyhteyksien
päässä asuvien iäkkäiden sekä kotoutumisajan ylittäneiden ja työssäkäyvien tavoittaminen.

Miten tavoittaa työssäkäyvät? Tiedusteluja lukutaitokurssista tullut työssäkäyvältä, mutta Umakossa esteenä kotoutumissuunnitelma (henkilö Suomessa jo useita vuosia töissä). Haasteita myös,
jos potentiaalisen opiskelijan asunto sijaitsee hankalien kulkuyhteyksien päässä (äidit, huonosti
liikkuvat iäkkäät henkilöt). Iäkkäitä ja huonompikuntoisia on vaikea motivoida tulemaan kursseille. (järjestäjä)

Vanhemmalla iällä maahan tulleet ja kotivanhemmat ovat
yleisimmin tunnistettuja osallistujaryhmiä
Kotoutumisajan ylittäneiden ja työssäkäyvien tavoittamisen haasteet näkyivät tuloksissa myös
läsnäolevien opiskelijoiden profiileja tarkasteltaessa, kun opettajat nimesivät, millaisiin kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä lukutaitokoulutukseen oli osallistunut syyslukukaudella 2019.
Yleisimmin osallistujina olivat olleet vanhemmalla iällä maahan tulleet – joiden maassaoloaika ei
tosin tässä yhteydessä käynyt ilmi – ja toiminnallisia sisältöjä tarvitsevat maahanmuuttajat (kuvio
7). Yli puolet opettajista nimesi osallistujiksi kotona lapsia hoitavat vanhemmat ja joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitsevat. Sen sijaan työssäkäyvien maahanmuuttajien osuus oli vähäinen.

5

UMAKO = uusi aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutus. Termiä käytetään vapaan sivistystyön toimijoiden keskuudessa lyhenteenä (Kansalaisopistojenliitto.fi).
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Kotona lapsia hoitavat maahanmuuttajavanhemmat

37

60

Työssäkäyvät maahanmuuttajat

67

26

Joustavia ja osa-aikaisia opiskelumahdollisuuksia
muusta syystä kuin työssäkäynnin takia tarvitsevat

7
37

56

Toiminnallisia sisältöjä tarvitsevat maahanmuuttajat

7
14

85

Vanhemmalla iällä maahan tulleet

10

88
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KUVIO 7. Opettajien arvio eri ryhmiin kuuluvien henkilöiden osallistumisesta oppilaitoksen järjestämään lukutaitokoulutukseen syksyllä 2019 (N = 57–60)

Suurin osa opiskelijoista opiskeli omassa lukutaitoryhmässään lähes aina (kuvio 8). Yhteistä
opetusta järjestettiin opettajien mukaan jonkin verran kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden
kanssa, mutta aikuisten perusopetuksen kanssa vain harvoin. Silloin, kun opiskelijoita oli samassa
ryhmässä joidenkin muiden koulutusten opiskelijoiden kanssa, opiskelijoita oli sijoitettu muun
muassa omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen ryhmään, ammattitaitotavoitetta vastaavaan harrasteryhmään tai kansalaisopiston muille kursseille, joilla opiskelijat esimerkiksi harjoittelivat
suomen kieltä käytännössä.
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Oma ryhmä

7 5

Sama ryhmä kotoutumiskoulutuksen opiskelijoiden
kanssa

17

68

47

9

Sama ryhmä aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden
kanssa

6 8
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KUVIO 8. Opettajien näkemys siitä, millaisissa ryhmissä lukutaitokoulutuksen opiskelijat opiskelevat (N = 49–59)

Koulutuksen järjestäjien ja opettajien mukaan opiskelijoille on löytynyt
heidän osaamisensa ja tarpeidensa mukainen koulutus
Koulutuksen järjestäjät arvioivat kyselyssä myös maahanmuuttajien ohjautumisen toteutumista
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen. Koulutukseen ohjautumisen koettiin toteutuvan
parhaiten Itä-Suomessa ja heikoiten Lounais-Suomessa. Ero näiden ääripäiden välillä oli suuri.6
Lähes kaikkien koulutuksen järjestäjien mukaan TE-toimiston koulutukseen ohjaamat opiskelijat olivat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa koulutuksessa (kuvio 9). Kunnan
koulutukseen ohjaamien osallistujien osalta vastaava prosentti oli 80. Noin kolmannes vastaajista
ei kuitenkaan osannut sanoa, ovatko periaatteet koulutukseen ohjaamisen osalta yhtenäisiä kunta- ja TE-toimistotasolla. Edelleen noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että muiden kuin edellä
mainittujen tahojen koulutukseen ohjaamat opiskelijat olivat osaamiseensa nähden oikeassa
koulutuksessa, mutta noin puolet ei osannut vastata väittämään.

6

Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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TE-toimiston koulutukseen ohjaamat opiskelijamme
ovat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta
oikeassa koulutuksessa.

36

Kunnan koulutukseen ohjaamat opiskelijamme ovat
osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa
koulutuksessa.

55

24

Muiden tahojen koulutukseen ohjaamat opiskelijamme
ovat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta
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KUVIO 9. Järjestäjien arvio siitä, miten maahanmuuttajien ohjautuminen vapaan sivistystyön
lukutaitokoulutukseen toteutuu (N = 64–66)

Myös opettajien mielestä koulutukseen ohjauksessa oli onnistuttu hyvin (taulukko 21). Lähes
90 % vastaajista koki, että lukutaitokoulutuksen opiskelijat olivat oikeassa paikassa osaamisensa
ja tarpeidensa näkökulmasta. Opettajat arvioivat tilanteen jopa paremmaksi kuin koulutuksen
järjestäjät.

TAULUKKO 21. Opettajien käsitys siitä, ovatko opiskelijat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta
oikeassa koulutuksessa
Asteikko

Opettajat
%

n

Täysin eri mieltä

4,9

3

Jokseenkin eri mieltä

4,9

3

Jokseenkin samaa mieltä

44,3

27

Täysin samaa mieltä

44,3

27

En osaa sanoa

1,6

1

100,0

61

Yhteensä

64

4.1.2 Opintojen henkilökohtaistaminen
Lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusten mukaan on tärkeää, että opiskelijat voivat
suorittaa lukutaitokoulutuksen opintoja joustavasti omaan tahtiin ja joustavasti erilaisiin elämäntilanteisiin sopivalla tavalla (Opetushallitus 2018, 15). Henkilökohtaistamisella pyritään tukemaan
tätä tavoitetta. Opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) 7 kirjataan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. HOPS:n toteutumista tulisi arvioida ja päivittää säännöllisesti, ja
esimerkiksi nopeasti edistyneet opiskelijat voidaan ohjata heille tarkoituksenmukaisiin opintoihin
tai työelämään myös kesken koulutuksen. (ibid., 17, 26.)
HOPS:n tulisi opetussuunnitelmasuositusten mukaan perustua lähtötason arvioinnissa saatuihin
tietoihin opiskelijan valmiuksista sekä hänen omiin tavoitteisiinsa. Suunnitelmaa tehtäessä tulisi
myös huomioida opiskelijalle mahdollisesti TE-toimistossa tai kunnassa tehty kotoutumissuunnitelma8 ja sen yhteydessä tehty alkukartoitus (ibid., 18, 25).
Arvioinnissa selvitettiin, miten henkilökohtaistaminen toteutuu koulutuksen järjestäjien ja opettajien mukaan nykyisissä vapaan sivistystyön oppilaitosten toteuttamissa lukutaitokoulutuksissa.

Noin puolet opettajista ottaa poikkeuksetta huomioon opiskelijan osaamisesta
oppilaitoksissa tehdyn arvion laatiessaan opiskelusuunnitelmaa
Opintojen henkilökohtaistamisprosessi etenee koulutuksen järjestäjien mukaan pääsääntöisesti
hyvin (kuvio 10). Alueellisesti tarkastellen opintojen henkilökohtaistaminen toteutuu parhaiten
Lapissa ja heikoiten Lounais-Suomessa. Ero näiden ääripäiden välillä on suuri.9
Lähes kaikki koulutuksen järjestäjät olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että jokaiselle
opiskelijalle laaditaan koulutuksen edetessä seurattava HOPS, jota myös tarvittaessa muutetaan
(kuvio 9). Sen laatimisen yhteydessä myös tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan osaaminen,
ja koulutuksen alkuvaiheeseen sisältyy opiskelijan tietoa- ja taitotason arvioiminen. Järjestäjistä
72 % arvioi, että opiskelijat voivat suorittaa tarpeidensa mukaan joko yksittäisen moduulin tai
koko lukutaitokoulutuksen (ks. luku 4.1.4, kuvio 15). Koulutuksen loppuvaiheen osalta lähes
80 % koulutuksen järjestäjistä vastasi, että opiskelijalle laaditaan jatkosuunnitelma10 koulutus- ja
työllistymistavoitteineen, mutta 15 % ilmoitti, ettei sellaista tehdä.
7

Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) avulla pyritään rakentamaan opiskelijalle jo koulutukseen hakeutumisen vaiheessa sopivin opiskelumuoto ja -rytmi. Sen laatii opettaja yhdessä opiskelijan kanssa, moniammatillista yhteistyötä
tarpeen mukaan hyödyntäen. HOPS:ssa pyritään tuomaan esiin opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet sekä hänen kiinnostuksensa kohteet. Opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen pyritään tekemään näkyväksi. (Opetushallitus 2018, 25.)
8 Kotoutumissuunnitelman avulla tuetaan maahanmuuttajan pääsyä yhteiskunnan yhdenvertaiseksi jäseneksi erityisesti
maahanmuuton alkuvaiheessa. Kyseessä on yksilöllinen ja henkilökohtainen kotoutumista tukeva suunnitelma, jonka
maahanmuuttaja laatii yhteistyössä paikallisviranomaisten (kunta ja/tai TE-toimisto) kanssa. Kotoutumissuunnitelmaan
kirjataan palvelut ja toimenpiteet, jotka edistävät maanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen taidon oppimista sekä tarjoavat
muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. (www.kotouttaminen.fi.)
9 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
10 Opetussuunnitelmasuosituksen mukaan koulutuksen loppuvaiheessa ohjauksen tuloksena tulee jokaisella opiskelijalla olla
konkreettiset jatkosuunnitelmat, joissa on eritelty lyhyen aikavälin tavoitteet ja kuvattu koulutus- ja/tai työllistymistavoitteet. Mikäli
opiskelija ei iän tai muun syyn takia ole hakeutumassa koulutukseen tai työelämään, tulisi hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa kuvata, miten hän jatkossa edistää kotoutumistaan ja kansalaiseksi kasvuaan. (Opetushallitus 2018, 25)
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Opettajat arvioivat henkilökohtaistamisprosessin toteutuvan hieman järjestäjiä heikommin, mutta
pääosin hyvin (kuvio 11). Opettajista suurimman osan (85 %) mukaan heidän opiskelijoilleen on
laadittu HOPS ja he myös ottavat sen huomioon opetuksessaan. Osana HOPS-prosessia tehtävä
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toteutuu opettajista alle 50 %:n mielestä poikkeuksetta. Reilu puolet opettajista ilmoitti oppilaitoksessa suoritettavan lähtötason tason arvioinnin
olevan aina osa HOPS:n laadintaa. Opiskelusuunnitelman toteutumista kertoi seuraavansa 88 %
opettajista ainakin jossakin määrin. Opettajat myös kertoivat laativansa opiskelijoilleen koulutuksen loppuvaiheessa jatkosuunnitelman.

Laadimme jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman.
Laatiessamme opiskelijalle henkilökohtaista
opiskelusuunnitelmaa tunnistamme ja tunnustamme
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KUVIO 10. Järjestäjien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta (N = 66–67)
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KUVIO 11. Opettajien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta (N = 58–62)

Tieto alkukartoituksesta ei siirry oppilaitoksiin toivotulla tavalla
Arvioinnin tulokset kertovat myös opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvistä haasteista. Koulutuksen järjestäjistä ja opettajista noin puolet koki ongelmaksi muun muassa sen, etteivät he
saa riittävästi tietoa TE-toimiston tai kunnan laatimasta opiskelijan kotoutumissuunnitelmasta
ja sen osana tehdystä alkukartoituksesta (kuviot 9 ja 10 edellä). Tyytymättömyys tuli esille myös
opettajien avovastauksissa:

Haluaisin pääsyn TE-toimiston alkukartoituksiin, koska muutenhan sinne kerätty tieto on aivan
turhaa opiskelijan oppimisen kannalta. (opettaja)
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Nyt ei ole ollut esim. Koulutusporttia ja muita tarvittavia rekistereitä ja tiedonhallintakanavia
lainkaan käytössä. En myöskään saa opiskelijoista mitään tietoja muualta kuin [oppilaitoksen]
hallinnolta. (opettaja)

Pääsyn estämistä opiskelijaa koskeviin taustatietoihin on opettajien mukaan TE-toimistossa
perusteltu henkilötietosuojalainsäädännöllä sekä sillä, että tietoturvallinen kanava opiskelijaan
liittyvien asiakirjojen käsittelyyn puuttuu.
Mikäli lähtötason arviointi tapahtuu ainoastaan oppilaitoksissa toteutettavan testaamisen ja
lähtötason arvioinnin kautta, tämän koettiin vievän runsaasti aikaa. Yleisiä arviointimenetelmiä
tai valmiita materiaaleja ei opettajien mukaan juurikaan ole saatavilla. Opettajat kaipasivat työnsä
tueksi yleisesti käytössä olevia alkutason testausmateriaaleja.

Minulla on niin pieni resurssi, etten ehdi muuta kuin olla läsnä oppitunneilla ja tehdä ja korjata
kielitaidon alku-, väli- ja lopputekstit. Työnantajani käyttää välitestien tuloksia luokkia muodostaessaan. Samaan tarkoitukseen se käyttää alkutestejä. Teen jokaiselle opiskelijalle viisi eri
testialuetta käsittävän testipatteriston hänen aloittaessaan koulussani, välitestisessiossa, jonka
pohjalta työnantaja muuttaa opiskelijoita ryhmästä toiseen, ja silloin, kun opiskelija aikoo lähteä
muualle joko jatkamaan opiskelua tai työhön. Missä on käyviä valmiita kielitaidon alkeistason
testipatteristoja ilmaiseksi opettajan käyttöön netissä? (opettaja)

4.1.3 Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyys ja osaaminen
Keskeinen tekijä uudistuksen tavoitteisiin pääsemiseksi on taata riittävä ja osaava henkilöstöresurssi koulutusten toteuttamiseen. Koska kyseessä on vapaan sivistystyön kannalta uusi koulutus,
arvioinnissa selvitettiin henkilöstön määrän riittävyyttä ja henkilöstön osaamisen nykytilaa sekä
opettajien tarpeita täydennyskoulutukselle.

Henkilöstön määrä ja osaamisperusta ovat kunnossa, mutta
osaamisen monipuolistamiselle on tarvetta
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin arvioimaan lukutaitokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyyttä, henkilöstön ammatillista osaamista sekä sitä, onko henkilöstö
saanut tehtäväänsä ohjausta ja koulutusta (kuviot 12 ja 13). Tulokset olivat varsin myönteisiä.
Järjestäjistä 88 % ja opettajista 73 % mukaan opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä oli riittävä suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja määrään. Tyytyväisimpiä opettajien määrään oltiin Lapissa ja
vähiten tyytyväisiä Pohjois-Suomessa. Ero näiden ääripäiden välillä on merkittävä.11

11 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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Lähes kaikkien koulutuksen järjestäjien mielestä opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillinen
osaaminen maahanmuuttajien opettamiseksi on riittävää. Osaaminen arvioitiin riittävimmäksi
Länsi- ja Sisä-Suomessa ja heikoimmaksi Lapissa. Ero näiden ääripäiden välillä on merkittävä.12
Avovastauksista kuitenkin todettiin henkilöstön osaamisen kehittämisen vaativan edelleen panostuksia. Alan täydennyskoulutukselle koettiin olevan tarvetta esimerkiksi suomi toisena kielenä
-teemasta. Lähes neljänneksessä vastauksista mainittiin ohjausresurssin olevan riittämätön.
Opettajien vastaukset tukivat järjestäjien näkemystä, sillä 93 % opettajista koki oman ammatillisen
osaamisensa maahanmuuttajien opettamiseen olevan ainakin jokseenkin riittävää. Opettajien
avovastauksissa oman osaamisen kehittämistarpeet tulivat kuitenkin vahvemmin esille; noin
viidennes kaikista vastaajista koki tarvitsevansa lisä- tai täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen tarve liittyi usein siihen, että lukutaitokoulutuksen opettajan työn koettiin vertautuvan
erityisopettajan työhön opetusryhmän heterogeenisuuden ja vaativuuden vuoksi. Täydennyskoulutukselle koettiin olevan tarvetta erityisesti silloin, kun ympärillä ei ole opettajayhteisöä,
jonka kanssa voisi reflektoida omaa työtään ja hakea ratkaisuja ennakoimattomiin tilanteisiin.

Vad jag vet finns det ingen utbildning för det här specifikt. Jag är utbildad modersmåls- och tyskalärare. Jag har alltså stor nytta av att ha studerat svenska och att ha studerat främmande språk.
Men man hade haft stor nytta av att vara speciallärare också. (opettaja)
Pelkällä suomen kielen opettajan taustalla ei pitkälle pötkitä. Parhaan lähtöasetelman tähän
työhön antaisi erityisopettajan koulutus. Opiskelijoilla on paljon erilaisia ongelmia; niin terveydellisiä, psyykkisiä, sosiaalisia (elämä sekaisin) kuin myös opiskeluun liittyviä (keskittymis- ja
motivaatio-ongelmia, ADHD jne.). Teen yksin tätä työtä; ei ole toista opettajaa – kollegaa, jonka
kanssa jakaa ongelmia ja miettiä ratkaisuja. (opettaja)

12 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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Opetus- ja ohjaushenkilöstömme määrä on riittävä
suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja määrään.
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KUVIO 12. Järjestäjien arvio opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamiseen ja määrään liittyvien asioiden
toteutumisesta oppilaitoksessa (N = 66)
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KUVIO 13. Opettajien arvio omaan osaamiseensa ja opetus- ja ohjaushenkilöstön määrään liittyvien
asioiden toteutumisesta oppilaitoksessa (N = 61–62)
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Fokusryhmätilaisuuksien ja lukutaitokoulutuksen webinaarin osallistujat jakoivat pitkälti samankaltaisen kokemuksen työn luonteesta ja vertaistuen merkityksestä. He kertoivat henkilöstön
osaamisen kehittämisen ja opiskelijoiden oppimisen näkökulmasta hyvänä käytäntönä esimerkiksi samanaikaisopetuksen, jossa opettaja, erityisopettaja, tuntiopettaja tai avustaja muodostavat
opetuspareja. Erityisesti opiskelijoiden tarpeiden tunnistamisen ja tuen tarpeen ennakoinnin
kannalta erityisopettajan kanssa tehtävää yhteistyötä pidettiin tarpeellisena.

Opettajien mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen vaihtelevat
Opetus- ja ohjaushenkilöstö oli järjestäjien näkemyksen mukaan lähes poikkeuksetta saanut ohjausta ja koulutusta lukutaitokoulutukseen (kuvio 11). Tätä mieltä oltiin erityisesti Etelä-Suomessa,
Itä-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa näkemys oli kielteisin. Ero
näiden ääripäiden välillä on merkittävä. 13
Opettajien arvio saamastaan koulutuksesta oli maltillisempi: 71 % oli kokenut saaneensa ohjausta tai
täydennyskoulutusta lukutaitokoulutuksessa opettamiseen. Erityisesti maahanmuuttajien opettamiseen liittyvää lisäkoulutusta oli kokenut saaneensa hieman useampi, 83 % opettajista. (Kuvio 13.)
Täydennyskoulutuksiin osallistumisen mahdollisuuksissa oli henkilöstön keskuudessa kuitenkin
suuria eroja. Lyhyet työsuhteet ja tuntiopettajuus vaikuttivat henkilöstön mahdollisuuksiin ja
halukkuuteen osallistua täydennyskoulutukseen. Ongelmat tunnistettiin sekä opettajakyselyssä
että fokusryhmätilaisuuksissa. Tilaisuuksien osallistujat kokivat, ettei tuntiopettajuus tue parhaalla mahdollisella tavalla lukutaitokoulutuksen tavoitteiden saavuttamista: opetus vaatii sellaista
sitoutumista ja kokonaisvaltaista ohjausotetta, joita tuntiopettajuus ei mahdollista. Toisaalta
opiskelijoiden osaamisen kehittymisen näkökulmasta pidettiin hyvänä sitä, että opettajissa ja
opetusmenetelmissä on vaihtuvuutta. Haasteena fokusryhmätilaisuuden osallistujat kokivat sen,
ettei yksityisten toimijoiden rahoitus välttämättä riitä kuukausipalkkaisten opettajien palkkaamiseen. Kyselyssä puolestaan kerrottiin tuntiopettajien palkkauksen muodostuvan tavalla, joka
ei kannusta osallistumaan koulutuksiin.

Suurin ongelma minusta tällä hetkellä on se, että tätä vaativaa työtä tekevät TUNTIOPETTAJAT.
Koulutuspäiville heidän täytyy etsiä sijainen ja se on tuntipalkasta pois. Itse kuukausipalkkalaisena tuntuu, että se on yksi suuri syy, miksi opettajamme eivät osallistu koulutuksiin, vaikka ne
olisivat ilmaisia. (opettaja)

Yhtenä menettelytapana kehittää henkilöstörakennetta ja vahvistaa tätä kautta kokonaisosaamista
nousi esiin opettajien yhteistyömahdollisuuksien ja koulutusten suunnittelun pitkäjänteisyyden
vahvistaminen. Tähän liittyen fokusryhmätilaisuuksiin osallistuneet toivat esille, että talou
dellisen jatkuvuuden tukeminen mahdollistaisi myös tiimiä parhaiten täydentävän henkilöstön
rekrytoimisen ja vahvistaisi opettajien sitoutumista ja kouluttautumista.

13 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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Hyvänä käytäntönä osaamisen kehittämiseksi fokusryhmätilaisuuksiin osallistuneet kokivat
henkilöstön täydentämisen S2-opettajien lisäksi alkuopetukseen erikoistuneilla luokanopettajilla
ja erityisopettajilla. Lisäksi tulisi huomioida opinto-ohjauksen ja muun moniammatillisen tuen
mahdollistaminen. Pienillä paikkakunnilla tämän ei kuitenkaan koettu aina olevan mahdollista
oppilaitoksen sisällä, jolloin yhteistyön merkitys muiden toimijoiden kanssa korostui. Lisäksi
sijaisen saaminen opettajan täydennyskoulutukseen osallistumisen ajaksi oli pienillä paikkakunnilla haaste.

Vertaisverkostot sekä verkkomateriaalit ja -koulutukset
ovat tärkeä lisä oman osaamisen kehittämisessä
Kyselyssä opettajat, jotka kokivat tällä hetkellä tarvitsevansa täydennyskoulutusta, toivoivat
saavansa sitä pääosin ohjaukseen ja pedagogiseen osaamiseen, koulutuksen sisältöihin ja menetelmiin (erityisesti eriyttäminen ja digitaidot) tai osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin
liittyen. Lisäksi pieni osa vastaajista nimesi koulutuksen suunnitteluun ja hallintoon liittyviä
täydennyskoulutustarpeita.

Usein maahanmuuttajien parissa työtä tekevien opettajien asiakkaanohjaustaidot ovat puutteelliset
ja sen vuoksi opiskelijoille voi tulla esim. asiasta talousvaikeuksia. Opettaja voi tehdä myös väärän
ratkaisun tekemällä esimerkiksi TE-virkailijan päätösvaltaan kuuluvan asiakkaanohjauksen.
Nämä pelisäännöt pitäisi mielestäni täsmentää. (opettaja)
Jatkopolut, ongelmatilanteet (psyykkinen kuormitus jne), osaamisen tunnistaminen ja osaamisen
tunnistamisen käyttö jatko-ohjauksessa ovat aiheita, joista täydennyskoulutusta tarvitsisi olla.
(opettaja)
Toiminnallista kielenopetusta, tähän täydennyskoulutusta, kiitos! Tai verkkopalvelu, johon voi
tallentaa ja jakaa toiminnallisen kielenopetuksen vinkkejä. Seuraan kyllä jo useita somekanavia...
(opettaja)

Useat vastaajat kiittivät mahdollisuuksista osallistua täydennyskoulutuksiin, oman ammattitaitonsa
kehittämiseen ja verkostoitumiseen vertaisten kanssa. Verkostoitumista ja keskustelua kollegojen
ja sidosryhmien kanssa pidettiin yhtenä koulutusten tärkeänä sivutuotteena – varsinkin, kun
monet opettajat kokivat olevansa samojen uusien haasteiden edessä.

Olen todella kiitollinen OPH:n järjestämistä koulutuksista, joihin voi verkon välityksellä osallistua ja nousta hieman arjen yläpuolelle ja peilata omaa osaamistaan, verkostoitua. Kehittää ja
kehittyä. (opettaja)
[Olisi tarpeellista olla] opettajien vertaisryhmät, joissa ratkotaan yhdessä ongelmia. Säännölliset
alueelliset kehittämistilaisuudet, joissa on keskustelemassa kunnan edustajat, opettajat ja TEtoimisto, ehkä yritysten edustajia. Näin saataisiin yhteisesti kehitettyä alueen prosesseja. ( ) Vastaan
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tulevat tilanteet ovat melko lailla ennakoimattomia ja erilaisia. Usein yhden ihmisen ammattitaito
ei riitä ratkaisemaan ongelmia. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä myös aikuisten kohdalla.
Tähän ei ole olemassa valmiiksi luotuja käytänteitä. (opettaja)

Vertaisoppimista tukivat verkostot, joita toivottiin lisää myös kansalliselle tasolle. Esimerkkinä
verkostoitumisen hyvästä käytännöstä mainittiin S2-opettajat ry:n alaisuudessa toimiva Lukutaitoverkosto Suomessa, jossa opettajilla on mahdollisuus saada vertaistukea, jakaa tietoa ja
kokemuksia sekä päästä tutustumaan toisiin oppilaitoksiin. Tämä tukee fokusryhmätilaisuuksiin
osallistuneiden mukaan myös toimijoiden rohkeutta kokeilla uusia luovia opetusmenetelmiä ja
uskallusta tehdä uutta.
Lukutaitokoulutuksen kehittämisen kannalta fokusryhmätilaisuuksiin osallistuneet pitivät
hyvänä käytäntönä verkostojen laajentamista ja aktiivista yhteistyökumppanuuksien hakemista
myös koulutussektorin ulkopuolelta. Eräässä kansalaisopistossa oli hyödynnetty esiopetuksen ja
kehitysvammaisten ohjaamisen ammattilaisten menetelmiä hahmottamiseen ja luokittelemiseen
liittyvien opetusmenetelmien osalta (esimerkiksi mitä luokittelu ylipäänsä tarkoittaa värien tai
eliöiden suhteen tai miten kirjaimet hahmottuvat). Keskustelijat esittivät, että oppilaitoksille
suunnatussa rahoituksessa voisi olla pieni koulutusmääräraha, jonka turvin myös tuntiopettaja
voisi osallistua täydennyskoulutuksiin. Lisäksi webinaarissa ehdotettiin, että opettajat voisivat
tukea toisiaan kansallisesti sähköisen alustan tai kanavan kautta työajalla. Siellä voisi olla inspiraatiota kansainvälisistä lähteistä, erityisesti maista, joissa on pidemmät perinteet maahanmuuttajaopetuksessa.

4.1.4 Lukutaitokoulutuksen tavoitteiden saavuttaminen ja jatko-ohjaus
Vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuodot tarjoavat eripituisia ja -laajuisia lukutaitokoulutuksia
erilaisille kohderyhmille. Näin ollen lukutaitokoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet
täsmennetään paikallisesti ottamalla huomioon koulutuksen kesto ja laajuus sekä opetukseen
osallistuvien lähtötaso ja opiskeluvalmiudet. (Opetushallitus 2018, 27–33.)
Opetussuunnitelmasuosituksissa koulutuksen kuvataan soveltuvan erityisesti oppijoille, jotka
tarvitsevat lukutaitoa arjen asioiden hoidossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymisessä
(Opetushallitus 2018, 15; HE 140/2017 vp, 5). Uuden koulutusmallin avulla pyrittiin kuitenkin myös
nopeuttamaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja ja siirtymistä työelämään (HE 140/2017 vp, 9).
Siirtymien tueksi opetussuunnitelmasuosituksessa kehotetaan opetushenkilöstöä keskittymään
opiskelun loppuvaiheen ohjauksessa opiskelijoiden jatko-ohjaukseen yhteistyössä TE-toimiston
tai muun ohjaavan tahon kanssa. Tässä yhteydessä tulisi laatia yhteistyössä opiskelijan kanssa
myös jatkosuunnitelma. (Opetushallitus 2018, 24–25.)
Edellä mainittuun viitaten arvioinnissa tarkasteltiin opiskelijoiden jatko-opiskeluvalmiuksien
saavuttamista opettajien näkökulmasta, koulutuksen toteutustapojen tarkoituksenmukaisuutta
suhteessa tavoitteisiin sekä jatko-ohjauksen toimivuutta.
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”Mitä on keskimääräinen?” – kohderyhmän yleisen
osaamistason kuvaaminen on haastavaa
Kyselyssä haettiin vastauksia opiskelun sujumiseen opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamisen
näkökulmasta. Opettajista suurin osa arvioi, että lukutaitokoulutuksen opiskelijat keskimäärin
saavuttavat vähintään melko usein riittävän suomen kielen tason selvitäkseen arjessa (kuvio 14).
Jatko-opintovalmiuksia arvioitaessa 15 % vastaajista kertoi opiskelijoidensa keskimäärin saavuttavan
vähintään usein riittävän osaamistason ja 17 % vähintään usein riittävät opiskeluvalmiudet voidakseen jatkaa opintojaan esimerkiksi aikuisten perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa.

Keskimäärin opiskelijani saavuttavat
lukutaitokoulutuksen aikana riittävän suomen kielen
tason selvitäkseen arjessa.

14

Keskimäärin opiskelijani saavuttavat
lukutaitokoulutuksen aikana riittävän suomen kielen
tason voidakseen jatkaa opintojaan esim. aikuisten
perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa
Keskimäärin opiskelijani saavuttavat
lukutaitokoulutuksen aikana riittävän osaamisen
voidakseen jatkaa opintojaan esim. aikuisten
perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa.
Keskimäärin opiskelijani saavuttavat
lukutaitokoulutuksen aikana riittävät opiskeluvalmiudet
voidakseen jatkaa opintojaan esim. aikuisten
perusopetuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa.
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KUVIO 14. Opettajien arvio opiskelijoiden taitojen kehittymisestä lukutaitokoulutuksen aikana
(N = 58–59)

Opettajista suurin osa oli sitä mieltä, ettei lukutaitokoulutuksen kohderyhmän osalta ole mielekästä puhua ’keskimääräisestä’ suoriutumisesta, koska vaihtelua on niin paljon.

Kysymyksiin on melko vaikea vastata, koska opiskelijat ovat keskenään niin valtavan erilaisia.
Minulla on ollut ryhmässä opiskelijoita, jotka oppivat suomen kielen ja omaksuvat kouluvalmiudet valtavan nopeasti. He luonnollisesti jatkavat opintojaan muualla ja todennäköisesti siirtyvät
työelämään ammatin saatuaan. Minulla on kuitenkin ryhmässä aina myös sellaisia opiskelijoita,
joille ei ole millään tavalla realistista jatkaa opintojaan esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen.
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Heidän kohdallaan tavoitteena on oppia suomen kieli siten, että he pärjäävät itsenäisemmin arkielämässä. Jokaiselle on siis määriteltävä omat tavoitteensa, ei ole realistista edes yrittää samaa
kaikkien kanssa. (opettaja)
Lähtötasossa on valtavat erot. Osalla opiskelijoista on äärimmäisen huono motivaatio ja olemattomat opiskelutaidot edistää opiskelua (esimerkiksi kotitehtävät). (…) Esteenä on paitsi taidot,
myös traumat. (opettaja)

Opetusryhmien heterogeenisuuden syiksi opettajat nostivat opiskelijoiden erilaisen lähtötason
ja koulutustaustan, ikäryhmän, elämäntilanteen ja terveydentilan. Opiskelijat ovat aikuisia, joten
opettajat olivat saattaneet lähtökohtaisesti odottaa heiltä kykyä itsenäiseen opiskeluun ja itseohjautuvuuteen ja yllättyneet, kun näin ei ollutkaan. Opettajien mukaan opiskelijoiden omaksumat
kulttuuriset käsitykset opiskelusta vaihtelivat suuresti, mutta niihin tutustuminen oli lisännyt
myös opettajien ymmärrystä erilaisista ohjauksen tarpeista.
Fokusryhmätilaisuuksien keskusteluissa kyselyn tavoitteiden saavuttamista koskevissa tuloksissa
nähtiin myös paljon myönteistä. Lukutaitokoulutuksen ensisijaisena tavoitteena pidettiin sitä,
että opiskelija saavuttaisi sellaiset valmiudet, että hän voisi selvitä arjessa tai jatkaa kotoutumiskoulutukseen. Henkilöstö piti opiskelijan siirtymistä lukutaitokoulutuksesta ammatilliseen
koulutukseen pääsääntöisesti epärelevanttina vaihtoehtona, joskin tällaisiakin siirtymiä oli tapahtunut. Osallistujat toivat esille, että mahdollisuus opiskella voi olla monelle kotona olleelle
tärkeä itsessään. On perheitä, joissa ensi kertaa laitetaan äidin opiskelun vuoksi lapset hoitoon
ja sitä kautta löydetään heille uusia harrastuksia ja kontakteja. Näin perheen arki avautuu yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteiden täyttyminen voi opiskelijan elämän kannalta olla paljon
muutakin kuin luku- ja kirjoitustaidon mitattavissa olevaa osaamisen kartuttamista, kuten oman
elämänpiirin avartumista ja oman toimijuuden vahvistumista.

Koulutusten toteutusmuoto ja kesto vaihtelevat – toteutuuko opiskelijalähtöisyys?
Opiskelijoiden erilaisiin lähtötilanteisiin peilaten opettajat toivat esille myös huolensa opetuksen riittävyydestä suhteessa etenemistavoitteisiin. Koulutuksiin osallistuu myös opiskelijoita,
joiden taidot eivät kehity tai joille opetussuunnitelmasuosituksen tavoitteet osoittautuvat liian
haasteellisiksi.
Koulutusten toteutustapojen vaihtelu kuuluu vapaan sivistystyön luonteeseen, sillä kansanopistot
ja kansalaisopistot järjestävät toisistaan poikkeavia koulutuksia erilaisiin järjestäjäprofiileihinsa
liittyen. Tämä on myös linjassa uudistusten tavoitteiden kanssa ja antaa mahdollisuuksia joustaviin opiskelijakohtaisiin ratkaisuihin. Opettajat olivat kuitenkin huolissaan siitä, vastaavatko
koulutuksen kesto ja toteutustapa aina parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden tarpeisiin.

Opetusta on vain neljä tuntia viikossa. Äidit tulevat tunneille vauvaikäisten lastensa kanssa. Nämä
asiat huomioiden onnistuminen ja edistyminen on todella hyvää. (opettaja)
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Oppivat mekaanisen luku- ja kirjoitustaidon, mutta 15 viikon osapäiväisessä opetuksessa ei tietenkään vielä ehdi sen lisäksi paljon kerryttämään sanavarastoa ja oppia lauseenmuodostusta.
(opettaja)
Kurssi on kahden kuukauden mittainen, joten heikot opiskeluvalmiudet omaava ja lukutaidoton
pääsee vasta alkuun. (opettaja)

Myös fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarin osallistujat toivat esille, että aikaa ja erityisen tuen
resursseja tarvittaisiin nykyistä enemmän, jotta edes osa opiskelijoista voisi saavuttaa asetetut
tavoitteet. Heidän mielestään tavoitteet tulisi suhteuttaa opiskelijoiden lähtötasoon ja koulutuksen
kestoon. Osallistujat myös painottivat, että opiskelijoiden tilannetta tulisi tarkastella kokonaisuutena. Osa opiskelijoista on koulutuksen käynnistyessä täysin luku- ja kirjoitustaidottomia, joten
etenemistä voi lyhyessä ajassa tapahtua lähinnä vain vuorovaikutustaitojen oppimisen ja arjessa
suomen kielellä selviämisen helpottamisen osalta, ei koulutuspolulla etenemisen näkökulmasta.
Uudistuksessakin tavoiteltu koulutusmuotojen joustavuus on tärkeää.

Sekundäärisesti lukutaidottomille riittää usein yksi 100 päivän moduuli, sen jälkeen luku- ja
kirjoitustaito alkaa olla hallussa. Primäärilukutaidottomien tilanne on hankalampi. Opiskeluvalmiuksien kehittyminen ottaa oman aikansa, ja sujuvan lukutaidon hankkimiseen ei 1–2 moduulia
useinkaan riitä. Ja joskus joku ei vain opi, vaikka olisi käynyt 4 kertaa alkeismoduulin. Erityisesti
vanhemmat primäärilukutaidottomat tarvitsisivat avustajan ryhmään. (opettaja)

Opiskelijoiden tilanteen tarkasteleminen kokonaisuutena näkyi myös opettajien tunnistamassa
tarpeessa tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti. Opiskelijoille toivottiin mahdollisuutta päästä
opiskelijahuollon piiriin, mikä toteutuu jo aikuisten perusopetuksen piirissä järjestettävän lukutaitokoulutuksen osalta. Opettajien mukaan onnistuneiden oppimiskokemusten edellytyksenä
on opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi, jota tulisi pystyä nykyistä paremmin tukemaan.
Kyselyssä opettajat toivat esille myös opiskelijoiden elämän muita osa-alueita, joihin koulutukseen
osallistumisella oli ollut myönteisiä vaikutuksia. Koulutuksessa opitaan toimimaan ryhmässä
suomen kielellä, oppitunnit tuovat osallistujien päiviin sisältöä ja rytmiä sekä tärkeän yhteisön.

Opiskelijat saavuttavat peruslukutaidon ja rohkaistuvat käyttämään suomen kieltä. Erityisesti
naisopiskelijoissa on usein havaittavissa rohkaistumista, joka näkyy heidän käyttäytymisessään
ja siinä, että he alkavat ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja ehkä elämästään
yleisemminkin. Oppimista hidastaa etenkin perheellisten opiskelijoiden lukuisat ennalta sovitut
poissaolot liittyen lasten asioiden hoitamiseen. Osalla opiskelijoista on myös itsellään terveysongelmia, joista aiheutuu poissaoloja. Ne opiskelijat, jotka pystyvät osallistumaan opetukseen
säännöllisesti etenevät opinnoissaan hyvin. (opettaja)

76

Hyvin harva esim. kotiäideistä on valmis jatkamaan ammatilliseen koulutukseen U
 MAKOsta
– on ylipäänsä tärkeää, että heillekin on kuitenkin mahdollisuus oppia ja kotoutua, vaikka kokopäiväinen opiskelu tavoitteiden suunnassa on mahdotonta. Pienemmätkin tuntimäärät tai
matalammat tavoitteet ovat tärkeitä, jotta he eivät syrjäydy kaikista maahanmuuttajapalveluista
ja verkostoista. (opettaja)

Fokusryhmätilaisuuksiin osallistuneet esittivät, että opetuksen suunnittelun lähtökohtana tulisi
olla opiskelijaryhmän tuntemus. Aamu voi mennä aluksi pelkästään siihen, että opettaja yrittää
aloittaa opetusta ja muistuttaa ajoissa olemisen tärkeydestä. Taustalla vaikuttavat osallistujien
kokemusten perusteella kulttuuriset erot aikakäsityksessä sekä se, ettei kaikilla opiskelijoilla ole
kellonlukutaitoa.
Osallistujien mielestä oppilaitoksissa tulisi tunnistaa tehokkaammin myös opiskelijoiden erityisopetuksen tarpeita ja saada pysyviä erityisopettajaresursseja vastaamaan tähän. Opiskelijoilla tulisi
olla riittävästi aikaa hankkia opiskeluvalmiudet sekä ymmärtää lukemisen idea. Erityisesti huolta
herätti se, miten voidaan turvata jatkopolku niille aikuisille, jotka tarvitsevat erityisopetusta.
Fokusryhmätilaisuuksissa yhtenä keinona oppimisen edistämiseksi nousivat hyvät kokemukset
omalla kielellä kotouttamisesta. Lukutaitokoulutukselle osoitetun rahoituksen turvin oli esimerkiksi toteutettu omakielistä yhteiskuntaorientaatiota yhdessä Suomen Pakolaisapu Ry:n kanssa.
Yhteiskuntaorientaation omakielinen kurssi on kirjattu kotoutumissuunnitelmaan, jolloin se on
voitu sisällyttää lukutaitokoulutukseen (1 päivä viikossa).

Jatko-ohjaus sujuu, muttei aina ole opiskelijan osaamisen
kehittymisen näkökulmasta tarkoituksenmukaista
Vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjien mielestä opiskelijoiden ohjaus seuraavaan koulutukseen lukutaitokoulutuksen päätyttyä toimii pääsääntöisesti hyvin (kuvio 15). Tämä toteutuu
parhaiten Lapissa ja heikoiten Lounais-Suomessa. Ero näiden ääripäiden välillä on merkittävä. 14
Järjestäjistä 83 % teki opiskelun loppuvaiheen jatko-ohjaukseen liittyvää yhteistyötä TE-toimistojen, kunnan tai muiden ohjaustahojen kanssa. Kuitenkin 11 % vastaajista ilmoitti yhteistyön
puuttumisesta.

14 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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Opiskelijamme voi suorittaa tarpeidensa mukaan
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KUVIO 15. Järjestäjien arvio opetuksen ja ohjauksen toteutumisesta (N = 65–66)

Opettajien enemmistö kertoi ohjaavansa opiskelijan seuraavaan koulutukseen joko koulutuksen
päätyttyä tai sen aikana, mikäli opiskelijoilla oli siihen tarvittavat valmiudet (kuvio 16). Vastaajien
joukossa oli tuntiopettajia, joiden tehtävänkuvaan jatko-ohjaus ei sisälly sekä lukutaitokoulutuksessa vähän aikaa opettaneita. Opettajista 81 % ilmoitti tekevänsä opiskelun loppuvaiheen
jatko-ohjaukseen liittyvää yhteistyötä TE-toimistojen, kunnan tai muiden ohjaustahojen kanssa.

Paikkakuntamme on pieni, tunnemme toisemme, ohjaus toimii hyvin. Sekä joulukuussa että keväällä toukokuussa on lukutaitokurssilla loppukeskustelu, jossa on mukana TE-toimiston virkailija,
opettaja ja opiskelija. (opettaja)
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KUVIO 16. Opettajien arvio ohjauksen toteutumisesta (N = 59–60)

Koulutuksen järjestäjien avovastausten mukaan opiskelijoiden siirtymät ja eteneminen koulutuspolulla eivät kuitenkaan toteudu aina optimaalisesti opiskelijoiden näkökulmasta. Syinä vastaajat
näkivät muun muassa sen, että opiskelijan siirto seuraavaan koulutukseen voi olla liian nopea
opiskelijan kielitaidon kehittymisen näkökulmasta eli kielitaito ei välttämättä vastaa koulutuksen
seuraavassa vaiheessa edellytettäviä kielitaitovaatimuksia. Vastausten mukaan osalle opiskelijoista
jatko-opiskelupaikan saamisen edellytykset eivät täyty esimerkiksi puutteellisen tai olemattoman
peruskoulutuksen vuoksi. Seuraavan opiskelupaikan löytymisen osalta opiskelijan tilanteeseen
vaikuttaa myös paikkojen alueellinen saatavuus. Muitakin haasteita on.

Käytännössä TE-toimisto ratkaisee, milloin opiskelija siirtyy toiseen koulutukseen, ja siihen vaikuttaa erityisesti kotokoulutusten aloitusajankohta. Jos voisimme vaikuttaa enemmän, pitäisimme
jotkut opiskelijat pitempään Umako-koulutuksessa. Sillä kaikki eivät ole alkuunkaan valmiita
osaamisensa osalta siirtymään kotokoulutukseen, ja hyötyisivät enemmän Umakosta. Erityisesti
iäkkäämmät opiskelijat ja ne, joilla on hyvin vähän opiskelukokemusta omasta maasta. (järjestäjä)

Opettajat kritisoivat myös sitä, että saatavilla olevaa ohjausta määrittää enemmän rahoituslähde
kuin opiskelijoiden taitotason mukainen opetusryhmän muodostaminen. Webinaarissa esitettiinkin toivomus, että nivelvaiheen ohjauksen tulisi jatkossa tapahtua tarvelähtöisesti opiskelijan
jatkosuunnitelmat huomioon ottaen.
Koulutuksen järjestäjiltä ja opettajilta kysyttiin, miten he toimivat tilanteessa, jossa opiskelija tulisi
lukutaitokoulutuksen sijaan ohjata muuhun koulutukseen (esimerkiksi kotoutumiskoulutus tai
aikuisten perusopetus). Toimintamallit koulutuksen aikana tapahtuviin siirtymiin koulutuksesta
toiseen vaihtelivat. Kolmannes koulutuksen järjestäjistä kertoi ottavansa yhteyttä toiseen viran79

omaiseen (esimerkiksi kunnalliset toimijat), toiseen järjestäjätahoon tai hoitavansa asiaa muilla
tavoin eteenpäin verkostojaan hyödyntäen. Neljännes kertoi olevansa yhteydessä TE-toimistoon
ja keskustelevansa yhteyshenkilön kanssa. Usein toimintatapa oli yhdistelmä näistä.

UMAKO-kurssin opettaja ottaa yhteyttä ko. opiskelijan kanssa työskentelevään sosiaalityöntekijään
ja ilmaisee ajatuksensa opiskelijalle sopivasta opintopolusta sekä opiskelijalle että sosiaalityöntekijälle. Jos opiskelijan kielitaito on jo riittävän hyvä voi UMAKO-opettaja ohjata keskustelemaan
uusista vaihtoehdoista myös TE-toimiston virkailijoiden kanssa. (järjestäjä)
Lukutaitokoulutuksen aikana toimivan lukutaidon saavuttaneet opiskelijat laitetaan KOPO:n
kautta kotokoulutuksen jonoon ja he pääsevät joustavasti kesken lukutaitokoulutuksen kotokoulutukseen. (järjestäjä)

Opettajat puolestaan mainitsivat yleisimmin ottavansa yhteyttä TE-toimistoon ja tarvittaessa
sosiaalitoimeen. Myös kollegojen kanssa keskustelu oli yleinen toimintatapa.

Keskustelemme asiasta TE-toimiston virkailijan kanssa, jonka kanssa ohjautumista erilaisiin
toimenpiteisiin yleensäkin mietitään, ja joka on vastuussa koto-suunnitelmasta. (opettaja)
Olen yhteydessä TE-toimiston yhdyshenkilööni, joka vastaa ko. koulutuksesta sekä kuntani pakolaisohjaajaan. Lisäksi välitän tiedon myös koulutuksen järjestäjälle ja muille yhteistyöhenkilöille,
joille tieto on arvokas ja tarpeellinen. (opettaja)

Kyselyn mukaan opettajien rooli ohjaustilanteissa muuhun koulutukseen vaihteli. Osa opettajista
oli itse aktiivisesti yhteydessä sopiviksi katsomiinsa tahoihin ja auttoi opiskelijaa hakuprosessissa, mutta joillakin tämänkaltainen ohjaus ei kuulunut toimenkuvaan. Muutama opettaja kertoi
raportoivansa havainnoistaan esimiehelle tai opinto-ohjaajalle. Sekä järjestäjien että opettajien
raportoimat toimintatavat ja työnjaot ohjaustilanteissa olivat alueellisesti, paikallisesti ja tapauskohtaisesti muotoutuneita. Niitä määrittivät opiskelijoiden yksilöllisten tilanteiden lisäksi alueella
saatavilla olevat toimijat, oppilaitoksen koko ja siitä juontuva henkilöstörakenne, tutuiksi tulleet
toimintatavat sekä henkilösuhteet.

4.1.5 Rahoituksen toimivuus
Lukutaitokoulutuksen järjestämisen taloudelliset edellytykset on turvattu 1.1.2018 voimaan tulleilla lakiuudistuksilla, joiden perusteella valtionosuutta myönnetään koulutuksen järjestäjille sata
prosenttia sellaisen koulutuksen osalta, joka on hyväksytty kotoutumisen edistämisestä annetussa
laissa tarkoitettuun opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan. Opiskelusta ei peritä maksua yllä mainitusta sataprosenttisesti valtionosuudella rahoitetusta koulutuksesta. (Opetushallitus 2018, 8–9.)
Ennen vuotta 2018 luku- ja kirjoitustaidon opetusta oli järjestetty osana TEM:in rahoittamaa
kotoutumiskoulutusta. Pääosin opetus oli toteutettu työvoimakoulutuksena, osin myös oma80

ehtoisena koulutuksena. Arvioinnissa tarkasteltiin nykyisen rahoitusmallin toimivuutta vapaan
sivistystyön piirissä sekä rahoituksen riittävyyttä suhteessa koettuun resurssitarpeeseen.

Ennakoimattomuus ja kohderyhmän erityistarpeet haastavat rahoituksen riittävyyden
Edeltävissä luvuissa on jo viitattu lukutaitokoulutuksen resursseihin ja rahoituksen merkitykseen
sekä koulutuksen järjestäjän että opiskelijan toimeentulon näkökulmasta.
Reilu neljännes (28 %) järjestäjistä koki nykyisen rahoitusjärjestelmän melko toimivaksi; ilman
rahoitusta koulutusta ei alueella olisi lainkaan.

Valtionosuusjärjestelmä toimii mielestämme hyvin. Kohdennus maahanmuuttajakoulutukseen
tekee järjestelmästä selkeän. (järjestäjä)
Toimii hyvin ja luontevasti, kun olemme löytäneet tälle paikkakunnalle/alueelle toimivimman
tavan toteuttaa UMAKOa osana muuta tarjontaa. (järjestäjä)

Kuitenkin lähes viidenneksessä vastauksista analysoitiin kriittisin sävyin rahoituksen kääntöpuolta. Järjestäjien taholta rahoitus koettiin koulutustarpeeseen ja kohderyhmän erityislaatuun
nähden riittämättömäksi eikä se kaikilta osin mahdollistanut riittävän laadukkaan opetuksen
järjestämistä. Koulutusta ei ollut mahdollista toteuttaa kestoltaan riittävän pitkänä eikä opiskelijoille ollut mahdollista tarjota riittävästi ohjausta ja tukipalveluja. Myös tulkkauksen ja opiskelun
eriyttämisen näkökulmasta rahoitus koettiin riittämättömäksi.
Osa koulutuksen järjestäjistä oli joutunut täydentämään riittämätöntä valtionosuutta muulla
rahoituksella (ns. omarahoitus), mikä puolestaan aiheutti rahoitusvajetta muuhun vapaan sivistystyön koulutustarjontaan. Vaikka lukutaitokoulutuksen järjestämistä sinänsä ei kritisoitu, useissa
vastauksissa todettiin, ettei sen toteuttaminen saisi heikentää oppilaitoksen muuta toimintaa.

On ongelmallista, että lukutaito-opiskelijasta saatava valtionosuus on sama kuin peruskotoutujasta, koska lukutaito-opiskelijat opiskelevat pienemmissä ryhmissä ja tarvitsevat enemmän
tukipalveluita. (järjestäjä)
Sadan prosentin valtionosuudella järjestettävä maahanmuuttajakoulutus syö opiskelijaviikkoja
muun kansanopistokoulutuksen järjestämisestä. Maahanmuuttajakoulutus tarvitsisi erillisen
suoritekiintiön. (järjestäjä)

Viidennes järjestäjistä kritisoi sitä, että lukutaitokoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteena
toimivat kahden vuoden takaiset suoritteet eli esimerkiksi vuoden 2020 rahoitus määräytyi vuoden
2018 suoritteiden perusteella. Lisäksi rahoituspäätökset olivat saapuneet koulutuksen suunnittelun
ja toteutuksen näkökulmasta liian myöhään. Koulutustarpeen ennakointimekanismiin kaivattiin
selkeyttä sen sijaan, että se nykyisellään perustui liiaksi ”peräpeiliin katsomiseen”.
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Rahoituksen ennakoimattomuus on ollut tähän asti vaikeuttamassa koulutuksen suunnittelua.
Jos olisimme tienneet vuonna 2018 että sen vuoden toteuma vaikuttaa vuoden 2020 rahoitukseen, olisimme toimineet toisin. Mutta me niin kuin moni muukin oppilaitos jäi ilman umakorahoitusta vuodelle 2020. Mutta nyt kun tiedämme, että vuoden 2020 koulutuksen järjestäminen
vaikuttaa vuoden 2021 valtionosuuteen, osaamme toimia oikein. Tämä vaatii kuitenkin vuonna
2020 oppilaitoksen omaa panostusta tuohon koulutukseen, ja se asettaa erikokoiset oppilaitokset
eriarvoiseen asemaan. (järjestäjä)
Koska lukiopetuksen tarve vaihtelee jopa lukukausittain pienemmissä kunnissa, tuntimäärän arvio
etukäteen on hankalaa. Joku kiinteämpi järjestelmä olisi parempi. (järjestäjä)

Osa vastaajista piti liian tiukkana opiskelijoiden kotoutumissuunnitelman kestoon liittyvää rajausta, jonka mukaan koulutuksen järjestäjät saavat täyden valtionosuusrahoituksen vain niistä
opiskelijoista, joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että yli kolme vuotta maassa olleet rajautuvat täyden rahoituksen ulkopuolelle, ellei heidän
kotoutumissuunnitelmansa kestoa ole erillisperustein pidennetty. Opiskelijoiden erittely tällä
tavoin kotoutumisstatuksen perusteella ei tue kaikkien uudistuksella tavoiteltujen kohderyhmien
koulutukseen osallistumista:

Maaseutualueella maahanmuuttajat ovat hajallaan ja tulleet maahan eri syistä: turvapaikan
saaneet ovat yksi mutta pieni ryhmä ainakin omalla alueellamme, työperäiset pidempiaikaiset ja
kausityöntekijät toinen ryhmä, kolmas opiskelijat ja neljäs kotivanhemmat. Kun nämä maahanmuuttajat ovat kaikki hajallaan laajalla alueella, olisi tärkeää saada kaikille edes jotain koulutusta.
Hallinnolliselta kannalta UMAKO-opiskelijoiden erittely muista opiskelijoista on hankalaa ja aikaa
vievää, etenkin, kun heidän kotoutumissuunnitelmansakin ajantasaisuutta täytyy valvoa. Ainakin
omalla alueellamme on paljon myös sellaisia maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet suoraan töihin
ja jotka ovat olleet jo useita vuosia (yli kotoutumisajan) töissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä
yrittäjänä. Suomen kielen luku- ja kirjoitustaito voi useidenkin työssäolovuosien jälkeen olla hyvin
puutteellinen, mikäli henkilö on tullut esimerkiksi Irakista tai Venäjältä. Vastaavia tapauksia ovat
myös kotiäidit, jotka eivät ole ehkä edes hakeutuneet töihin ja jotka ovat voineet olla kotona hyvinkin pitkän aikaa suomalaisen aviopuolison käydessä töissä. Lukutaitokoulutuksen rajaaminen
vain vähän aikaa maassa olleisiin ei ole järkevää miltään kannalta. (järjestäjä)

Täyden valtionosuuden kohdentuminen vain kotoutumisen piirissä oleviin näkyi arvioinnin
opiskelijavalintoja koskevissa tuloksissa. Kuusitoista järjestäjää kertoi, että lukutaitokoulutukseen valitaan vain niitä henkilöitä, joiden kototutumissuunnitelmaan tämä koulutus on kirjattu.
Koulutukseen on mahdollista saada lisärahoitusta opintosetelin muodossa, mutta tästä ei ollut
aineistossa mainintoja. Muina yksittäisinä sisäänottoon vaikuttavina tekijöinä järjestäjät mainitsivat muun muassa paikkakuntalaisten, maahanmuuttajaäitien ja ylikotoaikaisten priorisoinnin
opiskelijavalinnoissa. Rahoituksella oli ollut vaikutusta myös ryhmäkokoon ja koulutuksen toteutukseen, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi.
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Kaikki opiskelijat on ollut pakko ottaa mukaan koulutukseen vaikka ryhmäkoko on opetustuntimäärään nähden ollut aivan liian suuri. Opiskelijat olisivat muutoin jääneet ilman koulutuspaikkaa. Opetuksen eriyttämistä ja opiskelusuunnitelman säännöllistä seuraamista ei ole voitu
toteuttaa. (järjestäjä)
Meille se toi heikennystä sen vuoksi, että vossit eivät riitä määrältään. Tulijoita on enemmän, mitä
voimme ottaa ja koulutuksen pituus on liian lyhyt. Ryhmästä tulee hyvin heterogeeninen. (järjestäjä)

4.1.6 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on tärkeä osa opetusta. Tästä syystä lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksessa korostetaan moniammatillisen yhteistyön ja verkostoitumisen välttämättömyyttä opiskelijan kokonaisvaltaisen tuen turvaamiseksi. Erityisesti
kotoutumisaikana suoritettavissa koulutuksissa koulutusten järjestäjän tulisi tehdä yhteistyötä
työ- ja elinkeinohallinnon, eri viranomaisten (muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut) ja muiden
tahojen kanssa jo ennen koulutuksen hakeutumista sekä sen aikana. (Opetushallitus 2018, 15–17.)
Suosituksessa koulutuksen järjestäjää muun muassa ohjeistetaan tiedottamaan tarjolla olevista
maahanmuuttajakoulutuksista ja niiden kohderyhmistä, jotta opiskelijan ohjaaminen hänelle
parhaiten soveltuvaan koulutukseen varmistuisi. Koulutuksen loppuvaiheessa puolestaan yhteistyö toisten oppilaitosten, työelämän, TE-hallinnon, sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa
korostuu, kun maahanmuuttajaopiskelija yhdessä oppilaitoksen edustajan ja yhteistyökumppanien
kanssa tekee jatkosuunnitelmiaan. (Opetushallitus 2018, 16.)
Arvioinnissa koulutuksen järjestäjiltä, opettajilta ja henkilöstön edustajilta kysyttiin, millaisena
he kokevat tällä hetkellä toteutuvan yhteistyön toimivuuden ja mitä esteitä ja toisaalta kehittämisehdotuksia heillä olisi yhteistyön parantamiseksi.

Yhteistyön vahvistuminen kaipaa kumppanuuksien
löytämistä ja toimintamallien vakiintumista
Koulutuksen järjestäjistä noin 80 % oli sitä mieltä, että yhteistyö oli toimivaa TE-toimistojen,
kuntien ja muiden vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa. Toimivaksi yhteistyön aikuisten
perusopetuksen kanssa arvioi 60 % järjestäjistä ja ammatillisen koulutuksen kanssa noin puolet
järjestäjistä. Reilu neljännes ilmoitti, ettei tee yhteistyötä aikuisten perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. (Kuvio 17.) Yleisesti yhteistyö arvioitiin toimivimmaksi Itä-Suomessa
ja vähiten toimivaksi Lounais-Suomessa. Ero näiden ääripäiden välillä on merkittävä.15

15 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 17. Järjestäjien arvio yhteistyön toimivuudesta maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta (N = 64–66)

Koulutuksen järjestäjien mukaan muita keskeisiä yhteistyötahoja edellä mainittujen lisäksi olivat
kolmas sektori (esimerkiksi SPR, paikalliset järjestöt ja yhdistykset), muut oppilaitokset ja korkeakoulut, seurakunnat ja ELY-keskukset. Vain yksi järjestäjä kertoi tekevänsä yhteistyötä paikallisten
yritysten kanssa järjestämällä opiskelijoille muun muassa harjoittelumahdollisuuksia työelämään.
Yleisimmäksi syyksi sille, ettei yhteistyö muiden toimijoiden kanssa toistaiseksi toimi, järjestäjät
arvioivat toimintamallien puuttumisen, koska lukutaitokoulutus on vasta alkanut. Yhtenä syynä
nähtiin myös kotoutumiskoulutuksen järjestäjien kilpailuttaminen määräajoin: koulutuksen
järjestäjät vaihtuvat usein, mikä vaikeuttaa toimivien yhteistyöverkostojen ja -mallien luomista.

Opiston toiminta-alueen kunnat eivät tee kotouttamissuunnitelmia, ainoastaan TE-toimistot,
siksi kuntien kanssa ei ole yhteistyötä. Opiston toiminta-alueella ei toimi maahanmuuttajien
osaamiskeskusta. Opiston toiminta-alueen kotouttamiskoulutusta järjestävät koulutusalan
yritykset(kilpailutus), jotka eivät ole kiinnostuneita yhteistyöstä. Opiston toiminta-alueella ei
järjestetä aikuisten perusopetusta. Yhteistyö oman koulutuskuntayhtymän kanssa sujuu. Alueella
toimivien muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa ei ole yhteistyötä. (järjestäjä)
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Kunnallisista toimialoista nousivat esille varhaiskasvatus ja terveydenhoito. Kolmasosa koulutuksen järjestäjistä ilmoitti järjestäneensä opiskelijoilleen lastenhoitoa yhteistyössä kunnallisen
päivähoidon tai avoimen päiväkodin kanssa. Lapissa lastenhoitoa ei ollut järjestetty lainkaan,
yleisimmin sitä oli järjestetty Itä-Suomessa. Muina lastenhoidollisina ratkaisuina mainittiin lasten
tuominen mukaan koulutukseen, toiset äidit tai palkatut hoitajat tilapäisinä lastenhoitajina sekä
lastenhoidolliset ostopalvelut.

Opettajat toivovat tiedonkulun ja yhteydenpidon
helpottumista sekä aikaa yhteistyön rakentamiselle
Myös opettajat tekivät koulutukseen liittyvää yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, mutta
yhteistyön toteutumisessa oli kyselyn perusteella suuria eroja (kuvio 18). Toimivinta yhteistyön
arvioitiin koulutuksen järjestäjien tapaan olevan TE-toimistojen kanssa, ja opettajat olivat yhteistyön sujuvuuteen myös keskimäärin tyytyväisiä. Toisaalta yhteistyössä TE-toimistojen kanssa oli
opettajien mukaan myös eniten kehitettävää: yhteistyö oppilaitoksen ja TE-toimiston välillä ei
kaikilta osin ollut löytänyt toimivaa muotoa.

Mielelläni tekisin yhteistyötä TE-toimiston kanssa opiskelijoiden ohjaukseen liittyen. Tämä on
kuitenkin osoittautunut käytännössä vaikeaksi toteuttaa. Joissakin tapauksissa TE-toimisto on
tehnyt omavaltaisia päätöksiä ja ohjannut opiskelijoita kesken lukukauden muihin koulutuksiin.
Minulle opettajana ei ole kerrottu, mihin nämä opiskelijat ovat siirtyneet. Olen saanut asian selville
vain kysymällä sitä suoraan opiskelijoilta (eli tiedustellut, missä he nykyään opiskelevat). (opettaja)

TE-toimiston merkitys yhteistyökumppanina tuli vahvasti esille myös webinaariaineistossa.
Suurin osa vastauksista kohdentui toiveeseen kehittää yhteistyötä ja viestintää TE-toimiston ja
oppilaitoksen/opettajan välillä ja rakentaa yhdessä uusia toimintamalleja. Osallistujat toivoivat
säännöllistä ja henkilökohtaista yhteydenpitoa TE-toimiston kanssa. Yhteistyö oli koettu mielekkääksi esimerkiksi HOPS:n laatimisen yhteydessä.
Kyselyssä enemmistö opettajista koki, että yhteistyö kuntien kanssa oli toimivaa (kuvio 17).
Osaamiskeskusten osalta vastauksiin vaikuttaa keskusten keskittyminen suuriin kaupunkeihin.
Opettajista kolmannes ilmoitti, ettei tee yhteistyötä kotoutumiskoulutusten kanssa, kun toisaalta
reilu puolet arvioi kyseisen yhteistyön olevan toimivaa.
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KUVIO 18. Opettajien arvio yhteistyön toimivuudesta maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta (N = 59–60)

Kolmannes opettajista oli sitä mieltä, että vähäisen yhteistyön taustalla oli vakiintuneiden toimintamallien puuttuminen, mikä nostaa kynnystä yhteistyön tekemiseen kiireisen arjen keskellä.
Seuraavaksi eniten mainintoja saivat toimijoiden maantieteellinen ja toiminnallinen hajautuneisuus, tiedonkulun ongelmat sekä resurssien riittämättömyys. Ennestään tutuilla ja työuran aikana
kertyneillä verkostoilla oli merkitystä yhteistyön tekemiselle. Vastauksista kävi ilmi, että opettajan
työtehtävät rajautuivat eri tavoin koulutuksen järjestäjästä riippuen. Vaihtelevilla käytännöillä,
kurssien pituudella ja tehtävänkuvilla oli vaikutusta myös yhteistyöhön.

Ainoat oppilaitoksen ulkopuoliset koulutusorganisaatiot, jotka ovat olleet omassa työssäni yhteistyössä, ovat olleet ammatillinen oppilaitos ja kotoutumiskoulutus, sillä minulla on toimivat
yhteistyökuviot sinne jo ennestään. Muutkin olisivat vanhoja yhteistyökumppaneita, mutta ne
eivät ole tässä työssä kuuluneet oman toimivaltani piiriin, kuten aiemmin. (opettaja)
Joskus olen yhteydessä sosiaalitoimeen. Opiskelijoiden sosiaaliohjaajien numerot saan opiskelijoilta itseltään. Niitä ei kai tietoturvasyistä johtuen ole lupa luovuttaa minulle suoraan. Kaipaisin
kuitenkin suoraa yhteydenpitoa sosiaalitoimen (kuin myös TE-toimiston) kanssa. (opettaja)
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Webinaariin osallistuneet toivoivat työnsä tueksi esimerkiksi koottua tietoa maahanmuuttajien
(jatko)kouluttautumismahdollisuuksista alueellisella tasolla. Tieto paikkakunnalla alkavista kursseista olisi heidän mukaansa erityisen tarpeellista siinä vaiheessa, kun suunnitellaan jatkopolkua
opiskelijan kanssa. Fokusryhmätilaisuuksien aineistosta puolestaan nousivat seuraavat haasteet:
▪▪ TE-toimistojen toimintatavat ovat erilaisia ja yhteyshenkilöt vaihtuvat.
▪▪ Tietojärjestelmät puuttuvat tai ne ovat osin päällekkäisiä.
▪▪ Koulutusportti- ja Testipiste-tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. Tietoja on vaikea
hyödyntää kotoutumisajan ylittäneiden osalta.
▪▪ Ammatilliseen koulutukseen ohjaaminen on osoittautunut ongelmalliseksi (opiskelija
tulisi voida ohjata ”Ammatilliseen eskariin” tai VALMAan).
▪▪ Oppilaitosten erilaiset toimintakulttuurit ja erilaiset näkökulmat voivat ehkäistä yhteistyötä.
▪▪ Tieto ei kulje, mikä ilmenee muun muassa siten, etteivät opettajat saa käyttöönsä alkukartoituksen tietoja tai kunnat eivät voi kartoittaa asukkaidensa koulutustarpeita, koska
yhteystiedot eivät ole saatavilla henkilötietosuojalain nojalla.
▪▪

Pienten paikkakuntien haasteena voi olla, että paikkakunnalta puuttuu toimijoita (esim.
erityisoppilaitokset) tai kaikkia toimijoita ei entuudestaan tunneta.

Fokusryhmätilaisuuksissa hyviksi yhteistyön käytännöiksi kerrottiin muun muassa vakiintuneet
ja säännölliset yhteistyöpalaverit esimerkiksi TE-toimistojen kanssa; verkostotapaamiset, jotka
tuovat paikalliset toimijat yhteen ja tekevät palveluita tutuiksi sekä aktiivinen tiedonvaihto ja tiedottaminen. Yhteistyötä oli parantanut myös se, että eri osapuolet ovat nimenneet yhteistyöhön
vakituiset vastuuhenkilöt. Maahanmuuttajien osaamiskeskuksissa tehtävän joustavan ja moni
ammatillisen työn koettiin edistävän ja sujuvoittavan opiskelijoiden asioiden hoitamista. Niillä
paikkakunnilla, joilla tällaista toimintaa on, sen koettiin toimivan hyvin. Innovaatioehdotuksena
esitettiin sähköisen ”Studia-messut -portaalin” luomista. Portaalissa voitaisiin esitellä opiskelijoille
koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia, mikä edistäisi opiskelijan etenemistä koulutuspolullaan
ja vastaavasti ehkäisisi ”koulutuksellisen kehän kiertämistä”.
Fokusryhmätilaisuuksien keskusteluissa osallistujat kannustivat kaikkia opistoja luomaan verkostoja aktiivisesti ja tarveperusteisesti uusiin suuntiin, koska ”kaikki ollaan yhtä epävarmoja,
kellään ei ole selkeitä ratkaisuja, mutta yhdessä voimme niitä löytää.” Eräs kansalaisopisto oli
muun muassa sopinut yhteistyöstä ja työnjaosta paikallisen ammatillisen erityisoppilaitoksen ja
kuntoutuspalvelujen tuottajan kanssa. Sekä webinaarissa että opettajakyselyssä näkyi yhteistyön
avautuminen työllistymistä tukevien hankkeiden ja moniammatillisen tiimityön suuntaan.

Siirto koto-modulille tai muihin koulutuksiin on nopeaa ja joustavaa. Erityisen tärkeää on myös
huomioida opiskelijan osaaminen ja halu työelämään- tässä apunamme on TYÖTAITO-hanke,
jonka tehtävän on auttaa siinä. Hyvät verkostot ja suhteet mm. ammatillisiin oppilaitoksiin ovat
tärkeitä. Tiloissamme kokoontuvat ns. KOTOUTTAMO-toimijat eli TE-toimiston maahanmuuttajavirkailijan lisäksi kunnan sosiaalitoimi, KELA ja monet muut palveluitaan maahanmuuttajille
tuottavat tahot. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa asioita. (opettaja)
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Useissa oppilaitoksissa tehdäänkin monitahoista yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa ja
uutta kokeillen. Noin kolmannes opettajista kuvaili kyselyssä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa tekemäänsä yhteistyötä ja noin viidesosa tutustutti opiskelijoita kirjasto- ja kulttuuripalveluihin. Koulutuksiin oli usein sisällytetty myös tutustumista erilaisiin viranomaistahoihin sekä
paikallisten yritysten toimintaan.

4.1.7 Maahanmuuttajien koulutuksen ja koulutuspolkujen
toteutuminen kokonaisuutena
Yhtenä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettavan luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen
tavoitteena oli luoda koulutusmalli, joka hyödyntää vapaan sivistystyön oppilaitosten joustavuutta
ja monimuotoisuutta sekä eri oppilaitosmuotojen ominaispiirteitä.
Kokonaisuutta tarkasteltaessa lähes 90 % koulutuksen järjestäjistä ja opettajista arvioi lukutaitokoulutuksen oppilaitoksessa toteutuneen keskimäärin hyvin (taulukko 22). Opettajista tyytymättömiä oli noin 10 %. Tyytyväisimpiä toteutumiseen oltiin Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa
ja tyytymättömimpiä Itä-Suomessa ja Lapissa. Erot näiden ääripäiden välillä ovat merkittäviä.16

TAULUKKO 22. Järjestäjien ja opettajien näkemys siitä, toteutuuko lukutaitokoulutuksen järjestäminen oppilaitoksessa keskimäärin hyvin
Asteikko
Täysin eri mieltä
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Opettajat

%

n

%

n

1,5

1

9,7

6

Jokseenkin eri mieltä

7,5

5

1,6

1

Jokseenkin samaa mieltä

31,3

21

48,4

30

Täysin samaa mieltä

58,2

39

40,3

25
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1,5

1

0,0

0

100,0

67

100,0

62

Järjestäjät ja opettajat arvioivat myös maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden uudistusten tavoitteiden saavuttamista omassa oppilaitoksessaan (kuviot 19 ja 20).
Valtaosan mielestä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolut ovat yksilöllisiä
ja niissä otetaan huomioon opiskelijan osaamisen lähtötaso. Tosin opettajista 16 %:n mielestä
osaamisen lähtötaso tulisi huomioida nykyistä paremmin. Opiskelijoiden mahdollisuus opiskella
omien koulutustarpeidensa mukaisesti toteutui niin ikään molempien vastaajaryhmien mielestä
pääosin hyvin. Kuitenkin noin viidennes opettajista mielsi tässä olevan kehitettävää ja näkemys
vahvistui avovastauksissa.

16 Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.
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Erityisesti koulutuksen järjestäjät olivat tyytyväisiä vapaan sivistystyön lainsäädäntöön ja kokivat
sen tukevan maahanmuuttajien koulutuspolkuja. Myönteiseksi koettiin myös rahoituksen toimivuus (61 %). Opettajista neljännes koki, ettei osaa vastata lainsäädäntöä tai rahoitusta koskevaan
kysymykseen, mikä viittaa siihen, ettei näitä osa-alueita tunneta kovin hyvin opettajien keskuudessa. Sekä järjestäjät että opettajat arvioivat, että lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus
(Opetushallitus 2018) on tukenut opiskelijoiden koulutuspolkuja hyvin.
Järjestäjien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden uudistusten
tavoitteiden saavuttamisesta oli myönteisin Lounais-Suomessa ja kielteisin Pohjois-Suomessa.
Erot näiden ääripäiden välillä olivat kuitenkin pieniä.17
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KUVIO 19. Järjestäjien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden
uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta (N = 64–66)

17 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 20. Opettajien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden
uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta (N = 59–60)

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät vahvuudet
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kuvailemaan lukutaitokoulutuksen järjestämiseen
liittyviä vahvuuksiaan. Vastaukset on jaoteltu mainintojen mukaan neljään pääluokkaan. Seuraavassa vahvuudet esitetään mainintojen mukaan suuruusjärjestyksessä.

Järjestäjät
Keskeisimmäksi vahvuudeksi järjestäjät nostivat koulutuksen toteutustapoihin liittyvät seikat ja
oppilaitoksen muun koulutustarjonnan monipuolisen hyödyntämisen. Erityisinä vahvuuksina
korostuivat joustavuus ja toiminnalliset menetelmät opetuksen toteutuksessa. Tarvittaessa käytössä oli myös järjestäjän muita resursseja, kuten monialaisten oppilaitosten laaja kurssivalikoima
(esimerkiksi kädentaito, kuvataide, ilmaisutaito, tietotekniikka). Vahvuuksiksi nostettiin myös
opetuksen eriyttämisen mahdollisuudet, opiskelijan saatavilla oleva henkilökohtainen ohjaus ja tuki
sekä opetusta tukeva kontaktipinta oppilaitoksen muihin opiskelijoihin tai paikallisväestöön. Myös
joustavien koulutuspolkujen rakentamisen mahdollisuus oppilaitoksen sisällä mainittiin vahvuudeksi.
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Toiseksi vahvuuksien kokonaisuudeksi nousi osaava henkilöstö. Pätevät, pitkän kokemuksen
omaavat opettajat (erityisesti S2) luovat perustan lukutaitokoulutukselle. Myös monikulttuurinen
työyhteisö eri kulttuuritaustoista tulevine opettajineen sekä eri koulutusmuotojen (aikuisten perusopetus ja ammatillinen koulutus) opettajien kanssa tehtävä yhteistyö mainittiin asioina, jotka
tukevat opiskelijoiden etenemistä koulutuspoluillaan. Opetushenkilöstön rinnalla oppilaitoksen
muun käytössä olevan henkilöstön olemassaolo nousi vahvuutena esille. Joissakin vastauksissa
mainittiin vahvuutena kansalaisopistojen joustava henkilöstörakenne tuntiopettajaresursseineen.
Kolmantena vahvuutena ovat organisatoriset seikat, joista esimerkkejä ovat oppilaitoksen suuruus,
pienuus, sijainti, tilat ja laitteet, ilmapiiri, profiili ja pitkä kokemus koulutuksen järjestäjänä. Suurten
oppilaitosten etuina tuotiin esille esimerkiksi toimivat tilaratkaisut sekä laaja kurssivalikoima, jota
voidaan hyödyntää myös lukutaitokoulutuksen toteutuksessa. Pienten oppilaitosten vahvuuksina
puolestaan mainittiin muun muassa turvallinen ja kotoisa ilmapiiri, mahdollisuudet yksilölliseen ohjaukseen ja se, että opiskelijoiden on helppo tutustua myös oman ryhmänsä ulkopuolella opiskeleviin.
Neljänneksi vahvuudeksi nousi yhteistyö, josta esimerkkeinä ovat yhteistyöorganisaatioiden ja –verkostojen sekä paikallisen yhteistyön hyödyntäminen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Muina vähemmän mainintoja saaneina vahvuuksina aineistosta nousivat muun muassa koulutuksen järjestäjän kyky reagoida nopeasti uusiin koulutustarpeisiin, opiskelijoille tarjolla oleva
työllistymisen tuki, lastenhoitojärjestelyt koulutuksen aikana ja kontaktit paikallisväestöön.

Opettajat
Opettajien vastauksissa eniten kiitosta saivat oman oppilaitoksen kyky reagoida muutoksiin sekä
joustavat opetuksen toteuttamisen tavat. Opettajat kokivat, että vapaan sivistystyön toimijat
sopivat lukutaitokoulutuksen toteuttajiksi hyvin erityislaatuisuutensa, joustavuutensa ja ketteryytensä vuoksi. Kokemus joustavuudesta ja ketteryydestä ilmeni vahvuutena sekä pienten että
suurempien oppilaitosten vastauksissa. Pienissä oppilaitoksissa koettiin kyettävän kohtaamaan
oppilaat henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti ja räätälöimään heille erilaisia ratkaisuja. Suurissa oppilaitoksissa runsas opetus- ja koulutustarjonta puolestaan tarjosi joustavuutta opiskelijan
koulutuspolkuun.
Toiseksi vahvuudeksi nousi osaava ja sitoutunut henkilöstö. Opettajat kehuivat kollegojaan pääosin ammattitaitoisiksi ja sitoutuneiksi ja olivat tyytyväisiä työyhteisön ilmapiiriin ja ”yhdessä
tekemisen meininkiin”.
Kuin johdannaisena edellisestä kolmanneksi eniten mainintoja saivat toimivat yhteistyömuodot
oppilaitoksen sisällä. Yhteinen suunnittelu ja tekeminen laajenivat useissa vastauksissa perinteisiä
opetustilanteita laajemmalle, mikä puolestaan nosti neljänneksi suurimmaksi vahvuusteemaksi
monialaisuuden ja monipuolisuuden. Niissä oppilaitoksissa, joissa oli totuttu tekemään yhteistyötä eri koulutusten välillä, tehtiin sitä usein enemmän myös muiden toimijoiden kanssa, mikä
näkyi verkostoitumisena.
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Koulutuksen järjestämiseen liittyvät haasteet
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kuvailemaan, mitä haasteita lukutaitokoulutuksen
järjestämisessä oli ilmennyt. Vastaukset on jaoteltu 3–4 pääluokkaan. Seuraavassa koulutukseen
liittyvät haasteet esitetään mainintojen mukaan suuruusjärjestyksessä.

Järjestäjät
Koulutuksen järjestäjien mukaan suurimmat haasteet liittyivät lukutaitokoulutuksen suunnitteluun ja opiskelijaryhmien heterogeenisyyteen. Yhtäältä vastaajat kuvasivat, että ongelmia
on aiheuttanut se, että toiminnan ennakoimattomuudesta johtuen resurssit ja koulutustarve
eivät välttämättä kohtaa. Opiskelijamäärät vaihtelevat vuosittain, mikä vaikeuttaa toiminnan
pitkäjänteistä suunnittelua. Toisaalta koulutusten käynnistyttyä opiskelijaryhmien sisäinen heterogeenisyys on aiheuttanut haasteita opetuksen suunnittelulle ja toteutukselle. Usein samassa
ryhmässä on lähtötasoltaan, osaamiseltaan ja motivaatioltaan hyvin erilaisia opiskelijoita, mikä
edellyttäisi lisäresursseja opetuksen eriyttämiseen, henkilökohtaistamiseen ja ohjaukseen. Osalta
opiskelijoista puuttuvat kokonaan oppimaan oppimisen taidot.
Toisena haasteena näyttäytyivät koulutuksen rahoituksen riittämättömyydestä aiheutuvat seikat
sekä toiminnan jatkuvuuden vaikea ennakoitavuus. Rahoitus on määräytynyt aiempien vuosien
toteuman mukaan, mikä koulutuksen järjestäjien mukaan on vaikeuttanut toiminnan pitkäjänteistä
kokonaissuunnittelua. Vastausten mukaan resurssihaasteet heijastuivat myös opintojen opetusja ohjaustuntimäärään sekä koulutuksen muihin tukimuotoihin suhteessa koulutustarpeeseen.
Ongelmaksi oli muodostunut myös rahoituksen riittämättömyys kokovuotisen lukutaitokoulutuksen järjestämiseksi. Epätietoisuus lukutaitokoulutuksen jatkuvuudesta ei ole kannustanut
kaikkia koulutuksen järjestäjiä panostamaan tämän koulutusmuodon jatkokehittelyyn.
Kolmantena haasteena näyttäytyi osaavan opetushenkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen sekä
opiskelijoiden ohjaukseen ja tulkkaukseen liittyvät vaikeudet.
Muina vähemmän mainintoja saaneina haasteina aineistosta nousivat muun muassa tilaongelmat
sekä yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa koulutukseen liittyvissä asioissa.

Opettajat
Opettajien esittämien haasteiden osalta eniten mainintoja saivat rahoituksen ja resurssien puute.
Rahoituskysymysten lisäksi vastauksissa näkyi resurssitarpeen heijastuminen erityisesti henkilöstökysymyksiin, työtehtävien epätasaiseen jakaantumiseen ja opetuksen toteuttamiseen. Myös
epävarmuus koulutuksen jatkuvuudesta loi opettajien arkeen omia haasteitaan.
Opettajan työhön koettiin kuuluvan myös osa-alueita (esimerkiksi toiminnallisuuden edistäminen, tutustumiskäynnit, yhteydenpito eri tahoihin), joita ei nykyisellään tunnisteta työajan
resurssoinnissa tai palkkauksessa.
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Resurssihaasteet heijastuvat myös henkilöstörakenteeseen ja tuntiopettajuuteen. Lisäksi työtehtävien sisällöissä on joidenkin opettajien mukaan epäoikeudenmukaisia eroavaisuuksia.
Opettajat viittasivat avovastauksissaan toiseksi ja kolmanneksi eniten heterogeenisten opetusryhmien sekä opiskelijoiden suuriin tasoeroihin sekä näistä juontuviin haasteisiin vastata opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.
Vastausten perusteella saa kuvan, että opettajat huolehtivat vaihtelevissa määrin opiskelijoiden
muista kuin opiskeluun liittyvistä asioista. Opettajan tehtävänkuvan rajautumisessa oli vastausten
perusteella suurta vaihtelua.
Neljänneksi eniten mainintoja saivat ennakoimattomuudesta ja epävarmuudesta aiheutuvat haasteet koulutuksen järjestämisessä. Tämä liitettiin sekä taloudellisiin että rakenteellisiin tekijöihin,
mutta myös vaihtelevaan opiskelijatilanteeseen paikkakunnalla. Ihmisten liikkuvuutta on vaikea
ennustaa, jolloin takautuvasti tulevalla rahoituksella on haasteellista vastata oppilaitoksesta riippumattomiin muutoksiin.

4.2 Johtopäätökset ja suositukset
Lukutaitokoulutus kokonaisuutena – yhteenveto
Ottaen huomioon uudistusten lyhyen voimassaoloajan lukutaitokoulutuksen järjestäminen toimii
vapaan sivistystyön piirissä hyvin. Vapaan sivistystyön koulutustehtävä, muu koulutustarjonta ja
toimintatavat edesauttavat koulutusmuodon toteuttamista. Lukutaitokoulutuksen järjestäminen
edellyttää muun muassa kykyä reagoida nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja räätälöidä
opetusta kohderyhmälähtöisesti.
Oppilaitokset ovat kyenneet hyödyntämään omia organisatorisia vahvuuksiaan – niin pienuuden
kuin suuruudenkin etuja – yksilöllisten ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaitoksissa
kyetään jo nyt jossakin määrin vastaamaan opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tukemaan joustavasti yksilöllisten koulutuspolkujen muotoutumista. Myös vapaan sivistystyön lainsäädännön
ja Opetushallituksen opetussuunnitelmasuosituksen koetaan tukevan koulutuspolkuja, joskin
opettajat pitivät koulutukselle esitettyjä tavoitteita joidenkin opiskelijoiden osalta epärealistisina,
erityisesti suhteessa käytössä olevaan aikaan ja tukiresursseihin.
Osaava, sitoutunut ja yhteistyökykyinen henkilöstö on koulutuksen laadukkaan toteuttamisen
kantava voima. Henkilöstön osaaminen on karttunut myös täydennyskoulutuksen myötä, joskin mahdollisuus ja motivaatio osallistua siihen vaihtelevat. Osaamisen päivittämistä kaivataan
muun muassa arviointiin ja opetusmenetelmiin liittyen. Vaikka uusi koulutusmuoto on tuonut
opettajille tarpeita oman osaamisensa päivittämisen, ratkaisuja haetaan myös yhteistyöllä niin
oppilaitosten sisällä kuin muiden toimijoiden kanssa.
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Yhteistyömuotojen kansallinen vakiinnuttaminen ja eri toimijoiden keskinäinen roolitus vaativat
vielä kehittämistoimia erityisesti koulutuksen aloitus- ja päättövaiheessa, mutta sekä koulutuksen
järjestäjät että henkilöstö tunnistavat verkostoitumisen ja yhteistyön hyödyt jo nyt. Uudet tilanteet aktivoivat hakemaan ratkaisuja ja vertaistukea toisilta. Verkostoituminen tukee entisestään
myös opettajien vahvuutena pitämää monialaisen ja monipuolisen koulutuksen järjestämistä.
Opetusryhmien heterogeenisuus ja koulutusten toteutumisen osittainen ennakoimattomuus
ovat haaste koulutuksen tarvelähtöiselle toteuttamiselle ja johdonmukaiselle kehittämiselle.
Koulutukselle ei ole vakiintunutta selkeää kohderyhmää, vaan eri alueilla sovelletaan erilaisia
tulkintoja koulutukseen ohjausperiaatteista. Lisäksi nykyisen rahoituksen ei koeta olevan riittävä
niiden opiskelijoiden tarpeisiin vastaamiseksi, joilla ei ole lainkaan koulutustaustaa tai oppimaan
oppimisen taitoja.
Koulutuksen saatavuuden osalta kaikkia uudistuksen tavoitteissa mainittuja ryhmiä (työssä käyvät, joustavia osaamisen täydennysmahdollisuuksia tarvitsevat ja pitkään kotona olleet) ei ole
vielä tavoitettu. Saatavuutta heikentää myös kotoutumisajan ylittäneiden jääminen tällä hetkellä
täyden valtionosuusrahoituksen ulkopuolelle. Koulutukseen ohjautumisen arvioitiin toteutuneen
parhaiten Itä-Suomessa ja heikoiten Lounais-Suomessa. Ero näiden ääripäiden välillä oli suuri,
joskaan ei tilastollisesti merkitsevä.18
Rahoituksen lyhytjänteisyys heijastuu osaavan opetushenkilöstön rekrytointiin ja myös täydennyskoulutukseen osallistumiseen. Lukutaitokoulutusta toteuttaviin tiimeihin toivotaan lisää
esimerkiksi päteviä erityisopettajia sekä opinto-ohjaus- ja opiskelijahuoltoresursseja, mutta
pitkäaikaisten työsuhteiden tarjoaminen on erityisesti pienille järjestäjille haasteellista. Henkilöstörakenne vaihtelee opistojen profiloitumisen ja koulutuksen järjestämisvolyymin mukaisesti.
Tämän arvioinnin tulosten valossa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen järjestämisessä on
jonkin verran eroja AVI-alueiden välillä19. Erot eivät kuitenkaan ole systemaattisia. Sekä erojen
koko että se, millä AVI-alueella asiat toteutuvat parhaiten ja millä heikoiten, vaihtelevat tarkasteltavan teeman mukaan.

18 Tämä tarkastelu otettiin mukaan johtopäätöslukuun alaluvusta 4.1.1, koska kyseinen koulutuksen järjestäjien kyselystä
nostettu teema on ainoa, jossa ero AVI-alueiden ääripäiden välillä on suuri.
19 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Seuraavassa esitetään teemakohtaiset johtopäätökset suosituksineen.

1.

Koulutuksen saatavuus mielletään hyväksi, mutta koulutuksen kohderyhmä, ohjaukseen liittyvät käytännöt ja järjestämisen vastuut ovat vakiintumattomia

Johtopäätökset
Lukutaitokoulutuksen järjestämiselle on hyvät edellytykset, sillä opiskelijapaikkoja on tarjolla
riittävästi suhteessa kysyntään, ja kohderyhmiä on tavoitettu pääosin hyvin. Epäselvää kuitenkin
on, palveleeko uusi koulutusrakenne riittävällä tavalla esimerkiksi entisiä työvoimapoliittisten
koulutusten käyttäjäryhmiä. Uudistuksen tavoitteisiin peilaten koulutuksen saatavuudessa on
vielä haasteita työssäkäyvien ja kotona pitkään olleiden osalta. Kotivanhempien osallistumisen
haasteena on lastenhoidon järjestäminen.
Viranomaisyhteistyön ja koulutuspolun toimivuuden haasteena on se, etteivät lukutaitokoulutuksen kohderyhmä ja koulutuksen tarkoitus ole kaikilta osin selviä, mikä näkyy muun muassa
TE-toimistojen ja muiden ohjaavien tahojen vaihtelevina koulutukseen ohjausperiaatteina. Laki
tai rahoitus eivät virallisesti rajoita koulutuksen kohderyhmää tai sisältöä, mikä mahdollistaakin alueelliset ja järjestäjäkohtaiset tulkinnat siitä, keitä koulutukseen ohjataan. Kirkastamista
kaipaa erityisesti koulutuksen rooli suhteessa aikuisten perusopetuksen lukutaitokoulutukseen
ja kotoutumiskoulutukseen.
Vaikka opiskelijoiden koetaan olevan osaamisensa ja tavoitteidensa mukaisessa koulutuksessa,
kohderyhmän täsmentymättömyys selittänee osaltaan heterogeenisia opetusryhmiä. On monessa
suhteessa haastavaa, että samassa opetusryhmässä on nuoria, nopeasti eteneviä opiskelijoita sekä
iäkkäämpiä, alkavan lukutaidon20 omaavia henkilöitä, joille opiskeleminen on täysin uusi kokemus.
Tämä luo arjessa tarvetta opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän lisäämiselle.

Suositukset
Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että vapaan sivistystyön järjestämän lukutaitokoulutuksen kohderyhmää ja toteutusvastuita kirkastetaan erityisesti suhteessa aikuisten perusopetuksen lukutaitokoulutukseen sekä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen.
Arviointiryhmä ehdottaa, että selkeyttämisen tueksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja
elinkeinoministeriö laativat yhteistyössä ja koulutuksen järjestäjiä kuullen nykyistä tarkemman
opiskelijaprofiloinnin koulutuksen kohderyhmästä. Linjausten pohjalta koulutukseen ohjaavien
tahojen ja koulutuksen järjestäjien on mahdollista selkeyttää ohjausprosessejaan ja vahvistaa eri
toimijoiden ohjausosaamista ja yhteistyötä paikalliset erityispiirteet ja koulutusten saatavuus
huomioiden.
20 Oppija, jolla on alkava lukutaito, on yleensä kotoisin maasta, jonka kulttuurissa kirjoitetulla kielellä on sijansa. Hänellä
ei kuitenkaan ole ollut erilaisista syistä mahdollisuutta opiskeluun kotimaassaan tai muualla lukutaidon saavuttamiseksi.
(Opetushallitus 2018, 12.)
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Koulutuksesta tiedottamista tulee vahvistaa laajemminkin oikean kohderyhmän tavoittamiseksi
ja koulutukseen ohjaamiseksi. Tiedottamisessa tulee ottaa huomioon kohderyhmälähtöinen
viestintä ja hyödyntää monipuolisesti eri kanavia (ml. neuvolat ja järjestöt). Kohderyhmään kuuluville on tärkeää jakaa tietoa myös koulutukseen osallistumista helpottavista muista palveluista,
kuten varhaiskasvatuksesta. Lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen tukisi sekä lapsen että
vanhemman kotoutumista ja mahdollistaisi vanhemmalle tavoitteellisen opiskelun.

2.

Henkilökohtaistaminen huomioidaan hyvin koulutuksen aikana, mutta osaamisen
tunnistamista ja sujuvaa tiedonkulkua tulee edistää

Johtopäätökset
Opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen toteutuu enemmistössä oppilaitoksia opiskelijan
tavoitteellista oppimista tukevalla tavalla. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka yleensä perustuu oppilaitoksessa suoritettuun osaamisen tason arviointiin ja jota
pyritään päivittämään koulutuksen aikana. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osana
HOPS-prosessia vaatii kuitenkin vielä käytäntöjen vahvistamista ja vakiinnuttamista.
Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulutuksen alussa hankaloittaa se, ettei tieto kotoutumissuunnitelman yhteydessä tehtävästä alkukartoituksesta välity oppilaitoksiin. Oppilaitoksissa
suoritettavaa opiskelijan lähtötason arviointia vaikeuttaa puolestaan valtakunnallisten osaamisen
arvioinnin testausmateriaalien, arviointikriteereiden ja arvioinnin muiden työkalujen puuttuminen.
Myös opiskelijoiden oppimistuloksia ja osaamisen tasoa koulutuksen loppuvaiheessa on vaikea
arvioida, koska tavoitteita ei ole määritelty kriteeriperusteisesti. Opiskelijoiden ohjaus seuraavaan
koulutukseen toimii kuitenkin järjestäjien mukaan pääsääntöisesti hyvin, useimmiten yhteistyössä
TE-toimiston tai muun ohjaavan tahon kanssa.
Jatko-opintopolkujen löytäminen erityisesti alkavan lukutaidon omaaville ja oppimisvaikeuksista
kärsiville on osoittautunut haasteelliseksi. Myöskään opetussuunnitelmasuosituksissa lukutaitokoulutukselle asetetut osaamisen kehittymisen ja etenemisen tavoitteet eivät ole kaikkien
koulutukseen osallistuvien näkökulmasta realistisia.

Suositukset
On tärkeää, että tieto alkukartoituksessa havaittujen opiskelijan tarpeiden ja kotoutumissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä tulevat oppilaitoksen tietoon. Arviointiryhmä esittää, että tiedonkulkua ohjaavan tahon ja oppilaitoksen välillä tiivistetään erityisesti
opintojen alkuvaiheessa ja jatko-opintomahdollisuuksia suunniteltaessa. Lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöstön arviointiosaamista tulee tukea koulutuksella. Tiedonkulun sujuvuutta edistäisi
myös oppilaitosyhteistyön kuvaaminen TE-toimiston tai kunnan laatimaan ohjaussuunnitelmaan.
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Osaamisen tunnistamisen menetelmiä ja arviointikriteerejä tulee yhdenmukaistaa kansallisesti.
Arviointiryhmä suosittelee, että Opetushallitus laatii yhtenäisen mallin ja materiaalit oppilaitoksissa
suoritettavaan lähtötason arviointiin sekä opetushenkilöstön kouluttamiseen sen tekemiseksi.
Hyvien käytäntöjen levittämistä olisi mahdollista tukea esimerkiksi digitaalisen alustan avulla.
Koulutuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
koskevat tiedot tulevat kirjatuiksi ja välitetyiksi eteenpäin osana opiskelijan jatkosuunnitelmaa.
Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää lähivuosina, millaista
osaamista vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus tuottaa erityisesti kielitaidon osalta.

3.

Opetuksen järjestämisen haasteena on kotoutumissuunnitelman ulkopuolella olevien
osallistuminen sekä lukutaitokoulutuksen kohderyhmän erityistarpeisiin vastaaminen
nykyisen rahoituksen puitteissa

Johtopäätökset
Uudistuksen myötä käyttöönotettu valtionosuusjärjestelmä tukee lukutaitokoulutuksen järjestämistä vapaan sivistystyön piirissä, mutta se ei takaa järjestäjille riittäviä resursseja vastata
kohderyhmän tarpeisiin. Vaikka opetus edellyttää pienempiä ryhmäkokoja ja runsaasti tukiresursseja, opiskelijoista saatava valtionosuus on samansuuruinen kuin muista opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista. Tällä hetkellä osa oppilaitoksista paikkaa vajetta
rahoittamalla toimintaa itse, mutta tämä ei ole kaikille järjestäjille mahdollista. Arviointitulokset
antavat viitteitä myös siitä, ettei kaikkia lisärahoitusmuotoja tunneta tai osata hyödyntää.
Ennakoimattomuuden haaste on leimallista koulutusmuodolle, joka on sidoksissa alueelle muuttavien ja alueelta lähtevien maahanmuuttajien määrään. Vuosittain ja takautuvasti myönnettävä
rahoitus tuottaa haasteita pitkäjänteiseen koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Koulutusta
toteutetaan kestoltaan ja opetusmuodoiltaan vaihtelevina kokonaisuuksina, mikä toisaalta tukee
uudistuksen tavoitteita palvella erilaisia kohderyhmiä, mutta toisaalta haastaa järjestelmän kyvyn
taata opiskelijoille tasavertaiset mahdollisuudet saada tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaista koulutusta kaikkialla Suomessa, oppilaitoksen koosta ja paikallisista tekijöistä riippumatta.
Koulutukseen osallistuminen ei tällä hetkellä toteudu opiskelijan näkökulmasta tarveperusteisesti,
vaan mahdollisuutta määrittää Suomessa vietetty aika. Puolet koulutuksen järjestäjistä ilmoitti
ottavansa koulutukseen ainoastaan henkilöitä, joiden kotoutumissuunnitelmaan koulutus sisältyy.
Näin ollen osa uudistuksen kohderyhmään kuuluvista jää joillakin alueilla koulutuksen ulkopuolelle, vaikka he koulutustarpeidensa osalta kuuluvatkin kohderyhmään.
Suurin osa opiskelijoista saavuttaa riittävän suomen kielen tason selviytyäkseen arjessa tai jatkaakseen kotoutumiskoulutuksessa, mutta aikuisten perusopetuksessa vaadittavat edellytykset
täyttyvät harvoin. Nopeat siirtymät jatkokoulutuksiin, joita tehdään muin kuin osaamisperusteisin
syin, voivat aiheuttaa koulutuspolkuun sahausliikettä, mikä on ei-toivottu tila niin opiskelijan
kuin koulutus- ja työllistymispolun sujuvuudenkin kannalta.
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Suositukset
Rahoitusta tulee osoittaa myös muiden kuin kotoutumissuunnitelman omaavien lukutaitokoulutukseen, jotta esimerkiksi työssä käyvät ja pitkään maassa oleskelleet saadaan koulutuksen piiriin.
Lisäksi koulutuksen järjestäjien tietoisuutta esimerkiksi opintosetelistä ja muista lisärahoituksen
muodoista tulee lisätä, jotta näitä osataan hyödyntää nykyistä paremmin.
Lukutaitokoulutuksen rahoituksen tulisi sallia eri tavoin etenevien opiskelijaryhmien muodostaminen erityisesti hitaammin etenevät opiskelijat huomioiden. Rahoituksen tulisi mahdollistaa
nykyistä pidempi opiskeluaika ja riittävä opiskelun tuki sitä tarvitseville.
Opiskelijahuollon järjestäminen osana vapaata sivistystyötä varmistaisi, että opintojen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä voitaisiin käsitellä opiskelijahuoltoryhmässä moniammatillisesti ja
opiskelijoiden kokonaistilanne huomioiden. Mahdollisuutta tähän tulisi selvittää.

4.

Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön tueksi kaivataan moniammatillista osaamista

Johtopäätökset
Nykyisellä henkilöstömäärällä ja osaamisella pystytään vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin
suhteellisen hyvin, mutta opettajat toivovat kohderyhmän erityislaatuisuuden huomioimista
sekä henkilöstörakenteessa että alan täydennyskoulutuksessa. Opetushenkilöstön osaaminen
on riittävää, mutta joidenkin opiskelijoiden kokonaistilanteen vuoksi opintojen tueksi tarvitaan
myös muita ammattilaisia, kuten erityisopettajia ja opiskeluhuoltohenkilöstöä.
Noin puolet kyselyyn vastanneista opettajista oli saanut täydennyskoulutusta lukutaitokoulutuksessa opettamiseen. Tuntiopettajuus vaikuttaa opettajien täydennyskoulutushalukkuuteen
ja osallistumismahdollisuuksiin. Oman osaamisen ja lukutaitokoulutuksen johdonmukaisen
kehittämisen kannalta pitkäkestoiset työsuhteet mielletään tärkeiksi.
Vertaistuki, tiimityöskentely, hyvä yhteishenki ja yhteiset koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet
tukevat opettajien jaksamista työssään. Opettajien työnkuva ja vastuu vaihtelevat suuresti riippuen
oppilaitoksen koosta ja sijainnista sekä työsuhteen laadusta.

Suositukset
Arviointiryhmä kannustaa koulutuksen järjestäjiä huomioimaan moniammatillisen osaamisen
tarpeet rekrytoinneissa. Myös täydennyskoulutukselle on osoitettava resurssit ja kaikkien opettajien mahdollisuudet osallistua koulutuksiin on turvattava.
Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja sen työsuhteiden vakiinnuttaminen mahdollistaisivat opettajien ja muun henkilöstön nykyistä pitkäjänteisemmän sitoutumisen työhönsä ja
mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamistaan tavoitteellisesti. Jotta syntyy riittävää arviointi
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osaamista ja lukutaito-opetuksen edellyttämiä pedagogisia taitoja, opettajan työssä tulee olla
riittävää jatkuvuutta ja aikaa toiminnan kehittämiselle. Sitä edellyttää myös verkostoituminen
ja muu tarvittava yhteistyö.

5.

Mielekkäiden koulutuspolkujen rakentuminen vaatii panostusta yhteistyön määrään
ja laatuun

Johtopäätökset
Koulutuksen järjestäjät tekevät aktiivisesti yhteistyötä erityisesti TE-toimistojen kanssa, ja yhteistyö mielletään pääosin toimivaksi. Kansallisesti tarkastellen yhteistyön toteutumisessa on
kuitenkin suurta vaihtelua. Joissakin oppilaitoksissa on verkostoiduttu monipuolisesti muiden
koulutusten, kunnallisten toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa, mutta toisaalta joissakin
oppilaitoksissa vakiintuneita yhteistyömalleja ei ole lainkaan. Asiaan vaikuttavat muun muassa
maahanmuuttajien kotouttamisen osaamiskeskusten keskittyminen suuriin kaupunkeihin ja paikallisten toimijoiden saatavuus. Lisäksi kilpailutettujen kotoutumiskoulutusten toimijat vaihtuvat
usein, mikä ei edistä yhteistyömallien vakiintumista.
Nykyisen tietosuojalainsäädännön koetaan tuottavan haasteita tiedonvaihdolle ja luontevalle
yhteydenpidolle opiskelijan koulutuspolun kannalta oleellisten tietojen jakamiseksi. Sen sijaan
henkilökohtaiset kontaktit ja tiimikäytännöt, joissa opiskelijatapaamisiin osallistuu esimerkiksi
TE-toimiston ja oppilaitoksen edustus, koetaan toimiviksi.
Kokonaisuutena yhteistyökenttä näyttäytyy vaihtelevana ja koordinoimattomana. Toiminta on
osin yksittäisten toimijoiden ja opettajien aktiivisuudesta kiinni. Kuitenkin oppilaitoksissa koetaan yhteistyön muiden koulutusten ja hankkeiden kanssa tuovan lisäarvoa opiskelijoille sekä
opintojen aikana (esimerkiksi työelämäyhteistyö) että koulutuksen nivelvaiheissa.

Suositukset
Jotta opiskelijoiden koulutuspolku selkeytyisi suhteessa opiskelijan lähi- ja etätavoitteisiin ja
tarpeisiin, yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuutta erityisesti koulutusten nivelvaiheissa tulee parantaa. Jotta kokonaisuus toimisi, vuorovaikutuskulttuuria tulee vahvistaa kaikilla toimijatasoilla
opetuksen arjesta ministeriöiden väliseen yhteistyöhön saakka.
Arviointiryhmä esittää, että kotoutumislakiin kirjattua monialaisen yhteistyön toteutumista vahvistetaan ja yhteydenpidon esteitä pyritään purkamaan. Tietosuojalainsäädännön osalta etsitään
ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat Koulutusportin ja muiden tiedonvaihtokanavien tehokkaamman
hyödyntämisen koulutusta koskevissa asioissa kaikkien kohderyhmien osalta.
Arviointiryhmä kehottaa oppilaitoksia tukemaan opiskelijoiden verkostoitumista myös heidän
yhteiskunnallista integraatiotaan edistävien tahojen kanssa. Yhteistyömuotojen valinnassa tulee
ottaa huomioon opiskelijoiden tulevaisuuden tavoitteet esimerkiksi työllistymisen näkökulmasta.
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5

Aikuisten
perusopetus

101

5
5.1 Tulokset

Tässä luvussa esitetään aikuisten perusopetuksen arvioinnin tulokset. Aineistona on käytetty
aikuisten perusopetuksen koulutuksen järjestäjille ja opettajille suunnatun kyselyn tuloksia sekä
fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarin antia (katso tarkemmin luku 3). Tulokset on koottu arviointikysymysten pohjalta seuraaviin teemakohtaisiin alalukuihin:
▪▪ Koulutuksen saatavuus ja koulutukseen osallistuminen,
▪▪ Opintojen henkilökohtaistaminen,
▪▪ Tavoitteiden saavuttaminen ja jatko-ohjaus,
▪▪ Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyys ja osaaminen,
▪▪ Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa,
▪▪ Maahanmuuttajien koulutuksen ja koulutuspolkujen toteutuminen kokonaisuutena.
Kussakin alaluvussa kuvataan myös järjestäjien vastausten pohjalta alueellisia eroja. Eroja tarkastellaan AVI-alueittain. Tekstissä AVI-alueisiin viitataan termeillä Etelä-Suomi, Lounais-Suomi,
Länsi- ja Sisä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi.
Tulosten jälkeen esitetään johtopäätökset ja suositukset aikuisten perusopetuksen kehittämiseksi.

5.1.1 Koulutuksen saatavuus ja koulutukseen osallistuminen
Koulutuksen järjestäjät arvioivat aikuisten perusopetuksen saatavuutta oppilaitoksensa toimintaalueella (taulukko 23). Yli 60 % järjestäjistä arvioi, että opiskelijapaikkoja oli kysyntään nähden
riittävästi ja 9 % järjestäjistä arvioi paikoista olevan jopa ylitarjontaa. Sen sijaan neljännes järjestäjistä arvioi, että opiskelijapaikkoja oli liian vähän.
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TAULUKKO 23. Järjestäjien arvio aikuisten perusopetuksen saatavuudesta oppilaitoksen
toiminta-alueella
Opiskelijapaikkojen saatavuus

Järjestäjät
%

n

Opiskelijapaikkoja on kysyntään
nähden liian vähän.

23,4

11

Opiskelijapaikkoja on kysyntään
nähden riittävästi.

68,1

32

Opiskelijapaikoista on ylitarjontaa.

8,5

4

100,0

47

Yhteensä

Opiskelijapaikkojen riittävyys vaihteli eri puolella Suomea. Lähes kaikki Lapin, Pohjois-Suomen
ja Itä-Suomen järjestäjät arvioivat paikkoja olevan kysyntään nähden riittävästi. Länsi- ja SisäSuomen, Lounais-Suomen ja Etelä-Suomen järjestäjistä puolet oli sitä mieltä, että paikkoja oli
riittävästi ja puolet, että paikkoja oli kysyntään nähden liian vähän. Viidennes Länsi- ja Sisä-Suomen
järjestäjistä koki, että paikoista oli ylitarjontaa.
Järjestäjien näkemysten mukaan sekä TE-toimiston että kunnan koulutukseen ohjaamat opiskelijat olivat pääosin osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa koulutuksessa (kuvio 21).
Järjestäjät arvioivat myös näiden tahojen koulutukseen ohjaamisen periaatteiden yhtenäisyyttä.
Järjestäjistä 61 % arvioi, että kunnilla oli yhtenäiset periaatteet koulutukseen ohjaamisessa. Järjestäjien näkemykset TE-toimistojen periaatteiden yhtenäisyydestä koulutukseen ohjaamisessa
vaihtelivat.
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TE-toimiston koulutukseen ohjaamat opiskelijamme
ovat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta

49

Kunnan koulutukseen ohjaamat opiskelijamme ovat
osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa

43

33

Muiden tahojen koulutukseen ohjaamat opiskelijamme
ovat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta

44
44

TE-toimistoilla on yhtenäiset periaatteet koulutukseen
ohjaamisessa.

11

Kunnalla on yhtenäiset periaatteet koulutukseen
ohjaamisessa.
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KUVIO 21. Järjestäjien arvio siitä, miten maahanmuuttajien ohjautuminen aikuisten perusopetukseen toteutuu (N = 46–47)

Koulutukseen ohjautumisen koettiin toteutuvan parhaiten Lounais-Suomessa ja heikoiten Itä- ja
Pohjois-Suomessa. Erot ääripäiden välillä ovat merkittäviä21.
Noin kolme neljästä opettajasta arvioi opiskelijoidensa olevan osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa koulutuksessa. Toisaalta viidennes opettajista arvioi, etteivät heidän opiskelijansa
ole oikeassa koulutuksessa. (Taulukko 24.)

21 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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TAULUKKO 24. Opettajien käsitys siitä, ovatko opiskelijat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta
oikeassa koulutuksessa
Asteikko

Opettajat
%

n

Täysin eri mieltä

4,6

9

Jokseenkin eri mieltä

15,8

31

Jokseenkin samaa mieltä

53,6

105

Täysin samaa mieltä

24,0

47

En osaa sanoa

2,0

4

100,0

196

Yhteensä

Järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kertomaan, miten he toimivat, jos opiskelija tulisi aikuisten perusopetuksen sijaan ohjata muuhun koulutukseen, esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, vapaan
sivistystyön lukutaitokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.
Jos oppilaitoksessa huomattiin, että opiskelija ei ole oikeassa koulutuksessa, tehtiin uudelleenohjausta yhteistyössä TE-toimiston kanssa joko ennen tai jälkeen koulutuksen aloittamisen.
Avoimessa haussa hakeneiden osalta valinta koulutukseen tehtiin hakemuksen ja tarvittaessa
kielitestin perusteella. Jos koulutuksen jo alettua kävi ilmi, että opiskelija on tarpeen ohjata toiseen
koulutukseen, ohjausta tehtiin erityisesti moduulien vaihtuessa.
Sekä järjestäjien että opettajien avovastausten mukaan opiskelijalle lähdettiin etsimään uutta
opiskelupaikkaa joko koulutuksen järjestäjän toisesta oppilaitoksesta tai toisen järjestäjän oppilaitoksesta. Yleisimmin siirtoprosessi käynnistyi keskusteluilla toisten opettajien, opinto-ohjaajien,
erityisopettajien tai moniammatillisen ryhmän kanssa. Ryhmään saattoi kuulua myös sosiaalityöntekijä, maahanmuuttajapalveluiden ohjaaja tai -koordinaattori. Joillakin alueilla oli luotu
yhteistyöryhmiä, joissa pohdittiin koulutustarjontaa ja yhteistyötä opiskelijoiden ohjaamiseksi
heidän tarpeitaan vastaaviin koulutuksiin.

Otamme yhteyttä muuta maahanmuuttajille suunnattua koulutusta tarjoavaan oppilaitokseen.
Tiedustelemme heidän mahdollisuuksiaan ottaa vastaan kyseinen opiskelija. Olemme luoneet
alueellisen yhteistyöryhmän maahanmuuttajien koulutusta järjestävien kesken, joka kokoontuu
säännöllisesti. Työryhmään kuuluu myös TE-toimiston edustajia sekä kunnan edustajia, jotka
vastaavat maahanmuuttajien kotouttamisesta ja ohjaavat koulutukseen. Yhteistyöryhmän avulla
pystymme vaihtamaan ajatuksia koulutustarjonnasta ja yhteistyöstä. (järjestäjä)
Keskustelen ensin opiskelijan kanssa hänen tilanteestaan. Tämän jälkeen olen yhteydessä opintoohjaajaan, jonka kanssa varaamme ajan opiskelijalle. Yleensä järjestämme tapaamisen, johon
osallistuu opiskelijan lisäksi suomen kielen opettaja, opinto-ohjaaja ja joskus myös esim. opiskelijan
sosiaalityöntekijä. Opinto-ohjaaja yrittää etsiä opiskelijalle sopivamman koulutuspolun (opettaja)
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Opettajat kokivat opiskelijalle sopivimman koulutuspaikan etsimisen ja löytämisen usein haastavaksi. Haasteet liittyivät useimmiten opiskelijan elämäntilanteeseen tai elämänhallintaan. Opiskelijoilla saattoi olla opiskeluun liittyviä motivaatio- tai elämänhallintaongelmia tai opiskelija ei
halunnut vaihtaa toiseen koulutukseen.

Ohjaan hänet sopivaan koulutukseen keskusteltuani ensin opiskelijan ja TE-toimiston virkailijan
kanssa. Haastavaksi tilanne muuttuu niiden kohdalla, jotka eivät ole ehkä koulukuntoisia, esimerkiksi traumataustaiset ym. tai suurista oppimisvaikeuksista kärsivät. Heille on vaikea löytää sopivaa
koulutusta ja vaihtoehdoksi jää pyöriä koulutuksissa tai jäädä kotiin sairaslomalle (opettaja)

Aikuisten perusopetuksen eri vaiheiden järjestäminen vaihteli järjestäjittäin (taulukko 25). Yli
puolet (51 %) järjestäjistä järjesti aikuisten perusopetuksen kaikkia vaiheita. Neljännes järjestäjistä (23 %) järjesti alku- ja päättövaihetta. Pieni osa järjestäjistä järjesti vain päättövaihetta tai
alkuvaihetta ja lukutaitovaihetta.

TAULUKKO 25. Aikuisten perusopetuksen eri vaiheiden järjestäminen järjestäjien mukaan
Aikuisten perusopetuksen vaihe

Järjestäjät
%

n

Alkuvaihe ja lukutaitovaihe

10,6

5

Alkuvaihe ja päättövaihe

23,4

11

Päättövaihe

12,8

6

Lukutaitovaihe ja päättövaihe

2,1

1

Alkuvaihe, lukutaitovaihe ja päättövaihe

51,1

24

Yhteensä

100,0

47

Järjestäjiä pyydettiin kertomaan, miten ne varmistavat, että opiskelija pystyy suorittamaan aikuisten
perusopetuksen eri vaiheet silloin, jos eivät niitä itse järjestä. Osa järjestäjistä järjesti tarvittaessa
tai säännöllisin väliajoin lukutaitovaihetta, jos opiskelijoilla oli siihen tarvetta. Järjestäjät myös
ohjasivat opiskelijoita toisten järjestäjien koulutuksiin.

Kunnalla on kaksi aikuisten perusopetusta järjestävää oppilaitosta: Aikuislukio ja kansanopisto.
Jos meillä ei ole opiskelijan tarvitsemaa koulutusta, ohjaamme opiskelijan kansanopiston järjestämään koulutukseen. (järjestäjä)
Lukutaitovaiheen voi suorittaa lähikuntien kansanopistojen UMAKO-koulutuksessa tai lähikuntien
kansanopistojen aipessa. (järjestäjä)
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Toimeentuloetuudet vaikuttavat maahanmuuttajien koulutukseen osallistumiseen
Järjestäjistä 70 % arvioi, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden saamat toimeentuloetuudet
(esimerkiksi työttömyystuki) vaikuttivat koulutukseen osallistumiseen (taulukko 26).

TAULUKKO 26. Järjestäjien arvio siitä, vaikuttavatko maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
saamat toimeentuloetuudet (esim. työttömyystuki) koulutukseen osallistumiseen
Asteikko
Täysin eri mieltä

Järjestäjät
%

n

4,3

2

Jokseenkin eri mieltä

8,5

4

Jokseenkin samaa mieltä

38,3

18

Täysin samaa mieltä

31,9

15

En osaa sanoa

17,0

8

Yhteensä

100,0

47

Opiskelijoiden taloudellinen tilanne suuntasi järjestäjien mukaan opiskelupaikkaan hakeutumista
ja opintojen jatkamista. Toimeentuloetuuksien loppuminen kesken opintojen saattoi johtaa siihen,
että opiskelija keskeytti opintonsa. Osa järjestäjistä toi esiin, että TE-toimistojen käytännöt ja tulkinnat toimeentuloetuuksien ja opintojen yhteyksistä vaihtelivat. Toimeentuloetuudet ja niihin
liittyvät rajoitukset saattoivat ohjata opiskelijaa pyrkimään oppimisen kannalta liian nopeaan
opiskeluun. Eniten toimeentuloetuuksien koettiin vaikuttavan koulutukseen osallistumiseen
Lapissa ja vähiten Länsi- ja Sisä-Suomessa. Ero ääripäiden välillä on suuri22.

Opiskelijalle on ensisijaisen tärkeää varmistaa perustoimeentulonsa. Tämä tarkoittaa sitä, että
koulutuksenjärjestäjän ja työhallinnon on tehtävä tiivistä yhteistyötä, jotta opinnot eivät keskeydy
esimerkiksi kotoutumisajan päättyessä. Välttämättä oppimistarpeet eivät ole ensisijaisia koulutuksen
valinnan perusteita, vaan toimeentulon varmistamisen reunaehdot määrää valinnan. (järjestäjä)

5.1.2 Opintojen henkilökohtaistaminen
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelijalle on laadittava
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa jäsennetään opiskelun tavoitteet ja
arvioidaan niiden saavuttamiseen kuluva aika yhdessä opiskelijan kanssa. Henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman tulee perustua opiskelijan valmiuksiin, aiemmin opitun tunnistamiseen
sekä opiskelun tavoitteisiin. Opiskelijan opiskeluhistoria ja elämäntilanne, erityisesti aikaisemmat
opintosuoritukset ja oppimiskokemukset tulee ottaa huomioon henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.
22 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tehtäessä on hyvä ottaa huomioon opiskelijalle mahdollisesti työ- ja elinkeinotoimistossa tai kunnassa tehty alkukartoituksen perusteella laadittu
kotoutumissuunnitelma. Opiskelusuunnitelmaa ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä opiskelijan sekä mahdollisesti muiden hänen asioitaan hoitavien tahojen kanssa. Opiskelijan
tilanteen muuttuessa suunnitelma tulee saattaa ajan tasalle vastaamaan muuttunutta tilannetta.
(Opetushallitus 2017, 36–37.)

Opintojen henkilökohtaistaminen toteutuu hyvin
Opintojen henkilökohtaistamisprosessi eteni koulutuksen järjestäjien mukaan hyvin. Valtaosa
järjestäjistä arvioi, että opiskelijan osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin henkilökohtaista
opiskelusuunnitelmaa laadittaessa ja opiskelijan tieto- ja taitotaso arvioitiin opintojen alussa
(kuvio 22). Järjestäjien mukaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisesta arvioi
tiin ja seurattiin säännöllisesti koko opiskelun ajan. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa
muutettiin tarvittaessa yhteistyössä opiskelijan kanssa. Valtaosa järjestäjistä oli sitä mieltä, että
opiskelijoille laadittiin opintojen lopussa jatkosuunnitelma, jossa kuvattiin opiskelijan koulutusja/tai työllistymistavoitteet.

Laatiessamme opiskelijalle henkilökohtaista
opiskelusuunnitelmaa tunnistamme ja tunnustamme

55

43

Saamme riittävästi tietoa TE-toimiston tai kunnan
tekemästä opiskelijan kotoutumissuunnitelmasta ja sen

17

Arvioimme opiskelijan tieto- ja taitotason koulutuksen
alkuvaiheessa.

9

92

Arvioimme ja seuraamme henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman toteutumista säännöllisesti koko

11

89

Muutamme henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa
tarvittaessa yhteistyössä opiskelijan kanssa.
Koulutuksen loppuvaiheessa laadimme jokaiselle
opiskelijalle jatkosuunnitelman, jossa kuvataan

83

17
4
0

4

75

17
20

40

60

Osuus järjestäjistä (%)
Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

En osaa sanoa

Jokseenkin samaa mieltä

KUVIO 22. Järjestäjien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta (N = 47)
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Alueellisesti tarkastellen henkilökohtaistaminen opintojen henkilökohtaistaminen toteutui
heikommin Länsi- ja Sisä-Suomessa kuin muilla alueilla. Erot ääripäiden välillä olivat pieniä23.
Myös kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan opintojen henkilökohtaistamisprosessi toteutui
kokonaisuutena hyvin (kuvio 23). Suurin osa opettajista arvioi, että kaikille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oli laadittu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opettajat tunnistivat
ja tunnustivat opiskelijan olemassa olevan osaamisen henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa
laatiessaan ja ottivat opiskelijan tieto- ja taitotasosta tehdyn arvion huomioon laatiessaan
henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opettajat arvioivat ja seurasivat henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman toteutumista säännöllisesti koko opiskelun ajan. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa muutettiin tarvittaessa yhteistyössä opiskelijan kanssa. Opettajista pääosa
otti opetuksen toteutuksessa huomioon opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Yli
kolmasosa opettajista laati jokaiselle opiskelijalle jatkosuunnitelman, jossa kuvattiin opiskelijan
koulutus- ja/tai työllistymistavoitteet.

23 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Kaikille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoilleni on
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KUVIO 23. Opettajien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta (N = 189–194)
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Tiedonsaanti opiskelijoille aiemmin tehdyistä
kartoituksista ja suunnitelmista vaihtelee
Henkilökohtaistamisen haasteena oli tiedonsaanti opiskelijalle aikaisemmin tehdyistä suunnitelmista. Tiedonsaanti TE-toimiston tai kunnan tekemästä opiskelijan kotoutumissuunnitelmasta
ja sen osana tehdystä alkukartoituksesta vaihteli järjestäjittäin ja alueittain. Noin puolet (53 %)
järjestäjistä ei kokenut saavansa riittävästi tietoa TE-toimiston tai kunnan tekemästä opiskelijan
kotoutumissuunnitelmasta ja sen osana tehdystä alkukartoituksesta. (Kuvio 22.) Tiedonsaanti
toteutui parhaiten Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa ja heikoiten Etelä-Suomessa.
Erot ääripäiden välillä olivat merkittäviä24.
Myös järjestäjäkyselyn avovastauksissa tuli esiin tiedonsaannin riittämättömyys erityisesti opiskelijan kotoutumissuunnitelmasta ja sen osana tehdystä alkukartoituksesta.

Emme saa tietoa yksittäisen opiskelijan kotoutumissuunnitelmasta emmekä alkukartoituksesta.
Mielestäni suunnitelmat pitäisi kulkea opiskelijan mukana, kun hän hakeutuu koulutukseen.
(järjestäjä)
Yhteistyö TE-toimiston kanssa on kehittynyt parempaan suuntaan alkukartoituksen tietojen
saannin osalta. Tätä tietojen jakamista täytyy vielä kehittää edelleen niin ohjaavien säädösten
osalta kuin teknisestikin. (järjestäjä)

Opettajien arviot kotoutumissuunnitelmaa ja sen osana olevaa alkukartoitusta koskevan tiedonsaannin riittämättömyydestä olivat samansuuntaisia kuin järjestäjien. Opettajista 59 % koki,
ettei saanut riittävästi tietoa TE-toimistosta tai kunnasta. Lähes puolet (48 %) opettajista arvioi,
että tiedonsaanti oli haasteellista myös silloin, kun opiskelija vaihtoi järjestäjältä toiselle kesken
opintojen. (Kuvio 22.)
Järjestäjien näkemykset vaihtelivat henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa koskevan tiedon
riittävästä saamisesta silloin kun opiskelija siirtyi oppilaitokseen kesken opintojen (taulukko 27).
Noin puolet järjestäjistä (55 %) koki saavansa riittävästi tietoa, mutta vajaan kolmasosan mielestä
tiedonsaanti ei ollut riittävää. Lapin järjestäjien kokemus tiedon saamisesta toisessa oppilaitoksessa
opiskelleen opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta oli myönteisin ja Länsi- ja
Sisä-Suomessa kielteisin. Erot ääripäiden välillä olivat kuitenkin pieniä25.

24 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
25 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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TAULUKKO 27. Järjestäjien näkemys siitä, saavatko he riittävästi tietoa toisessa oppilaitoksessa
aikuisten perusopetuksessa opiskelleen opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta,
kun opiskelija siirtyy oppilaitokseen kesken opintojen
Asteikko

Järjestäjät
%

n

Täysin eri mieltä

6,4

3

Jokseenkin eri mieltä

23,4

11

Jokseenkin samaa mieltä

38,3

18

Täysin samaa mieltä

17,0

8

En osaa sanoa

14,9

7

Yhteensä

100,0

47

5.1.3 Tavoitteiden saavuttaminen ja jatko-ohjaus
Aikuisten perusopetus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia perustaitoja ja laajentaa yleis
sivistyksen perustaa sekä antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin (Opetushallitus
2017, 18). Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koko perusopetuksen oppimäärä tai osia siitä
tarpeidensa mukaisesti.
Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja
-taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedonhankintataidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten
perusopetuksen päättövaiheessa tai muussa koulutuksessa. Alkuvaiheen opetuksessa kiinnitetään
huomiota erityisesti opiskelijan taitoihin opetuskielessä sekä valmiuksiin toimia arjessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa. (Opetushallitus 2017, 58).
Päättövaiheen tavoitteena on, että opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän. Opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 2017) mukaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen
ohjaamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että koulutukseen hakeutuvalla on riittävät opiskelutaidot sekä sellainen opetuskielen hallinta, että hän selviytyy opinnoista. Siirtymävaiheessa
opiskelijaa voidaan tukea myös näiden taitojen vahvistamisessa sekä tarvittaessa ohjata opiskelija
opiskelemaan esimerkiksi perusopetuksen alkuvaiheen opintoja.
Edellä mainittuihin peilaten käsitellään tässä alaluvussa opiskelun sujumista opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamisen ja jatko-opintomahdollisuuksien näkökulmasta. Lisäksi opiskelun sujumista
käsitellään aikuisten perusopetuksen rakenteen mukaan vaiheittain.
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Opiskelijoiden suoriutuminen alkuvaiheessa, lukutaitovaiheessa ja
päättövaiheessa vaihtelee opiskelijoiden valmiuksien ja kielitaidon
mukaan – opiskelijat tarvitsevat oppimiseen riittävästi aikaa ja tukea
Opiskelijat voivat järjestäjien mukaan suorittaa tarpeidensa mukaisesti osia aikuisten perusopetuksesta tai koko perusopetuksen oppimäärän. Järjestäjistä suurin osa (70 %) arvioi, että alkuvaiheen
opinnot antoivat opiskelijoille riittävät valmiudet päättövaiheen opintoihin. Järjestäjistä 17 % ei
kuitenkaan kokenut alkuvaiheen antavan riittäviä valmiuksia. Jatko-opintovalmiuksia arvioi
taessa suurin osa (78 %) järjestäjistä arvioi, että aikuisten perusopetus antoi opiskelijoille riittävät
valmiudet jatko-opintoihin esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa. (Kuvio 24.)
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KUVIO 24. Järjestäjien arvio opetuksen ja ohjauksen toteutumisesta (N = 47)

Opettajien arviot alkuvaiheen opintojen antamista valmiuksista päättövaiheen suorittamiseen
vaihtelivat ja arviot olivat kriittisemmät kuin järjestäjien (taulukko 28). Opettajista 63 % arvioi
alkuvaiheen opintojen antavan riittävät valmiudet päättövaiheeseen, mutta 30 % arvioi ne riittämättömiksi.
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TAULUKKO 28. Opettajien arvio siitä, antavatko alkuvaiheen opinnot opiskelijoille riittävät valmiu
det päättövaiheen opintojen suorittamiseen
Asteikko

Opettajat
%

n

Täysin eri mieltä

5,6

11

Jokseenkin eri mieltä

25,1

49

Jokseenkin samaa mieltä

52,3

102

Täysin samaa mieltä

10,3

20

En osaa sanoa

6,7

13

100,0

195

Yhteensä

Alkuvaiheen opiskelijoiden suurin haaste oli liian heikko kielitaito
Kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan opiskelijoiden suoriutuminen alkuvaiheessa vaihteli.
Osa opiskelijoista suoriutui hyvin, osa vaihtelevasti ja osa heikosti. Vaikka suuri osa opiskelijoista
suoriutui opettajien mukaan melko hyvin, oli monilla opiskelijoilla haasteita opinnoissaan. Opettajien näkemysten mukaan alkuvaiheessa opiskelijoiden suurin haaste oli liian heikko kielitaito.
Kielitaidon lisäksi haasteita opiskelijoiden suoriutumiseen toivat muun muassa heikko tai olematon
koulutausta, heikot opiskeluvalmiudet, opiskelijan elämäntilanteen haasteet ja oppimisvaikeudet.
Oppiminen oli erityisen haastavaa silloin, jos opiskelija ei ollut käynyt koulua kotimaassaan.

Opiskelijat suoriutuvat heikosti. Suomen kielessä on riittävästi haasteita. Muiden aineiden opiskelu
liian haastavaa. (opettaja)
He suoriutuvat keskimäärin hyvin. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat heistä voivat jatkaa
opintojaan päättövaiheessamme. Teemme heille kaikille alkuvaiheen lopussa testin, jolla vielä
varmistamme heidän kykynsä jatkaa päättövaiheeseen. Vaikeuksia heille tuottaa yhteiskuntaopin ja historian sanaston ymmärtäminen, mutta pyrimme kielitietoiseen opetukseen ja usein
onnistummekin siinä. Alkuvaiheen loppuun olemme perustaneet +-ryhmiä, joiden tarkoituksena
on auttaa alkuvaiheen hitaampia opiskelijoita saavuttamaan sellainen osaamis- ja taitotaso, että
he voivat siirtyä päättövaiheeseen. (opettaja)

Alkuvaiheen opiskelijoilla oli eniten oppimisvaikeuksia suomen kielessä, reaaliaineissa, esimerkiksi
yhteiskuntaopissa ja historiassa, ja niissä erityisesti sanaston oppimisessa. Opettajat toivat esiin
myös opiskelijoiden perustaitojen puutteet suomessa, englannissa tai matematiikassa. Moni alkuvaiheen opiskelija tarvitsi hidasta oppimispolkua, pienryhmäopetusta, erityistä tukea oppimiseen
sekä kielten opiskelun lisäämistä. Opettajien näkemysten mukaan alkuvaiheessa tulisi varmistaa
opiskelijoiden riittävä kielitaidon oppiminen lisäämällä kielen opetusta.
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Fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarien osallistujat nostivat esiin samansuuntaisia kokemuksia
opiskelijoiden suoriutumisesta opinnoissaan. Tilaisuuksien osallistujat toivat esiin keinoja, joilla voisi
tukea sellaisia opiskelijoita, joiden lähtötaso on heikko tai joilla on haasteita saavuttaa alkuvaiheen
tavoitteita. Osallistujat ehdottivat riittäviä resursseja ohjaukseen, omakielistä tukiopetusta, lisää aikaa
oppimiseen, oppimäärän mukauttamista, oppilaitoksen omia kursseja, joilla voidaan tukea tavoitteiden saavuttamista ja joihin voisi saada myös rahoitusta sekä opiskelijoiden ohjaamista aikuisten
perusopetuksesta muulle koulutuspolulle, kotoutumiskoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.
Opiskelijoiden suoriutuminen vaihteli myös alkuvaiheeseen sisältyvässä lukutaitovaiheessa. Yleisimmin opiskelijat saavuttivat mekaanisen lukutaidon ja arkeen liittyvää sanastoa. Opiskelijan
suoriutumiseen vaikuttivat muun muassa opiskelijoiden heikko lähtötaso, heikot opiskeluvalmiudet, oppimisvaikeudet, jaksamisongelmat, arjen taitoihin liittyvät haasteet ja traumatausta.
Opintojen liian lyhyt kesto suhteessa opiskelijan osaamiseen ja kielitaitoon heikensi opiskelijoiden
suoriutumista, samoin kuin opiskelu suurissa, eritasoisista opiskelijoista koostuvissa ryhmissä.
Lukutaitovaiheessa opiskelijoiden suoriutumista voi opettajien mukaan edistää mahdollistamalla
opiskelijoiden tarpeiden mukainen pidempi opintojen kesto, pienryhmäopiskelulla ja yksilöllisemmällä ohjauksella. Myös erityisopetuksen lisäämisellä sekä toiminnallisten opetusmenetelmien
käytöllä oli edistetty opiskelijoiden oppimista.

Useimmat oppivat lukutaitovaiheen aikana lukemaan ja kirjoittamaan ainakin jonkin verran
suomea, vaikka eivät osaisi lukea eivätkä kirjoittaa edes omalla äidinkielellään. Jotkut tarvitsevat
lisäharjoitusta. Kaikki oppivat numerot ja runsaasti arkeen liittyvää ja kotoutumisessa tarvittavaa
sanastoa. Joillakin opiskelijoilla voi jo lukuvaiheessa huomata erityisiä oppimisvaikeuksia, joiden
takia heidän olisi päästävä erityisopetukseen, mieluiten omalla kielellään. Useimmat pystyvät
jatkamaan alkuvaiheen muihin opintoihin. (opettaja)

Osa opiskelijoista suoriutuu päättövaiheesta hyvin – osalla opiskelijoista
opiskeluvalmiudet, osaaminen ja kielitaito ovat riittämättömät
Vaikka opiskelijat suoriutuivat opettajien mukaan päättövaiheen opinnoista yleisesti hyvin, olivat
opinnot osalle opiskelijoista liian vaativia. Yleisesti opiskelijat saavuttivat valmiudet toisen asteen
opintoihin, pääosa ammatilliseen koulutukseen ja pieni osa lukioon. Osa opiskelijoista suoriutui
päättövaiheesta, mutta arvosanat olivat matalat. Opettajat kokivat yleisesti opiskelijoiden väliset erot niin suuriksi, että osa opettajista koki vaikeaksi arvioida opiskelijoiden keskimääräistä
suoriutumista yhtenä ryhmänä. Opettajat toivat esiin sen, että pieni osa opiskelijoista ei saavuta
lisätystä yksilöllisestä tuesta ja kurssien uusimisesta huolimatta läpäisyyn vaadittavaa osaamistasoa.
Silloin kun opiskelijan suomen kielen taito ja opiskeluvalmiudet olivat riittävät, oli opiskelijalla
hyvät mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan hyvin. Kun kielitaitovaatimus oli tarpeeksi korkea
päättövaiheeseen siirryttäessä, suoriutuivat opiskelijat yleisesti ottaen hyvin. Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen heikkous hidasti ja vaikeutti kaikkia päättövaiheen opintoja. Päättövaiheessa
suomen kielen sisällöt ovat jo hyvin abstrakteja ja vaativat opiskelijoilta paljon ajattelun taitoja,
kirjoitetun kielen hallintaa ja hyvää lukutaitoa.
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Opettajien mukaan päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjen oppiminen oli yhteydessä riittävään suomen kielen taitoon. Opiskelijoiden tulisi saavuttaa riittävä kielitaito ennen
päättövaihetta alkuvaiheessa. Osa järjestäjistä olikin lisännyt valinnaisia suomi toisena kielenä
(S2) -kursseja, kuten työelämän viestintää ja jatko-opinnoissa tarvittavia kieliopintoja opiskelijoiden kielitaidon tukemiseksi. Keskeinen haaste oli se, että opiskelijoilta puuttui tarpeeksi laaja
sanasto tai ymmärrys lauserakenteesta, ja siksi esimerkiksi kemian opiskelu tuntui opiskelijoista
vaikealta, jopa mahdottomalta.
Opiskelijoiden oppimisen haasteet liittyivät päättövaiheessa opettajien näkemysten mukaan yleisesti matematiikkaan, englantiin ja reaaliaineisiin. Myös fysiikka tuotti opiskelijoille vaikeuksia.
Opettajat kokivat päättövaiheen englannin kurssit monille opiskelijoille hyvin vaikeiksi.
Opettajat nostivat esiin opiskelijoiden koulutaustan merkityksen päättövaiheen opinnoista suoriutumisessa. Opinnoissa menestymisen mahdollisuuksia lisäsivät opiskelijalle kotimaassaan
muodostuneet opiskeluvalmiudet. Heikon koulutustaustan omaaville maahanmuuttajille päättövaiheen opinnot olivat usein hyvin vaikeita. Esimerkiksi reaaliaineet edellyttävät abstraktia
ajattelua ja tämä oli haastavaa sellaisille opiskelijoille, jotka eivät olleet käyneet koulua kotimaassaan. Heidän oli vaikea linkittää oppimaansa uutta asiaa mihinkään aikaisempaan tietoon. Myös
luku- ja kirjoitustaidon kehitys oli usein hidasta. Jos lukeminen oli opiskelijalle hidasta ja opittava
asia uutta, tuotti se suuria haasteita oppimiseen ja opiskeluun.

Niille opiskelijoille, joilla on olematon tai lähes olematon koulutausta kotimaasta, päättövaiheen
opinnot ovat usein hyvin haastavia. Esimerkiksi reaaliaineet edellyttävät abstraktia ajattelua ja
tämä voi olla hyvin haastavaa sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet koulua kotimaassaan.
Heidän on vaikea linkittää oppimaansa uutta asiaa mihinkään vanhaan tietoon. Myös luku- ja
kirjoitustaidon kehitys on usein hidasta. Jos lukeminen on hidasta ja opittava asia uutta, tuottaa se
suuria haasteita oppimiseen ja opiskeluun. Alkuvaiheessa opiskeltavat asiat ovat konkreettisempia
ja siksi niistä opinnoista on helpompi suoriutua. (opettaja)

Opiskelijan motivaatio opiskella säännöllisesti lisäsi onnistumisen edellytyksiä. Opettajien mukaan
useat päättövaiheen opiskelijat haluaisivat suorittaa nopeasti kursseja, jotta pääsisivät nopeasti
jatkamaan toisen asteen opintoihin. Opiskelijoiden oma käsitys pystyvyydestään ja osaamisesta
oli opettajien mukaan joskus ylimitoitettu. Opintojen tiivis aikataulu ja opiskelijan oma työskentely eivät aina kohdanneet. Opiskelijoiden oman vastuun merkitystä opiskelijoille oli opettajien
mukaan tärkeää korostaa.

Pääsääntöisesti opiskelijat ovat motivoituneita ja ahkeria, joskus myös aika uupuneita ja stressaantuneita koulutyön määrästä. Toivoisin vielä enemmän omaa vastuunottoa opiskelusta mutta
sekin on taito jota harjoitellaan koko ajan. Myös ulkoa oppimista on paljon: yritän koko ajan
kannustaa ajattelemaan itse ja kirjoittamaan omin sanoin vaikka suomen kieli ei niin hyvää vielä.
Pahimmillaan kopioivat suoraa tekstiä ja lunttaavat kaverilta: tähän ajaa paineet. (opettaja)
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Päättövaiheen opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa oli opettajien mukaan vaihtelua sekä opiskeluryhmien välillä että sisällä. Osaamisen tasoa arvioitiin oppilaitoksittain vaihtelevien kriteereiden ja
käytäntöjen mukaan. Opettajat kokivat osaamisen arvioinnin haastavaksi ja nostivat esiin tarpeen
kehittää tarkempia arviointikriteerejä kansallisesti. Opettajat pohtivat avovastauksissaan myös
oppivelvollisten perusopetuksen ja aikuisten perusopetuksen päättötodistusten vertailukelpoisuutta.

Opiskelu päättövaiheessa on suurelle osalle todella haastavaa. Riittävää kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia ei ole saatu alkuvaiheesta. Aikaisemmin koulua käymätön harvoin pystyy omaksumaan
tieto- ja taitomäärän, mikä aipen opsissa mainitaan. Koulua käyneellekin olisi iso pala opiskella
vuodessa luokat 1–6 ja vuodessa luokat 7–9. Miten opiskelija pystyy 28 tunnissa opetusta hankkimaan esim. reaalin päättöarvosanaan tarvittavat tiedot? (opettaja)
Usein pohdituttaa myös aikuisten perusopetuksen, erityisesti päättövaiheen, arviointi suhteessa
nuorten perusopetuksen päättövaiheen arviointiin. Sitä tulisi kehittää ja luoda kehittäjäverkosto
ja toisaalta esim. valtakunnalliset päättöarvioinnin kokeet. (opettaja)

Fokusryhmätilaisuuksissa pohdittiin sitä, mitä voidaan tehdä tilanteessa, jossa opiskelija oli
päättövaiheessa, mutta hänellä ei ollut valmiuksia päättövaiheen opintojen suorittamiseen.
Osallistujat olivat havainneet, että samassa oppilaitoksessa alkuvaiheen suorittaneiden opiskelijoiden osaaminen oli yleensä riittävää päättövaiheen suorittamiseen, mutta muista oppilaitoksista
tulevilla opiskelijoilla oli usein ongelmia. Opettajien näkemysten mukaan ongelmien taustalla
olivat oppilaitosten vaihtelevat arviointikäytänteet ja -kriteerit. Osallistujat ehdottivatkin, että
muista oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden osaaminen ja valmiudet päättövaiheeseen arvioitaisiin ennen päättövaihetta. Jos opiskelija oli jo päättövaiheessa, mutta suoriutui siitä heikosti,
ehdottivat osallistujat tukitoimiksi pienryhmä- ja yksilöopetusta. Opiskelijalle voitiin etsiä myös
hänelle paremmin soveltuva opiskelupaikka alueellisen verkoston kautta.
Fokusryhmätilaisuuksien osallistujat nostivat esiin myös opiskelijoiden oppimisen tukeen liittyviä
asioita. Mikäli opiskelijoilla oli vaikeuksia opinnoissaan, olisi tärkeää riittävän tarkasti tunnistaa,
mihin vaikeudet liittyvät. Osallistujien näkemysten mukaan opintojen joustavuus ja riittävä kesto
opiskelijakohtaisesti olivat keskeisiä keinoja, joilla opiskelijan oppimista voitiin tukea. Sen lisäksi
oppimista tukivat muun muassa opiskelijalle henkilökohtaisesti sopiva opiskelutahti, taitotasoltaan sopiva ryhmä sekä pienryhmätyöskentely. Luku- ja kirjoitustaidon opettaminen opiskelijan
omalla äidinkielellä oli havaittu kielen oppimista helpottavaksi asiaksi. Opetusmenetelmien
valinta oli keskeinen keino tukea oppimista, esimerkiksi toiminnalliset menetelmät oli usein
koettu maahanmuuttajien oppimista tukeviksi.
Kyselyyn vastanneet opettajat korostivat opiskelijoiden kannustamista, hyvää vuorovaikutusta
opiskelijoiden kanssa ja vahvuuksien ja edistymisen huomaamista. Henkilökohtaistamiseen
liittyviä ohjauskeskusteluja oli tarpeen käydä säännöllisesti ja usein. Opiskelijoiden kanssa oli
tärkeää keskustella heidän tavoitteistaan, opintojen realistisesta etenemisestä ja varmistaa, että
opiskelija ymmärtää mistä keskustellaan.
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Keskimäärin opiskelijat saavuttavat aikuisten perusopetuksen
aikana riittävän suomen kielen taidon selvitäkseen arjessa
Arvioinnissa selvitettiin opettajien arviota opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksista suhteessa
arjen kielitaidon ja ammatillisen koulutuksen vaatimuksiin. Opettajilta kysyttiin opiskelijoiden
suomen kielen tason riittävyydestä arjessa selviämiseen sekä suomen kielen tason riittävyydestä
ja osaamisen ja opiskeluvalmiuksien riittävyydestä opintojen jatkamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Kaikkien jatko-opintovalmiuksien eri osa-alueiden kohdalla noin viidesosa opettajista
arvioi opiskelijoiden keskimäärin saavuttavan riittävän tason usein tai aina. Tyypillisimmin
opettajat arvioivat opiskelijoidensa keskimäärin saavuttavan riittävän tason melko usein (44 % –
46 % opettajista). 47 % opettajista arvioi opiskelijoidensa keskimäärin saavuttavan usein tai aina
riittävän suomen kielen tason selvitäkseen arjessa. (Kuvio 25.)
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KUVIO 25. Opettajien arvio opiskelijoiden taitojen kehittymisestä aikuisten perusopetuksen aikana
(N = 192–193)
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Opiskelijoiden jatko-ohjaus toiseen koulutukseen aikuisten perusopetuksen
päätyttyä tai kesken aikuisten perusopetuksen toteutuu hyvin
Lähes kaikki järjestäjät (98 %) ohjasivat opiskelijan seuraavaan koulutukseen perusopetuksen
päätyttyä tai tarvittaessa toiseen koulutukseen kesken aikuisten perusopetuksen (ks. kuvio 24).
Järjestäjät olivat tehneet opiskelun loppuvaiheen jatko-ohjauksessa yhteistyötä TE-toimiston,
kunnan tai muun ohjaavan tahon kanssa.
Järjestäjien näkemykset vaihtelivat kuitenkin alueittain. Opiskelijoiden ohjaus toteutui kokonaisuutena parhaiten Lapissa ja heikoiten Etelä-Suomessa. Ero ääripäiden välillä oli suuri26.
Opettajista 82 % kertoi, että opiskelijat ohjattiin toiseen koulutukseen aikuisten perusopetuksen päätyttyä. Lähes yhtä suuri osuus (78 %) opettajista kertoi, että opiskelijat ohjattiin toiseen
koulutukseen kesken aikuisten perusopetuksen, mikäli hänellä oli siihen valmiudet. Reilu puolet
opettajista kertoi tekevänsä yhteistyötä TE-toimistojen, kunnan tai muun tahon kanssa opiskelun
loppuvaiheen jatko-ohjauksessa. Noin kolmasosa (32 %) ei osannut sanoa, tehtiinkö loppuvaiheen
jatko-ohjauksessa yhteistyötä. (Kuvio 26.)
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KUVIO 26. Opettajien arvio ohjauksen toteutumisesta (N = 188–189)

26 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Aikuisten perusopetuksen yhtenäinen rakenne on helpottanut
opiskelijoiden siirtymistä opetuksen järjestäjältä toiselle
kesken aikuisten perusopetuksen suorittamisen
Järjestäjien mukaan yhtenäinen aikuisten perusopetuksen rakenne oli helpottanut opiskelijoiden
siirtymistä opetuksen järjestäjältä toiselle kesken aikuisten perusopetuksen suorittamisen (taulukko
29). Järjestäjien näkemyksissä oli eroja alueittain. Pohjois-Suomen järjestäjät arvioivat aikuisten
perusopetuksen yhtenäisen rakenteen vaikutukset opiskelijoiden siirtymiseen järjestäjältä toiselle myönteisimmin. Länsi- ja Sisä-Suomen ja Lapin järjestäjät arvioivat rakenteen vaikutukset
vähäisemmiksi. Erot ääripäiden välillä olivat suuria27.

TAULUKKO 29. Järjestäjien käsitys siitä, onko yhtenäinen aikuisten perusopetuksen rakenne helpottanut opiskelijoiden siirtymistä opetuksen järjestäjältä toiselle kesken aikuisten perusopetuksen
suorittamisen
Asteikko
Täysin eri mieltä

Järjestäjät
%

n

2,1

1

Jokseenkin eri mieltä

6,4

3

Jokseenkin samaa mieltä

51,1

24

Täysin samaa mieltä

27,7

13

En osaa sanoa

12,8

6

Yhteensä

100,0

47

5.1.4 Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyys ja osaaminen
Riittävä ja osaava opetus- ja ohjaushenkilöstö on keskeinen edellytys aikuisten perusopetuksen
uudistuksen tavoitteisiin pääsemiseksi ja opiskelijoiden onnistuneiden koulutuspolkujen edistämiseksi. Aikuisten perusopetuksesta selvitettiin, onko opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä riittävä
suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja määrään ja onko opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen
riittävää. Lisäksi selvitettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön saamaa ohjausta sekä opettajien täydennyskoulutustarpeita.

27 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen on riittävää, mutta näkemykset henkilöstön
määrän riittävyydestä suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja määrään vaihtelivat
Järjestäjistä 81 % arvioi, että opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä oli riittävä suhteessa opiskelijoiden
tarpeisiin ja määrään (kuvio 27). Etelä-Suomen ja Itä-Suomen alueen järjestäjät arvioivat opetus- ja
ohjaushenkilöstön määrän riittävyyden parhaimmaksi. Lapin ja Pohjois-Suomen alueen järjestäjät
arvioivat henkilöstön määrän riittävyyden heikoimmaksi. Erot ääripäiden välillä olivat suuria28.
Lähes kaikki järjestäjät (90 %) arvioivat, että opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillinen osaaminen
maahanmuuttajien opettamiseen oli riittävää. Järjestäjien arviot osaamisesta maahanmuuttajien
opettamiseen olivat myönteisimmät Lounais-Suomessa ja Etelä-Suomessa ja kielteisimmät Länsija Sisä-Suomessa ja Itä-Suomessa. Erot ääripäiden välillä ovat merkittäviä29.
Suurin osa järjestäjistä (81 %) arvioi opetus- ja ohjaushenkilöstön saaneen ohjausta tai täydennyskoulutusta aikuisten perusopetukseen. Opettajat olivat saaneet parhaiten ohjausta ja täydennyskoulutusta aikuisten perusopetukseen Pohjois-Suomessa ja heikoiten Länsi- ja Sisä-Suomessa ja
Itä-Suomessa. Erot ääripäiden välillä ovat merkittäviä30.

Opetus- ja ohjaushenkilöstömme määrä on riittävä
suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja määrään.
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KUVIO 27. Järjestäjien arvio opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamiseen ja määrään liittyvien asioiden
toteutumisesta oppilaitoksessa (N = 47)

28 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
29 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
30 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Kyselyyn vastanneista opettajista 60 % piti opetus- ja ohjaushenkilöstön määrää riittävänä. Opettajien näkemys omasta osaamisestaan oli samansuuntainen kuin järjestäjien. Opettajista 88 %
arvioi oman osaamisensa olevan riittävää. Opettajien arvio saamastaan ohjauksesta ja täydennyskoulutuksesta oli kriittisempi kuin järjestäjien. Opettajista 64 % koki saaneensa ohjausta tai
täydennyskoulutusta aikuisten perusopetukseen, mutta 36 % koki, että ei ollut saanut ohjausta.
Opettajista 69 % koki saaneensa ohjausta tai täydennyskoulutusta maahanmuuttajien opettamiseen, mutta 31 % ei kokenut saaneensa ohjausta. (Kuvio 28.)
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KUVIO 28. Opettajien arvio omaan osaamiseensa ja opetus- ja ohjaushenkilöstön määrään liittyvien
asioiden toteutumisesta oppilaitoksessa (N = 191–192)

Vaikka suurin osa opettajista arvioi oman osaamisena maahanmuuttajien opettamiseen olevan
riittävää, toivoivat opettajat saavansa täydennyskoulutusta. Opettajien täydennyskoulutustarpeet liittyivät osaamisen arviointiin, ryhmän erityispiirteet huomioivaan ohjausosaamiseen,
oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja niiden ohjaamiseen ja opetusmenetelmien kehittämiseen.
Muut tarpeet liittyivät monikulttuurisuuden hyödyntämiseen opetuksessa ja maahanmuuttajien
koulutuspolun tuntemukseen.
Fokusryhmätilaisuuksissa nousi esiin samansuuntaisia osaamisen kehittämisen tarpeita. Osaamisen
kehittämisen tarpeiksi mainittiin kulttuuri- ja kielitietoisuuden vahvistaminen, arviointiosaaminen,
oppimisvaikeuksien tunnistaminen, erityisopetuksen menetelmät sekä monipuolisten ja toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö. Muita esiin tulleita osaamisen kehittämisen tarpeita olivat
verkko-ohjaus ja etäopetus sekä digitaidot. Myös suomen kielen taitotasojen tuntemus ja tekstilähtöisten menetelmien hallinta nostettiin esiin. Osallistujat nostivat osaamisen kehittämisen kohteeksi
myös ymmärryksen ja myötätuntoisen asenteen lisääntymisen opiskelijoiden erilaisuutta kohtaan.
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Fokusryhmätilaisuuksien osallistujat kokivat vertaisoppimisen tärkeimmäksi
osaamisen kehittämisen ja oman työn tukemisen keinoksi
Fokusryhmätilaisuuksien osallistujat pitivät tärkeimpänä osaamisen kehittämisen muotona
vertaisoppimista ja verkostoitumista muiden aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten
opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Osallistujien mielestä parhaita osaamisen kehittämisen
keinoja olivat vertaisoppimisen hyödyntäminen, kuten yhteistyöverkostojen kautta oppiminen,
toisten opettajien opetuksen seuraaminen, mentorointi, vertaisoppiminen toisten järjestäjien
opettajilta, tutustumiskäynnit ja opettajien yhteinen didaktinen keskustelu sekä ajatusten ja
kokemusten vaihtaminen. Lisäksi tärkeinä pidettiin oppilaitoksen sisäisiä keskusteluja oman
aineen sisällä, eri oppiaineiden välillä ja muiden aikuisten perusopetusta järjestävien oppilaitosten
ja muiden koulutusmuotojen välillä.
Vertaisoppimista toivottiin tuettavan myös kansallisella tasolla esimerkiksi järjestämällä teemakohtaisia kansallisia kehittämisfoorumeita, joissa olisi mahdollisuus työskennellä pienemmissä,
yhteiset keskustelut mahdollistavissa ryhmissä.
Aikuisten perusopetuksen yhteiselle oppimateriaalille koettiin olevan suurta tarvetta ja sitä tulisi
osallistujien mielestä laatia nykyistä keskitetymmin.

5.1.5 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Aikuisten perusopetuksen järjestäjien yhteistyö viranomaisten ja toisten koulutuksen järjestäjien
kanssa on edellytys maahanmuuttajien koulutuspolkujen onnistumiselle. Aikuisten perusopetuksen järjestäjien tulee opetussuunnitelman perusteiden mukaan tehdä koulutukseen liittyvää
yhteistyötä muiden tahojen kanssa omalla toiminta-alueellaan. Yhteistyöllä on mahdollisuus
vähentää päällekkäisiä koulutuspolkuja ja edistää jatko-opintoihin ohjausta. Yhteistyöllä edistetään opiskelijan yhteiskuntaan integroitumista ja kotoutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä
ja varmistetaan opiskelijan kokonaisvaltainen ja moniammatillinen tuki. Oppilaitos voi tehdä
asiakohtaisesti harkiten yhteistyötä eri hallintokuntien ja muiden tahojen kanssa. Työvoimaviranomaisten kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö on välttämätöntä erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutukseen ohjauksen ja työllistymisen tueksi. Aikuisten perusopetuksen
yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on tärkeää opiskelijoiden jatko-opintojen ohjaamisen
näkökulmasta. Opetuksen järjestäjän on hyödyllistä tehdä yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden, erityisesti maahanmuuttajien omien organisaatioiden sekä kansalaisjärjestöjen
kanssa. (Opetushallitus 2017, 43.)
Järjestäjiä ja opettajia pyydettiin arvioimaan yhteistyön toimivuutta TE-toimistojen, kuntien,
maahanmuuttajien osaamiskeskusten, kotoutumiskoulutuksen, vapaan sivistystyön, muiden
aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja ammatillinen koulutuksen kanssa.
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Järjestäjät kokivat yhteistyön muiden tahojen kanssa melko toimivaksi –
monet opettajat eivät ole tehneet yhteistyötä muiden tahojen kanssa
Aikuisten perusopetuksen järjestäjät kokivat yhteistyön toimivaksi sekä TE-toimistojen että
kuntien kanssa. Valtaosa niistä järjestäjistä, jotka tekivat yhteistyötä maahanmuuttajien osaamiskeskusten kanssa, koki yhteistyön olevan toimivaa. Osaamiskeskukset sijoittuvat suuriin
kaupunkeihin ja kaikilla järjestäjillä ei ole yhteistyömahdollisuutta niiden kanssa. Järjestäjien
näkemykset yhteistyön toimivuudesta toisten aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja muiden
koulutusmuotojen järjestäjien kanssa olivat myönteiset. Kotoutumiskoulutusten kanssa yhteistyön koki toimivaksi 76 % järjestäjistä. Vapaan sivistystyön kanssa yhteistyön koki toimivaksi
87 % järjestäjistä ja muiden aikuisten perusopetuksen järjestäjien kanssa 81 % järjestäjistä. Myös
ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävän yhteistyön koki toimivaksi 74 % järjestäjistä, tosin 17
% ei pitänyt yhteistyötä toimivana. (Kuvio 29.)
Yhteistyö koettiin kokonaisuutena toimivimmaksi Lounais-Suomessa, Pohjois-Suomessa ja
Lapissa. Vähiten toimivaksi yhteistyö koettiin Länsi- ja Sisä-Suomessa. Erot ääripäiden välillä
olivat suuria31.
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KUVIO 29. Järjestäjien arvio yhteistyön toimivuudesta maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta (N = 46–47)
31 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Järjestäjät olivat tehneet yhteistyötä myös muiden kuin edellä mainittujen tahojen kanssa.
Yleisimpiä olivat maininnat vastaanottokeskuksista, järjestöistä, sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajista, aikuisten perusopetuksen verkostoista, maahanmuuttajien tukijärjestöistä, SPR:n
maahanmuuttajien tukihenkilöistä ja kunnan etsivästä nuorisotyöstä.
Järjestäjillä oli mahdollisuus kertoa avovastauksissaan miten yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
toimii maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta. Yleisin järjestäjien mainitsema asia oli yhteistyön haasteet TE-toimistojen kanssa opiskelijan ohjautumiseen liittyen.
Yhteistyössä oli haasteita myös opiskelijoiden siirtymävaiheessa ammatilliseen koulutukseen.
Myös yhteistyö niiden opiskelijoiden asioissa, joiden kotoutumissuunnitelman voimassaoloaika
oli ylittynyt, koettiin haasteeksi.
Opettajien yhteistyön toimivuutta koskevat arviot poikkesivat järjestäjien arvioista siinä, että
monet opettajat eivät olleet tehneet yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Opettajista 51 % arvioi
TE-keskuksen kanssa tehtävän yhteistyön toimivaksi. Kuntien kanssa yhteistyön koki toimivaksi
42 % opettajista. Opettajista 37 % ei ollut tehnyt yhteistyötä osaamiskeskusten kanssa. Maahanmuuttajien osaamiskeskusten kanssa yhteistyön toimivaksi arvioi 31 % opettajista. Kotoutumiskoulutusten kanssa tehtävän yhteistyön arvioi toimivaksi 28 % opettajista ja vapaan sivistystyön
kanssa 37 % opettajista. Muiden aikuisten perusopetuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön
arvioi toimivaksi 45 % opettajista ja ammatillisen koulutuksen kanssa 61 % opettajista. (Kuvio 30.)

Yhteistyöni TE-toimistojen kanssa on toimivaa.

Yhteistyöni kuntien kanssa on toimivaa. 3 5
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Yhteistyöni vapaan sivistystyön kanssa on toimivaa.
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KUVIO 30. Opettajien arvio yhteistyön toimivuudesta maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta (N = 183–185)
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5.1.6 Maahanmuuttajien koulutuksen ja koulutuspolkujen
toteutuminen kokonaisuutena
Aikuisten perusopetuksen uudistuksen tavoitteena oli selkeyttää ja yhtenäistää koulutuksen
rakennetta, edistää opiskelijoiden yksilöllisiä koulutuspolkuja sekä tukea opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella tarpeidensa mukaisia opintoja.
Järjestäjien mukaan aikuisten perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille toteutui heidän oppilaitoksessaan keskimäärin hyvin (taulukko 30). Opettajista 82 % arvioi
aikuisten perusopetuksen järjestämisen toteutuvan oppilaitoksessaan keskimäärin hyvin. Lapin,
Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen järjestäjien arvio oli myönteisin ja Lounais-Suomen kielteisin.
Erot ääripäiden välillä ovat suuria32.

TAULUKKO 30. Järjestäjien ja opettajien näkemys siitä, toteutuuko aikuisten perusopetuksen
järjestäminen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille keskimäärin hyvin
Asteikko

Järjestäjät

Opettajat

%

n

%

n

Täysin eri mieltä

4,3

2

4,8

9

Jokseenkin eri mieltä

4,3

2

8,5

16

Jokseenkin samaa mieltä

21,3

10

40,2

76

Täysin samaa mieltä

70,2

33

41,3

78

En osaa sanoa

0,0

0

5,3

10

100,0

47

100,0

189

Yhteensä

Järjestäjien mukaan maahanmuuttajien koulutuspolut olivat yksilöllisiä ja niissä otettiin huomioon
opiskelijoiden lähtötaso. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus opiskella tarpeidensa mukaisesti.
Suurin osa järjestäjistä koki aikuisten perusopetusta säätelevän lainsäädännön ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tukevan opiskelijoiden koulutuspolkuja. Suurin osa
järjestäjistä arvioi rahoituksen tukevan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja.
Lähes kaikki järjestäjät pitivät aikuisten perusopetuksen uudistettua rakennetta toimivana. Noin
neljäsosa (26 %) järjestäjistä ja lähes puolet opettajista (48 %) ei osannut arvioida, ovatko maahanmuuttajien koulutuspolkujen päällekkäisyydet vähentyneet vuoden 2017 jälkeen. (Kuviot 31 ja 32.)
Järjestäjien arviot maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta olivat myönteisimmät Lapissa ja kielteisimmät Itä-Suomessa ja
Länsi- ja Sisä-Suomessa. Erot ääripäiden välillä ovat merkittäviä33.

32 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
33 Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 31. Järjestäjien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden
uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta (N = 47)

Opettajien näkemys koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden uudistusten tavoitteiden
saavuttamisesta oli kokonaisuudessaan jonkin verran kielteisempi kuin järjestäjien (kuvio 32).
Kielteisimmin opettajat arvioivat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mahdollisuutta
opiskella tarpeidensa mukaisesti ja sitä, tukeeko aikuisten perusopetuksen rahoitus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja. Opettajista huomattavasti suurempi osa kuin
järjestäjistä ei osannut arvioida uudistusten tavoitteiden saavuttamista. ”En osaa sanoa” -vastausten
osuus vaihteli väittämästä riippuen 10 % − 48 % välillä.
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KUVIO 32. Opettajien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden
uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta (N = 186–190)

Aikuisten perusopetuksen rahoitusjärjestelmä toimii pääosin hyvin, mutta
opiskelijoiden tuen tarvetta ja opiskelijamääriä on vaikea ennakoida
Kuten edellä todettiin, suurin osa järjestäjistä koki aikuisten perusopetuksen rahoituksen tukevan
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja. Sen sijaan opettajien näkemykset
siitä, että aikuisten perusopetuksen rahoitus tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
koulutuspolkuja, olivat kielteisempiä.
Järjestäjien avovastauksissa yleisin näkemys oli se, että aikuisten perusopetuksen valtionosuusjärjestelmä toimii kokonaisuutena pääosin hyvin. Kurssiperusteinen rahoitus koettiin toimivaksi
ja rahoituksen perustuminen kurssisuoritusten määrään on järjestäjien mukaan hyvä uudistus
entiseen verrattuna. Valtionosuusjärjestelmän muuttuminen oli joustavoittanut koulutusten,
ryhmien ja aloitusten suunnittelua oppijalähtöisemmäksi. Uusi järjestelmä koettiin oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi. Rahoituksen koettiin kannustavan opiskelijan opintojen
etenemisen tehostamiseen. Kurssimuotoinen rakenne ja rahoitus olivat mahdollistaneet yksilölliset koulutusratkaisut sekä henkilökohtaisten polkujen rakentamisen. Lisäksi rahoitusmalli oli
tukenut joustavaa hakeutumista aikuisten perusopetukseen.
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Osa järjestäjistä koki kaksi vuotta aikaisemmin toteutuneen opiskelijamäärän mukaan määräytyvän
rahoituksen haasteeksi. Opiskelijoiden liikkuvuus paikkakunnalta toiselle ja koulutusmuodosta
toiseen oli vaikeuttanut tulevien kurssisuoritusten määrän täsmällistä arviointia. Opiskelijamäärä
oli vaihdellut vuosittain ja lukuvuoden aikana, joten eri vuosien opiskelijamääriä ja niiden myötä
määräytyvää rahoitusta oli haastava pitää tasapainossa. Opiskelijamääriin vaikutti myös aikuisten
perusopetukseen ohjaavan tahon, esimerkiksi TE-toimistojen toiminta koulutukseen ohjaajana.
Pienillä paikkakunnilla opiskelijoiden liikkuvuus ja opiskelijamäärien vaihtelu toi huolta opetuksen säilyvyydestä, isoilla paikkakunnilla puolestaan tilavuokrat ja opiskelijoiden ruokailu veivät
suuren osan rahoituksesta.
Yleinen haaste oli se, että rahoitus ei huomioinut riittävästi niitä opiskelijoita, joilla oli erityisen
tuen tarvetta tai elämäntilanteesta ja -hallinnasta johtuvia haasteita. Haaste oli heikkojen opiskelijoiden osalta se, että järjestäjälle ei kerry rahoitusta, jos kurssisuorituksia ei kerry. Ratkaisuksi
järjestäjät ehdottivat erityiseen tukeen lisärahoitusta. Rahoitus pitäisi järjestäjien mukaan saada
riittämään myös erityisen tuen tai ”hitaan-/pienryhmäpolun” järjestämiseen.
Lukutaitovaiheen rahoitus oli järjestäjien näkemysten mukaan puutteellinen. Lukutaitovaiheen
opetuksella tulisi järjestäjien mukaan olla korotettu valtionavustus muihin aikuisten perusopetuksen vaiheisiin nähden, koska lukutaitovaiheessa olevien opiskelijoiden opetusryhmien tulee
olla pienempiä ja opiskelijat tarvitsevat yksilöllisempää tukea oppimiseen.
Yleiseksi haasteeksi järjestäjät kokivat myös sen, että hylätyt kurssit lasketaan mukaan valtionosuudella rahoitettujen kurssien määrään, joka aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaiheen
suorittavalla opiskelijalla on enintään 100 kurssia. Mikäli opiskelija suorittaa lisäksi alkuvaiheeseen sisältyvän lukutaitovaiheen, on valtionosuudella rahoitettujen kurssien enimmäismäärä 130
kurssia. Monet opiskelijat joutuivat kertaamaan kursseja, mikä aiheutti samanlaiset kustannukset
kuin hylätty kurssi.

Valtionosuusjärjestelmän muuttuminen on joustavoittanut koulutusten, ryhmien ja aloitusten
suunnittelua oppijalähtöisemmäksi. Uusi järjestelmä on oikeudenmukaisempi ja kannustavampi.
Haaste on heikkojen opiskelijoiden osalla siinä, että rahoitus ei kerry, jos kurssisuorituksia ei tule.
Ratkaisu voisi olla erityiseen tukeen liittyvä lisärahoitus. (järjestäjä)
Rahoitusjärjestelmä toimii pääsääntöisesti hyvin. Ongelmia ovat:
1) Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen sama kurssihinta, vaikka opetus käytännössä vaatii selvästi
pienemmän ryhmäkoon ja/tai avustavaa henkilöstöä.
2) Kurssien yhteismäärän rajallisuus. 100/130 kurssia eri riitä, mikäli opiskelijalla on oikeasti
heikot perustaidot, hidas oppimiskyky ja mahdollisesti oppimista hidastavia muista elämäntilanteita. Opinnoista tulee päätoimisina ajallisesti liian lyhyitä riittävän yleissivistyksen saamiselle
ja kielen oppimiselle.
3) Riittävän osaamisen puuttumisen vuoksi hylättyjen kurssien uusimismahdollisuudesta on
ristiriitaista tietoa. Nyt olemme toimineet niin, että kyseisestä syystä suoritetut mutta hylätyksi
arvioidut kurssit saa uusia ja uusimisesta saa valtionosuuden. (järjestäjä)
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Myös opettajien näkemykset tukivat järjestäjien esiin nostamia rahoitukseen liittyviä haasteita.
Erityisesti alkuvaiheeseen sisältyvän lukutaitovaiheen rahoitus oli opettajien mukaan riittämätön, koska lukutaitovaiheen opetus edellyttää pienryhmäopetusta ja opiskelijan monipuolista
tukemista. Opiskelijoiden koulutuspolun sujuvuutta haastoi opettajien mukaan myös hylättyjen
kurssien kertausmahdollisuuden rahoituksen puuttuminen, erityisesti se heikensi heikompien
opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opettajien näkemysten mukaan myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tai hitaampaa koulutuspolkua tarvitsevien opiskelijoiden opintojen rahoitus
olisi tärkeää turvata.

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät vahvuudet
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kuvailemaan aikuisten perusopetuksen järjestämiseen liittyviä vahvuuksiaan. Seuraavassa koulutukseen liittyvät vahvuudet esitetään mainintojen
mukaan suuruusjärjestyksessä.

Järjestäjät
Keskeisimmäksi vahvuudeksi järjestäjät nostivat osaavan ja innostuneen henkilöstön ja joustavat
koulutuksen toteutustapoihin liittyvät seikat, kuten oppilaitosten organisatoriset seikat ja sekä
vakiintuneen toiminnan maahanmuuttajien opetuksessa.
Opettajat ovat järjestäjien mukaan päteviä ja heillä on pitkä kokemus maahanmuuttajien opetuksesta. Vahvuudeksi koettiin myös erityisopettajan pienryhmäopetus pelkästään aikuisten
perusopetuksen opiskelijoille. Opetushenkilöstön rinnalla muun käytössä olevan henkilöstön
olemassaolo nousi vahvuutena esille, esimerkiksi opiskelijan äidinkieltä puhuvat ohjaajat, jotka
toimivat opiskelijan apuna. Myös opettajien tiimityö koettiin vahvuudeksi. Vastuuopettajamalli
koettiin myös vahvuudeksi.
Toisena vahvuutena olivat oppilaitosten pitkä kokemus maahanmuuttajien kouluttajina ja oppilaitokseen liittyvät seikat, joista esimerkkejä olivat oppilaitoksen ominaispiirteiden hyödyntäminen,
kuten suuruus tai pienuus, sijainti, tilat ja laitteet ja myönteinen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Suurten oppilaitosten etuina tuotiin esille esimerkiksi laaja kurssivalikoima ja mahdollisuus rakentaa
joustavia opintopolkuja. Pienten oppilaitosten vahvuuksina puolestaan mainittiin muun muassa
mahdollisuudet yksilölliseen ohjaukseen ja turvallinen ilmapiiri sekä opiskelijoiden tunteminen.
Lisäksi pienissä oppilaitoksissa opettajat pystyvät suunnittelemaan työtään yhdessä.
Muina koulutuksen järjestämiseen liittyvinä vahvuuksina järjestäjät mainitsivat hyvät yhteistyöverkostot oppilaitoksen sisällä ja oppilaitosten välillä alueellisesti ja kansallisesti.
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Opettajat
Opettajien esiin nostamat vahvuudet olivat samansuuntaisia. Myös opettajat kokivat aikuisten
perusopetuksen keskeisimmiksi vahvuuksiksi osaavan ja sitoutuneen henkilöstön sekä opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen. Muita mainittuja vahvuuksia olivat toimiva yhteistyö
oppilaitoksen sisällä, tilat, laitteet, materiaalit sekä opiskelijan koulutuspolkujen joustava toteutus.
Opettajien ja ohjaushenkilöstön kokemus ja ammattitaito maahanmuuttajien opettamiseen
ja ohjaamisen oli keskeinen vahvuus. Henkilöstö ja opettajat tekevät pitkäjänteistä työtä opiskelijoiden oppimisen tukemiseksi. Yhdessä tekemisen, kokeilemisen ja kehittämisen henki on
vahva. Aikuisten perusopetuksessa opinto-ohjaajat, koulunkäyntiavustajat, työelämäohjaajat ja
opiskeluhuollon henkilöstö muodostavat yhdessä moniammatillisen osaamisen kokonaisuuden,
jonka avulla voidaan vastata opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.
Kuten järjestäjät, myös opettajat näkivät vahvuuksia sekä pienten että suurten oppilaitosten kyvyssä vastata opiskelijoiden tarpeisiin. Pienissä oppilaitoksissa pystytään kohtaamaan opiskelijat
henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä räätälöimään heille yksilöllisiä ratkaisuja. Suurissa
oppilaitoksissa runsas opetus- ja koulutustarjonta puolestaan on tarjonnut monipuolisia valinnanmahdollisuuksia opintojen suuntaamiseen. Saman oppilaitoksen sisällä opiskelija voi edetä
mutkattomasti opinnoissaan seuraavalle tasolle tai kurssille. Myös liikkuminen eri vaiheiden
välillä toimii hyvin, kun opiskelija siirtyy oppilaitoksen sisällä esimerkiksi lukutaitovaiheesta
alkuvaiheeseen tai alkuvaiheesta päättövaiheeseen tai muille kursseille. Suurilla järjestäjillä on
usein myös muita koulutusmuotoja, kuten kotoutumiskoulutus tai ammatillinen koulutus, jolloin
opiskelijan yksilöllisiä tarpeita voidaan tukea hänen koulutuspolullaan. Vahvuutena oli koettu
myös oppilaitoksen profiloituminen, jolloin valittua kohderyhmää on helpompi tukea. Osa oppilaitoksista on profiloitunut tietyn ryhmän tarpeisiin vastaamiseen, esimerkkinä vanhemman
väen oppilaitokseksi profiloituminen tai pudokkaiden tukeminen.

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät haasteet
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kuvailemaan, mitä haasteita aikuisten perusopetuksen
järjestämisessä on ilmennyt. Seuraavassa koulutukseen liittyvät haasteet esitetään mainintojen
mukaan suuruusjärjestyksessä.

Järjestäjät
Suurin haaste liittyi opiskelijaryhmien suuriin tasoeroihin ja opiskelijoiden haastaviin taustoihin
ja heikkoihin valmiuksiin. Järjestäjien mielestä opiskelijoiden yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet
ja resurssit eivät aina kohtaa. Opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja taustan monimuotoisuus
luo haasteita opetukseen ja ohjaamiseen. Erityisesti ryhmäopetuksessa heterogeenisyys koetaan
haasteeksi. Usein samassa ryhmässä on lähtötasoltaan, opiskeluvalmiuksiltaan, osaamiseltaan
ja motivoituneisuudeltaan hyvin erilaisia opiskelijoita, mikä edellyttää lisäresursseja opetuksen
eriyttämiseen, henkilökohtaistamiseen ja ohjaukseen. Useat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
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tarvitsevat paljon ohjausta oppimisessa, sosiaalisissa ja arjen taidoissa sekä päivä- ja opiskelurytmin omaksumisessa. Järjestäjät kokivat opetussuunnitelman tavoitteet vaativiksi ja osaamistason
määrittelyn vaikeaksi.
Erityisesti erittäin heikoilla valmiuksilla olevien opiskelijoiden tai hitaasti etenevien opiskelijoiden
tarpeisiin ei aina pystytä vastaamaan esimerkiksi pienryhmäopetuksella tai riittävällä ohjauksella.
Opiskelijoilla voi olla tarvetta esimerkiksi lukutaitovaiheen kertaukseen tai pidempään kestoon,
koska edellytyksiä jatkaa suoraan alkuvaiheeseen puutteellisen lukutaidon ja opiskeluvalmiuksien
vuoksi ei ole.
Järjestäjien mielestä haasteena oli myös aikuisten perusopetuksen jatkuvuuden ennakointi opiskelijamäärien vaihtuvuuden vuoksi. Opiskelijamäärät vaihtelevat vuosittain, mikä vaikeuttaa
toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua. Joillakin oppilaitoksilla on haasteena pieni opiskelijamäärä
tai se, että opiskelijoita ei ole aina riittävästi. Rahoituksen haasteena oli joidenkin järjestäjien
mukaan se, että rahoitus myönnetään aiempien vuosien toteuman mukaan ja opiskelijamäärien
nopeasti muuttuessa pitkäjänteinen toiminnan suunnittelu on haastavaa.
Muina haasteina olivat muun muassa tilaongelmat, opetusmateriaalien puute sekä yhteistyö eri
viranomaistahojen kanssa erityisesti tiedonsiirtoon liittyvissä asioissa.

Opettajat
Opettajien mielestä keskeisiä haasteita olivat resurssien puute, opiskelijoiden suuret tasoerot ja
heterogeeniset ryhmät sekä tilojen, välineiden ja materiaalin puutteet. Resurssien puute näkyi
vastauksissa erityisesti heikoimpien opiskelijoiden ohjaamisresurssin puutteena ja erityisopetuksen puutteena. Myös epävarmuus koulutuksen jatkuvuudesta loi opettajien työhön haasteita.
Kuten järjestäjät, myös opettajat pitivät yleisenä opetusryhmien heterogeenisuutta, mikä ilmenee
vaihtelevina valmiuksina, kielitaitona, osaamisen tasona ja tarpeina. Opettajat kokivat maahanmuuttajien yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen haasteelliseksi. Erityisopetuksen tarve on suurta
ja sitä ei ole opettajien mukaan riittävästi tarjolla. Osalla maahanmuuttajista on heikko koulutustausta ja he tarvitsevat enemmän aikaa ja tukea oppimiseen. Opettajien mielestä aikuisten
perusopetuksen resursoinnissa tulisi ottaa paremmin huomioon maahanmuuttajien erityistarpeet,
kielitaito, opiskeluvalmiudet, tausta ja suuri tuen tarve.
Kuten järjestäjät, myös opettajat toivat esiin opiskelijamäärien ennakoinnin vaikeuden. Opiskelijamäärien vaikeasti ennakoitava vaihtelu vaikuttaa tilojen ja välineiden riittävyyden lisäksi opetuksen
suunnitteluun ja opettajien työsuhteisiin. Joissakin oppilaitoksissa opiskelijoiden määrä on hyvin
pieni ja opettajilla on epätietoisuutta siitä, saadaanko yhtään aloittavaa opiskeluryhmää kootuksi. Ennakoinnin vaikeus vaikuttaa myös kurssien suunnitteluun. Monilla opettajilla on jatkuva
pelko siitä, riittääkö kaikille opettajille töitä. Lisäksi opettajat toivoivat parannusta käytettävissä
olevien tilojen määrään ja käytettävyyteen. Opettajat kokivat myös maahanmuuttajille sopivien
opetusmateriaalien puutteen yleiseksi haasteeksi. Opettajat laativat paljon materiaalia itse ja se
vie aikaa opetus- ja ohjaustyöltä.
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5.2 Johtopäätökset ja suositukset
Aikuisten perusopetus kokonaisuutena−yhteenveto
Aikuisten perusopetuksen järjestäminen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille toteutui oppilaitoksissa keskimäärin hyvin. Järjestäjillä ja opettajilla on pitkä kokemus aikuisten perusopetuksen
järjestämisestä, mikä on tukenut uudistusten toimeenpanoa. Aikuisten perusopetusta järjestävät
oppilaitokset ovat hyödyntäneet opetuksen järjestämisessä ominaispiirteitään ja vahvuuksiaan,
kuten pienten oppilaitosten mahdollisuudet yksilölliseen ohjaukseen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen tai suurten oppilaitosten mahdollisuudet rakentaa opiskelijoille joustavia koulutuspolkuja
monipuolista kurssitarjontaa hyödyntäen.
Aikuisten perusopetuksen vuonna 2018 käyttöön otetun uuden rakenteen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa oppivelvollisuusiän ylittäneiden opiskelijoiden perusopetusta. Uudistettu rakenne,
joka jakautuu alkuvaiheeseen, alkuvaiheeseen sisältyvään lukutaitovaiheeseen ja päättövaiheeseen,
koetaan kokonaisuutena pääosin selkeäksi ja toimivaksi, tosin opettajien näkemykset olivat
kriittisemmät kuin järjestäjien.
Aikuisten perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön sitoutuminen, kokemus, osaaminen ja
yhteistyö sekä oppilaitosten sisällä että muiden toimijoiden kanssa ovat joustavien ja opiskelijan
tarpeita tukevien koulutuspolkujen perusta. Nämä tekijät edistävät maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden mahdollisuutta opiskella tarpeidensa mukaisesti ja tukevat yksilöllisten koulutuspolkujen toteutumista. Järjestäjien ja opettajien mukaan opiskelijat voivat suorittaa opintoja
tarpeidensa ja osaamisensa mukaan. Toisaalta opettajat kokevat opiskeluryhmien heterogeenisyyden ja opetuksen yksilöllistämisen haasteeksi, kun opiskeluryhmissä voi olla kielitaidoltaan,
taustaltaan ja valmiuksiltaan hyvin erilaisia opiskelijoita.
Oppilaitoksissa pystytään järjestäjien mukaan rakentamaan yksilöllisiä ja opiskelijoiden tarpeet
huomioivia koulutuspolkuja. Opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemysten mukaan yksilöllisten
koulutuspolkujen toteutuminen edellyttää vielä kehittämistä. Koulutuspolkujen päällekkäisyyksien vähenemistä eivät etenkään opettajat osanneet arvioida.
Aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja opetushenkilöstön käsitykset siitä, miten lainsäädäntö
ja aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edistävät maahanmuuttajien koulutuspolkuja, vaihtelivat. Järjestäjien näkemykset olivat opettajia myönteisemmät. Opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet ja sisällöt olivat opettajien mukaan osittain liian vaativat suhteessa
opiskeluun käytettävään aikaan ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskeluvalmiuksiin
ja osaamiseen.
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuen tarve, puutteet opiskeluvalmiuksissa, kielitaidossa ja osaamisessa ja haastava elämäntilanne tuovat haasteita opiskelijoiden koulutuspolun
tukemiseen. Aikuisten perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on paljon osaamista ja
tapoja maahanmuuttajien ohjaamiseen ja henkilöstö toivoo hyviksi koettuja käytäntöjä yhteisesti
jaettavaksi sekä oppilaitosten sisällä että välillä.
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Vaikka aikuisten perusopetuksen rahoitus koetaan kokonaisuutena toimivaksi, eivät käytössä olevat
resurssit tue riittävästi heikon kielitaidon omaavien tai hitaampaa koulutuspolkua tarvitsevien
maahanmuuttajien oppimista. Tämä tulee esiin erityisesti lukutaitovaiheessa, jossa opiskelijat
tarvitsevat riittävän pitkää opintojen kestoa, pienryhmäopetusta ja yksilöllisempää opetusta.
Opettajien mielestä on tärkeää turvata riittävät resurssit aikuisten maahanmuuttajien oppimisen
riittävään tukeen, pienryhmiin, erityisopetukseen ja opintojen riittävään kestoon.
Tämän arvioinnin tulosten valossa aikuisten perusopetuksen järjestämisessä maahanmuuttajille on jonkin verran eroja AVI-alueiden välillä34. Erot eivät kuitenkaan ole systemaattisia. Sekä
erojen koko että se, millä AVI-alueella asiat toteutuvat parhaiten ja millä heikoiten, vaihtelevat
tarkasteltavan teeman mukaan.
Seuraavassa esitetään teemakohtaiset johtopäätökset suosituksineen.

1.

Aikuisten perusopetuksen opiskelijapaikkojen saatavuus on kokonaisuutena riittävä
– koulutukseen ohjaamisen periaatteita ja alueellista yhteistyötä on tarpeen edelleen
vahvistaa

Johtopäätökset
Aikuisten perusopetuksen järjestämiselle on hyvät edellytykset, sillä opiskelijapaikkoja on tarjolla pääosin riittävästi suhteessa kysyntään. Paikkojen saatavuus kuitenkin vaihtelee alueittain
ja järjestäjittäin.
Opiskelijat ovat järjestäjien mukaan pääosin osaamisensa ja tarpeidensa mukaisessa koulutuksessa
koulutukseen ohjaavasta tahosta riippumatta. Opettajien näkemys asiasta on kriittisempi. Koulutukseen ohjaamisen periaatteet eivät kuitenkaan ole yhteneväiset. Järjestäjien alueellinen yhteistyö
varmistaa sen, että opiskelijat voivat suorittaa tarpeidensa mukaiset opinnot. Useilla alueilla on
alueellinen verkosto tai työryhmä opiskelijoiden koulutuspolkujen sujuvuuden varmistamiseksi.
Oppilaitoksilla on sovitut toimintatavat opiskelijoiden ohjaamisessa toiseen oppilaitokseen, mikäli
ne eivät itse järjestä opiskelijan tarpeiden mukaista aikuisten perusopetuksen vaihetta.
Aikuisten perusopetuksen opiskeluryhmät ovat erityisesti alkuvaiheessa ja siihen kuuluvassa
lukutaitovaiheessa heterogeenisia. Samoissa ryhmissä opiskelee eri-ikäisiä opiskelijoita, joiden
kielitaidossa ja opiskeluvalmiuksissa voi olla suuria eroja. Tämä luo arjessa tarvetta opetus- ja
ohjaushenkilöstön määrän lisäämiselle.
Vaikka aikuisten perusopetuksella on suhteellisen vahva profiili yleissivistävää koulutusta tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuksen järjestäjänä, nousi aineistosta jossakin
määrin esiin kansallisen ja alueellisen profiloinnin tarve suhteessa kotoutumiskoulutukseen ja
vapaan sivistystyön lukutaitokoulutukseen.

34 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Suositukset
Arviointiryhmä ehdottaa, että aikuisten perusopetuksen profiilia vahvistetaan edelleen kansallisesti ja alueellisesti eri-ikäisille, oppivelvollisuusiän ylittäneille, yleissivistävää koulutusta
tarvitseville ja heikot perustaidot ja valmiudet omaaville aikuisille suunnattuna koulutuksena.
Aikuisten perusopetuksen profiilia on tarpeen selkiyttää erityisesti suhteessa vapaan sivistysyön
lukutaitokoulutukseen ja kotoutumiskoulutukseen.
Koulutuksen järjestäjien on arviointiryhmän näkemyksen mukaan tärkeää vahvistaa alueellista
yhteistyötä esimerkiksi alueellisilla verkostoilla tai työryhmillä ja tiedottamisella, jotta kaikille
opiskelijoille olisi tarjolla opiskelijan tarpeita vastaava koulutuspolku.
Arviointiryhmä esittää, että järjestäjien yhteistä näkemystä aikuisten perusopetuksen kohderyhmistä, sisällöistä, toteutuksesta ja arvioinnista vahvistetaan kansallisesti. Yhteisen näkemyksen
tukemiseksi arviointiryhmä ehdottaa, että maahanmuuttajien koulutuspolkujen uudistustyötä
jatketaan opetushallinnon ja työvoimahallinnon viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden asianosaisten yhteistyönä.

2.

Henkilökohtaistaminen toteutuu keskimäärin hyvin, mutta yksilöllisten opintopolkujen toteutumista tulee tukea

Johtopäätökset
Aikuisten perusopetuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisprosessit toteutuvat tämän arvioinnin mukaan kokonaisuutena hyvin. Opiskelijoiden osaamista
tunnistetaan ja tunnustetaan, opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota
seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan. Opiskelijat voivat arvioinnin mukaan suorittaa tarpeidensa mukaan osia tai koko perusopetuksen oppimäärän. Toisaalta yksilöllisten opintopolkujen
käytännön toteutuminen aikuisten perusopetuksessa vaatii edelleen työtä, jotta opiskelijat voivat
saavuttaa tavoitteensa. Opiskelun loppuvaiheen jatko-ohjauksen osalta yhteistyötä tehdään TEtoimiston, kunnan tai muun ohjaavan tahon kanssa.

Suositukset
Vaikka henkilökohtaistaminen on kokonaisuudessaan toimivaa, arviointiryhmä ehdottaa, että
aikuisten perusopetuksen henkilökohtaistamista vahvistetaan edelleen erityisesti eri kohderyhmille sopivien opintojen näkökulmasta. Myös opiskelijan tarpeiden mukaisten opintojen suorittamista koko aikuisten perusopetuksen oppimäärän sijaan on tärkeää edelleen vahvistaa. Joillakin
opiskelijoilla, joilta puuttuu yleissivistävä koulutustausta esimerkiksi iän tai taitojen perusteella,
tarkoituksenmukainen tavoite voi olla vain alkuvaiheen suorittaminen.
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3.

Aikuisten perusopetuksen rakenne on toimiva – opintojen sisältöihin ja arviointiin ja
opiskelijoiden tuen tarpeeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota

Johtopäätökset
Aikuisten perusopetuksen rakenne on opettajien ja järjestäjien mukaan pääosin toimiva. Nykyinen
rakenne on yhtenäistänyt ja selkeyttänyt aikuisten perusopetuksen toteutusta. Opiskelijoista suuri
osa saavuttaa aikuisten perusopetuksen aikana arjessaan tarvitsemansa kielitaidon.
Päättövaiheen näkökulmasta alkuvaiheen opetuksen sisällöt ja arviointi vaihtelevat eri oppilaitoksissa paljon. Näyttää siltä, että opiskelijat saavat alkuvaiheessa eri oppilaitoksissa hyvin erilaiset
valmiudet, kielitaidon ja osaamisen. Osittain tämä näyttää liittyvän siihen, että alkuvaiheessa
tavoiteltava osaamisen taso on epäselvä oppilaitoksille ja opettajille.
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat taustaltaan, valmiuksiltaan ja kielitaidoltaan hyvin
moninainen ja haavoittuvakin ryhmä. Erityisesti alkuvaiheessa ja lukutaitovaiheessa opiskelijoiden
väliset erot korostuvat. Vaikka opintojen henkilökohtaistaminen toteutuu hyvin ja osa opiskelijoista suoriutuu opinnoistaan hyvin, on monella opiskelijalla niin heikot opiskeluvalmiudet ja
suuria elämänhallinnan haasteita, että opiskelu ja oppiminen alkuvaiheessa on haastavaa. Vaikeu
det opinnoissa ovat usein yhteydessä opiskelijan heikkoon tai olemattomaan koulutustaustaan,
luku- ja kirjoitustaidottomuuteen ja traumataustaan. Osa opiskelijoista tarvitsee hitaampaa
koulutuspolkua ja erityistä tukea.
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on koettu vaativiksi suhteessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden taustaan, opiskeluvalmiuksiin ja opiskeluun käytettävissä
olevaan aikaan.

Suositukset
Arviointiryhmä ehdottaa, että aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen arviointia kehitetään samaan
suuntaan kuin päättövaiheen arviointia. Osaamistavoitteiden määrittely ja arviointikriteerit alkuvaiheessa selkiyttäisivät kurssien vaativuustasoa päättövaiheen näkökulmasta. Yhdenmukaisempi
osaamisen arviointi alkuvaiheessa tukee järjestäjien ja opettajien yhteistä käsitystä opiskelijoiden
osaamisen tasosta. Numeroarviointia erityisesti alkuvaiheen viimeisillä suomen, englannin ja
matematiikan kursseilla on syytä harkita samoista syistä.
Arviointiryhmä suosittelee, että koulutuksen järjestäjät arvioivat opiskelijoiden osaamisen tason
ennen päättövaiheeseen ohjaamista, eivätkä ohjaa päättövaiheeseen opiskelijoita ennen kuin osaamisen taso on riittävällä tasolla päättövaiheen kurssien suorittamiseen ja opintojen etenemiseen.
Arviointiryhmä ehdottaa, että Opetushallitus tarkastelee aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen vaativuutta suhteessa opintoihin käytettävissä
olevaan aikaan ja opiskelijoiden opiskeluvalmiuksiin. Muun muassa reaaliaineiden kurssien
vaativuutta on tarpeen tarkastella.
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Koulutuksen järjestäjien ja opettajien on varmistettava opiskelijalle omantasoinen opiskelu
henkilökohtaistamisen pohjalta. Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että opiskelijat saavat
riittävää ja yksilöllistä tukea ja riittävästi aikaa oppimiseen. Maahanmuuttajaopiskelijoille on
turvattava riittävä erityisopetus, monialainen yhteistyö, riittävän pitkä lukutaitovaihe ja mahdollisuus kerrata hylättyjä kursseja.

4.

Rahoitus toimii pääosin hyvin, mutta opiskelijoiden tuen tarpeen ja opiskelijamäärien
ennakoinnin vaikeus aiheuttavat haasteita

Johtopäätökset
Aikuisten perusopetuksen valtionosuusjärjestelmä koetaan kokonaisuutena pääosin toimivaksi,
mutta rahoitus ei kaikilta osin tue opiskelijoiden koulutuspolkuja. Opettajien näkemykset siitä,
tukeeko aikuisten perusopetuksen rahoitus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja, olivat järjestäjiä kielteisempiä. Erityisesti alkuvaiheeseen sisältyvän lukutaitovaiheen
rahoitus on järjestäjien ja opettajien mukaan riittämätön, koska lukutaitovaiheen opetus edellyttää
pienryhmäopetusta ja opiskelijan monipuolista tukemista. Opiskelijoiden koulutuspolun sujuvuutta haastaa järjestäjien ja opettajien mukaan se, että hylätytkin kurssisuoritukset kuluttavat
opiskelijakohtaista valtionosuudella rahoitettujen kurssien määrää. Erityisesti tämä heikentää
heikompien opiskelijoiden opintojen etenemistä.
Opiskelijamäärien ennakoiminen on opiskelijamäärien vaihtelun vuoksi haastavaa ja se tuottaa
järjestäjille yllätyksellistä resurssipulaa esimerkiksi opetus- ja ohjaushenkilöstön, tilojen, välineiden ja laitteiden osalta. Pienissä oppilaitoksissa opiskelijamäärät voivat olla pieniä ja joka vuosi ei
välttämättä voida käynnistää uusia opiskeluryhmiä, koska opiskelijoita ei ole. Opettajat kokevat
opetuksen suunnittelun silloin vaikeaksi ja kokevat epävarmuutta työsuhteiden jatkumisesta.

Suositukset
Arviointiryhmä esittää pohdittavaksi sitä, että kurssien kertausmahdollisuus mahdollistetaan
paremmin niin, että oppilaitos saa hylätyn kurssin kertauksesta rahoitusta.
Lukutaitovaiheessa ryhmäkoon tulee mahdollistaa yksilöllinen opiskelu pienryhmissä ja opiskelijoiden tarvitsema tuki opintoihin. Arviointiryhmä suosittaa, että alkuvaiheeseen sisältyvän
lukutaitovaiheen opintojen kestoa pidennetään ja lukutaitokoulutuksen suoritusten yksikköhintaa
nostetaan.
Aikuisten perusopetuksen rahoitusta on tarpeen kehittää sellaiseen suuntaan, että se mahdollistaa
opiskelijoille myös hitaamman etenemisen opinnoissa. Arviointiryhmä ehdottaa, että opetus- ja
kulttuuriministeriö huomioi rahoituksessa ohjaustyön kustannukset.
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5.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö on osaavaa, mutta työn tueksi tarvitaan vertaistukea ja
monipuolista maahanmuuttajien opetuksen ja ohjauksen osaamisen kehittämistä

Johtopäätökset
Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen on riittävää, mutta näkemykset henkilöstön määrän
riittävyydestä suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin ja määrään vaihtelivat. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on tarvetta verkostoitumiselle ja vertaisoppimiselle, vertaistuelle, hyvien käytänteiden
jakamiselle, kuten toisten opetuksen seuraamiseen ja yhteisen opetusmateriaalin laadintaan.
Maahanmuuttajien opetus haastaa opettajia kehittämään osaamistaan. Keskeisimmät kehittämistarpeet liittyvät kielitietoiseen opetukseen, monikulttuurisuuden ymmärtämiseen, erityisopetuksen osaamiseen ja arviointiosaamisen kehittämiseen. Opetusmateriaalista on puutetta
ja sen laatiminen vie opetus- ja ohjaushenkilöstön työaikaa ohjaukselta.

Suositukset
Arviointiryhmä suosittaa, että koulutuksen järjestäjät mahdollistavat ja tukevat opetus- ja ohjaushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä ja vertaisoppimismahdollisuuksia osaamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi.
Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä tuetaan täydennyskoulutuksen avulla. Täydennyskoulutuksessa tulisi käsitellä muun muassa
arvointia, kielitietoista opetusta, monikulttuurisuutta ja erityisopetusta.
Aikuisten perusopetuksen opettajien arviointiosaamista on tarpeen kehittää. Arviointiryhmä
ehdottaa Opetushallitukselle pohdittavaksi yhteisen tukimateriaalin laatimista arvioinnista, jotta opettajille muodostuu riittävän yhteinen käsitys alkuvaiheen osaamisen tasosta, esimerkiksi
millainen osaamistaso opiskelijoilla tulee olla esimerkiksi suomen kielessä, matematiikassa ja
englannissa, kun opiskelija siirtyy alkuvaiheesta päättövaiheeseen.
Arviointiryhmä ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät kokoavat opettajien tueksi hyvien käytäntöjen digitaalisen alustan.

6.

Yhteistyö eri tahojen välillä toimii, mutta koulutuspolkujen sujuvoittamiseksi tarvitaan systemaattisempaa yhteistyötä eri toimijoiden välille

Johtopäätökset
Aikuisten perusopetuksen järjestäjien yhteistyö TE-toimistojen, kuntien, maahanmuuttajien osaamiskeskusten, kotoutumiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen kanssa
on pääosin toimivaa. Yhteistyön tekemisessä on kuitenkin eroja järjestäjien välillä. Opiskelijan
koulutuspolun näkökulmasta erityisesti koulutuksellisiin siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö on
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tärkeää. Aikuisten perusopetuksen osalta maahanmuuttajien koulutuspolun sujuvuutta voi estää
se, että kaikki järjestäjät eivät tee yhteistyötä ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön tai
kotoutumiskoulutuksen kanssa.
Järjestäjät tekevät aktiivisesti yhteistyötä myös toisten aikuisten perusopetuksen järjestäjien kanssa,
mikä varmistaa sen, että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tarpeidensa mukaiset aikuisten
perusopetuksen opinnot, mikäli järjestäjä itse ei järjestä kaikkia aikuisten perusopetuksen vaiheita.

Suositukset
Jotta opiskelijoiden koulutuspolut sujuvat, on tärkeää, että kaikki aikuisten perusopetuksen järjestäjät varmistavat riittävän ja systemaattisen yhteistyön tekemisen erityisesti siirtymävaiheissa.
On tärkeää huolehtia siitä, että opiskelijoiden tiedot välittyvät kumpaankin suuntaan ja turvata
jatko-ohjaus aikuisten perusopetuksen aikana ja aikuisten perusopetuksen jälkeen.
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6

Ammatillinen
koulutus
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6
6.1 Tulokset

Tässä luvussa esitetään ammatillisen koulutuksen arvioinnin tulokset. Aineistona on käytetty
ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia
sekä fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarin antia (katso tarkemmin luku 3). Tulokset on koottu
arviointikysymysten pohjalta seuraaviin teemakohtaisiin alalukuihin:
▪▪ Koulutukseen hakeutuminen,
▪▪ Opintojen henkilökohtaistaminen,
▪▪ Opiskelu ja opinnoissa tukeminen,
▪▪ Työpaikalla järjestettävä koulutus,
▪▪ Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyys ja osaaminen,
▪▪ Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa,
▪▪ Maahanmuuttajien koulutuksen ja koulutuspolkujen toteutuminen kokonaisuutena.
Kussakin alaluvussa kuvataan myös järjestäjien vastausten pohjalta alueellisia eroja. Eroja tarkastellaan AVI-alueittain. Tekstissä AVI-alueisiin viitataan termeillä Etelä-Suomi, Lounais-Suomi,
Länsi- ja Sisä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lappi.
Tulosten jälkeen esitetään johtopäätökset ja suositukset ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

6.1.1 Koulutukseen hakeutuminen
Ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi haetaan pääasiassa jatkuvan haun kautta. Tällöin koulutuksen järjestäjät päättävät hakuajoista ja muista hakemiseen liittyvistä menettelyistä, valinta
perusteista kuten vaadittavasta kielitaidon tasosta sekä mahdollisista pääsy- ja soveltuvuuskokeista.
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Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijaksi hakijan, jolla se katsoo olevan riittävät edellytykset
tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Koulutuksen järjestäjän tulee ohjata ne hakijat, joita se ei ota opiskelijaksi, muuhun koulutukseen tai muun palvelun,
kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen, piiriin. Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu ensi sijassa
hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille. Myös silloin kun
hakija hakee opiskelijaksi yhteishaun kautta, arvioi koulutuksen järjestäjä tutkintokohtaisesti
hakijan kielelliset edellytykset suorittaa tutkinto huomioiden samalla myös opintojen aikaisen
kielitaidon karttumisen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020.) Ammatillisen koulutuksen yhtenäisistä kielitaitovaatimuksista luovuttiin osana ammatillisen koulutuksen reformia, jotta ne eivät
muodostu esteeksi koulutukseen pääsemiselle ja lisää maahanmuuttajien riskiä jäädä työelämän
ulkopuolelle (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 29–30).
Tätä taustaa vasten arvioinnissa selvitettiin ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja muun
muassa kielitaidon ja opiskeluvalmiuksien arviointia osana hakeutumisvaihetta. Lisäksi selvitettiin järjestäjien ja opettajien käsityksiä kielitaitovaatimusten joustavoittamisen vaikutuksista
opiskelijoiksi otettujen kielitaidon tasoon.

Lähes kaikki järjestäjät arvioivat kielitaidon tasoa hakeutumisvaiheessa,
useimmiten haastatteluilla, mutta testaaminenkin on yleistä
Koulutuksen järjestäjät arvioivat, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjautuminen
koulutukseen toteutui pääosin hyvin (taulukko 31). Onnistunutta ohjautumista edesauttoivat
muun muassa järjestäjien toimivat prosessit sekä toimiva yhteistyö muiden toimijoiden, kuten
TE-toimistojen ja kotoutumiskoulutuksen järjestäjien, kanssa. Toimivan nivelvaiheyhteistyön
tärkeys nousi esiin myös fokusryhmätilaisuuksien keskusteluissa. Järjestäjäkyselyn mukaan ohjautumisen haasteena nähtiin se, ettei koulutukseen ohjaavilla tahoilla välttämättä ollut riittävää
tuntemusta erilaisista koulutuksista. Usein opiskelijat myös hakeutuivat opiskelemaan itsenäisesti
jatkuvan haun tai yhteisvalinnan kautta.

Alueella on paljon maahanmuuttajia ja olemme kehittäneet heidän koulutukseen ohjautumistaan
[järjestäjän nimi] sisäisesti. Kehittämistä vaatii vielä se, että maahanmuuttajat hakeutuvat monesti
useampaan koulutukseen. Nivelvaiheohjauksen kehittämisellä oman alan löytyminen olisi mahdollisesti nopeampaa. Koulutukseen ohjaavien tahojen parempi tietoisuus siitä millaista kielitaitoa eri
ammattialojen opinnoissa tarvitaan, auttaisi myös ohjauksessa oikeaan koulutukseen. (järjestäjä)

Järjestäjät arvioivat koulutukseen ohjautumisen toteutuvan parhaiten Lounais-Suomessa ja
heikoiten Itä-, Länsi- ja Sisä- sekä Pohjois-Suomessa. Erot ääripäiden välillä olivat merkittäviä.35

35 Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.
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TAULUKKO 31. Järjestäjien arvio siitä, toteutuuko maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
ohjautuminen koulutukseen hyvin
Asteikko

Järjestäjät
%

n

Täysin eri mieltä

2,7

2

Jokseenkin eri mieltä

12,3

9

Jokseenkin samaa mieltä

65,8

48

Täysin samaa mieltä

17,8

13

En osaa sanoa

1,4

1

100,0

73

Yhteensä

Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijaksi otettavalla henkilöllä on opintojen
suorittamisen edellyttämä kielitaito. Fokusryhmätilaisuuksissa tuotiin esiin, että koulutuksen
järjestäjän on voitava arvioida opiskelijaksi hakeutuvan kielitaidon riittävyys. Järjestäjäkyselyn
mukaan lähes kaikki koulutuksen järjestäjät arvioivatkin opiskelijoiden kielitaidon tason ennen
opiskelijaksi ottamista. Suurin osa (73 %) järjestäjistä arvioi myös opiskelijoiden opiskeluvalmiuk
sia vähintäänkin melko usein ennen opiskelijaksi ottamista. Opiskelijaksi ottamisen jälkeen
opiskeluvalmiuksien arviointi taas oli yleisempää kuin kielitaidon arviointi, vähintään melko
usein opiskeluvalmiuksia arvioi 80 % järjestäjistä ja kielitaitoa puolestaan 55 %. (Kuvio 33.) Fokusryhmätilaisuuksissa osallistujat toivat esiin, että opiskeluvalmiuksien arviointi on kielitaidon
arviointia vaikeampaa eikä siihen löydy samassa määrin käytettävissä olevia työkaluja.
Yleisintä kielitaidon tason arviointi ennen opiskelijaksi ottamista oli Itä-Suomessa ja harvinaisinta Länsi- ja Sisä-Suomessa. Ero ääripäiden välillä on kuitenkin pieni. Opiskelijaksi ottamisen
jälkeen kielitaidon arviointi oli yleisintä Lapissa ja harvinaisinta Itä-Suomessa. Ero ääripäiden
välillä on merkittävä. Opiskeluvalmiuksien arviointi ennen opiskelijaksi ottamista oli yleisintä
Pohjois-Suomessa ja harvinaisinta Länsi- ja Sisä-Suomessa. Ero ääripäiden välillä on merkittävä.
Opiskelijaksi ottamisen jälkeen opiskeluvalmiuksien arviointi oli yleisintä Lapissa ja harvinaisinta
Länsi- ja Sisä-Suomessa. Ero ääripäiden välillä oli kuitenkin pieni.36

36 Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.
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KUVIO 33. Järjestäjien näkemys siitä, kuinka usein he arvioivat opiskelijan kielitaidon tason ja
opiskeluvalmiudet ennen opiskelijaksi ottamista ja opiskelijaksi ottamisen jälkeen (N = 69–72)

Arvioidessaan kielitaidon tasoa ja opiskeluvalmiuksia ennen opiskelijaksi ottamista tai opintojen
alkuvaiheessa järjestäjät useimmiten haastattelivat opiskelijoita. Usein järjestäjät myös testasivat
opiskelijoiden kielitaitoa erilaisilla testeillä. Opiskeluvalmiuksien testaaminen oli harvinaisempaa.
Opiskeluvalmiuksia järjestäjät arvioivat usein muilla tavoilla, joista esimerkkeinä mainittiin muun
muassa henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen suunnitelman (HOKS) laadinnan yhteydessä
käytävät keskustelut, koulutuskokeilut ja aiemmat todistukset. Myös kielitaitoa arvioitiin todistusten ja muiden olemassa olevien dokumenttien avulla. (Kuvio 34.)
Yleisintä opiskelijoiden kielitaidon tason testaaminen testillä oli Lapissa, haastattelulla Lounais- ja
Itä-Suomessa ja muulla tavoin Itä-Suomessa. Opiskeluvalmiuksien testaaminen testillä oli yleisintä
Itä-Suomessa, haastattelulla Lounais-Suomessa ja muulla tavoin Itä-Suomessa ja Lounais-Suomessa.
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KUVIO 34. Järjestäjien näkemys ennen opiskelijaksi ottamista / opintojen alkuvaiheessa tehtävän
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon ja opiskeluvalmiuksien arvioinnin tapojen
yleisyydestä (N = 26–72)

Opettajien mukaan maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden kielitaidon taso on heikentynyt
Valtakunnallinen kielikoe, jolla koulutuksen järjestäjät olivat velvollisia arvioimaan ammatilliseen
koulutukseen hakevan maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kielitaidon riittävyyttä, poistui
vuoden 2018 alussa. Kyselyyn vastanneista järjestäjistä 38 % mukaan tämä vaikutti opiskelijaksi
otettujen keskimääräiseen kielitaidon tasoon. Näistä järjestäjistä lähes kaikki kertoivat opiskelijoiden kielitaidon tason heikentyneen joko osassa tutkintoja tai kaikissa tutkinnoissa. Yksi järjestäjä
kertoi opiskelijoiden kielitaidon tason olevan keskimäärin parempi kuin ennen vuotta 2018 ja yksi
kielitaidon keskimääräisen tason heikentyneen osassa tutkintoja ja parantuneen osassa.
Kyselyyn vastanneista opettajista kolme neljäsosan (74 %) mukaan opiskelijaksi otettujen hakijoiden keskimääräisen kielitaidon taso muuttui kielitaitovaatimusten joustavoittamisen seurauksena.
Näistä opettajista 98 % kertoi opiskelijoiden keskimääräisen kielitaidon tason olevan heikompi
kuin ennen vuotta 2018. Opettajista 2 % mukaan opiskelijoiden keskimääräinen kielitaidon taso
on parempi ainakin osassa tutkintoja.
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Opettajilta selvitettiin heidän käsitystään siitä, olivatko heidän opettamansa maahanmuuttajataustaiset opiskelijat osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa koulutuksessa (taulukko
32). Reilu puolet (58 %) kyselyyn vastanneista opettajista koki opiskelijoidensa olevan oikeassa
koulutuksessa. Toisaalta 40 % opettajista koki opiskelijoidensa olevan osaamiseensa ja tarpeidensa
näkökulmasta täysin tai jokseenkin väärässä koulutuksessa.

TAULUKKO 32. Opettajien käsitys siitä, ovatko maahanmuuttajataustaiset opiskelijat osaamisensa
ja tarpeidensa näkökulmasta oikeassa koulutuksessa (N = 706)
Asteikko

Opettajat
%

n

Täysin eri mieltä

5,1

36

Jokseenkin eri mieltä

35,0

247

Jokseenkin samaa mieltä

48,2

340

Täysin samaa mieltä

10,1

71

En osaa sanoa

1,7

12

100,0

706

Yhteensä

Avovastauksissa järjestäjät kertoivat ohjaavansa niitä opiskelijoita, jotka heidän mukaansa tulisi
ohjata ammatillisen koulutuksen sijaan muuhun koulutukseen esimerkiksi saman järjestäjän
muihin koulutuksiin kuten ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA)
tai alueen muiden koulutustoimijoiden järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi opiskelijoita ohjattiin
muihin koulutuksiin jo hakeutumisvaiheessa. Fokusryhmätilaisuuksissa hyvinä vaihtoehtoina
maahanmuuttajataustaisille hakijoille, joiden valmiudet eivät vielä riitä ammatilliseen tutkintokoulutukseen, tai henkilö ei ole varma siitä onko hän hakeutumassa oikeaan koulutukseen,
koettiin VALMA-koulutus tai pitkät koulutuskokeilut.

Vi informerar personen i fråga om hens möjligheter så att denna kan göra ett informerat val. Vi
samarbetar också tätt med olika instanser, exempelvis [vapaan sivistystyön oppilaitos] och [vapaan sivistystyön oppilaitos] för att tillsammans komma till de bästa tänkbara lösningarna för
individen. Detta arbete är i startgroparna och vi utvecklar helatiden detta arbete och försöker hitta
passande lösningar. (järjestäjä)
Opiskelijavalinnasta vastaavat henkilöt käyvät ohjauskeskustelun opiskelijan ja joskus myös
hänen lähipiirinsä kanssa. Hakijaa ohjataan opiskelun kannalta oikeaan koulutukseen esim.
VALMA-koulutukseen tmv. Tarpeen mukaan heidät ohjataan oikealle toimijalle ottamalla toimijaan suoraan yhteyttä. (järjestäjä)

Mikäli opettajat arvioivat, että opiskelija tulisi ammatillisen koulutuksen sijaan ohjata muuhun
koulutukseen, käsittelivät he avovastausten mukaan useimmiten asiaa oppilaitoksen sisällä
muun henkilöstön kanssa. Oppilaitoksen muusta henkilöstöstä yleisimpinä tahoina opettajat
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mainitsivat opinto-ohjaajat, esimiehet sekä vastuu- ja erityisopettajat. Opiskelijan kanssa keskustelun tai ohjaamisen ammatillisen koulutuksen sisällä lisäkoulutukseen tai esimerkiksi opiskeluval
miuksia tukeviin opintoihin (OPVA) opettajat mainitsivat selvästi harvemmin. Opettajien mukaan
muutamassa oppilaitoksessa oli myös määritelty kielitaidon taso, jota heikommalla osaamisella
opiskelijoita ei valittu tutkintoa suorittamaan. Opettajat kuvasivat myös turhautumistaan siitä,
että opiskelijat eivät olleet tarpeitaan vastaavassa koulutuksessa, mutta mahdollisuutta ohjata
opiskelijoita muuallekaan ei välttämättä ollut.

Keskustelen asiasta opettajatiimissä ja esimiesten kanssa. Käytännössä siirtyminen muuhun
koulutuksen hyvin vaikeaa ja harvinaista. Opiskelija ei pääsääntöisesti halua itse siirtyä, vaikka
tarvetta esim. luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen sekä muiden perustaitojen vahvistamiseen
tai erityisammattioppilaitokseen siirtymiseen olisi selvästi. Yhteistyötä eri toimijoiden (aikuisten
perusopetus, luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen, erityisammattioppilaitos, TE-keskus jne)
välillä ei juurikaan ole ja tämänkin vuoksi siirtymät vaikeasti toteutettavissa. Ongelmana on usein
myös, että opiskelija jo käynyt kielikoulutuksia, aikuisten perusopetuksen, Valman ja/tai muita
valmentavia koulutuksia, mutta tästä huolimatta luku- ja kirjoitustaito ja muut perusvalmiudet
saattavat olla edelleen heikot, kun opiskelija aloittaa ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelija olisi
tarvinnut erityisopetusta, opintojen henkilökohtaistamista sekä oikeaan jatko-opiskelupaikkaan
poluttamista jo aikuisten perusopetuksessa, mutta näihin tarpeisiin ei siellä välttämättä ole vastattu. Näihin em. asioihin pitäisi mielestäni kiinnittää huomiota kaikissa koulutuspolun vaiheissa
ja resursia esim. erityisopetukseen pitäisi olla kaikilla koulutusasteilla myös aikuisille oppijoille
nykyistä enemmän.Myös opiskeluaika aikuisten perusopetuksessa, 2–3 v. on suurimmalle osalle
opiskelijoista aivan liian lyhyt, jos henkilö esim. oppii lukemaan vasta aikuisena, luku- ja kirjoitustaito tai muut valmiudet eivät ennätä näin lyhyessä ajassa kehittyä, jotta opiskelijoiden valmiudet
olisivat sillä tasolla, mitä ammatillisen koulutuksen ops edellyttää. Opva ja esim. [Kaupungin nimi]
osaamiskeskuksen ryhmät, joiden tavoitteena on perustaitojen vahvistaminen ovat hyödyllisiä,
mutta niiden kesto, 2–6 kk ei pääsääntöisesti riitä, jos perustaidoissa runsaasti haasteita. Näissä
ei myöskään mahdollisuutta erityisopetukseeen. (opettaja)

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden saamat toimeentuloetuudet, kuten työttömyystuki,
vaikuttivat koulutukseen osallistumiseen järjestäjistä hieman yli puolen mukaan (taulukko 33).
Erityisesti TE-toimiston rahoittaman omaehtoisen opiskelun 24 kuukauden enimmäiskeston
järjestäjät kokivat ongelmalliseksi ammatillista perustutkintoa suorittavien maahanmuuttajien
kohdalla.

Opiskelu omaehtoisessa koulutuksessa (OMO) työttömyysetuudella on monelle maahanmuuttajalle mielekkäin vaihtoehto. Haasteena on sen rajautuminen kahteen vuoteen, mikä ei riitä
perustaidoissa tukea tarvitsevan ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen. Vaadittava rytmi
opinnoissa etenemiseen on niin tiivis, että käytännössä on vaikea järjestää esimerkiksi tarvittavia OPVA-tukirakenteita niin, että osaamispisteitä kertyy riittävästi. Ratkaisu voisi olla se, että
OPVA-opinnot kerryttävät osaamispisteitä tai että OMOna tuettava opintoaika olisi kahta vuotta
pidempi. (järjestäjä)
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Järjestäjät arvoivat toimeentuloetuuksien vaikuttavan koulutukseen osallistumiseen useimmiten
Lounais-Suomessa ja harvimmin Lapissa. Ero ääripäiden välillä oli merkittävä.37

TAULUKKO 33. Järjestäjien arvio siitä, vaikuttavatko maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
saamat toimeentuloetuudet (esim. työttömyystuki) koulutukseen osallistumiseen
Asteikko

Järjestäjät
%

n

Täysin eri mieltä

8,2

6

Jokseenkin eri mieltä

21,9

16

Jokseenkin samaa mieltä

38,4

28

Täysin samaa mieltä

19,2

14

En osaa sanoa

12,3

9

Yhteensä

100,0

73

6.1.2 Opintojen henkilökohtaistaminen
Kaikille opiskelijoille tulee suunnitella ja toteuttaa hänen tarpeitaan vastaava opintopolku, joka
kuvataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS). HOKS:issa kuvataan miten ja mitä uutta osaamista opiskelijan on tarpeen hankkia tavoitteeseensa pääsemiseksi
sekä mitä ohjausta tai tukea opiskelija mahdollisesti tarvitsee. Osana henkilökohtaistamisprosessia koulutuksen järjestäjä myös tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan olemassa olevan osaamisen.
HOKS on tarkoitettu käytännön työvälineeksi niin opiskelijalle, opettajille kuin ohjaajillekin
oppilaitoksessa ja työpaikoilla. HOKS:ia tulee päivittää opintojen kuluessa. (VN 531/2017, 44 §.)
Arvioinnissa selvitettiin järjestäjien ja opettajien näkemyksiä henkilökohtaistamisen toteutumisesta.

Henkilökohtaistamisen prosessi toteutuu hyvin
Henkilökohtaistaminen toteutuu sekä järjestäjien että opettajien mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osalta hyvin sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman
(HOKS) laadinnassa että siinä, miten opettajat huomioivat opetuksessaan HOKS:issa kuvatun
suunnitelman osaamisen hankkimiseksi (kuviot 35 ja 36).
Järjestäjien vastausten perusteella opintojen henkilökohtaistaminen toteutuu parhaiten Itä- ja
Pohjois-Suomessa ja heikoiten Etelä-Suomessa ja Lapissa. Erot ääripäiden välillä ovat suuria.38

37 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
38 Erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä.
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KUVIO 35. Järjestäjien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta (N = 72–73)
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KUVIO 36. Opettajien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta (N = 687–693)
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6.1.3 Opiskelu ja opinnoissa tukeminen
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tavoitteidensa mukaisesti
yksittäinen tutkinnon osa, tutkinnon osia tai koko tutkinto. Tavoitteeseensa pääsemiksi opiskelija
on oikeutettu saamaan sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon perusteiden
mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen (VN 531/2017, 61 §).
Osana tutkintokoulusta järjestäjät voivat järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVAopinnot), joissa opiskelija voi vahvistaa perustaitojaan esimerkiksi matematiikassa, suomen kielessä
tai tietotekniikassa. Lisäksi OPVA-opintoihin voi kuulua opiskelutaitojen tai elämänhallinnan
kehittämistä. Opiskelija voi osallistua OPVA-opintoihin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan.
Erityiseen tukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka tarvitsevat säännöllistä tukea opinnoissaan
oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. (Opetushallitus 2020b.) Tutkinnon
perusteiden mukaisista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminenkin on
mahdollista, jos ne ovat olosuhteet tai aiemmin hankittu osaaminen huomioon ottaen joiltakin
osin opiskelijalle kohtuuttomia tai jos poikkeaminen on perusteltua opiskelijan vammaan tai
terveydentilaan liittyvistä syistä. Tällöin opiskelija ei osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista. (VN 531/2017, 66 §)
Tässä arvioinnissa selvitettiin maahanmuuttajataustausten opiskelijoiden kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia, menestymistä opinnoissa sekä opinnoissa tukemista.

Opiskelijoiden kielitaito ja opiskeluvalmiudet haastavat opettajia
Lähes kaikki koulutuksen järjestäjät (99 %) ja opettajat (94 %) kertoivat maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoidensa haluavan ensi sijassa suorittaa koko tutkinnon eikä tutkinnon osia.
Keskimäärin opiskelijoiden kielitaito ei opettajista 68 % mukaan ollut opintojen alussa opinnoissa
selviytymisen kannalta riittävällä tasolla. Reilu puolet (57 %) opettajista koki, että opiskelijoiden
opiskeluvalmiuksissa oli opintojen alussa puutteita. Lisäksi lähes puolet (42 %) opettajista koki,
etteivät heidän opiskelijansa saavuta opintojen aikana riittävää suomen tai ruotsin kielen osaamista
selvitäkseen työpaikalla ja arjessa. (Kuvio 37.)
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KUVIO 37. Opettajien arvio maahanmuuttajataustaisten opiskelijoidensa kielitaidosta ja opiskeluvalmiuksista ja niiden kehittymisestä opintojen aikana (N = 700–703)

Avovastauksista kävi ilmi, että opettajat tukivat opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä moninaisin tavoin. Yleisimpänä tukemisen tapana he mainitsivat selkeästi ja yksinkertaisesti puhumisen
tai selkokielisyyden sekä selkokieliset opiskelumateriaalit ja käsitteiden avaamisen. Opettajien
keskuudessa hyvin yleinen tapa tukea kielen kehittymistä oli myös systemaattinen suomen kielen puhuminen opiskelijoille. Opettajat myös kannustivat aktiivisesti opiskelijoita käyttämään
suomen kieltä oppitunneilla ja niiden ulkopuolella. Usein opettajat myös ohjasivat opiskelijoita
eteenpäin erilaisiin suomen kielen oppimista tukeviin opintoihin niin oppilaitoksen sisällä kuin
muualla, esimerkiksi kirjastoissa.

Puhumalla heille suomenkieltä ja selittämällä asioita niin yksinkertaisesti kun mahdollista. Käytän
opetuksessa puhetta, kirjoitusta ja piirtämistä asioiden selvittänmiseen. Tärkeää on myös, että
maahanmuuttaja opiskelija uskaltaa kysyä mikäli ei ymmärrä. Ilmapiirin oppimistilateessa tulee
olla sellainen, että opiskelija uskaltaa kysyä uudestaan ja uudestaasn. (opettaja)
En salli oman äidinkielen puhumista opiskelutovereiden kesken kuin vain ja ainoastaan perustellusti. Kannustan puhumaan ja puhumaan ja puhumaan. Kannustan myös hankkimaan kouluajan
ulkopuoliselle ajalle keinoja kielen harjoittamiseen. Harrastukset ja sosiaalinen kanssakäyminen
suomenkielisten kanssa olisi tärkeätä. (opettaja)

Koulutuksen järjestäjät käyttivät vaihtelevasti erilaisia tukikeinoja tukeakseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoidensa opiskelua ja tutkinnon suorittamista. Syyslukukaudella 2019 järjestäjistä
29 %:lla ei ollut lainkaan erityisen tuen piirissä olevia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Yhtä
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suuri osa järjestäjistä ei ollut tehnyt päätöksiä ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista
poikkeamisesta. Opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin (OPVA) ei osallistunut 39 %:lla järjestäjistä yhtään opiskelijaa, tukiopetukseen taas ei osallistunut yhtään opiskelijaa 26 %:lla järjestäjistä.
Järjestäjiä pyydettiin ilmoittamaan, kuinka suuri osa maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista
oli kunkin edellä mainitun toimen piirissä. Osuudet vaihtelivat suuresti muutamasta prosentista
aina 100 %:iin. Muita tukikeinoja, joita järjestäjät käyttivät tukemaan opiskelua ja tutkinnon suorittamista, olivat muun muassa erilaiset opintojen etenemistä tukevat lisäopinnot ja pajat, opiskelijoiden henkilökohtainen tukeminen esimerkiksi keskustelujen kautta sekä yhteisopettajuus.
Opiskelijoiden kielitaito ja opiskeluvalmiudet puhuttivat myös fokusryhmätilaisuuksissa ja ammatillisen koulutuksen webinaarissa. Opiskelijoiden osaamisen, erityisesti kielitaidon ja matemaattisen
osaamisen, ja opiskeluvalmiuksien kartoittaminen heti opintojen alkuvaiheessa koettiin erittäin
tärkeäksi. Osallistujien mukaan jo henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa (HOKS)
laadittaessa tulisi opiskelijan opintojen kesto suunnitella keskimääräistä pidemmäksi, mikäli opiskelijan kielitaito ja opiskeluvalmiudet ovat puutteelliset. Myös alkuvaiheen opintojen monipuoliseen
ohjaukseen kaivattiin lisäresursseja. Opiskelijoiden kielitaidon tukemiseen on osallistujien mukaan
työkaluja, sen sijaan opiskeluvalmiuksien opettamisen he kokivat haasteelliseksi. Osallistujat myös
muistuttivat opiskelijoiden tietoteknisten valmiuksien varmistamisen tärkeydestä, sillä pahimmillaan puutteelliset tietotekniset taidot voivat estää opintojen etenemisen.
Osallistujat korostivat koko tutkinnon suorittamisen ajan jatkuvan, yksilöllisen tuen merkitystä
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolun sujuvuuden varmistamisessa. Toimivia
tapoja tukea opiskelijoita ovat osallistujien kokemuksen mukaan muun muassa kielitietoinen
opetus, suomi toisena kielenä (S2) -opettajan ja ammatillisen opettajan samanaikaisopetus, opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA), erilaiset pajat, pienet opiskelijaryhmät, työelämäjaksojen
aikainen S2-opetus, riittävät ohjausresurssit ja ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden
hyödyntäminen.

Kielitaidon riittävyyttä ammatillisessa koulutuksessa tulee pohtia ammatillista koulutusta laajemmin opiskelijan opintopolussa. Tarvittavan kielitaidon hankkimiseen tulisi olla riittävät resurssit
jo aipessa, kotossa ja valmalla, jotta ammatillisessa koulutuksessa painopiste olisi ammatillisen
koulutuksen perustehtävässä – toki mm. opva-rakenteella tuettuna. (webinaarin osallistuja)

Yhteisten tutkinnon osien suorittaminen on opiskelijoille
vaikeampaa kuin ammatillisten tutkinnon osien
Sekä järjestäjien että opettajien mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat opiskelivat sekä
ammatilliset tutkinnon osat että yhteiset tutkinnon osat yleisimmin samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Järjestäjistä 12 % kertoi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
opiskelevan ammatilliset tutkinnon osat ja 14 % yhteiset tutkinnon osat usein tai aina omana
ryhmänään. Vastaavasti opettajista 16 % mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat opiskelevat ammatilliset tutkinnon osat ja 26 % mukaan yhteiset tutkinnon osat usein tai aina omana
ryhmänään. (Kuviot 38 ja 39.)
153

Ammatilliset
tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon
osat

Samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa

39

10

Omissa ryhmissään
Samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa

47

Omissa ryhmissään

29
0

40

13

11

14

30
20

11

40

36

8

4 11

9

17

23

39

60

80

100

Osuus järjestäjistä (%)
Ei koskaan

Harvoin

Melko harvoin

Melko usein

Usein

Aina

En osaa sanoa

Yhteiset tutkinnon
osat

Ammatilliset
tutkinnon osat

KUVIO 38. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskeluryhmien koostumus järjestäjien
mukaan (N = 70–72)
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KUVIO 39. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskeluryhmien koostumus opettajien
mukaan (N = 635–686)
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Avovastauksissa osa opettajista kertoi opiskelijoiden suoriutuvan keskimäärin hyvin ammatillisista
tutkinnon osista, osa taas vaihtelevasti tai heikosti. Yleisimmin opettajien mukaan haasteena oli
opiskelijoiden heikko kielitaito. Tämä näkyi muun muassa ammatillisten opintojen teoriaosuuksissa,
jotka olivat opiskelijoille vaikeita. Opiskelijat myös tarvitsivat paljon tukea opinnoissa. Toisaalta
käytännön työtehtävissä opiskelijat pärjäsivät ja vahva motivaatio tuki opinnoista suoriutumista.

Ammatillisissa tutkinnon osissa pärjäävät ne, joilla on jo alalta kokemusta tai aikaisempaa koulutusta sekä ne, joiden kielitaitotaso on jo B1-tasolla. Ne, joiden kielitaito on heikompi ja varsinkin,
jos opiskelijalla on oppimisvaikeuksia, suoriutuminen on heikkoa. Tässä on tosin alakohtaisia
eroja. Näyttösuunnitelmat ja -arvioinnit ovat vaativia kirjallisia ponnistuksia, joissa opiskelijat
kaipaisivat enemmän tukea. Käytännön työssä ongelmana voi olla puheen ymmärtämisen vaikeus
(esim. ohjeet tai asiakkaan tilauksen ymmärtäminen) ja korkea kynnys puhua suomeksi. (opettaja)

Opettajien avovastauksista käy ilmi, että yhteisten tutkinnon osien opiskelu on maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille ammatillisten tutkinnon osien opiskelua vaikeampaa. Yleisimmin
opettajat kuvasivat niistä suoriutumisen olevan opiskelijoille haasteellista sekä opiskelijoiden
tarvitsevan tukea opintoihin. Opiskelijoiden aikaisempi koulutustausta ja suomen kielen osaamisen taso vaikuttivat siihen, miten he opinnoissa pärjäsivät.

Hyvin vaihtelevasti. Toisilla opiskeluvalmiudet ja kielitaito riittävät, toisilla ei ole omasta maastaan
edes peruskoulua alla. Lähtötaso on siis hyvin vaihteleva. Todennäköisesti osa ei tule saamaan tutkintoa tai opiskeluaika pidentyy paljon, koska eivät selviydy yhteisistä tutkinnonosista. (opettaja)
Ruotsin kielen osalta anotaan usein poikkeamista ammattitaitovaatimuksista ja opiskelijat
opiskelevat sen tilalla ylimääräisen suomen kielen kurssin. Paljon kirjoittamista vaativat kurssit
tuottavat osalle vaikeuksia. Osa suoriutuu esim. matemaattista osaamista vaativista kursseista
jopa kantasuomalaisia opiskelijoita vaivattomammin. (opettaja)

6.1.4 Työpaikalla järjestettävä koulutus
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tulisi tukea opiskelijan kiinnittymistä työelämään ja yhteiskuntaan. Samalla se tarjoaa työnantajille mahdollisuuden varmistaa ajantasaisen osaamisen
ja osaavan henkilöstön saatavuuden (Parasta palvelua kehittämisohjelma 2019). Työpaikalla
järjestettävää koulutusta onkin kehitetty koko 2000-luvun ajan ja sen on toivottu muun muassa
edistävän maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työelämäkontaktien syntymistä ja opiskelijoiden työllistymistä koulutuksen jälkeen (HE 39/2017 vp, 76).
Arvioinnissa tarkasteltiin sitä, miten työpaikalla järjestettävä koulutus ja sen tavoitteet toteutuvat
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kohdalla. Lisäksi selvitettiin, miten opettajat ja järjestäjät tukevat opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä työelämässä oppimisen aikana sekä mitkä
tekijät edistävät työpaikalla järjestettävän koulutuksen onnistumista.
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Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat hyötyvät
työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta
Järjestäjät arvioivat, että maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oli saatavilla työpaikalla järjestettävään koulutukseen soveltuvia työpaikkoja. Heidän mukaansa opiskelijoiden kielitaito
vahvistuu työpaikoilla ja työpaikalla järjestettävä koulutus edistää työelämäkontaktien syntymistä
ja työllistymistä. Myös opettajat pääosin kokivat työpaikalla järjestettävän koulutuksen vahvistavan opiskelijoiden kielitaitoa ja edistävän työelämäkontaktien syntymistä ja työllistymistä. Sen
sijaan sopivien työpaikkojen saatavuuden koki haasteelliseksi reilu neljäsosa (28 %) opettajista.
(Kuviot 40 ja 41.)
Järjestäjien vastausten perusteella työpaikalla järjestettävä koulutus toteutuu parhaiten Itä-Suomessa
ja heikoiten Lapissa. Ero ääripäiden välillä on merkittävä.39
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KUVIO 40. Järjestäjien arvio työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osalta (N = 72–73)

39 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 41. Opettajien arvio työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osalta (N = 689–691)

Koulutuksen järjestäjien mukaan opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana tuettiin useimmiten sähköisten työkalujen avulla. Toiseksi yleisin
tapa tukea oli perehdyttää työpaikkaohjaajat tukemaan kielen oppimista. Sen sijaan opettajien
käynnit työpaikalla tai opiskelijoiden käynnit oppilaitoksessa kieltä opiskelemassa olivat selvästi
harvinaisempia. (Kuvio 42.)
Opettajien vastaukset olivat linjassa järjestäjien vastausten kanssa: useimmiten kielitaidon kehittymistä tuettiin sähköisin välinein, harvinaisimpia olivat käynnit työpaikoilla. Yleisimpinä
muina tapoina tukea opiskelijan kielitaidon kehittymistä opiskelijoiden ollessa työelämäjaksoilla
opettajat mainitsivat erilaiset ohjauskeskustelut ja tapaamiset. (Kuvio 43.)
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KUVIO 42. Järjestäjien arvio siitä, kuinka usein maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana eri tavoilla (N = 21–73)
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KUVIO 43. Opettajien arvio siitä, kuinka usein he tukevat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoidensa
kielitaidon kehittymistä työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana eri tavoilla (N = 186–598)
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Säännöllinen yhteys oppilaitokseen hyödyttäisi maahanmuuttajataustaisia
opiskelijoita työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana
Fokusryhmätilaisuuksien ja webinaarin osallistujat pohtivat, mitkä tekijät mahdollistavat sen,
että työpaikalla toteutettava koulutus toteutuu hyvin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
kohdalla. Keskeiseen asemaan osallistujat nostivat toimivan yhteistyön työpaikkojen, työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön välillä. Työpaikat, joissa opiskelijat suorittavat työelämäjaksoja,
tulee valita huolella, mikä vaatii opettajilta vankkaa osaamista ja laajoja työelämäverkostoja.
Työpaikan johdon tulee olla sitoutunut työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutukseen ja
suhtautua myönteisesti maahanmuuttajataustaiseen oppijaan. Monikielisten ja -kulttuuristen
työpaikkojen kokemukset voivat myös olla arvokkaita koulutuksen järjestäjille niiden pohtiessa
työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä kysymyksiä.
Osallistujien mukaan oppilaitoksella ja työpaikkaohjaajilla tulee olla yhteinen käsitys työpaikalla
toteutettavan koulutuksen tavoitteista ja sisällöstä, ja työpaikkaohjaajien tulisikin osallistua sisällön suunnitteluun. Oppilaitosten työpaikoille tarjoama pedagoginen tuki on tärkeää. Opettajilla
tulisi olla mahdollisuus jalkautua työpaikoille tukemaan niin opiskelijoita kuin työpaikkaohjaajia.
Opettajien tulisi perehdyttää opiskelijat ja työpaikkaohjaat huolellisesti.
Ammatillisen osaamisen perusteiden lisäksi opettajien tulisi osallistujien mukaan ennen työpaikalle
siirtymistä opettaa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suomalaisen työelämän pelisääntöjä
ja toimintatapoja. Työpaikalla järjestettävän koulutuksenkin aikana maahanmuuttajataustaiset
opiskelijat hyötyisivät siitä, että säännöllinen yhteys oppilaitokseen säilyy. Osallistujat ehdottivatkin, että opiskelijat voisivat opiskella esimerkiksi päivän viikossa oppilaitoksessa suomea tai
tehdä etätehtäviä oppilaitoksessa. Näin opettajat voisivat tukea opiskelijoita oppimistavoitteisiin
pääsemisessä ja tarjota matalalla kynnyksellä tukeaan myös työelämäjaksojen aikana. Opiskelijat
myös hyötyisivät selkokielisistä työelämän sanastoista ja muusta selkokielisestä materiaalista.

6.1.5 Opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän riittävyys ja osaaminen
Keskeinen tekijä uudistuksen tavoitteisiin pääsemiseksi on taata riittävä ja osaava henkilöstöresurssi
koulutuksen toteuttamiseen. Koska ammatillisen koulutuksen pääsyvaatimuksia uudistettiin
joustavoittamalla kielitaitovaatimuksia, selvitettiin arvioinnissa opettajien osaamista muun muassa opettaa kielitietoisesti. Lisäksi selvitettiin henkilöstön määrän riittävyyttä sekä opettajien
täydennyskoulutustarpeita.

Opettajien osaamisessa on kehitettävää, mutta moniin osaamisen
kehittämisen tarpeisiin voi löytyä ratkaisu oppilaitoksen sisältä
Kyselyihin vastanneiden järjestäjien ja opettajien mukaan opettajien osaamisessa opettaa kielitietoisesti on vielä kehitettävää. Opettajista noin neljäsosa (24 %) arvioi, ettei opeta kielitietoisesti.
Järjestäjistä 32 % katsoi, ettei heidän opetushenkilöstönsä opeta kielitietoisesti. Kolmasosa (34 %)
järjestäjistä kertoi puutteista opetushenkilöstölle tarjotussa ohjauksessa tai täydennyskoulutuksessa.
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Opettajista noin puolet (55 %) ei kyselyn mukaan joko ole saanut ohjausta tai täydennyskoulutusta
kielitietoiseen opetuksen tai koki siinä olleen puutteita. (Kuviot 44 ja 45.)
Haasteet opetushenkilöstön osaamisessa eivät rajoitu vain kielitietoiseen opetukseen (kuviot 43
ja 44). Järjestäjistä 32 % ja opettajista 24 % arvioi, että opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisessa
maahanmuuttajien opettamiseen on puutteita. Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista opettajista
ei myöskään ollut saanut ohjausta tai täydennyskoulutusta maahanmuuttajien opettamiseen.
Lisäksi sekä järjestäjien että erityisesti opettajien mukaan opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä
ei oppilaitoksissa useinkaan ole riittävä suhteessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
määrään ja tarpeisiin.
Järjestäjien arvio opettajien saamasta kielitietoista opetusta koskevasta ohjauksesta tai täydennyskoulutuksesta oli myönteisin Lounais-Suomessa ja kielteisin Itä-, Länsi- ja Sisä- sekä PohjoisSuomessa. Järjestäjien arvio kielitietoisen opetuksen toteuttamisesta on myönteisin PohjoisSuomessa ja kielteisin Lapissa. Molemmissa tapauksissa erot ääripäiden välillä ovat merkittäviä.
Sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä suhteessa opiskelijoiden määrään ja tarpeisiin että
henkilöstön ammatillinen osaaminen olivat riittävimmät Itä-Suomessa ja heikoimmat Lapissa.
Erot ääripäiden välillä ovat suuria.40

Opettajamme/kouluttajamme ovat saaneet ohjausta tai
täydennyskoulutusta kielitietoiseen opetukseen.
Opettajamme/kouluttajamme toteuttavat kielitietoista
opetusta.
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KUVIO 44. Järjestäjien arvio kielitietoiseen opetukseen ja opetushenkilöstön osaamiseen ja määrään liittyvien asioiden toteutumisesta oppilaitoksessa (N = 73)

40 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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KUVIO 45. Opetushenkilöstön arvio kielitietoiseen opetukseen, omaan osaamiseensa ja henkilöstön
määrään liittyvien asioiden toteutumisesta oppilaitoksessa (N = 697–703)

Opettajat toivoivat lisäkoulutusta erityisesti kielitietoisesta opetuksesta ja selkokielisyydestä sekä
kulttuurisesta osaamisesta. Useissa vastauksissa myös kerrottiin, että kaikki koulutus ja tieto ovat
tarpeen. Opettajat myös toivoivat saavansa käyttöönsä esimerkiksi selkokielistä opetusmateriaalia
muun muassa ammattisanastoon liittyen. Lisäksi opettajat toivoivat mahdollisuuksia verkostoitua
ja oppia toisiltaan.

Kielitietoisen opetuksen koulutusta pitäisi lisätä ja sen olisi hyvä olla pakollista ammatillisille
opettajille, koska moni muukin lisäkoulutus on pakollista. Usein ihminen, joka sitä tarvitsee,
ei hakeudu koulutukseen oma-aloitteisesti. Koulutuksessa tulisi käsitellä, esim. materiaalien ja
oman puheen selkokielistämistä ja keinoja opiskelijan ymmärtämisen vahvistamiseksi. (opettaja)
Koen tarvitsevani ohjausta ja täydennyskoulutusta kielitietoiseen opetukseen sekä maahanmuuttajien opettamiseen. Olen opiskellut ja tutustunut aiheisiin ainoastaan opettajakorkeakoulussa,
mutta se ei riittänyt. Oppilaitoksessamme yli puolet on maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita,
joten koen tarvitsevani laajan täydennyskoulutuksen, jossa käsitellään alusta alkaen kulttuureja,
eroja koulutuksissa ja opetusmenetelmissä, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjaus- ja
opetusmenetelmiä, kielitietoinen opetus käsitteenä ja menetelmänä jne. (opettaja)
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Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisestä keskusteltiin myös fokusryhmätilaisuuksissa ja ammatillisen koulutuksen webinaarissa. Osallistujien mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa on jo paljon osaamista, jota maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisessa ja
ohjaamisessa tarvitaan. Henkilöstön osaamisen kehittymistä voidaan tukea oppilaitosten sisäisillä
toimilla. Keinoina kehittää osaamista tuotiin esiin seuraavia.
▪▪ Suomi toisena kielenä (S2) -opettajien osallistuminen muiden aineiden oppitunneille. Tämä
tarjoaisi opetushenkilöstölle mahdollisuuden oppia kielitietoisen opetuksen menetelmiä
käytännössä sen lisäksi, että S2-opettaja tukisi kielitaidoltaan heikompien opiskelijoiden
opinnoissa etenemistä.
▪▪ Opetushenkilöstön työelämäjaksot.
▪▪ Opetushenkilöstön työnkierto esimerkiksi niin, että kaikki osallistuvat vuorollaan hanketyöhön.
▪▪ Tiimimäinen työskentely, yhteiset opetusmateriaalit, vertaismentorointi kollegoilta.
▪▪ Oppilaitoksen oman henkilöstön järjestämät lyhyet, säännöllisin väliajoin toteutettavat
työpajamaiset täsmäkoulutukset, joissa keskitytään aina tiettyyn teemaan kuten kielitietoiseen opetukseen tai kulttuuritietoisuuteen. Toisaalta myös ulkopuolisten järjestämät
koulutukset koettiin tarpeellisiksi.
▪▪ Johdon tulisi kannustaa henkilöstöä keskinäiseen keskusteluun ja tiedonvaihtoon ja aktiivisesti luoda sille mahdollisuuksia.
▪▪ Johdon tulisi kannustaa henkilöstöä tekemään rohkeasti uusia asioita niin, että esimerkiksi
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettaminen ei jää aina samojen henkilöiden
tehtäväksi.
▪▪ Johdon tulisi sitouttaa koko oppilaitos kielitietoiseen toimintakulttuuriin ja viedä kielitietoisuus osaksi oppilaitoksen strategiaa ja kehityskeskusteluja.
▪▪ Oppilaitoksia myös kehotettiin tutustumaan monikulttuurisiin yrityksiin, joissa on jo
pitkään toimittu muun muassa heikosti suomea puhuvien työntekijöiden kanssa.

6.1.6 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Koulutuksen järjestäjien tulee lain mukaan tehdä yhteistyötä muun muassa alueensa työ- ja
elinkeinoelämän, muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien, perusopetuksen järjestäjien
sekä nuorisotyötä tekevien julkisten tahojen ja yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa (VN
531/2017, 124 §). Työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävästä yhteistyöstä on määritelty laissa vielä
muuta yhteistyötä tarkemmin. Työ- ja elinkeinoelämän kanssa tulee tehdä yhteistyötä tutkintoja
ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä, arvioitaessa ja kehitettäessä sekä osaamistarpeita
ennakoitaessa (VN 531/2017, 4 §).
Koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön merkitys korostuu koulutuspolun nivelvaiheissa siirryttäessä koulutuksesta toiseen, minkä vuoksi tässä arvioinnissa tarkasteltiin yhteistyön toimivuutta
myös muiden kuin ammatillisen koulutuksen laissa erikseen määriteltyjen koulutusten järjestäjien
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kanssa. Lisäksi tarkasteltiin TE-toimistojen, kuntien sekä maahanmuuttajien osaamiskeskusten
kanssa tehtävää yhteistyötä. Näistä toimijoista jokaisella on tärkeä rooli maahanmuuttajien koulutuspoluilla. Lisäksi tarkasteltiin työelämän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on toimivaa silloin,
kun yhteistyötä tehdään
Koulutuksen järjestäjät ja opettajat arvioivat, miten yhteistyö muiden toimijoiden kanssa toimii
maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta. Tarkasteltavia yhteistyötahoja
olivat TE-toimistot, kunnat, maahanmuuttajien osaamiskeskukset, kotoutumiskoulutus, vapaan
sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen järjestäjät, muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät
ja työelämä.
Koulutuksen järjestäjät kokivat yhteistyön pääosin toimivaksi. Yhteistyö erityisesti TE-toimistojen,
muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa oli toimivaa. Vähiten yhteistyötä
ammatillisen koulutuksen järjestäjät tekivät maahanmuuttajien osaamiskeskusten ja aikuisten
perusopetuksen kanssa. Maahanmuuttajien osaamiskeskusten osalta vähäistä yhteistyön määrää
selittää osaamiskeskusten määrä ja sijainti. Osaamiskeskuksia on Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Muina keskeisinä yhteistyötahoina järjestävät toivat esiin kolmannen
sektorin toimijat sekä hankkeiden kautta toteutettavan yhteistyön. (Kuvio 46.)
Järjestäjien vastausten perusteella yhteistyö muiden toimijoiden kanssa koettiin toimivimmaksi
Pohjois-Suomessa ja vähiten toimivaksi Lapissa. Ero ääripäiden välillä on merkittävä.41
Myös opetushenkilöstö arvioi yleisimmin toimivaksi TE-toimistojen, muiden ammatillisen
koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön. Iso osa opetushenkilöstöstä
ei tehnyt lainkaan yhteistyötä kuntien, maahanmuuttajien osaamiskeskusten, kotoutumiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen kanssa. Muina keskeisinä yhteistyötahoina he mainitsivat oman oppilaitoksen muun henkilöstön kuten opiskeluhuollon työntekijät,
kolmannen sektorin toimijat, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja muut viranomaiset kuten
Maahanmuuttoviraston. (Kuvio 47.)

41 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 46. Järjestäjien arvio yhteistyön toimivuudesta maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden näkökulmasta (N = 72–73)
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KUVIO 47. Opetushenkilöstön arvio yhteistyön toimivuudesta maahanmuuttajien koulutuspolkujen
sujuvuuden näkökulmasta (N = 680–684)

6.1.7 Maahanmuuttajien koulutuksen ja koulutuspolkujen
toteutuminen kokonaisuutena
Lähes kaikkien koulutuksen järjestäjien mukaan ammatillisen koulutuksen järjestäminen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille toteutuu heidän omassa oppilaitoksessaan tai oppilaitoksissaan keskimäärin hyvin. Opettajista reilu viidesosa (22 %) koki, että heidän oppilaitoksessaan
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuksen järjestämisessä on keskimäärin puutteita.
(Taulukko 34.)
Järjestäjien arvio oli myönteisin Etelä-Suomessa ja kielteisin Lounais-Suomessa ja Lapissa. Ero
ääripäiden välillä on merkittävä.42

42 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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TAULUKKO 34. Järjestäjien ja opettajien näkemys siitä, toteutuuko koulutuksen järjestäminen
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oppilaitoksessa keskimäärin hyvin
Asteikko

Järjestäjät

Opettajat

%

n

%

n

Täysin eri mieltä

4,1

3

5,4

38
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1,4

1

16,6

116
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46,6

34

52,5
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Täysin samaa mieltä

47,9

35

19,9

139

En osaa sanoa

0,0

0

5,6

39

100,0

73

100,0

699

Yhteensä

Koulutuksen järjestäjien mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolut olivat
yksilöllisiä ja niissä otettiin huomioon osaamisen lähtötaso. Järjestäjien mukaan opiskelijoilla
oli myös mahdollisuus opiskella tarpeidensa mukaisesti. Joustava, jatkuva haku tuki järjestäjien kokemuksen mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja. Suurin
osa järjestäjistä myös koki ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkinnon perusteiden
tukevan opiskelijoiden koulutuspolkuja. Sen sijaan rahoituksen osalta järjestäjien näkemykset
jakautuivat: 47 % järjestäjistä koki rahoituksen tukevan koulutuspolkujen toteutumista, 45 %
taas ei. Noin neljäsosa (27 %) järjestäjistä ja yli puolet opettajista (57 %) ei osannut sanoa, ovatko
maahanmuuttajien koulutuspolkujen päällekkäisyydet vähentyneet vuoden 2017 jälkeen, mikä
osin johtunee uudistusten lyhyestä voimassaoloajasta. (Kuviot 48 ja 49.)
Opettajien näkemys koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden uudistusten tavoitteiden
saavuttamisesta oli kokonaisuudessaan kielteisempi kuin järjestäjien (kuvio 49). Kielteisimmin
opettajat suhtautuivat siihen, että tutkinnon perusteet tukisivat maahanmuuttajien koulutuspolkuja. 29 % järjestäjistä arvioi, että opiskelijoiden mahdollisuus opiskella tarpeidensa mukaisesti ei
toteudu, 23 % että opiskelijoiden koulutuspolut eivät ole yksilöllisiä eikä niissä oteta huomioon
osaamisen lähtötasoa. Neljäsosa (25 %) opettajista koki, että joustava haku ei tue maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja. Samoin neljäsosa (26 %) opettajista arvioi, ettei
ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö tue opiskelijoiden koulutuspolkuja. Lisäksi opettajista
huomattavasti suurempi osa kuin järjestäjistä ei osannut arvioida uudistusten tavoitteiden saavuttamista. ”En osaa sanoa” -vastausten osuus vaihteli väittämästä riippuen 11 %–57 % välillä.
Järjestäjien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden uudistusten
tavoitteiden saavuttamisesta oli myönteisin Pohjois-Suomessa ja kielteisin Lapissa. Ero ääripäiden
välillä on merkittävä.43

43 Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 48. Järjestäjien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden
uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta (N = 72–73)
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KUVIO 49. Opettajien arvio maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeutumiseen tähdänneiden
uudistusten tavoitteiden saavuttamisesta (N = 685–691)

Koulutuksen järjestämiseen liittyvät vahvuudet
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kuvailemaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen liittyviä vahvuuksiaan maahanmuuttajien koulutuksen osalta. Seuraavassa on nostettu
esiin keskeisimmät vahvuudet.

Järjestäjät
Keskeisin ammatillisen koulutuksen vahvuus oli järjestäjien mukaan henkilöstö. Järjestäjät
nostivat vahvuutena esiin koko henkilöstönsä osaamisen, erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen liittyvän osaamisen sekä tiettyjen ammattiryhmien, esimerkiksi suomi toisena kielenä
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(S2) -opettajien, erityisopettajien ja ammatillisten opettajien osaamisen. Henkilöstön osaamisen
lisäksi järjestäjät pitivät myös S2-opettajien ja ohjaajien määrää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja edistävänä vahvuutena.
Toisena keskeisenä vahvuutenaan järjestäjät nostivat esiin toimivan yhteistyön. Kyselyyn vastanneilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä oli hyvät ja vakiintuneet yhteistyöverkostot työelämän
kanssa. Muina yhteistyötahoina järjestäjät nostivat esiin muun muassa alueelliset verkostot, koulutuksen järjestäjän sisäisen yhteistyön ja yhteistyön kotoutumiskoulutuksen järjestäjien kanssa.
Ammatillisen koulutuksen vahvuus oli myös koulutuksen järjestäjien pitkä kokemus maahanmuuttajien kouluttamisesta, sillä maahanmuuttajat eivät olleet uusi opiskelijaryhmä oppilaitoksissa. Osalle koulutuksen järjestäjiä oli kertynyt kokemusta maahanmuuttajien kouluttamisesta
myös muista koulutuksista kuten kotoutumiskoulutuksesta ja vapaan sivistystyön koulutuksista.
Järjestäjät kokivat, että esimerkiksi maahanmuuttajien ohjaaminen koulutuspolulla eteenpäin
helpottuu, kun sama järjestäjä järjesti useampia koulutuksia. Muutenkin vastauksissa nousi esiin
vahvuutena oppilaitosten monialaisuus ja iso koko. Toisaalta pienet järjestäjät pitivät vahvuutena
nimenomaan oppilaitoksen pienuutta, joka heidän mukaansa mahdollisti opiskelijan kohtaamisen
yksilönä.
Järjestäjät pitivät vahvuutenaan myös yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Muina vahvuuksina
järjestäjät nostivat esiin muun muassa kehittämismyönteisyytensä, maahanmuuttajille tarjolla
olevat tuki- ja ohjauspalvelut ja myönteisen suhtautumisen maahanmuuttajiin.

Opettajat
Myös opettajien vastauksista yleisimmäksi vahvuudeksi nousivat henkilöstöön liittyvät tekijät.
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja muu henkilöstö oli heidän mukaansa ammattitaitoista,
osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. Usein heillä oli pitkä kokemus maahanmuuttajien opettamista.
Henkilöstön keskinäinen yhteistyö oli toimivaa. Myös henkilöstön määrä koettiin vahvuudeksi.
Opettajien vastauksissa toiseksi keskeiseksi vahvuudeksi nousivat erilaiset opetukseen ja sen
toteutukseen liittyvät seikat. Opettajat nostivat esiin muun muassa opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot, suomi toisena kielenä -opetuksen ja erilaiset opintoja tukevat, maahanmuuttajille
suunnatut pajat. Ammatilliselle koulutukselle luonteenomainen käytännönläheisyys sopii heidän
mukaansa kohderyhmän opettamiseen. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen
etenemistä tukivat myös opiskelijoille tarjolla oleva tuki ja joustavat ja yksilölliset opintopolut.
Myös yhteistyö muiden toimijoiden, erityisesti työelämän, kanssa oli opettajien näkökulmasta
ammatillisen koulutuksen vahvuus. Muina vahvuuksina opettajat toivat esiin muun muassa oppilaitoksen koon, niin pienuuden kuin suuruudenkin ja jatkuvan haun opintoihin.
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Koulutuksen järjestämiseen liittyvät haasteet
Koulutuksen järjestäjiä ja opettajia pyydettiin kuvailemaan myös ammatillisen koulutuksen järjestämiseen liittyviä haasteita. Seuraavassa on nostettu esiin niistä keskeisimmät.

Järjestäjät
Kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät toivat haasteena esiin erot opiskelijoiden osaamisessa ja valmiuksissa. Opiskelijoiden kielitaidossa oli puutteita ja he tarvitsivat tukea ja ohjausta
opinnoissaan. Lisäksi opiskelijoilla saattoi olla puutteita tietoteknisissä taidoissa ja työelämävalmiuksissa. Opiskelijoiden mahdollisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen ei ollut helppoa. Yksi
järjestäjä toi esiin, että opiskelijoiden pohjakoulutus on usein riittämätön ammatillisen opintojen
suorittamiseen toivotussa ajassa.
Lisäksi ammatillisen koulutuksen järjestäjät nostivat haasteeksi erilaisia henkilöstöön liittyviä
teemoja. Kielitietoisen opetuksen toteuttaminen haastoi opettajia, ja järjestäjät olivat tunnistaneet
henkilöstön koulutustarpeet. Ammatillisen koulutuksen reformin tuomien lukuisten uudistusten
jälkeen henkilöstö ei välttämättä ollut jaksanut panostaa uusiin asioihin järjestäjien toivomalla
tavalla. Osalla opettajia oli järjestäjien mukaan myös ennakkoluuloja maahanmuuttajataustaisia
opiskelijoita kohtaan.
Järjestäjät toivat esiin myös erilaisia resursseihin liittyviä haasteita. Järjestäjät kaipasivat lisää
resursseja muun muassa erityisen tuen toteuttamiseen, suomen opetukseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opiskeluhuoltoon. Myös opettajia toivottiin lisää. Lisäksi järjestäjät kommentoivat
yleisesti ammatillisen koulutuksen rahoituksen olevan riittämätöntä.
Muina haasteina järjestäjät toivat esiin muun muassa yhteiset tutkinnon osat, joiden suorittaminen
on opiskelijoille vaikeaa ja opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen järjestämisen.

Opettajat
Opettajien vastauksissa keskeisimmäksi haasteeksi ammatillisessa koulutuksessa nousi opiskelijoiden heikko kielitaito. Kielitaidon lisäksi opettajille aiheuttivat haasteita opiskelijoiden heikot
pohjataidot ja opiskeluvalmiudet sekä opiskelijaryhmien heterogeenisyys. Opettajien mukaan
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat vaativatkin opintoihin enemmän tukea, jota ei aina ollut
tarjolla.

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat nykyisin osin suomenkielen taidoiltaan ja myös oppimisvalmiuksiltaan heikompia kuin aikaisemmin. Vaatii enemmän aikaa = resursseja opettajilta
ja useammalta opettajalta. TE-toimiston tuki opiskeluun ei riitä eli aika on liian lyhyt! (opettaja)
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Opettajat myös kaipasivat lisää resursseja voidakseen vastata paremmin opiskelijoidensa tarpeisiin.
Resursseja kaivattiin muun muassa lähiopetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen.

Kaikkein heikoimman suomen kielen tason omaavien opiskelijoiden tarpeet eivät kohtaa opetuksen tarjonnan kanssa: resursseja ja aikaa tukiopetukseen ei juurikaan ole. S2-opinnot itsekseen
eivät välttämättä riitä tarpeeksi hyvän kielitaidon kehittämiseen, vaan ammatillisellakin puolella
pitäisi ottaa koppia kielen oppimisesta, mahdollisuudet siihen ovat olemassa koko ajan – resurssit
ovat sitten asia erikseen, eikä ammatillisen puolen opettajilla ole välttämättä aikaa/jaksamista .
Yhteistyötä ja tukea molempiin suuntiin voisi olla enemmän. (opettaja)

6.2 Johtopäätökset ja suositukset
Ammatillinen koulutus kokonaisuutena – yhteenveto
Haasteista ja uudistusten lyhyestä voimassaoloajasta huolimatta ammatillisen koulutuksen järjestäminen maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille toteutuu oppilaitoksissa keskimäärin hyvin.
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat eivät ole uusi kohderyhmä ammatillisessa koulutuksessa,
ja koulutuksen järjestäjät ovatkin kyenneet hyödyntämään oppilaitoksissa jo olevaa kokemusta
koulutuksen järjestämisestä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Koulutuksen järjestämisessä järjestäjät osaavat hyödyntää omia organisatorisia vahvuuksiaan – niin pienuuden kuin
suuruudenkin etuja.
Opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillinen osaaminen ja keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö
muiden toimijoiden kanssa luovat pohjan onnistuneiden koulutuspolkujen rakentamiselle. Sekä
koulutuksen järjestäjien että opettajien kokemuksen mukaan yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa onkin toimivaa. Tosin erityisesti opettajista useat eivät osallistu yhteistyön tekemiseen.
Järjestäjien mukaan oppilaitoksissa kyetään rakentamaan yksilöllisiä, opiskelijoiden tarpeet huomioivia koulutuspolkuja ja hyödyntämään joustavaa hakua maahanmuuttajien koulutuspolkuja
tukevana väylänä ammatilliseen koulutukseen. Toisaalta opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksen
mukaan yksilöllisten koulutuspolkujen toteutuminen vaatii edelleen työtä, jotta opiskelijat saavuttaisivat tavoitteensa. Opettajien mukaan opiskelijoita myös päätyy osaamisensa ja tarpeidensa
näkökulmasta vääriin koulutuksiin. Koulutuspolkujen päällekkäisyyksien vähenemistä eivät
varsinkaan opettajat osaa arvioida.
Koulutuksen järjestäjien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemykset siitä, tukevatko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
koulutuspolkuja, ovat osin ristiriitaiset. Järjestäjien arviot ovat opettajia myönteisemmät. Varsinkaan tutkinnon perusteet eivät opettajien kokemuksen mukaan tue maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden koulutuspolkujen toteutumista. Erityisesti yhteiset tutkinnon osat ja ammatillisten
tutkinnon osien teoreettiset osiot ovat maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille haastavia.
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Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon ja opiskeluvalmiuksien heikkous sekä
tuen tarve haastavat niin ammatillisen koulutuksen järjestäjät kuin opetus- ja ohjaushenkilöstön
osaamisen. Ammatillisissa oppilaitoksissa on kuitenkin paljon osaamista esimerkiksi kielitietoisesta opetuksesta ja maahanmuuttajien koulutukseen liittyviä hyviä käytäntöjä, jotka haluttaessa
voitaisiin levittää laajemmalle organisaatioissa. Lisähaasteen ammatilliseen koulutukseen tuo
opiskelijaryhmien heterogeenisuus. Samassa ryhmässä voi olla niin kielitaidoltaan kuin muultakin osaamiseltaan ja opiskeluvalmiuksiltaan erilaisia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja
kantasuomalaisia.
Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja sen seurauksena järjestäjien käytettävissä olevat resurssit
aiheuttavat haasteita maahanmuuttajien koulutuksen laadukkaalle toteuttamiselle. Opettajat
toivovat lisää resursseja muun muassa opiskelijoiden ohjaukseen.
Tämän arvioinnin tulosten valossa ammatillisen koulutuksen järjestämisessä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on jonkin verran eroja AVI-alueiden välillä44. Erot eivät kuitenkaan ole
systemaattisia. Sekä erojen koko että se, millä AVI-alueella asiat toteutuvat parhaiten ja millä
heikoiten, vaihtelevat tarkasteltavan teeman mukaan.
Seuraavassa esitetään teemakohtaiset johtopäätökset suosituksineen.

1.

Koulutukseen hakeutumisvaiheessa opiskelijoiden kokonaisosaamisesta ei synny
kattavaa kuvaa ja toisinaan opiskelijoita päätyy opiskelemaan osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta epätarkoituksenmukaisiin koulutuksiin

Johtopäätökset
Yhteistyöstä huolimatta koulutukseen ohjaavat tahot eivät välttämättä tunne riittävästi ammatillista koulutusta voidakseen ohjata opiskelijoita sinne parhaalla mahdollisella tavalla.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kartoittavat opiskelijaksi hakevien osaamista hakeutumisvaiheessa. Osaamisen kartoittamisen keskiössä on kielitaidon arviointi; opiskeluvalmiuksien
arvioinnin rooli on huomattavasti pienempi. Opiskelijan kokonaisosaamisesta onkin vaikea
muodostaa arviota hakeutumisvaiheessa. Opettajien kokemuksen mukaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita päätyy toisinaan opiskelemaan osaamisensa ja tarpeidensa näkökulmasta
epätarkoituksenmukaisiin koulutuksiin.
Toimeentuloetuudet, kuten enintään 24 kuukautta kestävä omaehtoisen opiskelun tuki tai kotoutumistuki, vaikuttavat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutukseen osallistumiseen. Näin siitäkin huolimatta, että suomalaisessa sosiaaliturvajärjestelmässä ensisijaiset keinot
rahoittaa opiskelu ovat opintotuki ja opintolaina, joihin maahanmuuttajataustaiset opiskelijatkin
ovat oikeutettuja.

44 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
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Suositukset
Arviointiryhmän näkemyksen mukaan koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa, että opiskelijoiksi
valittavilla henkilöillä on sellainen kielitaito ja opiskeluvalmiudet, että heillä on realistiset mahdollisuudet edetä opinnoissaan tavoitteeseensa. Olipa tavoite sitten koko tutkinnon tai tutkinnon osien
suorittaminen, suorittamisen pitäisi onnistua niillä tukitoimilla, joita koulutuksen järjestäjällä on käytössään. Koulutuksen järjestäjät voivat kehittää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutustaan
(tulevaisuudessa tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) vastaamaan entistä paremmin niiden
opiskelijoiden tarpeisiin, joiden valmiudet eivät vielä riitä ammatilliseen koulutukseen osallistumiseen.
Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että Opetushallitus varmistaa, että eri koulutusasteiden väliset tavoitteet ovat keskenään linjassa niin, että koulutusasteelta toiselle siirtyminen on sujuvaa.

2.

Osalla opiskelijoista kielitaito ja opiskeluvalmiudet ovat heikot – järjestäjät eivät
hyödynnä kaikkia tukikeinoja

Johtopäätökset
Ammatilliseen koulutukseen hyväksytään opiskelijoita aiempaa heikommalla kielitaidolla. Suomen
tai ruotsin kielen taito ei osalla maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista ole opintojen alussa
tasolla, jota opinnoista selviytyminen edellyttää. Osalla opiskelijoista kielitaito ei opintojen aikana
myöskään kehity tasolle, jota opettajat arvioivat tarvittavan työelämässä ja arjessa selviytymiseen.
Osalla opiskelijoista myös opiskeluvalmiudet ovat opintojen alussa heikot.
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat usein paljon tukea opinnoissaan. Erityisesti tukea
tarvitaan yhteisissä tutkinnon osissa, joiden suorittaminen on näille opiskelijoille haasteellisempaa
kuin ammatillisten tutkinnon osien suorittaminen. Suurimmalla osalla opiskelijoista tavoitteena
on koko tutkinnon suorittaminen, jolloin myös yhteisten tutkinnon osien opiskelu on pakollista.
Opiskelijoiden heikoista lähtövalmiuksista ja tuen tarpeesta huolimatta koulutuksen järjestäjät
eivät käytä kaikkia lain mahdollistamia keinoja, kuten opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, tukiopetusta tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista, joilla he voisivat
tukea maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimista ja opinnoissa etenemistä.

Suositukset
Arviointiryhmän näkemyksen mukaan kaikkien ammatillisen koulutuksen toimijoiden tavoitteena tulee olla, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavuttavat ammatillisen osaamisen
lisäksi opintojen aikana sellaisen kielitaidon ja opiskeluvalmiudet, että he valmistuttuaan pystyvät
toimimaan suomalaisilla työmarkkinoilla niiden täysivaltaisina jäseninä. Koulutuksen järjestäjien
tuleekin varmistaa, että heillä on tarjota maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarvittavassa
laajuudessa tukitoimia, kuten esimerkiksi opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, jotka ovat tarpeen
opinnoista selviytymiseksi.
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Arviointiryhmä suosittelee, että Opetushallitus tarkentaa osaamisen arvioinnin toteuttamisen
tietosisältöä erityisesti yhteisten tutkinnon osien osalta niin, että se kannustaa osaamisen arvioinnin toteuttamiseen integroidusti ja työelämälähtöisesti myös yhteisten tutkinnon osien
osalta. Myös koulutuksen järjestäjien osaamista yhteisten tutkinnon osien järjestäjäkohtaisten
arvioinnin toteuttamissuunnitelmien laadinnassa tulee kehittää, jotta yhteisten tutkinnon osien
arviointitavat monipuolistuvat.
Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa lähivuosina aktiivisesti
kielitaitovaatimusten joustavoittamisen vaikutuksia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
opintojen läpäisyyn.

3.

Henkilökohtaistamisen prosessi toteutuu keskimäärin hyvin, mutta yksilöllisten
opintopolkujen toteutumista tulee tukea

Johtopäätökset
Henkilökohtaistamisen prosessi toteutuu keskimäärin hyvin henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) laadinnassa ja siinä, miten opettajat huomioivat opetuksessaan
HOKS:issa kuvatun suunnitelman osaamisen hankkimiseksi. Toisaalta yksilöllisten opintopolkujen käytännön toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa vaatii edelleen työtä, jotta opiskelijat
voivat saavuttaa tavoitteensa.

Suositukset
Arviointiryhmä suosittelee, että koulutuksen järjestäjät sitoutuvat tukemaan opiskelijoiden henkilökohtaisten koulutuspolkujen toteutumista ammatillisen koulutuksen sisällä panostamalla muun
muassa kielitietoisen opetuksen ja pedagogiikan kehittämiseen sekä maahanmuuttajataustaisille
opiskelijoille tarjottavan tuen riittävyyteen.

4.

Työpaikalla järjestettävä koulutus tukee maahanmuuttajien työelämäpolkuja, mutta
sopivien työpaikkojen saatavuus on haaste

Johtopäätökset
Työpaikalla järjestettävä koulutus on keskeinen osa ammatillista koulutusta ja tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suomen kielen oppimista, työelämäkontaktien syntymistä ja
työllistymistä.
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen sopivan työpaikan löytäminen on edellytys onnistuneelle työelämässä oppimiselle, mutta iso osa opettajista kertoi, että maahanmuuttajataustaisille
opiskelijoille ei ole saatavilla sopivia työpaikkoja.
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Hyvin toteutuvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen keskeinen edellytys on työpaikkaohjaajan
ja opiskelijan ohjauksesta vastaavan opettajan välinen toimiva yhteistyö. Tästä huolimatta opettajat
eivät aktiivisesti tue työpaikkoja ja työpaikkaohjaajia opiskelijoiden kielitaidon kehittymisessä
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana.

Suositukset
Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjät kehittävät työpaikalla järjestettävän
koulutuksen toteutusta ja työpaikoille tarjottavaa tukea edelleen niin, että työnantajien kynnys
tarjota työssäoppimispaikka maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle laskee. Arviointiryhmä
suosittelee, että koulutuksen järjestäjät mahdollistavat sen, että opettajat voivat aktiivisesti tukea
työpaikkoja ja työpaikkaohjaajia työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana.

5.

Opetushenkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä

Johtopäätökset
Opetushenkilöstön osaaminen opettaa maahanmuuttajia ja opettaa kielitietoisesti kaipaa kehittämistä, jotta maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen ja saavuttavat
oppimistavoitteet. Kielitietoisen opetuksen ja maahanmuuttajien opetuksen osalta täydennyskoulutukseen ja ohjaukseen ei ole panostettu riittävästi. Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
ei aina vaadi ulkopuolisen toimijan toteuttamaa koulutusta, vaan oppilaitoksissa on jo paljon
osaamista esimerkiksi kielitietoisesta opetuksesta, jota voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin.
Opettajien osaamisen kehittymistä tukee myös muun muassa samanaikaisopettajuus erityisesti
suomi toisena kielenä (S2) -opettajan kanssa.
Osaamisen kehittämisen lisäksi ammatilliseen koulutukseen kaivataan paikoitellen lisää opetusja ohjaushenkilöstöä, jotta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin voidaan vastata.

Suositukset
Arviointiryhmä painottaa, että maahanmuuttajien koulutuspolkujen edistämiseksi koulutuksen
järjestäjien tulee panostaa opetus- ja ohjaushenkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja uusien
työskentelytapojen, kuten samanaikaisopettajuuden käyttöön ottoon. Arviointiryhmä myös
suosittelee, että ammatilliset opettajakorkeakoulut käynnistävät ammatillisten oppilaitosten
henkilöstölle suunnatun kielitietoisen opetuksen täydennyskoulutuksen.
Kielitietoisen opetuksen juurruttamiseksi osaksi oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa arviointi
ryhmä pitää tarpeellisena, että koulutuksen järjestäjien johto tekee kielitietoisuutta edistäviä
linjauksia ja nostaa ne esiin esimerkiksi koulutuksen järjestäjän strategiassa.
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6.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on toimivaa, mutta nivelvaiheyhteistyön yleisyydessä on kehitettävää

Johtopäätökset
Koulutuksen järjestäjien näkökulmasta yhteistyö TE-toimistojen, kuntien, maahanmuuttajien
osaamiskeskusten, kotoutumiskoulutuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen, muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa on toimivaa. Maahanmuuttajien
koulutuspolkujen nivelvaiheiden toimivuuden kannalta mahdollisen riskin muodostaa se, että
kaikilla järjestäjillä ei ole yhteistyötä kotoutumiskoulutuksen, vapaan sivistystyön ja aikuisten
perusopetuksen kanssa.
Opettajista valtaosa tekee yhteistyötä työelämän kanssa ja kokee yhteistyön toimivaksi, mikä
kuvaa hyvin työelämän roolia ammatillisen koulutuksen keskeisenä yhteistyökumppanina. Myös
muiden tarkastelun kohteena olleiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on opettajien mukaan
toimivaa, silloin kun sitä on. Kuitenkaan iso osa opettajista ei tee yhteistyötä näiden tahojen kanssa.

Suositukset
Arviointiryhmä suosittelee, että maahanmuuttajien koulutuspolkujen nivelvaiheiden ja koulutuksen jälkeisen työllistymisen sujuvuuden varmistamiseksi koulutuksen järjestäjät kiinnittävät
tulevaisuudessa huomiota erityisesti nivelvaiheissa tehtävän yhteistyön vahvistamiseen ja vakiinnuttamiseen.
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Tässä luvussa kuvataan arvioinnissa aikaisemmin esiteltyjen koulutusmuotokohtaisten tulosten ja
johtopäätösten pohjalta maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuutta koulutusjärjestelmän
tasolla sekä annetaan tämän pohjalta suosituksia.
Suomalainen koulutuspolitiikka pyrkii siihen, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus
kouluttautua. Tavoitteena on, että jokaisella kansalaisella olisi vähintään toisen asteen tutkinto.
Tämän tavoitteen saavuttaminen on yksi keskeinen keino ehkäistä eriarvoistumista myös maahanmuuttajien osalta.
Koulutuspolkua aloittaessaan joillakin opiskelijoilla voi olla hyvin ohut koulutustausta lähtömaastaan, mikä näkyy paitsi perustaitojen hallinnassa, myös opiskelijoiden tavassa opiskella, oppia ja
kantaa vastuuta omasta oppimisprosessistaan. Etenkin aikuisiällä perustaitojen oppiminen voi
olla hidasta tai vaikeaa, mutta silti opiskelijalle motivoivaa ja merkityksellistä – ovi suomalaiseen
yhteiskuntaan ja siinä toimimiseen.
Riittävien perustaitojen ja yleissivistyksen hankkiminen tukee maahanmuuttajien integroitumista
yhdenvertaisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Näitä taitoja jokainen tarvitsee myös työelämässä. Vastaavasti suomalainen työelämä tarvitsee tulevaisuudessa lisää osaavaa työvoimaa,
mikä edellyttää maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisia kouluttautumisvaihtoehtoja erilaisin taustoin opiskeluaan aloittaville.
Tässä arvioinnissa on tarkasteltu sitä, miten opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla viime
vuosina tehdyillä uudistuksilla on pystytty tukemaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja vapaan
sivistystyön lukutaitokoulutuksen, aikuisten perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta.
Tarkastelussa on huomioitu myös pyrkimys maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen
siirtymien nopeuttamiseen.
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Kysymykset, joihin arvioinnilla haettiin vastauksia, olivat:
1.
2.
3.

Miten maahanmuuttajien koulutuspolut toimivat?
Vastaavatko vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus, aikuisten perusopetus ja ammatillinen
koulutus uudistuksille asetettuihin tavoitteisiin?
Mitkä tekijät edistävät ja estävät maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuutta?

Seuraavassa esitetään arvioinnin johtopäätökset ja suositukset näiden kolmen koulutusmuodon
muodostaman koulutuspolun näkökulmasta.

Maahanmuuttajien koulutuspolut etenevät oikeaan suuntaan, vaikka haasteitakin on
Uudistusten lyhyestä voimassaoloajasta (1.1.2018 -) huolimatta opetuksen ja koulutuksen järjestäminen toteutuu oppilaitoksissa keskimäärin hyvin. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat
ottaneet hyvin haltuunsa kokonaan uuden koulutustehtävän. Aikuisten perusopetuksen uudistettu
rakenne on yhdenmukaistanut ja selkiyttänyt opetusta kansallisella tasolla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat uudistusten tavoitteiden mukaisesti joustavoittaneet kielitaitovaatimuksia,
ja ammatilliseen koulutukseen pääseekin opiskelemaan aikaisempaa heikommalla kielitaidolla.
Koulutuksen järjestäjien arvion mukaan vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen, aikuisten
perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen voimassa oleva lainsäädäntö on toimiva ja maahanmuuttajien koulutuspolkuja tukeva. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus, aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja ammatillisen koulutuksen
tutkinnon perusteet tukevat vähintäänkin melko hyvin koulutuspolkujen toteutumista. Kaikissa
koulutusmuodoissa opiskelijoiden koulutuspolut ovat järjestäjien ja opettajien mukaan yksilöllisiä ja niissä pääsääntöisesti otetaan huomioon opiskelijan osaamisen lähtötaso. Opettajien arvio
maahanmuuttajien koulutuspolkujen toteutumisesta on jonkin verran järjestäjiä kriittisempi.
Rahoituksen tulisi mahdollistaa koulutuksen toteuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla ja
opiskelijaa riittävästi tukien, jotta hän etenisi tavoitteeseensa. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen valtionosuusjärjestelmät ovat arvioinnin tulosten mukaan
toimivat. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä sen sijaan ei järjestäjien kokemuksen
mukaan tue maahanmuuttajien koulutuspolkujen toteutumista. Kaikkien kolmen koulutusmuodon
toimijat kaipaavat lisää resursseja voidakseen vastata maahanmuuttajaopiskelijoiden tarpeisiin.
Toisaalta vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät eivät
hyödynnä kaikkia rahoitusjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia koulutuksen rahoittamiseen.
Lähtötasoltaan maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä niin osaamisensa kuin
opiskeluvalmiuksiensa suhteen. Koulutuksen järjestäjien tulisi opiskelijavalintoja tehdessään
kiinnittääkin huomiota siihen, että opiskelijaksi valitulla henkilöllä on realistiset mahdollisuudet
saavuttaa opinnoissa henkilökohtainen tavoitteensa. Opettajat kokevat tällä hetkellä kaikissa
kolmessa koulutusmuodossa opetusryhmien heterogeenisuuden yleiseksi haasteeksi, johon
on vaikea vastata ilman opetuksen eriyttämistä ja sen edellyttämiä lisäresursseja. Opiskelijan
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henkilökohtaisten koulutus- ja työllistymistavoitteiden saavuttamista ei tue se, että opiskelija
etenee puutteellisella osaamisella seuraaville koulutusasteille tai huomaa koulutuspolkunsa
pysähtyvän.
Tarve yhdenmukaiselle osaamisen arvioinnille korostuu erityisesti koulutusten nivelvaiheissa
ja siirryttäessä koulutuksen järjestäjältä toiselle. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen oppimistuloksia ja opiskelijoiden osaamisen tasoa koulutuksen loppuvaiheessa on vaikea arvioida,
koska koulutuksen tavoitteita ei ole määritelty kriteeriperusteisesti. Aikuisten perusopetuksen
järjestäjien välillä esiintyy puolestaan tulkintaeroja alkuvaiheen ja siihen sisältyvän lukutaitovaiheen tavoitteista, osaamisen arvioinnista ja päättövaiheeseen siirtymisen edellytyksistä. Näin ollen
kaikilla aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot aloittavilla opiskelijoilla ei ole riittäviä
valmiuksia opintojen suorittamiseen. On oletettavaa, että nämä arvioinnin haasteet heijastuvat
koulutuspolulla myös ammatilliseen koulutukseen edettäessä, jossa puutteet opiskelijoiden kielitaidossa ja opiskeluvalmiuksissa haastavat opettajia.
Koulutuspolkujen sujuvuuden varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi aktiivinen yhteistyö erityisesti opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa on tärkeää. Arvioinnissa tarkasteltujen
koulutusten järjestäjien yhteistyö TE-toimistojen, kuntien, maahanmuuttajien osaamiskeskusten,
kotoutumiskoulutuksen ja myös toistensa kanssa on pääosin toimivaa silloin, kun yhteistyötä on.
Toisaalta useat opettajat eivät osallistu yhteistyöhön. Kaikkien koulutusmuotojen osalta voidaan
todeta yhteistyöverkostojen vahvistamisen ja toimintamallien vakiinnuttamisen vaativan myös
lisäpanostusta. Rajoitteena on se, että nykyinen tietosuojalainsäädäntö estää tehokkaan tiedonvaihdon niin koulutukseen ohjaavien tahojen ja koulutuksen järjestäjien välillä kuin koulutuksen järjestäjien kesken. Tiedonvaihdon tehostamiseksi Koulutusportti-tietokantaa tai vastaavaa
tulisikin laajentaa muidenkin kuin kotoutumiskoulutuksen järjestäjien käyttöön. Lisäksi myös
kotoutumisajan ylittäneiden henkilöiden tiedot tulisi viedä Koulutusporttiin tai vastaavaan järjestelmään, samoin niiden henkilöiden, joiden kotoutumissuunnitelman laadinnasta vastaa kunta.
Yhteistyön vahvistaminen on tärkeää myös koulutuksen jälkeisen työllistymisen sujuvuuden
varmistamiseksi. Työllistymistä tukeva yhteistyö tulisi aloittaa jo koulutusten aikana erityisesti
niiden opiskelijoiden osalta, joille tämä on keskeinen tavoite.

Yleiset suositukset koulutuspolkujen sujuvoittamiseksi
Johtopäätöksenä koko arvioinnin tuloksista arviointiryhmä toteaa, että maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittamisessa avainasemassa on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perusosaamisen vahvistaminen ja koulutusmuotojen välisen tehtävänjaon selkiyttäminen suhteessa
tähän. Vahva perusosaaminen tukee sekä opintojen etenemistä että suomalaiseen yhteiskuntaan
ja työelämään integroitumista.
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Kehittämistyön pohjaksi esitetään seuraavat johtopäätökset ja suositukset.

1.

Koulutuspolun sujuvuus edellyttää eri koulutusmuotojen vastuiden kirkastamista ja
opiskelijoiden perusosaamisen varmistamista

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden profiili on muuttunut voimakkaasti vuoden 2015
turvapaikanhakija-aallon jälkeen, mikä haastaa koulutusten järjestäjiä. Arvioinnin tulosten valossa
vaikuttaa siltä, että koulutuksen järjestäjien käsityksissä koulutusten tavoitteista ja siitä, millainen opiskelijan osaamisen tulisi olla koulutuksen alussa ja päätyttyä, on eroja. Tämä vaikeuttaa
maahanmuuttajaopiskelijoiden sujuvaa ja tarkoituksenmukaista etenemistä koulutuspolulla.
Esimerkiksi jos ammatillisessa koulutuksessa aloittavan opiskelijan kielitaito ja opiskeluvalmiudet eivät ole sellaisella tasolla, jota opinnoista selviytyminen edellyttää, ei opiskelija etene
opinnoissaan tavoitellusti.

Suositukset
Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö edelleen jatkavat koulutuskentän toimijoiden kanssa vuoropuhelua yhteisen ymmärryksen luomiseksi
siitä, mitkä ovat eri koulutusmuotojen roolit maahanmuuttajien kouluttajina. Osana vuoropuhelua olisi hyvä pohtia myös, hyödyttäisivätkö aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot
myös kotoutumiskoulutuksessa olevia, vaikka heidän tavoitteenaan ei ole koko perusopetuksen
oppimäärän suorittaminen. Esimerkiksi matematiikan alkeiden opiskelu tukisi opiskelijoiden
toimintaa arjessa.
Maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvuuden kannalta on keskeistä, että opiskelijat saavuttavat
riittävän yleissivistävän perusosaamisen ja opiskeluvalmiudet ennen kuin he jatkavat opintojaan
seuraavalle koulutusasteelle, esimerkiksi aikuisten perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen.
Arviointiryhmä esittää, että joustavien koulutuspolkujen tukemisen rinnalla huolehditaan siitä,
että toimijoilla säilyy selkeä käsitys yleissivistävän perusosaamisen kouluttamisen vastuista. Lisäksi Opetushallituksen tulisi varmistaa, että eri koulutusasteiden ja koulutusten väliset tavoitteet
ovat keskenään linjassa niin, että koulutuksesta toiseen siirtyminen on sujuvaa ja opiskelijoiden
osaaminen on koulutuspolun nivelvaiheissa riittävällä tasolla.

2.

Tarkoituksenmukaisten koulutuspolkujen rakentaminen kaipaa eri lukutaitokoulutusten opiskelijaprofiilien selkiyttämistä

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen tavoitteet ja kohderyhmä
näyttäytyvät tulkinnanvaraisina ja osin päällekkäisinä. Sekä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen että aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen kohderyhmää ovat henkilöt, joiden on
tarpeen opiskella luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja. Tämän lisäksi siirtymiä
tapahtuu myös lukutaitokoulutusten ja kotoutumiskoulutuksen välillä.
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Vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen lainsäädännössä tai koulutuksia ohjaavissa asiakirjoissa ei ole yksiselitteisesti linjattu, ketkä lukutaitokoulutuksen kohderyhmään kuuluvista
opiskelijoista ohjataan vapaaseen sivistystyöhön ja ketkä aikuisten perusopetukseen. Koulutusten
kohderyhmistä esiintyy erilaisia näkemyksiä, mikä heijastuu muun muassa siihen, millaiselle
koulutuspolulle TE-toimisto tai muut koulutukseen ohjaavat tahot opiskelijan ohjaavat sekä
alueellisiin ratkaisuihin siitä, mikä taho lukutaitokoulutusta järjestää. Myös opiskelijan kotoutumisstatus sekä koulutuspaikkojen alueellinen saatavuus määrittävät sitä, mihin koulutukseen
opiskelija lopulta ohjataan.

Suositukset
Arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus selkiyttävät vapaan
sivistystyön lukutaitokoulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opiskelijaprofiileja. Tavoitteena
tulisi olla yhteinen, kentän kanssa jaettu käsitys erilaisten lukutaitokoulutusten kohderyhmistä.
Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että selkiytystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, jotta koulutukseen ohjaavien tahojen ymmärrys ja tulkinnat kunkin
koulutuksen ensisijaisesta kohderyhmästä ovat yhtenäiset.
Yhtenä vaihtoehtona opiskelijaprofiilien selkiyttämiseksi arviointiryhmä esittää pohdittavaksi,
että lukutaidottomat, alkavan lukutaidon tai kehittyvän lukutaidon omaavat maahanmuuttajat ohjattaisiin ensi sijassa aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheeseen silloin, kun sitä
paikkakunnalla on saatavilla ja tämä on perusteltua henkilön kokonaistilanteen ja tavoitteet
huomioiden. Valtaosalta näistä henkilöistä puuttuu myös yleissivistävä perusosaaminen, jonka
aikuisten perusopetus voisi heille tarjota. Maahanmuuttajaopiskelijat, joilla ei ole valmiuksia
osallistua päätoimisiin opintoihin, jotka eivät ole työvoiman piirissä tai jotka muiden syiden
takia tarvitsevat joustavia opetusratkaisuja hyötyisivät eniten vapaalle sivistystyölle ominaisista
tavoista järjestää koulutusta.
Arviointiryhmä pitää toimivana olemassa olevaa linjausta (mm. Opetushallitus 2018), jonka
mukaan niiden opiskelijoiden, jotka tarvitsevat vain latinalaisen kirjaimiston vahvistamista ja
joille kotoutumiskoulutus on tarkoituksenmukaisin koulutusmuoto, koulutus tulisi toteuttaa
osana kotoutumiskoulutusta.

3.

Joustavia opintopolkuja tarvitaan erilaisille oppijoille

Koulutusjärjestelmään tehdyillä uudistuksilla tavoiteltiin maahanmuuttajien koulutuspolkujen
nopeutumista, katkosten vähentämistä ja sujuvaa työelämään siirtymistä. Monille maahanmuuttajaopiskelijoille nopeat koulutuspolut ovatkin tarkoituksenmukaisia. Arviointiryhmä haluaa
kuitenkin ilmaista huolensa siitä, että erityisesti heikolla perusosaamisella opintonsa Suomessa
aloittaneille maahanmuuttajille pyrkimys nopeampaan koulutuksen suorittamiseen ja työelämään
siirtymiseen voi pitkällä aikavälillä muodostua riskiksi sosiaalisen ja taloudellisen yhdenvertaisuuden kannalta. Mikäli opiskelija ei koulutuksen aikana saavuta vankkaa perusosaamista, hän on
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haavoittuvaisessa asemassa työelämän murroksissa ja esimerkiksi tilanteissa, joissa olosuhteiden
pakosta on vaihdettava alaa ja mahdollisesti uudelleenkouluttauduttava. Myös maahanmuuttajilla
tulee olla mahdollisuus uranaikaiseen jatkuvaan oppimiseen ja työuralla etenemiseen.
Arviointiryhmä haluaa myös muistuttaa, että kaikille maahanmuuttajille yleissivistävän perusosaamisen saavuttaminen ja työelämään siirtyminen ei ole realistinen tavoite, koulutukseen
käytettävissä olevasta ajasta ja resursseista riippumatta.

Suositukset
Maahanmuuttajien koulutuksissa on tärkeää panostaa yleissivistävän perusosaamisen vahvistamiseen erityisesti niiden opiskelijoiden osalta, joilla tämä osaaminen on heikkoa. Arviointiryhmä
suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää eri koulutusmuotojen rahoitusjärjestelmiä niin, että hitaat koulutuspolut ovat mahdollisia niille opiskelijoille, joille se perusosaamisen
vahvistamiseksi on tarpeen. Nämä taidot ovat keskeinen osa työelämässä selviytymistä ja niiden
takaaminen on merkittävä työmarkkinoiden polarisoitumista ja eriarvoistumista ehkäisevä tekijä.
Samaan aikaan osaamiseltaan vahvempien maahanmuuttajien joustavaa siirtymistä työelämään
tulee edelleen tukea. Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja
työ- ja elinkeinoministeriö kehittävät työssäkäyvien maahanmuuttajien mahdollisuuksia vahvistaa perustaitojaan ja suomen tai ruotsin kielen osaamistaan esimerkiksi vapaan sivistystyön
koulutuksena tai työvoimakoulutuksena.

Lopuksi
Tarkastellut uudistukset ovat arvioinnin toteutusajankohtana olleet voimassa noin kaksi vuotta. Tästä syystä on tärkeää, että uudistusten vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden osaamisen
kehittymiseen ja heidän koulutuspolkujensa sujuvuuteen arvioidaan ja seurataan myös jatkossa.
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