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1. Hankkeen esittely 
 

Siltoja siirtymiin -hankkeessa (ESR) pyritään sujuvoittamaan maahanmuuttajien ja erityistä tu-

kea tarvitsevien opiskelijoiden siirtymiä mm. kotoutumiskoulutuksesta valmaan ja valmasta 

ammatillisiin opintoihin. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-31.12.2020. Hanketta rahoittaa 

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja hanketta koordinoi Sataedu. Osatoteuttajina ovat EduVa-

mia, Vamia, Tredu ja Winnova. Hanke toimii kolmen maakunnan alueella. 

Hankkeen etenemistä ja kokeilujen toteutumista voi seurata www.siltojasiirtymiin.com-sivus-

tolta. 

 

2. Kartoituksen toteutus ja tarkoitus  
 

Kartoitus maahanmuuttajaopiskelijoiden siirtymävaiheiden haasteista toteutettiin hankkeen al-

kuvaiheessa keväällä 2019 kunkin osatoteuttajan oppilaitoksessa. Kartoituksen tarkoituksena 

oli selvittää osatoteuttajien kokemia haasteita hankkeen kohderyhmän koulutusten siirtymä-

vaiheissa. Vaikka hankesuunnitelmaan oli kirjattu kullekin osatoteuttajille tiettyjä kokeiluja pi-

lotoitaviksi, antoivat kartoitustulokset hyvää tietoa kohderyhmien muista tukitarpeista, joita 

hankkeen toiminta-aikana voitiin kehittää. Kartoitustuloksia hyödynnettiinkin hanketyön suun-

nittelussa. 

Hankkeen alussa pääteettiin projektitoimijoiden kesken, että kartoituksia varten ei tehdä yh-

teistä kyselyrunkoa, koska kartoituksen tavoitteet vaihtelevat osatoteuttajilla. Jokainen toteutti 

kartoituksen sopivaksi katsomillaan kysymyksillä ja keinoilla, kuten haastatteluilla, paperisilla 

ja sähköisillä kyselylomakkeilla, käytäväkeskusteluilla sekä sähköpostilla. Tässä raportissa on 

tiivistetty osatoteuttajien saamat vastaukset siten, ettei vastauksia voida yhdistää tiettyyn op-

pilaitokseen. Kartoitusten vastausten perusteella koulutusten siirtymävaiheiden haasteet olivat 

kauttaaltaan hyvin saman tyyppisiä, vaikka kysymysten määrä ja kysymysten sisältö hieman 

vaihtelivat. Kaikkia vastauksia ei voi kuitenkaan yleistää jokaiseen oppilaitokseen.  
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Kartoitusten kyselyt kohdistettiin pääasiassa hanketoimijoiden oppilaitosten ammatillisille 

opettajille, valma-opettajille ja S2-opettajille sekä oppilaitoksissa ohjausta tekeville tahoille ja 

maahanmuuttajaopiskelijoille. 

Kartoituksissa pyrittiin saamaan vastauksia seuraaviin teemoihin:  

• Miten (maahanmuuttajataustaisten) opiskelijoiden siirtymät sujuvat eri vaiheissa? Mil-

laisia haasteita siirtymissä on? Mikä toimii, mikä ei toimi? 

• Millaisia haasteita opiskelijoilla on opintojen aikana opettajien ja opiskelijoiden itsensä 

mielestä? 

• Miten opettajat ja ohjaajat tukevat opiskelijaa? Miten jo olemassa olevia tukitoimia tulisi 

kehittää? 

• Mitä tulisi ottaa huomioon, jotta siirtymät olisivat sujuvampia? 

• Miten kotoutumiskoulutusta tulisi kehittää, jotta siirtyminen valmaan tai ammatillisiin 

opintoihin sujuvoituisi? 

Aihe on laaja, ja pelkästään maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelun siirtymävaiheiden ja op-

pimisen haasteista on tuotettu suomeksikin useita julkaisuja. Tämän ei ole tarkoitus olla aihetta 

kattavasti käsittelevä ja aiemmat aiheen julkaisut huomioiva raportti, vaan tähän on koostettu 

ainoastaan hankkeen kartoituskyselyiden tulokset. Kartoitusten vastaukset antoivat hankkeen 

toiminta-aikana ideoita hankkeen sisällön toteuttamiseen ja toimivat jatkossa hanketoimijoiden 

organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. 

Rapottiin on nostettu suoria lainauksia vastauksista tai useampi samankaltainen vastaus on 

yhdistetty yhteen kursiivilla kirjattuun kommenttiin. 
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3. Kartoituksen tulokset ja kehittämiside-

oita 
 

3.1. Siirtymävaiheita läpileikkaavat teemat 

 

Kielitaito 

 

Maahanmuuttajilla kielitaitoon liittyvät haasteet nousevat esille keskeisenä teemana kartoitus-

tuloksissa. Kielitaito kulkee opiskelijan mukana koulutukseen hakeutumisesta valmistumiseen 

ja työllistymiseen asti. Haasteena alkuvaiheessa on peruskielitaidon oppimisen jälkeinen kyn-

nys ymmärtää puhekieltä sekä oppia ammattialan termistöä. 

Ammattialan sanaston ja (kulttuurisidonnaisen) käsitteistön ymmärtäminen on 

haastavaa useimmilla aloilla. Usein ammattialan sanasto poikkeaa täysin arjen 

sanastosta. Opiskelijan on opittava myös murteelliset ja puhekieliset ilmaisut 

mm. työvälineille.  

Puutteellinen puhekielen tai ammatillisen sanaston ymmärrys (on haaste). 

Kielellisten haasteiden nähdään suoraan vaikuttavan opiskeluun ja opinnoissa etenemiseen, 

mm. korttikoulutukset ja yhteiset tutkinnon osat (ytot) ovat vaikeita, vaikka itse konkreettinen 

tekeminen työsalissa sujuisi hyvin. 

Opiskelija ei läpäise vaadittavaa korttikoulutusta. 

Ymmärtämisen vaikeuksia ilmenee ryhmätöissä, keskusteluissa ja kommen-

teissa.  

Ytot muodostavat ylimääräisen kompastuskiven maahanmuuttajalle. Pahimmil-
laan tutkinto menisi muuten läpi mutta kompastuu ytoihin.  

Ytoja tulisi selkokielistää maahanmuuttajaopiskelijoille. 
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Tehtävänantojen ja kirjoitetun tekstin ymmärtäminen on vaikeaa. Kirjoittaminen 

ja puheen tuottaminenkin on haastavaa sillä tasolla, että asiakastyö tai itsensä 

ilmaiseminen sujuisi.  

Kielitaito ei välttämättä riitä teoriaopetuksen ymmärtämiseen, mutta työopetuk-

seen (konkreettinen tekeminen esim. työsalissa) taitotaso riittää. 

Oppilaitoksissa tiedostetaan, että on olemassa tapoja, joilla maahanmuuttajaopiskelijoita voi-

daan tukea kielellisesti vaativissa opiskelutilanteissa. Toisaalta nousi esiin se, että kaikilla ope-

tus- ja ohjaustyötä tekevillä ei ole riittävää tietoa, taitoa ja ennen kaikkea aikaa tukea opiskeli-

joita: 

Selkokielisistä materiaaleista voidaan saada tukea opinnoissa selviytymiseen: 

Joillekin ammattialoille on jo olemassa selkokielistä materiaalia, joka auttaisi 

maahanmuuttajaopiskelijaa --- sisäistämään etenkin opintojen alkuvaiheessa 

keskeisimpiä asioita. Osa ammattiopettajista ei tiedä tästä materiaalista, eikä 

osaa ohjata opiskelijaa käyttämään näitä. Tämä voi johtua myös perehtymättö-

myydestä ja siitä, ettei perustyössä ole aikaa etsiä uutta materiaalia. 

Olisi hyvä, jos maahanmuuttaja voisi täydentää osaamistansa puhumalla, jos kir-

joittaminen on vaikeaa. 

Selkokielellä ohjaamiseen ei ole aikaa. Johdon tulisi ymmärtää, että maahan-

muuttajaopiskelijioden opettamiseen tarvitaan kantasuomalaisia opiskelijoita 

enemmän aikaa. Työsuunnittelussa olisi tärkeää huomioida tämä, koska maa-

hanmuuttajaopiskelijoiden määrä lisääntyy. 

Kaikki opettajat eivät puhu riittävän hitaasti ja selkeästi, ei toimita kielitietoisesti.  

Ammatinopettajat eivät kiinnitä riittävästi huomiota selkokielisyyteen (puheessa 

ja kirjallisessa materiaalissa). 

 

Kielitaitoon liittyvissä vastauksissa korostuvat helposti kielitaitotason heikkous ja puutteet. Kui-

tenkin oppilaitoksissa ymmärretään arvostaa opiskelijoilla jo valmiina olevaa muiden kielten 

taitoa: 

Oman äidinkielen osaaminen ja muu kielitaito pitäisi saada näkyviin. Monella on 

arvokasta osaamista, kielellisesti ja ammatillisesti. 
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Haastatellut haluavat korostaa kielitaidon merkitystä turvallisuuden näkökulmasta: 

Työturvallisuuden ylläpito on uhka, jos aloitetaan liian heikolla kielitaidolla. 

Sosiaali- ja terveysalalla on ollut paljon haasteita kielitaidon vuoksi. Valitettavasti 

lähihoitajien opinnoissa ei heikko peruskielitaito riitä päivittäisistä tilanteista sel-

viytymiseen. Ammattisanasto ja asioiden ymmärtäminen teettävät paljon työtä. 

Opinnot eivät etene, mikäli kielitaito ei riitä. Tämä vaikuttaa suoraan potilastur-

vallisuuteen. Osalla tietysti on riittävä kielitaito, mutta monella puutteellinen. 

 

Elämänhallinta ja elämäntilanne 

 

Elämänhallinnan puutteet, yksinäisyys ja muut elämäntilanteeseen liittyvävät ongelmat vaikut-

tavat koulutusten siirtymävaiheisiin sekä opinnoissa menestymiseen: 

Osalla opiskelijoista on runsaasti poissaoloja. Nuorilla keskittymisvaikeudet ovat 

yleisiä.  

Mielenterveysongelmien myötä ilmenee monenlaisia haasteita: aikatauluista ei 

pidetä kiinni, on motivaation puutetta, univaikeuksia, huono itsetunto, vaikeat ko-

tiolot.  

Maahanmuuttajataustainen opiskelija ei välttämättä itse ymmärrä tai hyväksy, 

että hänen opiskeluvalmiutensa tai kielitaitonsa ei ole riittävä.  

Osa maahanmuuttajaopiskelijoista joutuu käyttämään paljon aikaa virastokäyn-

teihin tai sopii niitä lähiopetuksen ajankohtiin. 

Ongelmat perheessä, kuten vaikka aikuisopiskelijan avioero, voi viedä pohjan 

kaikelta, jolloin opiskelukin on vaikeaa. Tämä olisi vaikea tilanne toki kaikille, 

mutta maahanmuuttajalla voi olla sellainen tilanne, että hänellä ei ole ketään tu-

kiverkkona. Hän jää yksin hoitamaan asioita, ja opettaja saattaa olla ainoa ns. 

läheinen. 

 

Moni maahanmuuttajaopiskelija kaipaa tukea, joka ei suoraan kohdistu opintoihin, vaan itse-

tuntemuksen, motivaation ja tulevaisuuskuvan selkeyttämiseen. Jos tukea opiskelun ulkopuo-

liseen elämänhallintaan ei saa, on vaarana, että opinnot keskeytyvät: 
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Maahanmuuttajaopiskelijaa tulee tsempata tutkimaan ja selvittämään omia vah-

vuuksiaan ja mihin hän haluaa jatkaa, sillä Suomessa tulevaisuutta eivät muut 

päätä. 

Kielitaito ei välttämättä ole selitys, jos opinnot keskeytyvät. Opiskelijalla on tällöin 

joitain muita ongelmia. 

 

Matemaattis-luonnontieteelliset opiskeluhaasteet 

 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ovat vaihtelevia. Opiskeluval-

miuksien heikkous ilmenee helposti kaikessa opiskelussa, mutta aikaisemman koulutuksen 

vähäisyys näkyy erityisen selvästi matemaattis-luonnontieteellisessä osaamisessa: 

Osa maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista ei ymmärrä peruslaskutoimituk-

sia. Etenkin sanallisten tehtävien ymmärtäminen on haasteellista. 

Lyhenteet menevät sekaisin.  

Laskutehtäviä voidaan opettaa eri tavoin eri kulttuureissa. Vaikka maahanmuut-

taja olisikin opiskellut matematiikkaa, voi hänelle olla vaikea ymmärtää meidän 

tapaa laskea ja antaa tehtäviä. Vielä suomeksi – hänelle vieraalla kielellä.

  

 

TVT-taidot 

 

Tieto- ja viestintätekniset taidot ovat yhteydessä aiempaan koulutustaustaan ja työkokemuk-

seen. Vaikka opiskelijat käyttäisivät arjessaan sujuvasti älypuhelinta, voi tietokoneella tapah-

tuva oppiminen olla hankalaa opintojen alkuvaiheessa ja niiden aikana. TVT-taitojen opetuk-

seen kaivataan resursseja ja ymmärrystä siitä, että taidot eivät ole automaatio, vaan niitä pitää 

harjoitella: 

Tietotekniset taidot ovat heikot usein niin maahanmuuttajataustaisilla kuin kan-

tasuomalaisillakin opiskelijoilla. 

Tietotekniikan opettaja tarvittaisiin; verkko-opetus tuplaa resurssin, ei säästä sitä. 
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Opettajat pitävät itsestään selvänä, että opiskelijat hallitsevat Microsoft Officen, 

Wilman ja Moodlen käytön. Usein aikuisilla maahanmuuttajataustaisilla opiskeli-

joilla ei ole kokemusta tietokoneiden kanssa työskentelystä ennen valmaan/am-

matillisiin opintoihin tuloa ja siksi taidot ovat jääneet puutteellisiksi. 

Suuri osa maahanmuuttajista käyttää älypuhelinta sujuvammin ja monipuoli-
semmin kuin opettajansa. Osalla on puutteita myös perustavissa opiskeluun liit-

tymättömissä taidoissa, esim. ei ole verkkopankkitunnuksia tai taitoa käyttää 
niitä.  

Eri koulutuksissa pitäisi varmaan panostaa enemmän maahanmuuttajien tieto-

tekniikan opetukseen. Tätä voisi vaikka antaa oikein tietotekniikan ammattilainen 

ja vain maahanmuuttajille kielitietoisesti. Hyvillä opiskeluvalmiuksilla pärjäisi 

verkko-opinnoissakin. 

Etä/verkko-opetus toimii maahanmuuttajien kohdalla huonosti, jos opiskelija ei 

hallitse tietokoneen käyttöä.  

Tietokoneiden käyttöä opetuksessa tulisi käyttää säännöllisesti. Muutoin käy niin, 

että tietokoneille kirjautumiseen menee tunnin alusta runsaasti aikaa, koska tun-

nukset ovat unohtuneet. Vastaavasti esim. Wordin opetuksesta ei juuri ole hyö-

tyä, ellei taitoja harjoitella säännöllisesti.  

 

Verkko-opintojen nähdään soveltuvan toisinaan huonosti maahanmuuttajaopiskelijoille. Jotta 

verkko-opinnot sujuisivat, maahanmuuttajan olisi tunnettava oppimisalusta, pystyttävä itsenäi-

seen työskentelyyn ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Itseohjautuva opiskelu verkko-oppimisympäristöissä on vaikeaa, koska esim. 

Moodle voi olla täysin uusi asia. Etenkään jos verkkoalusta ei ole käytössä tois-

tuvasti, voi unohtua tekniset asiat, kuten miten tehtävä palautetaan ja eri tehtä-

vätyyppien tarkoitus. 

Tehtävänannot verkossa voivat olla liian vaikeita, ja opiskelijan on vaikea ym-

märtää, mitä tehtävältä odotetaan. Voi myös olla, että opiskelija ei suhtaudu yhtä 

vakavasti verkko-opetukseen kuin perinteiseen lähiopetukseen.  
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3.2. Koulutuspolun siirtymävaiheiden haasteita 

 

Haku- ja aloitusvaihe 

Hakeutumisvaihe 

Maahanmuuttajalla tai häntä ohjaajalla henkilöllä ei välttämättä ole ajankohtaisia tietoja, miten 

ja milloin eri koulutuksiin hakeudutaan. Tämä on merkittävä este koulutusten siirtymävaiheiden 

haasteissa. 

Opiskelijoita koulutukseen ohjaavalla taholla ei ole riittävästi (ajankohtaista) tie-

toa koulutusten aloituksista ja hauista. Joskus koulutustietoja pitää etsiä ja am-

matillisen koulutuksen jatkuva haku voi sekoittaa. 

Tiedonsiirto oppilaitoksen sisällä tai oppilaitosten välillä ei aina ole sujuvaa.  

Oppilaitoksen sisällä tieto alkavista koulutuksista ei kulje. Esim. valmojen paik-

katilannetta ei tiedetä tai ei tunneta eri toimipaikkojen erilaisia käytäntöjä.  

Maahanmuuttajat eivät tiedä, miten opintoihin haetaan, milloin koulutuksia alkaa 

ja mihin opintoihin he voivat hakea. Maahanmuuttaja ei tiedä riittävästi Suomen 

koulutusjärjestelmästä, opiskelusta, tutkinnoista ja työllistymiseen tarvittavasta 

pätevöitymisestä. 

Ongelma: mihin hakisin (mitä eri ammattialat tarkoittavat), millä alalla olisi töitä? 

Epärealistisella tiedolla esim. opiskelukulttuurista ja -käytänteistä voi ohjata hen-

kilöä hakeutumaan itselleen väärälle alalle tai heikentää pärjäämistä opinnoissa. 

Maahanmuuttajalla ei ole suomalaista tai /Suomessa kouluja käynyttä tuttua tie-

tolähteenä ja vertaistukena, kuten suomalaisilla nuorilla ja aikuisilla on oman kou-

lutuspolun ja tulevaisuuden ammatin puntaroinnissa. 

Siirtymä opintoihin voi hidastua myös siksi, että aiempaa osaamista on hankalaa tunnistaa, 

eikä ohjauksesta huolimatta ole osattu löytää ja ohjata maahanmuuttajaa soveltuviin opintoi-

hin.  

Jos ei ole tiedossa opintoja, jossa voi heti siirryttyään jatkaa, jää helposti kotiin. 

Tällöin kouluun lähteminen vaikeutuu. 

Todistuksia kotimaasta ei ole saatavilla tai ei ole mitään koulutaustaa. 



3. joulukuuta 2019 / 11 
 

   

 

 

Kuitenkin silloin, kun sopivaa koulutusta ei ole heti löytynyt tai soveltuva ala on vielä epäselvä, 

oppilaitoksissa on onnistuneesti osattu tarjota myös muita ratkaisuja. Usein Valma-opinnot tai 

tietyn alan opintoihin tutustuminen ovat luontevia vaihtoehtoja. Oppilaitoksissa on järjestetty 

erilaisia tutustumispäiviä, mutta ongelmaksi on koettu kohderyhmän vaatimaton osallistumis-

aktiivisuus. 

Koulutuskokeilut ja tutustumiset eri aloille ovat toimineet hienosti ja alat, joihin 

opiskelijat ovat halunneet tutustumaan, ovat ottaneet heidät hyvin vastaan. 

Osallistuminen oppilaitoksen yleisesittelyihin tai ammattipäiviin on heikko. 

Koulutusten tutustumisjaksoja ja opiskelijan sitoutumista tutumisjaksoon tulisi ke-

hittää. Koulutukseen tutustumaan tuleva opiskelija ei aina sitoudu tai ole aktiivi-

nen. 

Jonkun verran koetaan, että itse hakeminen on vaikeaa. 

Opintopolku on epäselvä ja monimutkainen. Maahanmuuttajan itse on vaikea 

tehdä hakemus ja ylipäänsä löytää haluamansa hakuvaihtoehdot. Mikä taas on 

jatkuva haku? Päällekkäiset systeemit ovat sekavat ymmärtää, kun hakeutumis-

mahdollisuuksia on monia. Tietysti hieno, että on paljon mahdollisuuksia. 

Valman hakuprosessin kehittäminen on tarpeen. 

Wilman teknistä toimivuutta pitäisi parantaa. 

 

Koulutuksen aloittamisvaihe 

Opintojen alussa on tärkeää, että maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla on riittävät tiedot 

suomalaisista opiskeluun liittyvistä käytänteistä. Jos riittäviä tietoja tai taitoja ei ennestään ole, 

on oleellista, että oppilaitos tarjoaa aloitusvaiheessa vahvaa ohjausta ja tukea. Opiskelijan 

epärealistiset mielikuvat alasta tai opiskelusta saattavat vaikuttaa opinnoissa menestymiseen. 

Maahanmuuttajaopiskelijoiden orientoituminen heti koulutuksen alussa - miten 

lähdetään opiskelemaan? 

Suomalainen opiskelukulttuuri voi erota paljonkin opiskelijan kotimaan koulukäy-

tänteistä. Alkuvaiheessa tulisi varata aikaa, että tarvittaessa maahanmuuttaja-

opiskelija perehdytetään oppilaitoksen käytänteisiin, opiskelussa ja alalla käytet-
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tävään sanastoon ja opintojen kokonaiskuvan antamiseen sekä vaatimuksiin, joi-

hin opiskelijan tulee vastata. Autetaan opiskelijaa laatimaan ja ymmärtämään ta-

voitteet opiskelussa. 

Oppilaitoksen monipuoliset tavat opiskella ja suorittaa tutkinnot tai osatutkinnot 

esittäytyvät sekalaisena viidakkona. 

Opintojen alkaessa koetaan tärkeäksi, että opiskelijat ryhmäytyvät ja kokevat osallisuutta. Jat-

kuva haku ja joustavat opiskelun aloittamismahdollisuudet nähdään myönteisenä asiana. Jos 

ryhmäytyminen ja turvallisen tilan luominen epäonnistuvat opintojen alkuvaiheessa, voidaan 

törmätä haasteisiin, jotka vaikeuttavat opinnoissa menestymistä, hyvinvointia ja esimerkiksi 

kielen oppimista. 

Nykyinen järjestelmä mahdollistaa sisäänoton koulutuksiin opiskelijan oman 

suunnitelman mukaisesti. Haasteena voi tulla ryhmädynamiikan heikko muodos-

tuminen, kun aloittajia tulee ”milloin tahansa”.  

Usealla ei ehkä ole suomalaisia kontakteja, kun siirrytään ammatilliselle puolelle, 

ei saisi ajautua olemaan vaan ”omiensa” parissa. 

Yksi ongelma on suomalaisten opiskelijoiden ja jopa henkilökunnan rasistisuus 

sekä haluttomuus tukea maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. 

 

Opiskeluaika 

 

Opiskeluaikana suomen kielen kehittyminen on prosessi, joka ei aina ole suoraviivainen, eikä 

samanlainen kaikilla. Taitoja hankitaan eritahtisesti ja eri vaiheissa. Joillain opintoaloilla koe-

taan haastavaksi se, että maahanmuuttajaopiskelija siirtyy alan opintoihin silloin, kun hänen 

kielitaitotasonsa on vielä matala: 

Valmentavaan koulutukseen pitää panostaa ennen kuin mennään aloille, pitää 

saada osaamista ja kielitaitoa. 

Vähän yli puolet meistä opettajista ei tunne riittävän hyvin kielitaitosuosituksia. 

Opiskelijan puutteelliset opiskelutaidot. 

Maahanmuuttajia on nyt niin vähän, ettei enempään (suomen kielen) opetukseen 

riitä resurssi. 
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Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaustyössä kaivataan erityisosaamista. Osa ajattelee myös, 

että jokaista ammatillisen koulutuksen opiskelijaa tulisi ohjata ja opettaa samoista lähtökoh-

dista käsin. 

Päivystävä ongelmien ratkaisija puuttuu. Aiemmin hankkeella rahoitettu kiertävä 

maahanmuuttajien neuvoja oli hyvä käytäntö. Tämä säästi opettajien aikaa, eikä 

kaikilla opettajilla ole osaamista auttaa kaiken maailman asioissa. 

  Tukitoimet ovat kauttaaltaan liian vähäiset tällä hetkellä. 

  Maahanmuuttajia ei pidä kohdella ”erityisporukkana”. 

Koulunkäynninohjaajia tarvittaisiin lisää, esim. jokin alan ammattimies, tuplaopet-

tajuus ja toki myös kielellistä tukea. 

 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus ja ohjaaminen vaativat henkilökunnalta 

akaa ja joidenkin mukaan myös monikulttuurista ohjaustaitoa. Kielitietoisella opetusotteella 

voitaisiin parantaa tehtävänantojen ymmärrystä. 

Oman opettajan tai ryhmänohjaajana ohjaukseen varatut tunnit eivät tahdo riit-

tää. Aikaa (pitää) varata enemmän kuin suomalaisille. 

Ammatilliset opettajat laativat liian vaikeita tehtävänantoja tai ne eivät vain ole 

selkeitä maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle. Ongelma ei välttämättä aina 

ole puutteellisissa opiskelutaidoissa, vaan tehtävän tarkoitus ja tavoitteet eivät 

ole selkeästi kirjoitettu tai selitetty.  

Opiskelijoilla on rästejä, koska opiskelijat eivät ymmärrä tehtävänantoja/muu syy. 

Miten aloittaa tehtävä, mitä siihen kirjoitetaan ja miten? Jos tehtävät vaikeita, 

saattavat luovuttaa. 

Opiskelijan on vaikea pysyä mukana opiskelun tahdissa. 

 

Ammatillisissa opinnoissa opiskelijoilta edellytetään kykyä ottaa vastuuta omista opinnoistaan. 

Reformin myötä oppimisympäristöt ovat laajentuneet ja esimerkiksi verkossa tapahtuva oppi-

minen on arkipäiväistynyt. Itsenäisyyden vaatimukset näyttävät aiheuttavan huolta. 
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Osalla opiskelijoista on heikko itseohjautuvuus. 

Valmassa tuki on henkilökohtaista ja päivittäistä, ammattiopinnoissa pitäisi sel-

viytyä selvästi itsenäisemmin. 

Jos peruskoulussa tai kotokoulutuksessa on päästetty helpolla, voi tämä kostau-

tua ammatillisissa opinnoissa, jotka ovat täysin erilaisia kuin perusopetus kou-

lussa tai kielikoulutuksessa --- (nyt) joutuu ottamaan vastuuta omasta oppimises-

tansa. 

Maahanmuuttajaopiskelijat hyötyvät kannustuksesta, joka ilmenee ohjauksessa ja opetuk-

sessa. Itseluottamuksen vahvistaminen parantaa myös ylempänä esiin nostettua itseohjautu-

vuutta. 

On hyvä olla esimerkkejä, vaikka henkilötarinoita, jotka luovat uskoa omiin kykyi-

hin opiskella ammatillisissa opinnoissa ja päästä eteenpäin.      

Itseohjautuvuus ja opinnoissa sallittu rentous pitäisi löytyä. 

On tärkeää muistaa antaa palautetta tehtävistä opintojen kaikissa vaiheissa. Pa-

laute antaa opiskelijaa ymmärtämään vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä opis-

kelemaan tavoitteellisemmin. 

 

Siirtyminen jatko-opintoihin tai työelämään 

 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen loppuun saattaminen ja työllistyminen 

koetaan hieman kantasuomalaisia haastavampana. Syitä on monia, mm. perheen asiat, koska 

tukiverkkoa lastenhoitoon ei välttämättä ole. 

Joillakin maahanmuuttajataustaisilla aikuisilla on vaikeuksia tehdä työssäoppimi-

seen liittyvää vuorotyötä, koska kotona on paljon lapsia.  

Sosiaali- ja terveys- sekä kauneusalalla opiskelija kieltäytyy koskemasta mies-

puolista opiskelijakaveria tai asiakasta, tai ei voi paljastaa ihoa hoitotilanteita har-

joitellessa. Naisten pukeutuminen työelämässä voi herättää haasteita.  

Työharjoitteluun pääseminen ehdottoman tärkeää, jotta pääsee eteenpäin. 

Luonne tulee esiin ja ennakkoluulot työnantajilla vähenevät. 
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Kulttuuritaustojen erilaisuus aiheuttaa haasteita sisäistää suomalaista kasvatus-

näkemystä. 

Työhön pääsy vaatii paljon työtä, sinnikkyyttä, halua integroitua yhteiskuntaan on 

oltava voimakas.  

Usein työssäoppimispaikoilta tulee hyvää palautetta maahanmuuttajaopsike-

lijoista. Työllistyminen palkkatyöhön voi kuitenkin olla hankalampaa. 

Jos opintojen aikana ei olla varmistettu opiskelijan työelämätaitojen osaamista, voi tietämättö-

myys jatko-opinnoista ja työpaikoista sekä niihin hakeutumisesta olla haaste.  

Miten hakea jatko-opintoihin? Missä, milloin, mitä maksaa…? 

Suomalaisessa työelämässä toimiminen -tutkinnon osa on hyvä juttu. 

Työpaikkaohjaamista voisi lisätä, mm. työpaikoilla saattamisen kehittämistä ja 

työnantajien perehdyttämisestä maahanmuuttajaopiskelijan vastaanottoon. 

Voisiko vanhoja opiskelijoita hyödyntää työelämän mentoreina? 

 

4. Hyviä juttuja – toimivat jo! 
 

Kartoituksissa tuli esille myös hyviä asioita.  

Maahanmuuttajat eivät ole tippuneet opinnoista sen enempää kuin muutkaan, eikä 

työn saantiin liity erityisiä pulmia verrattuna suomalaisiin 

Toimipisteen sisäiset siirtymät toimivat usein hyvin. 

Opettaja pyrkii puhumaan hitaasti ja selkeästi, toistaa tarvittaessa ja selittää toisin 

sanoin. Opettaja selittää tehtävänannon kahden kesken. 

Käytetään apuna englantia tai Google-kääntäjää. Opettaja antaa vieraskieliselle 

opiskelijalle kirjallisen materiaalin etukäteen luettavaksi. Opettaja käyttää kuvia 

apuna ja kannustaa rohkeasti kysymään.  
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Ammatillisiin opintoihin kuuluvat S2-opinnot, joissa sanavarasto karttuu. S2-tuki on 

paikalla oppitunneilla. 

Opiskelija ohjataan kuraattorin tai erityisopettajan luokse keskustelemaan. 

Omaopettaja ohjaa opiskelijan erityisopettajalle, kuraattorille tai ohjaajalle. Käy-

dään neuvotteluja opintojen jatkamisesta. Opiskelijan omat hoitokontaktit mukana, 

lisäksi opiskelijaterveydenhuolto.  

 

Monet maahanmuuttajaopiskelijat ovat sosiaalisia, iloisia ja tervehtivät. Osa suo-

malaisopiskelijoista saisi ottaa oppia. 

 

Kokemukset maahanmuuttajaopiskelijoista positiivisia muutamaa poikkeusta lu-

kuun ottamatta. 

Maahanmuuttajaopiskelijat otettu hyvin ryhmään mukaan ja työssäoppimispaikkoja 

on löytynyt. 

On hyvä muistaa, että kielitaito kehittyy (ammattiopinnoissa) kahden vuoden ai-

kana. 

Paremmin pärjäävät opinnoissa kuin suomalaiset keskimäärin. 


