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Maahanmuuttajien koulutuspolut

 yhteiseksi tiekartaksi

Pakolaistaustaisten ohjaus (AMIF) –, Siltoja siirtymiin (ESR) – ja Opin portailta 
työelämään Satakunnassa (ESR) –hankkeet yhteistyössä Satakunnan ELY-keskuksen 
ja Satakunnan TE-toimiston kanssa perustivat vuonna 2019 alueellisen 
yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on selkiyttää maahanmuuttajien koulutus- ja 
työllistymispolkuja ja siirtymiä Satakunnassa sekä tuottaa tietoa ja jakaa osaamista 
eri toimijoiden käyttöön. 

Verkoston työskentelyn ja kaikkien maahan muuttaneiden ohjauksen tueksi on 
koottu polutustyökalu/palvelumanuaali, johon on koottu kotoutumisen alkuvaiheen 
toimijoita ja Satakunnan alueen koulutusmahdollisuuksia maahan muuttaneille. 

Verkosto päivittää polutustyökalun tietoja aina tarpeen mukaan. Tietojen paikkan-
sapitävyys tarkistetaan vähintään kuitenkin kerran vuodessa. Päivityksen ajankohta 
merkitään aina jokaisen päivitetyn tiedon sivulle. 

Verkoston toiminta jatkuu vuonna 2021 verkostoon kuuluvien organisaatioiden yh-
teistyönä.
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Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja 

kirjoitustaidon koulutus (LUKI)

Kohderyhmä: Luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat

Status: Pääasiassa oleskeluluvan saaneet, joko TE-toimiston tai 
kunnan kotoutumispalveluiden asiakkaat. 

Koulutuksen kuvaus: Lukutaitokoulutuksen alueella 
toteuttaa vapaan sivistystyön kouluttajat. Vapaan 
sivistystyön toteuttamissa maahanmuuttajakoulutuksissa
 luku- ja kirjoitustaidon opintoja ( ja muita suomen tai ruotsin 
kielen opintoja) voi suorittaa joustavaan tahtiin tai 
sivutoimisesti. Luki-koulutuksessa opiskellaan toiminnallisesti 
opettajan johdolla suomea, latinalaisia kirjaimia, perussanastoa 
ja vähän matematiikkaa (numeroita) sekä yhteiskuntatietoutta.

Ohjaaminen: 1) TE-toimiston asiakas. Asiakas ja TE-toimisto 
laativat yhdessä kotoutumissuunnitelman, jossa sovitaan 
palveluista sekä osallistumisesta kielitaidon arviointiin (testiin). 
Testin tuloksen perusteella TE-tsto ohjaa opiskelijan joko luku-ja 
kirjoitustaidon koulutukseen tai muulle sopivalle opintopolulle 
esim. Aipe. Luki-koulutuksen tarkoitus on valmistaa TE-toimiston 
asiakasta työvoimakoulutuksena järjestettävään 
kotoutumiskoulutukseen 2) Kunnan asiakas: Asiakas, joka ei pyri 
työmarkkinoille laatii yhdessä ja sosiaalityöntekijänsä kanssa 
kotoutumissuunnitelman, johon voi kuulua myös luku- ja 

kirjoitustaidon koulutusta. 3) Muut: Luku- ja kirjoitustaidon kou-
lutus on avoin myös muille kotoutumispalveluiden ulkopuolella
oleville (pääasiassa oleskeluluvan tai kansalaisuuden saaneille) 
lukutaidottomille henkilöille, jolloin koulutukseen voi osallistua 
omakustanteisesti. Lisätietoja oppilaitoksesta. 

Etuudet: Opiskelu kotoutumisajalla (TE-asiakas): Ennen 
koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus 
asiakkaan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja 
täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen 
opiskelun tukemiselle. Jos asiakas on jo ylittänyt 
kotoaikansa, TE-toimisto arvioi, voiko opinnot (mm. tuntimääräs-
tä riippuen) katsoa sivutoimisiksi.

Hakeutuminen: Asiakkaat ohjataan joko TE-toimistosta, kunnan 
perusturvasta tai asiakas voi hakea itse. 
Koulutusta järjestetään tarpeen mukaan. 
Lisätietoja: 
Ryhmän koko enintään 12 opiskelijaa. 
Rauman kansalaisopisto
Porin kansalaisopisto
Kotouttaminen.fi

https://www.rauma.fi/kansalaisopisto/
https://www.pori.fi/kansalaisopisto
https://kotouttaminen.fi/aikuisten-maahanmuuttajien-luku-ja-kirjoitustaidon-koulutus
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Aikuisten perusopetus (AIPE)

Kohderyhmä: Aikuiset, joilla on vähän tai ei 
ollenkaan peruskoulutusta kotimaastaan, ohjataan 
pääsääntöisesti oppivelvollisuusiän ylittäneiden 
perusopetukseen. Tämä polku on ensisijainen 
vaihtoehto erityisesti nuorille, 17 vuotta 
täyttäneille, joille perusopetuksen suorittaminen 
ja jatko-opintokelpoisuus ovat koulutus- ja
työuran kannalta tärkeää.

Status: Aikuisten perusopetus on suunnattu sekä 
TE-toimiston (pääsääntöisesti nuorille)  että 
kunnan asiakkaille (avoin myös muille 
kiinnostuneille). EI vaadi oleskelulupaa eikä 
pohjakoulutusta. 

Koulutuksen kuvaus: Aikuisten perusopetus 
maahanmuuttajille -koulutus jaetaan luki-, alku- ja 
päättövaiheeseen. Satakunnan alueella 
koulutusta järjestävät Eurajoen kristillinen opisto 
(alku- ja päättövaihe) ja PSYL (päättövaihe).

Ohjaaminen: Koko perusopetusta ei kaikkien ole 
pakko suorittaa, ja opiskelija voi esimerkiksi 
osallistua pelkästään lukutaitovaiheeseen.

Opintoja voidaan yksilöllistää eri vaiheissa. 

Etuudet: Opiskelu kotoutumisajalla (TE-asiakas):  
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako 
koulutus asiakkaan ammattitaitoa ja mahdollisuuk-
sia työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut 
edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. 
Opintoihin voi osallistua myös omakustanteisesti.

Ennakko-osaaminen ja kielitaitovaatimukset: Ei 
vaadittua pohjakoulutusta. Aikuisten perusasteelle 
pyrkiville lähtötaso testataan oppilaitoskohtaises-
ti. Päättövaiheen kielitaitovaatimus on 
pääsääntöisesti A2.1.

Hakeutuminen: Hakuajoista ja vaihtoehdoista voi 
kysyä suoraan oppilaitoksista. 

Yhteyshenkilöt ja lisätietoa:
Eurajoen kristillinen opisto
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio
Kotouttaminen.fi

https://www.eko.fi/aikuisten-perusopetus-maahanmuuttajille
https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/porin-lukiot/porin-aikuislukio/aikuisten-perusopetus-eli-aipe
https://kotouttaminen.fi/aikuisten-maahanmuuttajien-luku-ja-kirjoitustaidon-koulutus
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Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 

(KOTO)

Kohderyhmä: Pääsääntöisesti kotoutumisajalla olevat 
17-65-vuotiaat maahanmuuttajat. 

Status: Työttömät tai osa-aikatyössä olevat 
TE-toimiston asiakkaat

Koulutuksen kuvaus: Päätoiminen työvoimakoulutus, 
jossa opiskellaan suomen (tai ruotsin) kieltä, tutustu-
taan suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin sekä ke-
hitetään opiskelu- ja työmarkkinavalmiuksia. Koulutus 
tukee kotoutumista ja sopeutumista Suomeen. Tavoit-
teena on työllistyminen avoimille 
työmarkkinoille tai sijoittuminen jatko-opintoihin. 
 Kielitaitotavoite on B1.1.

Ohjaaminen: TE-toimisto laatii yhdessä 
maahanmuuttajan ( ja tarvittaessa sos.työntekijän) 
kanssa kotoutumissuunnitelman, jossa sovitaan mm. 
koulutuspoluista ja tarvittavista palveluista. Ennen 
koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus asi-
akkaan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmark-
kinoilla. Kotoutumiskoulusta ennen on kielitaidon 
arviointi, jonka perusteella maahanmuuttaja ohjataan 
sopivaan kotoutumiskoulutukseen. Kotoutumiskoulu-

tukseen voidaan ohjata tarpeen mukaan myös kotou-
tumisajan jälkeen.

Etuudet:  Työmarkkinatuki tai työttömyyspäiväraha + 
kulukorvaus saamisen ehtojen täyttyessä. TE-toimisto 
antaa lausunnon oikeudesta työttömyysetuuteen ja 
maksaja päättää etuuden maksamisesta.

Ennakko-osaaminen ja kielitaitovaatimus: Luku- ja 
kirjoitustaito. Aiempaa suomen kielen taitoa ei edelly-
tetä.   

Hakeutuminen: Osallistumisesta sovitaan kotoutumis-
suunnitelmassa. Maahanmuuttaja kutsutaan sopivaan 
koulutukseen heti kun se on mahdollista, 
koulutukseen osallistuminen on velvoittava a. 
Asiakkaan ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Yhteyshenkilöt ja lisätietoja:
Satakunnan TE-toimisto Kotoutumiskoulutus  
Paikallisia koulutuksen järjestäjiä  Winnova ja Sataedu    
Tietoa alkukartoituksesta ja kotoutumiskoulutuksesta 
Kotouttaminen.fi 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/kotoutumiskoulutus/index.html
https://www.winnova.fi/koulutukset/koulutustarjonta/ohjaava_ja_valmentava_koulutus.html
https://sataedu.fi/maahanmuuttajat/
https://kotouttaminen.fi/alkukartoitus-ja-kotoutumiskoulutus
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Ammatillinen koulutus

Kohderyhmä: Peruskoulun päättäneille tai yli 15-vuotialle 
ammattiosaamista hankkiville tai kehittäville nuorille tai aikuisil-
le , jotka täyttävät opiskelijavalintakriteerit (mm. soveltuvuus, 
kielitaito, terveydentila)

Status: Kaikki voivat hakea, oleskelulupa ei ole edellytys

Koulutuksen kuvaus: Suoritettavia tutkintoja voivat olla 
ammatillinen perustutkinto (pt, perustutkintoalalla aloittaville), 
ammattitutkinto (at, alalla muutaman vuoden työskennelleille) 
ja erikoisammattitutkinto (eat, alalle pitkään työskennelleille) 
sekä osatutkinnot. Tutkintoon johtamattomia koulutuksia ovat 
mm. ammattistartti, erilaiset valmennukset, ammattipätevyys- ja 
täydennyskoulutukset, korttikoulutukset. Koulutus voi olla 
päätoimista tai työn ohella suoritettavaa.

Ohjaaminen:  Ammatillista osaamista voi kartuttaa joustavasti 
oman tarpeen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, ja 
opiskelemaan voi hakeutua ympäri vuoden. Aikaisempaa
 ammatillista osaamista tai todistuksia ei vaadita jatkuvassa 
haussa . Ammatillinen koulutus on luonteva jatke 
kotoutumiskoulutuksen tai valman opiskelijalle. S2- ja 
perustaitoja opetetaan ja tuetaan opintojen ammatillisten 
aikana. Maahanmuuttajat voivat hakea kaikkiin ammatillisiin 
tutkintoihin, ei vain maahanmuuttajille suunnattuihin ammatilli-
siin tutkintoihin, joita toteutetaan epäsäännöllisesti. Työttömän 

työnhakijan pitää neuvotella TE-toimiston kanssa ennen 
koulutukseen hakeutumista opiskellakseen työttömyysetuudella.

Etuudet: Opintotuki tai työttömyysetuus. Omaehtoisina opintoi-
na kotoutumisajalla voidaan tukea ammattiin pätevöittäviä tai 
valmistavia opintoja max 2 v,  jos TE-toimisto arvioi koulutuksen 
parantavan asiakkaan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmark-
kinoilla. Opintoja pitää olla väh. n. 20 t viikossa. Kotoutumisajan 
päättyminen vaikuttaa etuuksiin. Etuuksiin vaikuttavat myös 
mahdollinen työssäkäynti, oppisopimus tms.

Ennakko-osaaminen ja kielitaitovaatimus: Kielitaito A2-taso tai 
korkeampi. Kukin oppilaitos määrittelee aloittain vaadittavan 
kielitaitotason. Perustutkintoihin ei vaadita ammatillista ennak-
ko-osaamista. 

Hakeutuminen: Keväällä peruskoulun päättävät ja ilman toisen 
asteen tutkintoa hakevat koulutuksiin helmi-maaliskuun aikana 
yhteishaussa (opintopolku). Lisäksi voi hakea joustavasti ympäri 
vuoden oppilaitosten järjestämien jatkuvien hakujen kautta (op-
pilaitosten www-sivut).   

Yhteyshenkilöt ja lisätietoja: Oppilaitosten opinto-ohjaajat ja 
hakupalvelut: Winnova , Sataedu ,  Luovi    Opintopolku.fi
 

https://www.winnova.fi/
https://sataedu.fi/
https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/pori/
https://opintopolku.fi/
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 Ammatilliseen peruskoulutukseen 

valmentava koulutus (VALMA)

Kohderyhmä: Tarkoitettu perusopetuksen 
päättäneille tai yli 15-vuotialle ammattiosaamista 
hankkiville tai kehittäville  nuorille ja aikuisille

Status: Kaikki voivat hakea, 
oleskelulupa ei ole edellytys

Koulutuksen kuvaus: Valmassa selkiytetään urasuunni-
telmaa ja tutustutaan ammatillisiin 
opintoihin sekä työelämään. Koulutuksessa 
vahvistetaan kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia. 
Valmassa voi opiskella enintään lukuvuoden (60 osp). 
Valmasta voi siirtyä jo aiemmin ammatillisiin opintoi-
hin.Huom! Syksystä 2022 on tulossa uusi 
nivelvaiheen koulutus (luva, valma ja perusopetuksen 
lisäopetus/kymppiluokka yhdistettäisiin). 
Uudistus liittyy oppivelvollisuusuudistukseen. 

Ohjaaminen: Valmaan voi hakeutua ympäri 
vuoden. Aikaisempaa ammatillista osaamista tai 
todistuksia ei vaadita. Valma on luonteva valinta
 kotoutumiskoulutuksen jälkeen, jos ei ole ammattia 
tai  kun työllistyminen edellyttää ammatinvaihtoa tai 
on tarve selkeyttää urasuunnitelmaa. 

Valma-opinnoista (min. 30 osp) saa kuusi 
lisäpistettä yhteishaussa.

Etuudet: Opintotuki tai työttömyysetuus. 
Työttömän työnhakijan pitää neuvotella TE-toimiston 
kanssa ennen koulutukseen hakeutumista 
opiskellakseen työttömyysetuudella. Valmassa 
opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella vain 
kotoutumisaikana. 

Ennakko-osaaminen ja kielitaitovaatimukset: 
Kielitaito A2-taso. Ei vaadita muuta ennakko-
osaamista.

Hakeutuminen: Kevään ammatillisen koulutuksen 
yhteishaku (Opintopolku.fi). Valmaan voi hakea 
myös joustavasti ympäri vuoden oppilaitosten
hakupalveluiden kautta.  

Yhteyshenkilöt ja lisätietoa:  Winnova , Sataedu, 
Spesia (erityisopetus, VALMA ja TELMA)

https://www.winnova.fi/koulutukset/koulutustarjonta/ohjaava_ja_valmentava_koulutus.html
https://sataedu.fi/etusivu/valma/
https://www.spesia.fi/koulutukset/ammatilliseen-koulutukseen-valmentava-koulutus-valma/
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Lukiokoulutus ja lukiokoulutukseenvalmentava 
(Luva)

Kohderyhmä: LUVA-koulutukseen voi hakea jos opis-
kelijalla ei ole vielä ole riittäviä kielellisiä 
valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen 
kielellä. Henkilöllä tavoitteena jatkaa opiskelua 
lukiossa LUVA-koulutuksen jälkeen JA opiskelijalla ei 
ole ammatillista tutkintoa, ylioppilastutkintoa tai 
korkeakoulututkintoa.

Status: Koulutukseen hakevalla pitää olla
oleskelulupa jo hakuvaiheessa.

Koulutuksen kuvaus: LUVA-koulutus on vuoden
 kestävä jakso, jonka aikana opiskellaan mm. 
suomea toisena kielenä, matematiikkaa, englantia ja 
muita lukion kursseja. LUVAn tavoitteena on 
parantaa vieraskielisten nuorten mahdollisuuksia
 menestyä suomalaisessa lukiossa. Koulutuksen 
laajuus on 25 kurssia.

Ohjaaminen: Jokaiselle opiskelijalle tehdään 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
 Lukiokursseja voi suorittaa koko LUVA-vuoden ajan. 
Opiskelu on maksutonta ja opiskelija on 

oikeutettu samaan opintotukeen ja etuuksiin kuin 
muutkin lukiolaiset.

Etuudet:  1) Opiskelu kotoutumisajalla (TE-asiakas): 
Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, 
parantaako koulutus asiakkaan ammattitaitoa ja 
mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut 
edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. 
2) Luva-opintoja on mahdollista opiskella myös
opintotuella. Luvassa opiskelua voidaan tukea 
työttömyysetuudella vain kotoutumisaikana. 

Ennakko-osaaminen ja kielitaitovaatimukset: 
Peruskoulu tai vastaava osaaminen.

Hakeutuminen: Keväällä peruskoulun päättävät ja 
ilman toisen asteen tutkintoa hakevat koulutuksiin 
helmi-maaliskuun aikana yhteishaussa.

Yhteyshenkilö ja lisätietoja: Rauman Lyseon lukio

https://peda.net/rauma/rauman-lukio
https://peda.net/rauma/rauman-lukio
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Korkeakoulutus

Kohderyhmä:  Ammattikorkeakouluun ja yliopistoon voi hakea, 
kun on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän 
ja/tai ylioppilastutkinnon. Ammattikorkeakouluun tai yliopistoon 
voi myös hakea, jos maahan muuttaneella on sellainen ulkomai-
nen koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluo-
pintoihin. 

Status: Oleskelulupa ei ole edellytys. Huomioi mahdolliset luku-
kausimaksut!

Kielitaitovaatimukset ja ennakko-osaaminen: Ammattikorkea-
koulujen yhteinen digitaalinen valintakoe sisältää opetuskielen 
osion, joka on sama äidinkielisille ja suomea tai ruotsia toisena 
kielenä puhujille. Aikaisempi suositus: yleisten kielitutkintojen 
taso 4 kaikista osakokeista tai valtionhallinnon kielitutkinnon 
hyvä kirjallinen ja suullinen taito. (Polkuopintoihin riittää taso B1)
Yliopistot ja muut korkeakoulut päättävät valintaperusteista itse. 
Kielitaito voidaan pyytää osoittamaan jo hakemukseen liitetyllä 
koulu- tai kielitutkintotodistuksella. Yleisenä linjana B2-tason 
taito: YKI 4, VHK hyvä (poikkeuksia muutamissa Hgin yliopiston 
koulutusohjelmissa, joissa YKI 5, VHK hyvä tai 
erinomainen. Valintakoe voi olla samalla myös kielitaitokoe.
Asiakas voi hakea myös englanninkieliseen korkeakoulutukseen.

Etuudet: 1) Pääasiassa korkeakouluopintoja opiskellaan 
opintotuella 2) Opiskelu kotoutumisajalla (TE-asiakas): Ennen 
koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus asiakkaan am-
mattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut 
edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. 
Omaehtoisina opintoina kotoutumisajalla voidaan tukea 
asiakkaan suomen tai ruotsinkielen opintoja, perusopetukseen 
kuuluvia opintoja, luku- ja kirjoitustaidon opintoja, ammattiin pä-
tevöittävät tai ammattiin valmistautuvat opinnot, aiemmin
 perustellusta syystä keskeyttäneet opinnot, uuden 
yliopisto-opinnot sekä muut JTYPL:n mukaiset opinnot. Muulla 
kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritettuja opintoja ei voida 
kotoutumisaikana tukea. 

Hakuaika: Yhteishaut keväisin ja syksyisin. 

Yhteyshenkilöt ja lisätietoja: Korkeakoulujen www-sivut, hakija-
palvelut ja opinto-ohjaajat
Opintopolku.fi 
KELA-Opintoraha
Mahdolliset lukukausimaksut
Maahanmuuttajien korkeakouluneuvonta
https://www.samk.fi/ 
https://www.diak.fi/
https://www.ucpori.fi/

https://opintopolku.fi/
https://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/lukuvuosimaksu-korkeakoulujen-vieraskielisiin-koulutuksiin-syksylla-2017/tarvitseeko-minun-maksaa-lukukausivuosimaksua/
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/maahanmuuttajien-korkeakouluneuvonta
https://www.samk.fi/ 
https://www.diak.fi/
https://www.ucpori.fi/
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Lisätietoa ja linkkejä

Kotoutumiseen liittyvää sanastoa
https://kotouttaminen.fi/keskeiset-kasitteet

Koulutusten opetussuunnitelmien perusteet ja 
suositukset
KOTO
https://www.oph.fi/sites/default/files/docu-
ments/139342_aikuisten_maahanmuuttajien_ko-
toutumiskoulutuksen_opetussuunnitelman_perus-
teet_2012.pdf

LUKI 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/
vapaan_sivistystyon_lukutaitokoulutuksen_opetus-
suunnitelmasuositus_2017.pdf

VALMA
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-ser-
vice/api/dokumentit/4616694

AMMATILLINEN KOULUTUS 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

Maahanmuuttoviraston ohjeistuksia
https://migri.fi/opiskelupaikka
https://migri.fi/tyo-ja-opintotoiminta

https://kotouttaminen.fi/keskeiset-kasitteet
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/139342_aikuisten_maahanmuuttajien_kotoutumiskoulutu
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