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Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpei-
ta. Monipuolisella tarjonnalla taataan koulutuspalvelut 
kaikille maahanmuuttajille. Kaikki maahanmuuttajat eivät 
nimittäin suinkaan kuulu työvoimakoulutuksena järjestet-
tävän kotoutumiskoulutuksen kohderyhmään. Työelämän 
ulkopuolella olevia maahanmuuttajia ovat esimerkiksi 
kotona lastaan hoitavat vanhemmat (kotiäidit), ikäihmiset 
sekä sairauden tai vamman takia työkykynsä menettä-
neet. Koulutukseen osallistuminen edistää kuitenkin kaik-
kien maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yh-
teiskuntaan. 

Tämän kohderyhmän tarpeisiin voidaan vastata tarjo-
amalla omaehtoista koulutusta. Kansalais- ja työväenopis-
tot ovat erittäin luontevia tämän koulutuksen järjestäjiä. 
Opiskelijaksi omaehtoisiin opintoihin hakeudutaan joko 
omasta aloitteesta tai toisinaan myös kunnan tai TE-toimis-
ton ohjaamana.

On myös runsaasti sellaisia maahanmuuttajia, joilla on 
työpaikka ja jotka eivät siksi kuulu TE-toimiston palvelui-
den piiriin. Silti tarve kielen oppimiselle voi olla suuri. 
Myös tälle kohderyhmälle omaehtoinen opiskelu kansa-
laisopistossa on hyödyllistä. 

Omaehtoisena koulutuksena voidaan järjestää esimer-
kiksi suomen kielen opetusta, kulttuurin tuntemusta lisää-
viä kursseja, erilaisia kulttuurien kohtaamiseen tähtääviä 
kursseja, maahanmuuttajille suunnattuja taide-, liikunta- ja 
ruuanlaittokursseja jne. Myös neuvontapalveluja on syytä 
järjestää. 

Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että kansalaisopiston kaik-
ki kurssit ovat avoimia kaikille kuntalaisille, myös maa-
han muuttaneille. Kansalaisopistossa on matala kynnys ja 
runsas opetustarjonta, josta jokainen voi helposti löytää 
itseään kiinnostavia opintoja ja harrastuksia. Tämä on 
luonteva väylä maahanmuuttajien tulla tutuksi kantavä-
estön kanssa ja oppia suomalaisen kulttuurin tapoja ja 
päinvastoin. 

Ponnistuksia kuitenkin tarvitaan, jotta kaikki löytävät tien-
sä opistoon. Yksi keino auttaa maahanmuuttajia löytä-

mään opistoon on tarjota maahanmuuttajille räätälöityjä 
kursseja, joiden kautta he pääsevät opiston kanssa ensi-
kosketukseen. Tämän jälkeen kynnys osallistua muuhunkin 
opetukseen madaltuu.

Omaehtoista koulutusta maahanmuuttajille voidaan rahoit-
taa normaalisti vapaan sivistystyön valtionosuustunneilla. 
Myös vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta voidaan 
hyödyntää. Toisinaan kunta voi kohdistaa maahanmuut-
tajille suunnattuun omaehtoiseen koulutukseen erillistä ra-
hoitusta. Kunta voi myös osoittaa kansalaisopistolle jonkin 
tietyn kohderyhmän kouluttamistehtävän.

ALKUKARTOITUS
TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajal-
le, joka on työtön työnhakija. Kunta puolestaan käynnis-
tää alkukartoituksen maahanmuuttajalle, joka saa muuten 
kuin tilapäisesti toimeentulotukilain mukaista toimeentulo-
tukea.
 

OMAEHTOINEN OPISKELU 
KOTOUTUMISTUELLA
Opiskelijan kotouttamissuunnitelmaan voidaan sisällyttää 
myös kotoutumistuella tuettavaa omaehtoista opiskelua. 
Tämä edellyttää, että asiasta on sovittu TE-toimiston kans-
sa ennen opintojen aloittamista.

Opiskelija voi saada taloudellista tukea, mikäli omaeh-
toista opiskelua on yli 20 tuntia viikossa. Käytännöt vaih-
televat paikkakunnittain.

INFOA:
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttami-
nen/kotoutumista_edistavat_toimenpiteet/kotoutumiskou-
lutus/omaehtoinen_opiskelu
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KOTOUTUMISKOULUTUS 
MAAHANMUUTTAJANAISILLE
Elena Levantovskaja, Turun suomenkielisen työväenopis-
ton monikulttuurinen osasto Luuppi

Turun suomenkielisen työväenopiston monikulttuurinen 
osasto Luuppi järjestää kotoutumiskoulutusta, jonka koh-
deryhmänä ovat työelämän ulkopuolella ja heikossa työ-
markkina-asemassa olevat erityistä tukea tarvitsevat maa-
hanmuuttajanaiset, ensisijaisesti kotouttamislain piirissä 
olevat. Erityisen tuen tarve voi liittyä lukutaitoon, vähäi-
seen koulutustaustaan, elämäntilanteeseen tai yleisiin op-
pimisvaikeuksiin. Haasteita voi olla kaikissa osa-alueissa 
tai vain yhdessä. 

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja vahvistetaan 
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä 
valmiuksia sekä edistetään työelämään ja jatkokoulutuk-
seen pääsyä. Opiskelijat jaetaan lähtötasosta riippuen 
lukutaidottomien, lukutaitoisten ja edistyneiden lukutai-
toisten ryhmiin. Koulutus sisältää myös valinnaisaineita, 
kuten kädentaitoja (mm. ompelua ja virkkaamista), liikun-
taa (tanssiliikuntaa maahanmuuttajanaisille), ATK:ta sekä 
arjen taitoihin kuuluvaa ryhmäopetusta. 

Opetussuunnitelman lähtökohtana on sosiokonstruktivisti-
nen oppimiskäsitys, jonka mukaisesti oppija nähdään ak-
tiivisena ja kehityskykyisenä oppimisen subjektina, joka 
itsenäisesti etsii, valikoi ja reflektoi tietoa ja liittää sitä 
omiin aiempiin tietorakenteisiinsa. Oppituntityöskentelys-
sä tärkeää on vaihtelevuus. Perinteisen opettajajohtoisen 
opetuksen ja oppikirjatyöskentelyn lisäksi opetusmenetel-
mien kirjoon kuuluvat esimerkiksi väittely, draama, pieni-
muotoiset esitelmät, tietokilpailut, pelit, leikit ja musiikki. 
Opetuksessa voidaan käyttää tukena sähköistä oppima-
teriaalia, oppimispäiväkirjoja ja vaikkapa ajatuskarttoja. 

Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijoiden tukemiseen 
ja ohjaukseen. Tavoitteena on ohjattavan omien kehitty-
mispyrkimysten tukeminen.

”Vaikeaa kotiäitien ryhmässä on se, että pienten lasten 
vuoksi äidit saapuvat oppitunneille tiputellen. Aamuisin 
saa odotella, että oppilaat saapuvat paikalle. On kuiten-
kin hatunnoston arvoista, että he jaksavat aamutuimaan 
tulla vauvoineen ja pikkulapsineen opiskelemaan suomea 
kenties hankalankin bussimatkan päästä. Ainahan ei edes 
mahdu bussiin lastenvaunujen kanssa, sataa vettä ja lap-
sia pitää syöttää, pestä ja pukea. Joten ahkeria naisia!”

Suomen kielen opettaja Jaana Niemi

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintoviikkoa. Yksi opin-
toviikko vastaa opiskelijan noin 35 tunnin työpanosta. 
Työpanos voi koostua lähiopetuksesta, itsenäisestä opis-
kelusta, vierailuista ja kotitehtävistä. Opetusta annetaan 
12–24 tuntia viikossa. Opiskelijan on mahdollista suo-
rittaa 10–60 opintoviikkoa lukuvuodessa ja koulutuksen 
voi suorittaa 1–3 lukuvuoden aikana. Erityisen painavista 
syistä opinto-oikeutta voidaan jatkaa neljännellä lukuvuo-
della.

Turun suomenkielisessä työväenopistossa on järjestetty 
kotoutumiskoulutusta jo kymmenen vuoden ajan. Koko 
tämän ajan on tehty tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin 
ulkomaalaistoimiston kanssa, josta on myös ohjattu asiak-
kaat opetukseen. Kursseista tiedotetaan sekä työväenopis-
tolla että ulkomaalaistoimistolla. Tietoa välitetään laajasti 
myös Turun maahanmuuttajaverkoston kautta. Yhteistyötä 
tehdään myös Turun varhaiskasvatuksen Lasten päivähoi-
don kanssa, joka huolehtii kotiäitien alle kolmevuotiaiden 
lasten hoidosta lastenhuoneessa opetuksen aikana.

Vuosina 2011–2012 työväenopisto teki laajaa yhteistyö-
tä Osallisena Suomessa -hankkeen kanssa. Yhdessä sen 
ja Turun kaupungin ulkomaalaistoimiston kanssa on ke-
hitetty ja kokeiltu erilaisia kotoutumiskoulutukseen liittyviä 
opetusmateriaaleja ja oppimisen työtapoja. Työväenopis-
to ja Osallisena Suomessa -hanke ovat työstäneet yhdessä 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen oppilaitoskoh-
taisen opetussuunnitelman.

Kurssi rahoitetaan
vapaan sivistystyön valtionosuustunneilla.
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ALKUKARTOITUS SOSIAALI-
TOIMEN ASIAKKAILLE
Elena Levantovskaja ja Ilona Ruohomäki, Turun suomen-
kielisen työväenopiston monikulttuurinen osasto Luuppi

Turun kaupunki on valtuuttanut Turun suomenkielisen työ-
väenopiston monikulttuurisen osaston Luupin järjestämään 
alkukartoitukset sosiaalitoimiston asiakkaille. Alkukartoi-
tuksessa pyritään selvittämään asiakkaiden tausta, opiske-
lutaidot ja -valmiudet, mahdolliset oppimisvaikeudet sekä 
oman äidinkielen ja suomen kielen osaamisen taso.

Luupin alkukartoitus kestää noin kaksi viikkoa, jonka aika-
na asiakas osallistuu kartoitukseen 3–5 päivänä.

Luupin käyttämät testit on kehitetty Oppimisvalmiuksien 
ja kielitaidon alkukartoituskeskus Testorissa, joka on osa 
Turun kaupungin Palo-hanketta (Maahanmuuttajien palve-
luohjaushanke). Testit valitaan henkilökohtaisen haastatte-
lun avulla. Kaikki paitsi suomen kielen testit ovat omakie-
lisiä. 

Alkukartoitukseen kuuluu alkukeskustelu, jossa selvitetään 
asiakkaan koulutushistoria, työkokemus, kielten osaami-
nen, elämäntilanne kotimaassa ja Suomessa, terveys, 
muisti, nukkuminen, tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet sekä 
erityisosaaminen (harrastukset, ATK- tai muut taidot). Alku-
keskustelun yhteydessä testataan asiakkaan latinalaisten 
aakkosten lukutaito ja suomen kielen suullinen taito. Jos 
yhteistä kieltä ei ole, alkukeskustelu tehdään tulkin kanssa.

Alkukartoituksen lopuksi käydään palautekeskustelu, jon-
ka yhteydessä asiakas saa todistuksen, josta selviää testa-
uksessa esiin tulleet asiat.

Alkukartoitus-tiedote on opiston verkkosivuilla sekä opinto-
ohjelman painetussa versiossa. Lisäksi kurssista tiedote-
taan sosiaalitoimiston välityksellä sekä muiden yhteistyö-
tahojen kautta.

Kunta rahoittaa alkukartoitukset.

KURSSEJA VASTASAAPUNEILLE 
PAKOLAISILLE
Marjo Karvonen, Raaseporin kansalaisopisto

Raaseporin kaupunki vastaanotti 26 syyrialaispakolaista 
lokakuussa 2014. Ryhmään kuului 15 aikuista ja 11 las-
ta. Vajaan kahden viikon päästä pakolaisten saapumises-
ta Raaseporin kansalaisopisto osallistui Länsi-Uudenmaan 
Maahanmuuttajatoimiston kutsumana yhteiseen info- ja 
keskusteluiltapäivään, jossa pohdittiin mm. kansalaisopis-
ton mahdollisuuksia tarjota kotouttavaa toimintaa kyseisil-
le henkilöille.

Tilaisuudessa kävi ilmi, että vaikka toiveita on monenlai-
sia, suurimpana tarpeena on päästä kiinni suomen kie-
len opintoihin mahdollisimman pian. Päätoiminen kielen-
opetus toisaalla oli alkamassa vasta seuraavan vuoden 
puolella, tammi–helmikuussa 2015, mistä johtuen kan-
salaisopisto päätyi järjestämään viiden viikon mittaisen 
intensiivikurssin heti marraskuun alusta. Opetusta tarjottiin 
yhteensä 26 opetustuntia viiden viikon aikana. Kurssin 
opettaja oli erikoistunut luku- ja kirjoitustaidottomien opet-
tamiseen.

Lisäksi Raaseporin kansalaisopisto tarjosi pakolaisper-
heille mahdollisuuden tutustua syksyn aikana ilmaiseksi 
opiston monipuoliseen liikuntakurssitarjontaan. Opiston 
ohjelmassa on myös perheliikuntaa ja esimerkiksi nuorten 
tyttöjen oma liikuntaryhmä, joten myös lapset toivotettiin 
tervetulleiksi. Maahanmuuttajatoimisto oli kartoittanut al-
kusyksystä kiinnostusta ns. ystäväperhetoimintaan ja ystä-
väperheiltä toivottiin tukea ryhmiin uskaltautumiseksi.

Kansalaisopisto on matalan byrokratian oppilaitos, joka 
joustaa ja palvelee eri tilanteissa olevia opiskelijoitaan. 
Tästä voimme olla ylpeitä!

Suomenkielen kurssi rahoitetaan 
vapaan sivistystyön valtionosuustunneilla. 

Sen lisäksi opisto saa korvausta kotouttamistuesta 
30 euroa opiskelijaa kohden.
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HELPDESK
Satu Radcliffe, Pieksämäen Seutuopisto

Pieksämäellä kansalaisopistolle nimettiin muutama vuosi 
sitten päävastuu muiden kuin TE-toimiston asiakkaiden 
kotouttamisesta. Osana tämän vastuun toteuttamista Piek-
sämäen Seutuopistolle perustettiin kaikille maahanmuutta-
jille tarkoitettu Helpdesk, jossa asiakasta autetaan paikan 
päällä ja ohjataan eteenpäin oikeaan paikkaan. Helpdes-
killä voidaan myös tarpeen mukaan tehdä alkukartoituk-
sia muille kuin TE-toimiston asiakkaille.

Helpdesk on neuvontapiste, josta voi tulla kysymään mel-
kein mitä tahansa. Jotkut käyvät pyytämässä neuvoa lo-
makkeiden täyttämisessä, jotkut ovat keksineet, että se on 
hyvä paikka harjoitella kieltä. Suurin anti Helpdeskistä on 
niille, jotka kaipaavat aidosti apua löytääkseen oikeiden 
palveluiden äärelle. 

Asiakkaat ovat löytäneet Helpdeskiin erilaisten reittien 
kautta. Sitä mainostetaan Seutuopiston verkkosivuilla ja 
maahanmuuttajaopetuksen esitteissä. Toisinaan kurssin 
opettaja on ohjannut opiskelijan kääntymään Helpdeskin 
puoleen.  

Helpdesk päivystää kerran viikossa tunnin ajan. Se on 
avoinna syyskuusta toukokuun loppuun. Suuri apu on ollut 
Diakin sosionomiopiskelijoista, jotka ovat useina lukukau-
sina olleet tekemässä harjoitteluaan Helpdeskissä. 

Kurssia rahoitetaan 
vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella.

KANSAINVÄLINEN MIESTEN 
OLOHUONE
Jyrki Brandt, Setlementti Louhela

Kansainvälinen miesten olohuone on suunnattu niin kanta-
suomalaisille kuin maahanmuuttajataustaisillekin miehille. 
Kerho kokoontuu joka toinen viikko ja on toiminut nyt noin 
kolmen vuoden ajan, aina kuusi kertaa kaudessa. Useim-
miten istutaan kahvikupin äärellä ja turistaan. Osallistu-
jien toiveiden mukaisesti ohjaaja ei vie tapaamisiin mi-
tään erityistä teemaa keskusteltavaksi, vaan puheenaiheet 
muodostuvat sen mukaan mitä osallistujilla on kulloinkin 
mielen päällä. Käytäntö on osoittautunut hyväksi ja pu-
heenaiheet aaltoilevat toisia kunnioittavassa ilmapiirissä 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista aihepiireistä henkilö-
kohtaisten kokemusten jakamisiin. Keskustelujen kielinä 

käytetään sekä englantia että suomea, sillä on koettu tär-
keäksi, että kukin voi ilmaista itseään luontevasti – tulkkail-
laan sitten tarvittaessa ja opitaan samalla kieliä. 

On myös sallittua tulla vaikka vain kerran tai kaksi kaudes-
sa mukaan tapaamaan vanhoja tuttuja ja saamaan uusia. 
Kurssin ohjaajana toimii joko Setlementti Louhelan työnte-
kijä tai joskus Louhelan vapaaehtoinen. Ohjaaja huolehtii 
ryhmässä hyvästä vuorovaikutuksesta ja huomioi uudet 
tulijat. Kurssista tiedotetaan Keravan Opiston ohjelmassa 
ja se pidetään Keravan kaupungin Monikulttuurisessa toi-
mintakeskus Topaasissa. Yleistäen voi sanoa, että kanta-
suomalaiset löytävät mukaan Keravan Opiston ohjelman 
kautta ja maahanmuuttajataustaiset monikulttuurisen työn 
verkoston kautta.

STARTTIKOULUTUS
Marja Repo, Vantaan aikuisopisto

Vantaan kaupunki järjestää eri asuinalueilla ns. Startti-
kursseja. Kursseilla tarjotaan non-stop -periaatteella suo-
men kielen alkeisopetusta, luku- ja kirjoitustaidon koulu-
tusta ja suomalaista yhteiskunta- ja kulttuurituntemusta. 
Lisäksi kurssiohjelmassa on erilaiseen viralliseen asioimi-
seen liittyvää kielenkäyttöä lähinnä työmarkkinoiden ul-
kopuolella oleville maahanmuuttajille. Opiskelijoita val-
mennetaan myös YKI-tutkintoon. Tämä valmennus koskee 
kotoutumisajan ohittaneita ja työttömiä henkilöitä.

Kurssille voi ilmoittautua joko itse tai jonkun avustamana. 
Tyypillisesti opiskelija tulee kurssille alueellisten maahan-
muuttajakoordinaattoreiden kautta.

Uuden lukukauden käynnistää alkuohjauspäivä, johon 
kurssille halukkaat kutsutaan. Alkuohjauksen aikana opet-
tajat selvittelevät aloittavien opiskelijoiden kielitaidon ta-
soa oikean tasoryhmän löytämiseksi.

Kurssien tarkoituksena on tarjota suomen kielen alkeisope-
tus mahdollisimman monelle halukkaalle. Kursseja järjes-
tetään myös kesällä jokaisena arkipäivänä heinäkuuta 
lukuun ottamatta. 

Vuosittain kursseille osallistuu runsaat 1000 opiskelijaa.

Starttikurssien ryhmäavustajina toimi useita työ- ja opiske-
lijaharjoittelijoita.

Kunta rahoittaa starttikurssit.
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LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON 
KOULUTUS
Airi Jillmark ja Anne Rasskasov, Espoon työväenopisto

Espoon työväenopisto järjestää luku- ja kirjoitustaidon 
koulutusta erityistä tukea tarvitseville, kuten iäkkäille ja 
hitaasti eteneville henkilöille, joille vastaava työvoimapo-
liittinen koulutus olisi liian raskas. Kurssi on suunnattu sekä 
primääri- että sekundäärilukutaidottomille (latinalaisilla 
aakkosilla luku- ja kirjoitustaidottomille). 

Tavoitteena kurssilla on luku- ja kirjoitustaidon, suomen 
kielen perussanaston sekä keskeisten arkipäivän keskuste-
lutilanteiden oppiminen. 

Opetus on toiminnallista. Kurssilla tehdään tutustumis-
käyntejä ja retkiä ympäröivään yhteiskuntaan sekä tutus-
tutaan toiminnallisesti suomen kielen sanastoon ja kult-
tuuriin käden- ja kodintaitojen opetuksen avulla. Luku- ja 
kirjoitustaidon ja suomen kielen opetuksen lisäksi kurssilla 
on ruuanlaittopäiviä, taidetuokioita ja retkiä. Syksyllä ja 
keväällä lähdetään luontoretkelle, jolloin laitetaan ruokaa 
ulkotulella ja soudetaan järvellä. Talvella hiihdetään ja 
keväällä harjoitellaan pyöräilyä. Kurssilaisten kanssa käy-
dään tutustumassa kauppoihin, museoihin, puutarhoihin 
ja erilaisiin laitoksiin. 

Opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Perinteisen oppikir-
jaopetuksen lisäksi hyödynnetään eri havaintokanavia: 
harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja yhdistetään sanoja 
kuviin tai liikkeeseen, tehdään julisteita ja pilkotaan sa-
noja ja lauseita kirjaimiin ja tavuihin. Koulutus noudattaa 
omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu Opetushalli-
tuksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon 
koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Koulutus koostuu kahdesta moduulista, joiden aikana opis-
kelu on kokopäiväistä viitenä päivänä viikossa. Sen lisäk-
si on vielä kolmas moduuli, jossa keskitytään lukemisen ja 
kirjoittamisen taitojen parantamiseen. Kolmas moduuli on 
osa-aikaista opiskelua neljänä päivänä viikossa. Koulutus 
kestää kaiken kaikkiaan noin 1,5 vuotta.

Opiskelijoilta on saatu hyvää palautetta. Luku- ja kirjoi-
tustaito on lähtenyt liikkeelle ja lähes kaikki ovat päässeet 
tasolle A1. Osa opiskelijoista on vaikeasti traumatisoitu-
neita, sairaita tai moniongelmaisia, jolloin säännöllinen 
kurssille osallistuminen ei aina onnistu. Epäsäännöllinen 
osallistuminen voi olla rasite oppimisen etenemisen kan-

nalta, toisaalta se voi toimia myös terapian tavoin.

Koulutuksesta tiedotetaan Espoon työväenopiston opinto-
ohjelmassa ja verkkosivuilla sekä maahanmuuttajille suun-
natussa Study Programme -oppaassa ja finnishcourses.
fi-sivustolla. Suuri osa opiskelijoista tulee koulutukseen 
yhteistökumppaneiden, kuten Espoon kaupungin maahan-
muuttajapalveluiden ja TE-toimiston kautta.

SUOMEN KIELEN TASOKURSSIT 
PIENESSÄ OPISTOSSA
Satu Radcliffe, Pieksämäen Seutuopisto

Pieksämäki on n. 20 000 asukkaan kaupunki, jossa asuu 
vain noin 300 maahanmuuttajaa. Pieksämäen Seutuopis-
to on ainoa taho kaupungissa, joka järjestää omaehtoista 
suomen kielen koulutusta.

Mahdollisuudet tarjota kielikursseja ovat rajalliset, mutta 
viime vuosina Seutuopistolla on ollut kolme viikoittaista 
kurssia: Suomen alkeet ja Suomen alkeiden jatko sekä 
Suomi sujuvaksi, jossa yritetään saavuttaa kielitaito tasol-
la B1. 

Kurssi rahoitetaan
vapaan sivistystyön valtionosuustunneilla.

© ramonespelt - Fotolia

5



Usein pienillä paikkakunnilla pystytään tarjoamaan vain 
alkuvaiheen kielenopetusta ja koska muuta omaehtoista 
kielikoulutusta ei ole saatavilla, voi olla että kielitaito ei 
pääse kehittymään tarpeeksi.

Pieksämäen Seutuopistolla kurssien tuntimäärä on alkeis-
kurssilla 3–4 tuntia viikossa ja jatkokursseilla 2 tuntia vii-
kossa. Jos resurssit olisivat suuremmat, tarvetta kyllä olisi 
useammallekin viikkotunnille. 

Kun on kyse näin pienestä maahanmuuttajaväestöstä ja 
opistosta, joudutaan kurssien runsaudesta tinkimään. Ei 
ole millään mahdollista järjestää eri tahtiin eteneviä ryh-
miä tai kursseja tietyille kieliryhmille. Tämä ei silti estä 
uusien kurssien kokeilemista. Tänä vuonna kokeillaankin 
Suomea lukien -kurssia, joka on suunnattu niille, jotka ovat 
jo käyneet kaikki kolme muuta kurssia, mutta haluaisivat 
vielä parantaa kielitaitoaan esimerkiksi opiskeluja varten. 

Yhteistyötä on tehty myös alueen muiden kansalaisopis-
tojen kanssa. Mikkelin ja Jyväskylän kansalaisopistojen 
kanssa on tarjottu nettikurssia kirjoittamisen oppimiseen.

SUUREN KAUPUNGIN KURSSIT 
KÄTEVÄSTI YHDELLÄ HAULLA
Elina Vesalainen, Kansalaisopistojen liitto KoL

Suurissa kaupungeissa, joissa maahanmuuttajia on enem-
män, on suurempi tarve ja usein myös paremmat mah-
dollisuudet järjestää suomen kielen koulutusta. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistoissa on 
tarjolla lukuisia vaihtoehtoja eritasoisten suomen kielen 
opiskelijoiden tarpeisiin.

Koska vaihtoehtoja on paljon ja opiskelijavolyymit ovat 
suuria, on pääkaupunkiseudulla ja Tampereella otettu 
käyttöön finnishcourses.fi-palvelu. Sen kautta eri koulu-
tuksen tarjoajat voivat ilmoittaa järjestämänsä suomen ja 
ruotsin kielen kurssit, joista maahanmuuttajaopiskelijan on 
helppo etsiä itselleen sopiva. Haun voi rajata kurssin si-
jaintipaikan ja lähtötason mukaan. Rajauksessa voi myös 
huomioida esimerkiksi opetuksen etenemisnopeuden. Pal-
velu on tarkoitettu nimenomaan kurssihakuun, varsinainen 
ilmoittautuminen tehdään suoraan oppilaitoksiin.

Kurssitiedot löytyvät palvelusta suomeksi, englanniksi ja 
venäjäksi. Palvelu on tarkoitettu vain kielikurssien ilmoitta-
miseen, eikä sen kautta voi ilmoittaa työvoimakoulutukses-
ta, muista maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista tai 
keskustelukerhoista. 

Helsingissä palvelua ylläpitää Helsingin kaupungin Info-
pankki-toimitus ja Tampereella kaupungin ALMA-hanke. 
Kurssitietoja ylläpitää kukin koulutuksen järjestäjä itse. 
Kurssitietojen ilmoittaminen on koulutuksen järjestäjälle 
ilmaista.

www.finnishcourses.fi

SUOMEN KIELEN YKI-TUTKIN-
TOON VALMENTAVA KURSSI
Eeva Kilpeläinen, Kaukametsän opisto

Kaukametsän opistossa järjestetään kurssi, joka on tarkoi-
tettu kaikille niille, joiden on tarkoitus osallistua yleisen 
kielitutkinnon suomen kielen keskitason testiin (YKI-tutkin-
to) esimerkiksi lukuvuoden lopussa tai seuraavan lukuvuo-
den alussa.

Kurssille tulevat opiskelijat haluavat parantaa suomen kie-
len taitojaan: oppia lisää rakenteita sekä harjaannuttaa 
puhumisen ja kirjoittamisen taitojaan. Kurssilla tutustutaan 
YKI-tutkinnon tehtävätyyppeihin sekä keskitason testin 
vaatimuksiin. Testi koostuu neljästä osakokeesta: puheen 
ymmärtäminen, tekstin ymmärtäminen, puhuminen ja kir-
joittaminen. 

Kurssilla opiskelijoiden työssä ja opiskelupaikassa tarvit-
sema suullinen kielitaito harjaantuu ja selviytyminen suo-
menkielisessä arjessa tulee sujuvammaksi.

Kurssin aihepiirit voivat olla käytännössä mitä vain, kun-
han ne kiinnostavat opiskelijoita. Ohjeellisena tukena 
kurssilla on käytetty YKI-perusteissa mainittuja aihepiirien 
kuvauksia sekä kielenkäyttötarkoitusten kuvauksia. Tun-
neilla opetellaan puhumaan asioista ja kirjoittamaan 15 
minuutin mittaisia kirjoitustehtäviä, siis tuottamaan kieltä. 
Kirjoitustehtävät totuttavat tuottamaan ajatuksia paperille. 
Opiskelijat saavat kirjoituksistaan henkilökohtaista palau-
tetta kirjallisesti. Kirjoitusten tarkastaminen vie opettajalta 
aikaa, mutta menetelmä tuottaa tulosta!

Opetuskielenä on kaikissa tilanteissa suomi. Opetuksen 
lähtökohta on, että uuden asian oppiminen ja käsittely 
aloitetaan suullisesta ja edetään kohti kirjallista muotoa: 

Kursseja rahoitetaan vapaan sivistystyön 
valtionosuustunneilla ja opintoseteliavustuksella 

sekä osallistumismaksuilla. 
Joskus osa kursseista on ollut maksullisia ja osa 
opintosetelikursseja. Toisinaan kaikki ovat olleet 

opintosetelikursseja.
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kuuntelusta, puhumisesta ja keskustelusta tekstiin, lukemi-
seen ja kirjoittamiseen. Erilaisia vuorovaikutustilanteita 
harjoitellaan pienissä ryhmissä. Kurssilla tehdään muuten-
kin runsaasti pari- ja ryhmätöitä ja ryhmien kokoonpanoja 
vaihdellaan usein.

Kurssi rahoitetaan
vapaan sivistystyön valtionosuustunneilla.

Kurssi kestää 48 opetustuntia (12 x 2 syyslukukaudella ja 
12 x 2 kevätlukukaudella). Kurssista tiedotetaan opiston 
opinto-oppaassa ja verkkosivuilla. Jonkin verran tehdään 
myös esitteitä. Myös edellisen vuoden perustason kurssin 
opiskelijoita ohjataan kurssille. Uudet opiskelijat löytävät 
kurssille todennäköisesti puskaradion avulla, ja kysyntä 
kurssille onkin kasvanut vuosi vuodelta.

”Peilaan itse vieraskielisessä ympäristössä kokemaani 
elämää siihen, mitä s2-opiskelijani nyt kokevat suomen-
kielisessä arjessa; mikä on tärkeää osata? mitä taitoja 
tarvitaan, jotta voi selviytyä arjesta, opiskelupaikalla, työ-
paikalla? Pidän arvokkaana taitona sitä, että opettajalla 
on omakohtaista kokemusta ja hän ymmärtää, mitä on 
elää vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä.”

Kielten suunnittelijaopettaja Eeva Kilpeläinen

KIELIKAVERITOIMINTA
Satu Radcliffe, Pieksämäen Seutuopisto

Kielikaveritoiminnassa muodostetaan pareja, joissa toi-
nen puhuu äidinkielenään suomea ja toinen jotain muuta 
kieltä. Parit tapaavat säännöllisesti hyväksi katsomassaan 
paikassa, esimerkiksi kirjastossa.

Parit sopivat yhdessä, miten kieltä haluavat oppia. Jotkut 
haluavat vain keskustella, toiset lukevat yhdessä uutisia ja 
jotkut kokkaavat tai käyvät erilaisissa tapahtumissa. Pää-
asia on, että parit käyttävät molempia kieliä ja tekevät 
itseään kiinnostavia asioita. 

Parit pyritään muodostamaan niin, että osapuolet ovat 
melko samanikäisiä ja samaa sukupuolta. Parien kielitaito 
voi olla eri tasoilla. Puolet ajasta käytetään suomen kieltä 
ja puolet toista kieltä. Monille ulkomaalaisille tämä on ol-
lut hyvä tapa saada oikeaa kosketusta suomen kieleen ja 
suomalaisiin ja taas suomalaiselle kielenopiskelijalle erin-
omainen tapa tutustua opiskelemansa kielen kulttuuriin. 
Hyvässä tapauksessa pareista on tullut ystäviä.

Opisto järjestää vuoden aikana yhteensä neljä yhteistä 
tapaamista muiden kielikavereiden kanssa. Tapaamisissa 
vaihdetaan kuulumisia ja jaetaan vinkkejä. Tapahtumat 
ovat osallistujille maksuttomia.

© Juha Mäkirinta
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Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus on tilauskoulutus-
ta, jota kansalaisopisto voi järjestää, mikäli ELY-keskus on 
hyväksynyt opiston jättämän tarjouksen hankintakilpailus-
sa. Opiskelijat työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutuk-
seen valitsee ja lähettää TE-toimisto. 

Työvoimapoliittista kotoutumiskoulutusta annetaan Ope-
tushallituksen laatimien Aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisesti, jonka pohjalta opisto laatii oman opetussuun-
nitelmansa, jossa tulee huomioda myös oman alueen ko-
toutumisohjelma. Luku- ja kirjoitustaidottomien opetukses-
sa opetus perustuu Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja 
kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perustei-
siin.

Kotoutumiskoulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen ja 
viestintätaitojen opetusta (30–40 ov), työelämä- ja yhteis-
kuntataitoja (15–25 ov) ja ohjausta (5 ov). Opintoihin 
kuuluu ainakin yksi työelämäjakso (vähintään 6 ov). Tä-
män lisäksi koulutukseen voidaan sisällyttää myös vapaas-
ti valittavia opintoja. Kotoutumiskoulutuksen kielellisenä 
tavoitteena on suomen tai ruotsin kielen taitotaso B1.1 eli 
toimiva peruskielitaito.

ALKUKARTOITUS
TE-toimisto käynnistää alkukartoituksen maahanmuuttajal-
le, joka on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun 
lain mukaan työtön työnhakija.

TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS

LÄHTÖTASON ARVIOINTI
Kotoutumiskoulutuksen alussa, osana alkukartoitusta, opis-
kelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiske-
lija ohjataan sopivalle opintopolulle, sopivaan moduuliin 
ja oikeaan opetusryhmään. Kotoutumiskoulutuksen laa-
juus riippuu siis opiskelijan tarpeista. Koulutus voi kestää 
enintään 60 opintoviikkoa (yksi opintoviikko vastaa opis-
kelijan noin 35 tunnin työpanosta).

Testipiste on pääkaupunkiseudulla toimiva aikuisten maa-
hanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus, jossa järjes-
tetään suomen kielen lähtötason arviointia. Arviointiin 
hakeudutaan TE-toimiston kautta. Lisäksi Testipiste tarjoaa 
arviointikoulutusta suomi toisena kielenä -opettajille. Lisä-
tietoa osoitteessa www.testipiste.eu.

INFOA:
http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttami-
nen/kotoutumista_edistavat_toimenpiteet/kotoutumiskou-
lutus/tyovoimakoulutus

www.oph.fi:

1) Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 
opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2012)
2) Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon 
koulutuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 
2012)
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OPINTOPOLUT
Kotoutumiskoulutusta voidaan tarjota kolmella eri polulla: hitaasti etenevien polku, peruspolku ja nopeasti etenevien 
polku. Resursseista ja opiskelijamääristä riippuen opetus voidaan organisoida joko opintopolun mukaisiin opiskelija-
ryhmiin tai sekaryhmiin, joissa opetusta eriytetään opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

MODUULIT
Moduuleilla tarkoitetaan kotoutumiskoulutuksen opintojaksoja. Niiden kesto ja etenemisnopeus voivat vaihdella eri 
opintopoluilla. Kotoutumiskoulutus voi koostua 2–5 moduulista. Tavallinen moduulin kesto on 12 viikkoa. Moduuleihin 
integroidaan suomen / ruotsin kielen ja viestintätaitojen, työelämä- ja yhteiskuntataitojen sekä valinnaisten opintojen 
sisätöjä ja ohjausta. Myös työharjoittelu on osa kotoutumiskoulutusta, ja sisältyy moduuleihin. Alla on esimerkki perus-
polun moduulien rakentumisesta.

Tottunut kielenopiskelija, 
jolla on

• sujuva luku- ja kirjoi-
tustaito latinalaisin 
aakkosin

• erinomaiset opiske-
lutaidot ja valmiudet 
itsenäiseen ja oma-
aloitteeseen opiske-
luun

• korkeakoulutus tai 
kokemusta akateemi-
sesta opiskelusta.

Tavoitteena on 
• työllistyminen akatee-

miseen ammattiin tai 
oman alan täyden-
nyskoulutus.

Opiskelijalla on
 
• puutteita opiskeluval-

miuksissa tai muita 
oppimisen hitauteen, 
kuten elämäntilan-
teeseen vaikuttavia 
tekijöitä

• tyydyttävä tai har-
jaantumaton luku- ja 
kirjoitustaito latinalai-
sin aakkosin.

Tavoitteena on 
• työllistyminen tai am-

matillinen koulutus.

Opiskelijalla on 

• perusopiskeluvalmi-
udet

• toiminnallinen luku- ja 
kirjoitustaito latinalai-
sin aakkosin

• aikaisempaa ko-
kemusta vähintään 
yhden vieraan kielen 
opiskelusta.

Tavoitteena on 
• työllistyminen tai am-

matillinen koulutus.
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Moduuli 1
A1.3

Moduuli 2
A2.1

Moduuli 3
A2.2

Moduuli 4
B1.1PERUSPOLKU

1 moduuli=
12 viikkoa=

5 x 7 tuntia +
5 x 5 tuntia
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SUKIMO – SUOMEN KIELEN 
MODUULIRUNGOT
Eevamaija Iso-Heiniemi, Vantaan aikuisopisto

SUKIMO eli aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskou-
lutuksen suomen kielen moduulirungot syntyivät SUKIMO-
projektissa vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena 
oli luoda yhteinen malli kotoutumiskoulutuksen moduulei-
hin. 

Projektissa oli mukana pääkaupunkiseudun suurimmat 
kouluttajat Axxell, Amiedu, Edupoli, Eiran aikuislukio, 
Helsingin aikuisopisto, Luksia ja Vantaan aikuisopisto. 

Moduulirungot rakennettiin Aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden 
teemakokonaisuuksien (ihminen ja lähipiiri, arkielämä, 
peruspalvelut ja asiointi, terveys ja hyvinvointi, yhteis-
kunta ja ympäristö, vapaa-aika ja harrastukset sekä työ 
ja koulutus) pohjalta. Teemakokonaisuuksien jaottelu mo-
duuleihin perustuu Eurooppalaisen viitekehyksen (2013) 
taitotasoajatteluun.

Moduulirungoissa on kuvattu suomen kielen ja viestintätai-
tojen opetussisällöt jaettuna moduuleihin kolmeen osaan 
(moduulit 1, 2 ja 3–4). Työelämä- ja yhteiskuntataitojen 
aihealueet on integroitu suomen kielen opetukseen ja niitä 
tarkastellaan kielellisestä ja viestinnällisestä näkökulmas-
ta.

Alla olevassa kuviossa on esimerkki moduulirunkojen 
rakenteesta: puumalli kuvaa ihminen ja lähipiiri -teeman 
progressiota läpi kotoutumiskoulutuksen moduulien.

Moduulirunkoihin on koottu teemakokonaisuuksiin sisälty-
vät viestintätilanteet ja tekstilajit, viestintätilanteissa tarvit-
tavat viestintätaidot ja ne käytännön asiat, joita kunkin 
teeman ja viestintätilanteen kohdalla opiskellaan: mm. 
sanastoa, lukustrategioita, erilaisten asiointitilanteiden ha-
vainnointia ja harjoittelua sekä kielen rakenteita. Jokaisen 
moduulin alussa on opiskeluvalmiuksien kehittämiseen liit-
tyvät aiheet ja lopussa on tiivistettynä ne kriteerit, joiden 
perusteella opiskelija voi siirtyä moduulista seuraavaan 
moduuliin.

Tutustu tarkemmin osoitteessa hyvatkaytannot.oph.fi ja 
hyödynnä opetuksen suunnittelussa: Suomen kielen mo-
duulit aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen

Ihminen ja
lähipiiri

Moduuli 1

Moduuli 2

Moduulit 3 - 4

Minä / ihminen

Perhe

Asunto

Oma henkilöhistoria

Oma tausta

Asuminen

Minä ammattilaisena

Oman kotimaan tapakulttuuri

Asuminen
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JATKUVA-OHJAUSMALLI
Elina Nissinen, Espoon työväenopisto

Jatkuva on Omnian aikuisopiston ja Espoon työväen-
opiston yhteinen hanke, jossa tuetaan maahanmuuttajien 
siirtymistä kotoutumiskoulutuksesta ammatilliseen koulutuk-
seen. Hankkeessa luodaan ohjausmalli, joka helpottaa 
ammatilliseen koulutukseen hakeutumista.

Hanke alkoi syksyllä 2013 ja siinä kehitettyä mallia on 
testattu kotoutumiskoulutuksen ryhmissä vuoden ajan. Oh-
jausmallia vielä viimeistellään, mutta alla on osia, joita 
hankkeen aikana on testattu.

Ohjausmalli etenee seuraavalla tavalla:

• ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaaja kertoo kotou-
tumiskoulutuksen opiskelijoille ammatillisesta koulutuk-
sesta ja sen rakenteista

• opiskelijat menevät vierailulle ammattioppilaitokseen 
ja heille näytetään erilaisia oppimisympäristöjä ja 
koulutusta käytännössä

• opiskelijoille järjestetään kullekin yhden päivän koulu-
tuskokeilu itseä kiinnostavalle alalle

• kotoutumiskoulutuksen ohjaava opettaja hyödyntää 
edellä mainittuja kokemuksia työssäoppimista ja jat-
kopolkua suunniteltaessa

• InfoOmnia (Omnian opiskelijapalvelut) tukee opiskeli-
joita hakeutumiseen liittyvissä käytännön kysymyksis-
sä.

Ohjausmallissa oleellista on tiivis yhteistyö kotoutumiskou-
lutuksen ohjaavan opettajan ja Omnian aikuiskoulutuksen 
ohjaavan henkilökunnan välillä. Hankkeen aikana on 
jaettu tietoa koulutuksista puolin ja toisin ja parannettu 
henkilökunnan valmiuksia ohjata opiskelijoita. Tärkeää 

on käytännön arjen näkeminen. Mallin aikana opiskeli-
joille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä koulutusta mahdol-
lisimman käytännöllisellä tasolla. Koulutusta hahmottaa 
paremmin, kun sitä näkee ja kokee itse, eikä tieto tule 
vain opettajan kertomana.

Hankkeen aikana on pohdittu paljon sitä, millaisia haas-
teita kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen ni-
velvaiheeseen liittyy. Suurimmaksi esteeksi ammatilliseen 
koulutukseen pääsemiselle muodostuu yleensä kielitaidon 
riittämättömyys. Kaikki opiskelijat eivät saavuta B1-tasoa 
kotoutumiskoulutuksen aikana ja vaikka sen saavuttaisivat-
kin, aikuiskoulutuksessa vaaditaan usein B2-tasoa. Tasot 
eivät siis kohtaa edes paperilla, saati elävässä elämässä. 
Kotoutumiskoulutuksen jälkeen tarvitaan lisää kielikoulu-
tusta tai ammatillisen koulutuksen aloitusvaiheen kielitaito-
vaatimuksiin pitää saada joustoa.

Kotoutujilla on huima määrä potentiaalia ja motivaatiota 
olla osana suomalaista työelämää. Tarvitaan yhteistyötä, 
joustavuutta ja uudenlaisia, luovia koulutusmuotoja, jotta 
tämä potentiaali saadaan käyttöön. 

OHJAUS KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA
Jokaiselle kotoutumiskoulutuksen opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Ohjauksen tavoitteena 
on tukea opiskelijaa omaa elämänuraa, koulutusta ja työllistymistä koskevien valintojen tekemisessä. Ohjauksen avulla 
opiskelija oppii myös tunnistamaan mahdollisia elämäntilanteeseensa liittyviä ongelmia ja hakemaan ratkaisuja niihin. 
Ohjauksella lisätään opiskelijan hyvinvointia, tuetaan ammatillista kasvua, ennalta ehkäistään opintojen keskeyttämistä 
sekä edistetään opiskelijan työhön sijoittumista ja jatko-opintoihin hakeutumista. Ohjauksella on keskeinen rooli myös 
kotoutumiskoulutuksen työelämäjaksolla.

Opiskelijaa voidaan ohjata henkilökohtaisesti, mutta myös ryhmässä tai pienryhmässä. Ohjausta tekevät sekä ohjaus-
alan ammattilaiset että muut opettajat. Työelämäjakson aikana ohjauksesta huolehtii sekä oppilaitoksen että työpaikan 
edustaja.

© Juha Mäkirinta
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NOPEASTI TYÖHÖN
Juha Mäkirinta, Vanajaveden opisto

Osallisena Suomessa – Nopeasti työhön -kurssit toteutet-
tiin Hämeenlinnassa yhteistyössä Vanajaveden Opiston 
ja Ammattiopisto Tavastian kanssa vuosina 2012–2013. 
Kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, joilla oli sellai-
sia ammatillisia valmiuksia, joiden kautta oli mahdollista 
siirtyä nopeasti työelämään. Tavoitteena oli verkostoitua 
työnantajien kanssa ja kehittää paikallisesti vaihtoehtoi-
nen, selkeä ja johdonmukainen malli koulutetuille sekä 
kieli- ja ammattitaitoisille, eli nopeasti työmarkkinoille 
suuntautuville maahanmuuttajille. 

Kurssit kestivät kuusi kuukautta. Opiskelua oli päivittäin 
seitsemän oppituntia eli normaalin työvoimapoliittisen 
kurssin verran. Pääsääntöisesti opetussuunnitelma nou-
datti Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 
opetussuunnitelmien perusteita. Kurssivalinnat tehtiin TE-
toimistossa.

Alunperin koulutus suunniteltiin kotoutumiskoulutuksen al-
kuvaiheessa oleville. Sopivia hakijoita ei löytynyt, joten 
suunnitelmaa muutettiin ja ryhmiin otettiin opiskelijoita, 
jotka olivat jo olleet kotoutumiskoulutuksen piirissä aiem-
minkin. Koulutuksessa toteutettiin vain moduulit 3 ja 4 
Näihin moduuleihin suunniteltiin kaksi työssäoppimisjak-
soa ja kaksi korttikoulutusta: ensiapukortti ja tietotekniikan 
A-ajokortti. Korttikoulutukset suoritettiin pidennettyinä; hy-
gieniaosaamistodistuskoulutus oli 35 tunnin laajuinen ja 
työturvallisuuskorttikoulutus 21 tuntia. Merkittävää tässä 
koulutuksessa oli työhönvalmentajan melko suuri työpa-
nos. Opiskelijoita ohjattiin työnhaussa työnhakuklubilla. 
He saivat sekä ryhmämuotoista että yksilöohjausta. Lisäksi 
opiskelijoille tehtiin ammattitaitokartoituksia.

Kurssin nimenä Nopeasti työhön ei osoittautunut toimivak-
si, koska opiskelijoilla oli näkemys, että he haluavat ensin 
opiskella suomea ja vasta sitten mennä työhön. Joka tapa-
uksessa kaikki kotoutumiskoulutuksen kurssit tähtäävät sii-
hen, että opiskelijat pääsevät työelämään – joko suoraan 
kurssilta tai uuden koulutuksen kautta. Opiskelijoiden an-
tama keskimääräinen palaute koulutuksesta oli 4 (maksimi 
5). Kahden kurssin yhteensä 37 opiskelijasta 14 oli pääs-
syt töihin, 7 oli ammatillisessa koulutuksessa, 3 työkokei-
lussa, 12 työttömänä ja 1 työvoiman ulkopuolella. 

Kotoutumiskoulutuksen oppisisällöt ovat hyvin mietittyjä, 
tavoitteet realistisia ja toimivia. Kielitaito on avain työelä-
mässä etenemiseen. Opiskelijat itse ovat motivoituneita 
oppimaan suomen kieltä, mutta valitettavan usein kuulee, 
ettei kielitaito ole niin tärkeätä ja ”työelämän suomea” 
oppii töitä tekemällä. 

”On todettava, ettei ”työelämän suomea” käsitteenä ole 
olemassakaan – on vain suomen kieli, jota käytetään työ-
paikoilla. Eri työtehtävissä vaaditaan eritasoista osaamis-
ta, mutta joka paikassa kielen osaaminen avaa mahdolli-
suuksia vaativampiin työtehtäviin.”

© Mat Hayward - Fotolia
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Kansalaisopistoissa on toteutettu ja kehitetty maahanmuut-
tajien nuorisotakuukoulutusta nyt muutaman vuoden ajan. 
Kokemukset ovat olleet pääasiassa myönteisiä: nuorten 
kielitaito on karttunut, itsevarmuus lisääntynyt ja tulevai-
suuden tavoitteet selkiytyneet. Kansalaisopiston vahvuus 
nuorten maahanmuuttajien kouluttamisessa on innostava 
ja motivoiva oppimisympäristö ja mahdollisuudet toteut-
taa monipuolista toiminnallista opetusta. 

Vapaan sivistystyön opintojen vaikutuksia kartoittaneessa 
Benefits of Lifelong Learning BeLL -tutkimuksessa (2014) on 
havaittu, että vapaan sivistystyön opinnot toimivat monille 
nuorille ponnahduslautana muihin opintoihin. Opiskelu-
motivaatio kasvaa omaehtoisiin opintoihin osallistumisen 
myötä. Tämän on nähty toteutuvan myös kansalaisopisto-
jen nuorisotakuukoulutuksissa.

Nuorisotakuu astui voimaan vuoden 2013 alussa. Nuo-
risotakuun myötä jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja 
alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työ-
kokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautu-
misesta.

NUORISOTAKUUKOULUTUS

Maahanmuuttajanuorten koulutustakuu on yksi osa nuori-
sotakuuta. Koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuut-
tajanuorten opiskeluvalmiuksien ja kielitaidon paranemis-
ta. Kansalaisopiston nuorisotakuukoulutus on tarkoitettu 
ensisijaisesti alle 20-vuotiaille peruskoulun tai peruskou-
lun lisäopetuksen juuri päättäneille nuorille tai oppivel-
vollisuusiän ylittäneille, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. 
Toissijaisesti koulutukseen voidaan ottaa myös 20–29-vuo-
tiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuut-
tajanuoria (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyh-
mä). Koulutus on opiskelijalle ilmaista ja vapaatavoitteista 
eli tutkintoon johtamatonta.

Tämän koulutuksen järjestämiseksi valtio on osoittanut eril-
listä rahoitusta, joka myönnetään nuorisotakuun opinto-
seteliavustusten muodossa. Edellytyksenä valtinavustuksen 
saamiseksi on, että koulutusta järjestetään vähintään 300 
opetustuntia. Koulutus voidaan toteuttaa myös useamman 
oppilaitoksen yhteistyönä. Opiston tehtävänä on tiedottaa 
koulutuksesta ja rekrytoida opiskelijat itse. Käytännössä 
opistot tekevät usein verkostoyhteistyötä, joten koulutuk-
seen ohjataan myös esimerkiksi TE-toimiston, sosiaalitoi-
men ja muiden oppilaitosten kautta.

INFOA:
www.nuorisotakuu.fi
www.bell-project.eu
www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/vapaa_sivistystyo

© Carlos Santa Maria - Fotolia
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MANU-KOULUTUS
Katja Mannerström, Espoon työväenopisto

Manu-koulutus on tarkoitettu vailla toiseen asteen koulu-
tusta oleville 17–29-vuotiaille maahanmuuttajille, joiden 
tavoitteena on päästä ammattikouluun tai lukioon. Koulu-
tuksessa on niin Suomessa kuin muualla peruskoulun suo-
rittaneita nuoria. Osa opiskelijoista on oppinut lukemaan 
ja kirjoittamaan Suomessa. Koulutuksessa on sekä pi-
dempään Suomessa olleita että vasta äskettäin Suomeen 
muuttaneita. Opetusryhmiä on kaksi, alkeistason ja edis-
tyneempien ryhmät.

Koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kotoutu-
mista Suomeen ja parantaa heidän edellytyksiään päästä 
toisen asteen opintoihin ja selviytyä niistä. Kotoutumiseen 
liittyy mm. suomen kielen oppiminen, verkostojen luomi-
nen ja kulttuurin ymmärrys. Koulutuksen jälkeen suurin osa 
opiskelijoista jatkaa ammatillisiin opintoihin. Koulutukses-
sa jokainen opiskelija suunnittelee opinto-ohjaajan tuel-
la omaa tulevaisuuttaan Suomessa. Manu-koulutuksessa 
opinto-ohjauksella ja sosiaaliohjauksella on suuri merki-
tys.

Koulutus kestää lukuvuoden ja opetusta on jokaisena ar-
kipäivänä yhteensä 24 tuntia viikossa. Koulutus sisältää 
suomen kielen opetusta, opinto-ohjausta, työelämä- ja 
yhteiskuntataitoja, taito- ja taideaineiden opetusta, sosi-
aaliohjausta, työharjoittelun sekä yksilöllisiä koulutusko-
keiluja. Työntekijöinä on kaksi S2-opettajaa, kuraattori, 
opinto-ohjaaja sekä muita tuntiopettajia. Koulutuksessa 
on myös mahdollista käyttää erityisopettajan asiantunti-
japalveluita. 

”Erityistä koulutuksessa on se, että opiskelijat saavat apua 
kaikkiin eri elämän osa-alueisiin eikä vain suomen kielen 
oppimiseen.” 

Koulutuksessa on paljon toiminnallisuutta ja opetusta pi-
detään usein myös perinteisen luokkahuoneopetuksen 
ulkopuolella mm. ulkona luonnossa. Suomen kieltä ja yh-
teiskuntataitoja opetetaan myös integroituna draamaan, 
taiteeseen ja kotitalouteen. 

”Manu-koulutus on hyvä osoitus siitä, että myös kotoutu-
miskoulutuksessa kaivataan sosiaaliohjausta ja omia kou-
lutusryhmiä nuorille.”

Koulutusta on markkinoitu opiston verkkosivuilla ja pape-
riesitteitä jakamalla. Suurin osa opiskelijarekrytoinnista 
on kuitenkin tapahtunut yhteistyökumppaneiden avulla, 

Kurssi rahoitetaan
nuorisotakuun opintoseteliavustuksella.

joista merkittävimmät ovat sosiaalitoimi ja etenkin Espoon 
kaupungin maahanmuuttajapalvelut, TE-toimisto, etsivä 
nuorisotyö sekä Omnia ammattiopisto. Nämä tahot ovat 
tehokkaasti ohjanneet nuoria hakemaan Manu-koulutuk-
seen.

Viime vuoden opiskelijoista yli puolet ovat tällä hetkellä 
ammattikoulussa tai lukiossa.  Opiskelijoilta saatu palaute 
on ollut pääsääntöisesti koulutusta ylistävää. Monille tämä 
on ollut paikka, joka on antanut toivoa ja luonut alustan 
kotoutumiselle. Tärkeintä on ollut kokonaisvaltainen apu, 
jonka koulutuksesta on voinut saada sekä ystävyyssuhteet 
ja verkostot, joita nuoret ovat pystyneet koulutuksen kautta 
luomaan.

AVAIMET ONNISTUMISEEN 
-KOULUTUS
Roija Aflatuni, Jyvälän kansalaisopisto

Avaimet onnistumiseen on Jyvälän Setlementti ry:n ylläpi-
tämän Jyvälän kansalaisopiston tarjoama koulutus, joka 
on suunnattu peruskoulun suorittaneille alle 30-vuotiaille 
maahanmuuttajanuorille.

Toiminnan erityispiirteenä on sukupuolisensitiivinen työo-
te, mistä johtuen koulutus räätälöidään erikseen naisille 
ja miehille. 

Avaimet onnistumiseen -koulutusta on toteutettu syksystä 
2012 alkaen. Vuodesta 2013 alkaen se on toteutettu yh-
teistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Yhteistyötä 
tehdään myös mm. Jyvälän sukupuolisensitiivisen erityis-
nuorisotyön Oiva tupa kaikkien Ilona -hankkeen kanssa.

Kohderyhmää ovat ne nuoret, joilla ei ole opiskelupaik-
kaa, jotka vielä odottavat opiskelupaikan saamista tai 
jotka tarvitsevat kannattelua opintojensa etenemiseen. 
Toinen kohderyhmä ovat äitiyslomalla tai hoitovapaalla 
olevat nuoret äidit. Perheellisten maahanmuuttajanaisten 
syrjäytymisvaaraa pidetään hälyttävän suurena. Monesti 
maahanmuuttajanaiset tarvitsevat miehiä enemmän tukea 
koulutukseen ja työelämään valmentautumiseen, sillä per-
hevelvoitteet voivat olla enemmän ristiriidassa suomalai-
sen naiskansalaiskäsityksen kanssa. Nuoret naiset jäävät 
usein kotiin erityisesti niissä tilanteissa, joissa sukupuol-
ten kohtaamista koskevat tavat ja normit koetaan hyvin 
erilaisina. Huomioimalla kulttuurin ja sukupuolen vaiku-
tus kotoutumisessa, opiskelussa ja työelämävalmiuksien 
kehittämisessä, voidaan tavoittaa niitä tyttöjä ja nuoria 
naisia, jotka muuten jäävät suomalaiselle yhteiskunnalle 
”näkymättömiksi”. 
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Vuodesta 2014 alkaen myös opiskelu- ja työpaikkaa 
vailla oleville miehille on alettu räätälöimään omaa ryh-
mätoimintaa. Tähän päädyttiin kentältä tulleen kysynnän 
vuoksi. 

Avaimet onnistumiseen -koulutuksen tavoitteena on ehkäis-
tä erityisesti nuorten naisten syrjäytymistä koulutuksesta, 
työelämästä ja yhteiskunnasta. Koulutuksessa nuoret saa-
vat tukea suomen kielen opiskeluun ja tietoa suomalaises-
ta kulttuurista ja tavoista. Samalla heitä tuetaan kokonais-
valtaisesti oman elämäntilanteen työstämisessä ja itselle 
tärkeiden asioiden toteuttamisessa. Nuorten sosiaalinen 
verkosto laajenee ja he tutustuvat monipuolisiin toiminnan 
mahdollisuuksiin, mikä on omiaan lisäämään mielekästä 
sisältöä nuorten arkeen. Keskeiset koulutussisällöt ovat: 

• Koti tutuksi (arjen taidot ja elämänhallinta)
• Kulttuuri tutuksi (kulttuurinen identiteetti ja vuorovaiku-

tus) 
• Ympäristö tutuksi (sosiaaliset verkostot ja monipuoliset 

toiminnan mahdollisuudet)
• Tulevaisuusverstas (henkilökohtaiset ohjauskeskuste-

lut, suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustuminen, 
omien vahvuuksien ja ammatillisten kiinnostusten kar-
toittaminen, tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja työhar-
joittelupaikkoihin).

Äideille ja lapsille suunnatun Äitien avaimet -ryhmän Suo-
mea kokaten, liikkuen ja askarrellen -pajat mahdollistavat 
kielitaidon kartuttamisen, sosiaalisten suhteiden luomisen, 
arjen taitojen kehittämisen sekä yksilöohjauksen kautta 
myös oman elämän jatkopolkujen suunnittelun. Pajatoi-
mintaan osallistuvat äidit voivat halutessaan osallistua 
Naisten avaimet -ryhmän mukana Tulevaisuusverstaan ja 
Ympäristö tutuksi -osion tutustumiskäynteihin. 

Avaimet onnistumiseen -koulutuksen keskeisiä menetelmiä 
ja toimintatapoja ovat:

1) Toiminnallinen pedagogiikka ja integroitu suomenkie-
len opetus
Kieltä opitaan vuorovaikutuksellisissa, oppijalle merkityk-
sellisissä sosiaalisissa tilanteissa. Luokkaan voidaan kut-
sua vierailijoita tai opiskelijoiden kanssa voidaan lähteä 
opintokäynnille luokan ulkopuolelle. Kieltä opitaan toimin-
nallisissa oppimisympäristöissä esimerkiksi kädentaitojen, 
kokkailun tai liikunnan äärellä. Kotoutumisen kannalta 
olennaisia teemoja opiskellaan selkosuomeksi käytännön 
tarpeista lähtien. Osallistujia ohjataan myös itsenäiseen 
opiskeluun ja kaikille avoimeen harrastustoimintaan. 

2) Sukupuolisensitiivisyys
Naisten ja äitien ryhmien opetus pyritään järjestämään 
niin, että opetuksen aikana tilassa on vain naisia. Ope-
tuksessa huomioidaan sukupuoleen liittyviä piirteitä ja 
merkityksiä eri kulttuureissa. Yksi sisällöllisistä teemoista 
on sukupuoliroolien eroavaisuus ja kytkeytyminen omaan 

identiteettiin sekä elämäntilanteeseen kahden tai useam-
man kulttuurin vaikutuspiirissä. 

3) Voimauttaminen, vahvistaminen ja osallisuus
Nuoria kannustetaan koulutusohjelman sisällön räätälöi-
miseen itselleen sopivaksi yhdessä ohjaajan kanssa. Tämä 
lisää oppimismotivaatiota ja sitoutumista. Koulutusjakson 
alussa kartoitetaan nuorten elämäntilanne, päämäärät ja 
toiveet. Heitä kannustetaan suunnittelemaan tulevaisuut-
taan ja ottamaan vastuuta valinnoistaan. 

”Ohjaajan rooli on olla rinnalla kulkija ja avaimia onnis-
tumiseen etsitään yhdessä.”

Pienryhmien lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada 
henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa kurssinsa ohjaajil-
ta. Opiskelijan kanssa voidaan arvioida opintojen etene-
mistä, ratkaista yhdessä arjen kysymyksiä ja työstää tule-
vaisuuden suunnitelmia. Ohjaaja voi tarvittaessa käyttää 
henkilökohtaista ohjausaikaa myös kotivierailuun tai muu-
hun koulutuksen ja osallistujan omien tavoitteiden näkö-
kulmasta tarpeelliseen kohteeseen tutustumiseen. Kaikkien 
kanssa pidetään vähintään henkilökohtainen tutustumis- ja 
palautekeskustelu.

Kurssi rahoitetaan
nuorisotakuun opintoseteliavustuksella.
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Koulutus järjestetään lukukauden mittaisena jaksona (n.12 
viikkoa). Koulutuksen aloitus- ja lopetusaika voidaan so-
pia joustavasti opiskelijan elämäntilanne ja tarpeet huo-
mioiden. Opetusta järjestetään 2–4 päivänä viikossa koh-
deryhmästä riippuen. Kunakin päivänä on tarjolla joko 
kahden tai neljän oppitunnin mittaisia ryhmäkertoja, jois-
ta kukin rakentaa oman viikko-ohjelmansa. Viikoittainen 
tarjolla oleva tuntimäärä on naisten ryhmään osallistuvilla 
4–19 tuntia, äitien ryhmään osallistuvilla 2–8 tuntia ja 
miesten ryhmään osallistuvilla 4–8 tuntia.

Opiskelijarekrytointi on ollut haasteellisin ja eniten resurs-
seja vaativa osa koulutuksen toteuttamista. Opiskelijat 
päätyvät koulutukseen eri reittejä pitkin. Osa tulee mm. 
TE-toimiston, oppilaitosten, Monikulttuurikeskuksen tai 
neuvolan perhetyön ohjaamina, osa hakeutuu mukaan 
omatoimisesti löydettyään tietoa verkosta, sosiaalisen 
median kanavista tai ilmoitustaululta tai kuultuaan siitä 
puolisoltaan, tuttavaltaan tai opettajaltaan. Myös koulu-
tuksen ohjaajat itse ponnistelevat aktiivisesti löytääkseen 
koulutukseen sopivia osallistujia. 

Jyvälän kansalaisopisto pyrkii aktiiviseen verkostoyhteis-
työhön maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa. Yhdessä 
ideoidaan tapoja poluttaa nuoria heille soveltuvien ja ole-
massa olevien palveluiden piiriin. Yhdessä järjestetyissä 
tapahtumissa edistetään alueen monikulttuurista työtä ja 
luodaan luontevia kontakteja maahanmuuttajiin.

”Olen saanut olla aitiopaikalla pilotoimassa uudenlaista 
tarvelähtöisyyteen, joustavuuteen, ihmisläheiseen ja koko-
naisvaltaiseen rinnalla kulkemiseen perustuvaa toiminnal-
lisen ohjaustyön mallia.”

KOKO-KOULUTUS
Elena Levantovskaja ja Ilona Ruohomäki, Turun suomen-
kielisen työväenopiston monikulttuurinen osasto Luuppi

Turun suomenkielisen työväenopiston KOKO-nuorisota-
kuukoulutus on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka 
ovat suorittaneet peruskoulun, mutta ovat vailla jatko-opis-
kelupaikkaa. Tavoitteena on selkeyttää nuorten suunnitel-
mia, auttaa heitä hahmottamaan koulutukseen ja työhön 
liittyviä tavoitteitaan ja parantaa heidän valmiuksiaan siir-
tyä toisen asteen koulutukseen.

”Olen nähnyt tärkeäksi tavoitteeksi myös sen, että oppilaat 
ryhmäytyvät ja saavat ystäviä. Se on mielestäni keskeinen 
seikka uuteen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Lisäksi kivat 
opiskelukaverit motivoivat koulunkäyntiin. On ollut ihanaa 
huomata, kuinka hyvä ryhmähenki oppilaiden välillä on. 
Osa viettää jo nyt jopa vapaa-aikaa yhdessä.” 

Suomen kielen opettaja Matilda Herjanto

Koulutukseen aikana opiskellaan suomen kieltä ja vies-
tintää, yhteiskunta- ja työelämätietoa, liikuntaa ja terve-
ystietoa, matematiikkaa, mediakasvatusta, biologiaa ja 
maantietoa. Opiskeluun voidaan sisällyttää myös muita 
peruskoulun tai lukion oppiaineita, mikäli opiskelijan yk-
silölliset tarpeet niin vaativat. Lisäksi opiskeluun kuuluu 
opinto-ohjausta ja oppimistaitojen oppimista.

Pääpaino opetuksesta on suomen kielen opiskelussa, jota 
on noin puolet kokonaisuudesta. Suomen kielen opetuk-
sessa pyritään vahvistamaan opiskelijan kielitaitoa niin, 
että hän voi tulevaisuudessa opiskella mahdollisimman 
täysipainoisesti toisen asteen koulutuksessa ja selviytyy 
työelämässä suomen kielellä. 

Kurssilla käytetään perinteisiä kielenoppimismenetelmiä, 
kuten päivittäisiä luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituk-
sia. Niiden ohella pyritään soveltamaan mahdollisim-
man monipuolisesti muita opetusmenetelmiä, jotta kaikki 
erilaiset oppijat kokisivat opiskelun hyödylliseksi. Aluksi 
erityisesti sanaston kartuttaminen on osoittautunut tuntien 
keskeiseksi sisällöksi.

Oppilaiden kanssa tehdään runsaasti toiminnallisia ja 
aktivoivia harjoitteita, joiden myötä he rohkaistuvat pu-
humaan ja kirjoittamaan – siis käyttämään kieltä. Erilaiset 
oppimispelit, ryhmätehtävät sekä internetin oppimisalustat 
tarjoavat siihen hyviä välineitä. Oppilaiden kanssa pyri-
tään myös seuraamaan eri medialähteitä. Tärkeätä on, 
että opiskelu on vuorovaikutteista ja oppilaat ovat toimin-
nan keskiössä. Opiskelijoiden omatoimisuutta pyritään 
lisäämään sitä mukaa, kun kielitaito karttuu. 

Yhteiskuntataitoja käydään läpi keskustelemalla koko ryh-
män kesken. Erilaisia kulttuurieroja on helpompi havaita 
ja ymmärtää, kun vertaa niitä omiin ja muiden kulttuurilli-
siin tapoihin.

Syyslukukauden aikana opetusta järjestetään 370 tuntia 
ja kevätlukukauden aikana 450 tuntia opiskelijaa kohden. 

Kurssitiedote on opiston verkkosivuilla sekä opinto-ohjel-
man painetussa versiossa. Lisäksi kurssista tiedotetaan 
TE-toimiston ja sosiaalitoimiston välityksellä sekä muiden 
yhteistyötahojen kautta, kuten infotorin, nuorisotoiminnan, 
koulujen ja maahanamuuttajayhdistysten kautta.

Kurssi rahoitetaan
nuorisotakuun opintoseteliavustuksella.
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KIELEN TAITOTASOT EUROOPPALAISEN 
VIITEKEHYKSEN MUKAAN
Kotoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on suomen tai ruotsin kielen 
taitotaso B1.1 eli toimiva peruskielitaito.

Aikuisten kielitaitoa voidaan arvioida yleisillä kielitutkinnoilla (YKI). Tutkin-
non voi suorittaa yhdeksässä eri kielessä. YKI-tutkinnossa testataan sekä 
suullista että kirjallista kielitaitoa. Tutkinnossa on neljä osaa (tekstin ymmär-
täminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen), jotka kaikki 
suoritetaan samana päivänä.

Maahanmuuttajille suomen tai ruotsin kielen YKI-todistuksesta on hyötyä 
työ- ja opiskelupaikan haussa. Myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi 
on todistettava riittävä kielitaito, jonka voi osoittaa yleisen kielitutkinnon 
keskitason tutkinnolla, joka vastaa tasoa B1.

Tietoa Yleisestä kielitutkinnosta: 
oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot

Tutustu tehtävätyyppeihin: 
ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo

C1–C2: 
Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa

B2: 
Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa

A2: 
Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

A1: 
Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa

B1: 
Selviytyminen arkielämässä

C1–C2 TAITAVA KIELENKÄYTTÄJÄ

B1–B2 ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ

A1–A2 PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ
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TULEVAISUUDEN 
KOTOUTUMISKOULUTUS
”Vapaan sivistystyön keskeisenä tehtävänä on ollut aiko-
jen saatossa kansalaisten sivistystason nostaminen. Tähän 
perustehtävään on viime vuosikymmeninä tullut merkittä-
väksi lisäksi maahanmuuttaneiden kotoutuminen. Kotoutu-
misessa kielen ja kulttuurin opiskelu - työn ohella, on ensi-
arvoisen tärkeätä. Ihmisten liikkuminen maasta toiseen ei 
ole ohimenevä ilmiö. Toivottavaa olisikin, että tulevaisuu-
dessa kansalais- ja työväenopistot nähdään ensisijaisina 
koulutuksen tarjoajina kotoutumisen saralla. Järjestämislu-
paan perustuva malli nostaisi koulutuksen laatua, lisäisi 
kouluttajien yhteistyötä ja olisi yhteiskunnan resurssien 
käytön kannalta järkevintä.” 

Suunnittelijaopettaja Juha Mäkirinta, Vanajaveden opisto

”Jatkossa toivoisin, että nuorisotakuun 29 vuoden ikära-
jaa voitaisiin nostaa korkeammaksi tai poistaa kokonaan 
maahanmuuttajien kohdalla, sillä se on monessa mielessä 
hyvin keinotekoinen ja rajoittava. Kokemus on osoittanut, 
että maahanmuuttajien integroiminen aktiivisiksi kansa-
laisiksi yhteiskunnassamme ei voi kulkea samalla keski-
määräisellä tahdilla kuin mitä kantasuomalaisilla. Vasta 
joitakin vuosia tai kuukausia Suomessa asuneilla ei luon-
nollisestikaan voi olla siihen samoja edellytyksiä – miksi 
siis antaa ikäkellon tikittää heidän tapauksessaan samaan 
tahtiin kuin niillä, jotka ovat ikänsä saaneet kasvaa ja kou-
luttautua Suomessa.”

Koordinaattori-kouluttaja Roija Aflatuni, Jyvälän kansa-
laisopisto

”Hankkeen aikana olemme pohtineet paljon sitä, millaisia 
haasteita kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuk-
sen nivelvaiheeseen liittyy. Suurimmaksi esteeksi amma-
tilliseen koulutukseen pääsemiselle muodostuu yleensä 
kielitaidon riittämättömyys. Kaikki opiskelijat eivät saavu-
ta B1-tasoa kotoutumiskoulutuksen aikana ja vaikka sen 
saavuttaisivatkin, aikuiskoulutuksessa vaaditaan usein 
B2-tasoa. Tasot eivät siis kohtaa edes paperilla, saati 
elävässä elämässä. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen tar-
vitaan lisää kielikoulutusta, tai ammatillisen koulutuksen 
aloitusvaiheen kielitaitovaatimuksiin pitää saada joustoa. 
Kotoutujilla on huima määrä potentiaalia ja motivaatiota 
olla osana suomalaista työelämää. Tarvitaan yhteistyötä, 
joustavuutta ja uudenlaisia, luovia koulutusmuotoja, jotta 
tämä potentiaali saadaan käyttöön.”

Opinto-ohjaaja Elina Nissinen, Espoon työväenopisto

”Myös kotoutumiskoulutuksessa kaivataan sosiaaliohjaus-
ta ja omia koulutusryhmiä nuorille.”

Katja Mannerström, Espoon työväenopisto

”Maahanmuuttajien koulutus olisi saatava opetus- ja kult-
tuuriministeriön alaisuuteen, kuten kaikki muukin koulu-
tus.”

Luku- ja kirjoitustaidon opettaja, erityisopettaja Airi Jill-
mark, Espoon työväenopisto

”Tämän koulutuksen [maahanmuuttajanaisten kotoutumis-
koulutuksen] konsepti perustuu kolmen tahon yhteistyö-
hön, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii pitkäjän-
teisyyttä ja henkilökohtaista yhteistyökyvyn kehittämistä. 
Asiakasmäärä on jatkuvasti kasvamassa ja tämä aiheut-
taa tiettyjä haasteita meille koulutuksen suunnittelijoille, 
järjestäjille ja toteuttajille. Itse koen kollektiivisen työmme 
onnistuneeksi ja toivon, että jatkossakin saamme tukea toi-
mintamme kehittämiseen niin kuin tähänkin asti.”

KV-koulutussuunnittelija Elena Levantovskaja, Turun suo-
menkielinen työväenopisto

”Kansalaisopisto soveltuu erinomaisesti peruskielitaito-
tason opettamiseen. Kynnys on matala ja verkosto koko 
maan kattava.”

Koulutuspäällikkö, apulaisrehtori Marja Repo, Vantaan 
aikuisopisto

”Koulutuksen järjestämistapoja ei kannata lokeroida lii-
kaa. Joustoa tarvitaan, sillä työllistymisen, työssäkäynnin 
ja työmarkkinoilta poissaolon välinen raja on häilyvä. 
Olivatpa opiskelijoiden valmiudet ja tavoitteet millai-
set hyvänsä, varhaisvaiheen kielikoulutus on keskeistä. 
Työelämäpainotteinen peruskielitaidon koulutus ei syö 
ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten resurssia. 
Määrärahan ohjaamisessa ja kielikoulutusta antavien op-
pilaitosten työnjaossa on kuitenkin vielä säädettävä.”

Marja Repo, Vantaan aikuisopisto (Souli 30.9.2014)

”Etenkin hitaasti etenevien polun kolmen ensimmäisen 
moduulin tulisi olla riittävän pitkiä, sillä kunnollisen alkeis-
kielitaidon saavuttaminen on edellytys ammatillisen kieli-
taidon opiskeluun.”

Suomen kielen ja työelämätiedon opettaja Joonas Sillan-
pää, Vantaan aikuisopisto (Souli 14.5.2014)

”Hitaasti etenevien polulla moni jää kauas ammatillisen 
koulutuksen kielivaatimuksista, vaikka juuri he eniten 
ammatillista koulutusta tarvitsevat. Peruspolun opiskelijat 
puolestaan saavuttavat yleensä riittävän kielitaidon am-
matillisiin opintoihin. Monella peruspolun opiskelijalla on 
lähtömaassa hankittu akateeminen koulutus ja halu työllis-
tyä omalle alalle. Onko järkeä, että akateemiset joutuvat 
kouluttautumaan ammattikoulussa täysin uudelle alalle ja 
kouluttamattomat syrjäytetään kokonaan työelämästä?”

Joonas Sillanpää, Vantaan aikuisopisto (Souli 14.5.2014)
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KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO
Tämän julkaisun tarkoituksena on koota yhteen kansalais- ja työväenopis-
tojen toteuttamia hyviä kotoutumiskoulutuksen käytänteitä ja selkiyttää joi-
takin keskeisimpiä kotoutumiskoulutuksen käsitteitä. Julkaisu on osa Kan-
salaisopistojen liiton vuosina 2013–2014 koordinoimaa KOTKA-hanketta.

Kotouttajana kansalaisopisto - monikulttuurisen opetustyön osaamisen 
vahvistamisen hankkeessa kansalaisopistojen opetushenkilöstölle tarjottiin 
mahdollisuus oman pedagogisen osaamisen kehittämiseen kotoutumiskou-
lutuksen viitekehyksessä.

Hankkeessa opettajat saivat ideoita ja eväitä hyvien käytäntöjen sovelta-
miseen niin maahanmuuttajien omaehtoisessa kuin työvoimapoliittisessakin 
kotoutumiskoulutuksessa. Ideoista oli hyötyä myös sellaisille  opistoille, joille 
kotoutumiskoulutuksen järjestäminen ei ole mahdollista ja/tai aiempaa ko-
kemusta ei ollut lainkaan.

Hankkeessa pyrittiin harmonisoimaan kotoutumiskoulutuksen sisältöjä kan-
salaisopistoissa Opetushallituksen hyväksymien Aikuisten maahanmuutta-
jien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (2012) mukai-
sesti.

Hanketta koordinoi Kansalaisopistojen liitto, ja se toteutettiin yhteistyös-
sä neljän monikulttuuriseen työhön perehtyneen kansalaisopiston kanssa. 
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Espoon työväenopisto, Pieksämäen 
Seutuopisto, Vanajaveden opisto ja Vantaan aikuisopisto. Hanketta rahoitti 
Opetushallitus.


