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Valtion 

kotouttamis-

ohjelma 

2016-2019 & 

kotouttamisen 

toimintasuun-

nitelma 

(2016)

Uudistuksia 

koulutusjärjes-

telmään

Tavoitteena maahanmuuttajien koulutus- ja 

työllistymispolkujen nopeutuminen

Hallituksen 

selonteko 

kotoutumisen 

edistämisen 

uudistamistar-

peista vuoden 

2020 aikana

OKM:llä 

tarve 

saada 

tietoa 

toteutettu-

jen 

uudistus-

ten 

vaikutuk-

sista

Vapaan sivistystyön 

oppilaitoksissa 

toteutettava 

lukutaitokoulutus

Arvioinnin kohteet

Aikuisten 

perusopetus

Ammatillinen 

koulutus

Uudistukset astuneet 

voimaan 1.1.2018
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Opettajien osaaminen ja 

määrän riittävyys

Rahoitus

Opintojen 

henkilökohtaistaminen

Yhteistyö eri 

toimijoiden välillä

Koulutukseen 

ohjautuminen

Mitkä tekijät edistävät ja estävät 

maahanmuuttajien 

koulutuspolkujen toimivuutta?

Vastaavatko vapaan 

sivistystyön lukutaitokoulutus, 

aikuisten perusopetus ja 

ammatillinen koulutus 

uudistuksille asetettuihin 

tavoitteisiin?

Miten maahanmuuttajien 

koulutuspolut toimivat?

Koulutuksen 

saatavuus

Opetuksen ja ohjauksen 

järjestäminen/toteuttaminen

Koulutuksen rakenteen 

tarkoituksenmukaisuus

Tavoitteiden mukaisten 

valmiuksien saavuttaminen

Arvio tehtävässä 

onnistumisessa

Tavoiteltujen kohderyhmien 

saavuttaminen*

Arviointikysymykset Teemat, joiden kautta 

arviointikysymyksiin haettiin vastauksia

* Vain lukutaitokoulutuksesta



Arvioinnin toteuttajat

Projektiryhmä

• Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, 

projektipäällikkö

• Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, 

projektipäällikkö

• Arviointiasiantuntija Kirsi Mustonen

• Arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen

Arviointiryhmä

• Pedagoginen rehtori Juha Kaivola, Turun 

kristillinen opisto

• Koulutusjohtaja, vararehtori Arja Koli, 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

Keuda

• Varapuheenjohtaja Sari Liski, 

Aikuislukioliitto

• Erityisasiantuntija Anu Wikman-

Immonen, Suomen Kuntaliitto

• Asiantuntija Virva Muotka, Axxell

Utbildning Ab (24.5.2020 asti)
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Arviointiaineisto: Kyselyt
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Koulutus Järjestäjäkysely 

(n)

Opettajakysely 

(n)

Vapaan 

sivistystyön 

lukutaitokoulutus

67 62

Aikuisten 

perusopetus

47 197

Ammatillinen 

koulutus

73 711



Arviointiaineisto: Fokusryhmätilaisuudet ja webinaarit
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Tilaisuus Vapaan 

sivistystyön 

lukutaitokoulu-

tus (n)

Aikuisten 

perusopetus (n)

Ammatillinen 

koulutus (n)

Fokusryhmätilaisuudet 28 37 51

Webinaari 23 32 51

Yhteensä 51 69 102



Keskeiset
tulokset ja 
johtopäätökset



Johtopäätös 1. 

Koulutukseen hakeutumis-

vaiheessa opiskelijoiden 

kokonaisosaamisesta ei synny 

kattavaa kuvaa ja toisinaan 

opiskelijoita päätyy opiskelemaan 

osaamisensa ja tarpeidensa 

näkökulmasta epätarkoituksen-

mukaisiin koulutuksiin.
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Järjestäjien näkemys siitä, kuinka usein he arvioivat 

opiskelijoiden kielitaidon tason ja opiskeluvalmiudet ennen 

opiskelijaksi ottamista (N = 69-72)



Johtopäätös 2. 

Osalla opiskelijoista kielitaito ja 

opiskeluvalmiudet ovat heikot. 

Kielitaito ei opettajien mukaan 

myöskään aina kehity opintojen 

aikana työelämässä vaadittavalle 

tasolle. Lisäksi järjestäjät eivät 

hyödynnä kaikkia tukikeinoja.
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Opettajien arvio maahanmuuttajataustaisten 

opiskelijoiden kielitaidosta ja opiskeluvalmiuksista ja 

niiden kehittymisestä opintojen aikana (N = 700-703)



Johtopäätös 3. 

Henkilökohtaistamisen prosessi 

toteutuu keskimäärin hyvin, mutta 

yksilöllisten opintopolkujen 

toteutumista tulee tukea.
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Järjestäjien arvio henkilökohtaistamisen toteutumisesta 

(N = 72-73)



Johtopäätös 4. 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

tukee maahanmuuttajien 

työelämäpolkuja, mutta sopivien 

työpaikkojen saatavuus on 

haaste.
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Opettajien arvio työpaikalla järjestettävän koulutuksen 

toteutumisesta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 

osalta (N = 689-691)



Johtopäätös 5. 

Opetushenkilöstön osaaminen 

kaipaa kehittämistä.
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Opetushenkilöstön arvio kielitietoiseen opetukseen ja 

omaan osaamiseensa liittyen asioiden toteutumisesta 

(N = 697-703) 



Johtopäätös 6. 

Yhteistyö muiden toimijoiden 

kanssa on toimivaa, mutta 

nivelvaiheyhteistyön yleisyydessä 

on kehitettävää.

10.11.2020

13

Järjestäjien arvio yhteistyön toimivuudesta 

maahanmuuttajien koulutuspolkujen toteutumisen 

näkökulmasta (N = 72-73)



Kiitos!

Lisätietoja: raisa.hievanen@karvi.fi, 

p. 029 5335542

Arvioinnin kotisivut: 

https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-

ja-jarjestelmaarvioinnit/maahanmuuttajien-

koulutuspolut/

mailto:raisa.hievanen@karvi.fi
https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/maahanmuuttajien-koulutuspolut/

