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VUODEN 2015 turvapaikanhakija-aalto käynnisti odotetun keskustelun kotoutumisen edistämi-
sestä. Alettiin miettiä monimuotoisempia keinoja, joilla saamme tänne saapuneet osaksi yh-
teiskuntaamme. Selväksi tuli myös, että kantaväestö tarvitsee tietoa muista kulttuureista sekä 
yhteiskunnan monimuotoistumisesta ja muuttumisesta. Molemminpuolinen kotoutuminen eh-
käisee monia väärinymmärryksiä.

Suomi on hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa uudenlaisen kysymyksen edessä. Työikäisten 
osuus koko väestöstä on jo pitkään pienentynyt suurten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle. Nyt 
myös syntyvyys on rajussa laskussa.

Jotta voitaisiin pitää yllä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen palveluja myös tulevaisuu-
dessa, on ratkaistava, kuinka Suomeen saadaan lisää työikäistä väestöä. Meidän on avattava 
nykyistä laajemmin hyvinvointiyhteiskuntamme ovet myös niille, jotka tulevat tänne muualta.

On lopetettava puhuminen maahanmuuttajista kuin nämä olisivat yksi yhtenäinen joukko. Tä-
män ryhmän monimuotoisuus on jopa laajempi kuin kantasuomalaisten. Suurin osa maahan-
muuttajistamme saapuu Suomeen perhesyistä. Huomattava määrä päätyy tänne opiskelemaan 
ja työmarkkinoille. Meille on myös saapunut ja saapuu jatkuvasti korkeasti koulutettuja henkilöitä. 
Kaikkien Suomeen muuttavien suomen tai ruotsin kielen taitoja ja moninaisen suomalaisen kult-
tuurin tuntemusta on myös kehitettävä edelleen, jotta saamme tarvitsemiamme työntekijöitä.
 
Koulutuksella pystymme vastaamaan siihen, että sivistys koskee kaikkia Suomessa asuvia ja tän-
ne saapuvia. Meidän on tarjottava koulutusta kaikenikäiselle väestölle. Osaavat opettajat var-
haiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen haluavat tehdä töitä edistääkseen jokaisen maassa ole-
van opiskelua ja työntekoa. 

OAJ näkee kansainvälisyyden, kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden mahdollisuudeksi. Vaik-
ka kotoutumisen edistämiseksi on jo tehty paljon, tehtävää on yhä jäljellä. OAJ painottaa, että 
koulutus on parasta kotoutumista.

OAJ:n Kotoutumiskompassi 2019 tarjoaa ratkaisuja kaikkien maahanmuuttajataustaisten lasten, 
nuorten ja aikuisten aiempaa parempaan kotoutumiseen. Viimeistään nyt on otettava huomioon 
pedagogisen varhaiskasvatuksen kiistaton merkitys kotoutumisen edistämisessä. Kielen ja kult-
tuurin sekä oman äidinkielen osaamisen perusta pitää luoda jo varhaiskasvatuksessa. Valmista-
vien koulutusten on oltava oppilaiden ja opiskelijoiden subjektiivinen oikeus. Työperäistä maa-
hanmuuttoa on tuettava riittävällä suomen tai ruotsin kielen ja kulttuurin koulutuksella. Vapaan 
sivistystyön tarjoamien koulutusten on oltava kaikkien saatavilla.

Suomi on sivistysvaltio. Jokaisella kansalaisellamme pitää olla mahdollisuus kehittyä. Tästä on 
etua koko maalle. Meidän pitää olla suunnannäyttäjiä siinä, että hyväksymme moninaiset kan-
salaisemme ja annamme mahdollisuuden oppia ja kouluttautua myös niille, jotka eivät tänne 
välttämättä jää. #koulutusratkaisee
 

Olli Luukkainen 
puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

Koulutus ratkaisee 
kotoutumisen 
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Ulkomaalaistaustaiset 1990–2017

Lähde: Tilastokeskus
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Ulkomailla syntyneet (1. polvi) Suomessa syntyneet (2. polvi)
Maahanmuuttajista yli puolet asui Uudellamaalla 2017. Lähde: Tilastokeskus.

SUOMEN TAI RUOTSIN KIELEN taidon kehittyminen ratkai-
see, millainen tulevaisuus maahanmuuttajalla Suomessa 
on. Maahanmuuttajaperheen lapsi oppii parhaiten uuden 
kotimaansa kielen, kun hän on opettajan kielitietoisessa 
ohjauksessa yhdessä muiden lasten kanssa. Lapsen oman 
äidinkielen kehittyminen edistää kaiken muun oppimista. 

Maahanmuuttajavanhemmat tarvitsevat lisää tietoa var-
haiskasvatuksen merkityksestä. Lasten kotihoitoon liitty-
vät tuet eivät saa vähentää lasten osallistumista varhais-
kasvatukseen. Varhaiskasvatuksen merkitys syrjäytymisen 
ehkäisyssä ja koulu- ja opiskelumenestyksessä on vahva. ¹ 
Oppimistulosarvioinnit, esimerkiksi matematiikan osaamista 
jo neljännellä luokalla luotaava TIMSS-tutkimus, osoittavat, 
että oppimistulokset eriytyvät jo varhaisina kouluvuosina. 
Siksi oppimisen pulmien tunnistaminen ja myös niiden rat-
kaisu on aloitettava mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa. Tämä korostaa varhaiskasvatuksen merkitystä syrjäy-
tymisen ehkäisyssä ja koulu- ja opiskelumenestyksessä.

Varhaiskasvatus auttaa 
kotoutumaan

Ulkomailla syntyneet (1. polvi)

Suomessa syntyneet (2. polvi)

Uudellamaalla maahanmuuttajien määrä kasvaa rajusti

�
PISA-tulosten mukaan 
maahanmuuttajaperheiden 
lapset Suomessa ovat 
keskimäärin lähes kaksi 
kouluvuotta kantaväestön 
tasoa jäljessä. Päivähoidon 
tiedetään parantavan 
erityisesti vähäosaisten 
maahanmuuttajaperheiden 
lasten kielitaitoa ja 
koulumenestystä.
Lähde: Syrjäytymisen ehkäisemisen 
mestarikurssi osa 1 ¹⁴
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Vieraskielisten osuus 4–16-vuotiaista 
Suomessa vuosina 1990–2014
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Lähde: Tilastokeskus: väestörakenne

Maahanmuuttajalasten määrä kasvaa

OECD-maihin verrattuna suomalaislapset aloittavat varhais-
kasvatuksen myöhään. Varhaiskasvatukseen osallistuminen 
on Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna vähäisintä. 
Varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon osallistuminen vaikut-
taa myönteisesti pidempänä kouluttautumisena ja tasa-ar-
von lisääntymisenä lasten myöhemmässä elämässä. OECD 
ehdotti raportissaan, että varhaiskasvatuksessa ja kouluissa 
seurattaisiin kielitaidon kehittymistä ja että ongelmiin puu-
tuttaisiin nykyistä järjestelmällisemmin. 

45 %
45 % alle 
kolmivuotiaista 
lapsista hoidettiin 
lasten kotihoidon 
tuella vuonna  
2017.  
Lähde: Kela

Lähde: Tilastokeskus

Koko maa

Helsinki
Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

Pedagogista varhaiskasvatusta 
oleskelu lupaa ja rekisteröintiä 
odottaville alle kouluikäisille

JUURI MAAHAN SAAPUNEILLA kouluikäisillä lapsilla ja nuo-
rilla on mahdollisuus päästä perusopetukseen. Oleskelu-
lupaa tai rekisteröintiä odottaville alle kouluikäisille lapsille 
ei kuitenkaan välttämättä tarjota mahdollisuutta osallistua 
pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Lapsille tarjotaan mo-
nesti ainoastaan avointa varhaiskasvatusta, mikä tarkoit-
taa esimerkiksi kerhoja tai leikkitoimintaa. Näiden palvelu-
jen ongelmana on hinta ja laatu. ²
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Vieraskielisten osuus 4–16-vuotiaista Suomessa vuosina 1990–2017.
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Kielen kehittymistä tuettava  
jo varhaiskasvatuksessa

KUNNILLA EI OLE VELVOITETTA järjestää suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä eli S2-opetusta varhaiskasvatuksessa. Se ei ole 
lapsen subjektiivinen oikeus. Opetuksen järjestämisessä on 
suurta hajontaa valtakunnallisesti. Lähes puolet varhaiskas-
vatukseen osallistuvista maahanmuuttajataustaisista lap-
sista jää vaille suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta. ³
Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen merkitys lap-
sen tulevaisuudelle on keskeinen. Lapsen kotoutumista tu-
kee, että kielen oppiminen aloitetaan pedagogisin keinoin 
mahdollisimman varhain. Silloin myös tuleva oppiminen saa 
vahvan pohjan. Hyvä pohja voidaan antaa pedagogisessa 
varhaiskasvatuksessa laadukkaasti. ⁴

Varhaiskasvatuksen ongelmana on kuitenkin se, ettei suo-
mi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen ole tehty yhte-
näisiä valtakunnallisia ohjeita.

Esiopetukseen osallistuvat lähes kaikki 6-vuotiaat. Suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -opetus tukee myös esiopetuksessa 
kaikkea oppimista ja vahvistaa kielen osaamista.

RATKAISUT

1. Maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten osallis-
tumista pedagogiseen varhaiskasvatukseen on lisättävä.

2. Oleskelulupaa ja rekisteröintiä odottavien alle kou-
luikäisten pääsy pedagogiseen varhaiskasvatukseen 
on taattava.

3. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmiä muodos-
tettaessa maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on 
otettava huomioon ryhmäkoossa. 

4. Varhaiskasvatuslakiin tai -asetukseen on lisättävä kir-
jaus lapsen oikeudesta suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-opetukseen varhaiskasvatuksessa.

5. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen rahoitus 
varhaiskasvatuksessa on ratkaistava.

6. Varhaiskasvatukseen tarvitaan Opetushallituksen 
määrittelemät kriteerit siitä, millä perusteilla lapsi osal-
listuu suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen. 

7. Esiopetuksessa annettavasta suomi tai ruotsi toise-
na kielenä -opetuksesta on tehtävä säädöksin lapsen 
subjektiivinen oikeus.
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Oma äidinkieli on pohja 
uuden oppimiselle 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-opetus paremmin käyttöön

ÄIDINKIELI ON jokaisen perusoikeus. Kaikilla Suomessa asu-
villa ihmisillä on perusoikeus kehittää ja ylläpitää omaa äi-
dinkieltään.⁵

Oman äidinkielen opetuksella turvataan ajattelun kehitty-
minen. Se on pohjana akateemisten taitojen oppimiselle. 
Kaksikieliset lapset ja nuoret menestyvät paremmin opin-
noissaan, kun he saavat oman äidinkielen opetusta. Pohja 

HEIKKO SUOMEN TAI RUOTSIN KIELEN taito on suurin maa-
hanmuuttajien syrjäytymistä aiheuttava tekijä. Heikko ope-
tuskielen taito haittaa opiskelua ja perusopetuksen suo-
rittamista. 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus ei ole pakollista pe-
rusopetuksessa eikä varhaiskasvatuksessa. Siksi käytännöt 
vaihtelevat. Monissa kunnissa ei tarjota sitä lainkaan. Pe-
rusasteella ja lukiossa vieraskielisten oppilaiden suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -opetuksen korotettu valtionosuus 
on riittämätön verrattuna todellisiin kustannuksiin. Varhais-
kasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -opetusta ei tueta valtionosuuksin. 

oman äidinkielen oppimiseen annetaan kotona, mutta var-
haiskasvatuksessa ja koulussa pystytään pedagogisin kei-
noin kehittämään kielen osaamista. ⁶ Myös toisella asteella 
oman äidinkielen opiskelulla on vahva vaikutus osaamiseen.

Maahanmuuttajataustaiset perheet asuvat enimmäkseen 
suurissa kaupungeissa. Suomessa on kuitenkin myös pie-
niä kuntia ja kouluja, joissa on maahanmuuttajataustaisia 
oppilaita. Oman äidinkielen tai oman uskonnon opettajia 
ei välttämättä ole niissä saatavilla. Etäopetuksen mahdolli-
suuksia pitääkin pystyä hyödyntämään nykyistä laajemmin.
 

RATKAISUT

8. Oman äidinkielen opetus on aloitettava jo varhais-
kasvatuksessa ja sitä on pyrittävä tarjoamaan toisen 
asteen loppuun saakka.

9. Etäopetuksella on lisättävä monipuolisempaa tarjon-
taa oman äidinkielen ja oman uskonnon opiskeluun si-
ten, että opetusta antaa kelpoinen opettaja. Oppilas-
ryhmä tarvitsee myös läsnä olevan opettajan.

Perusopetuksessa lapsi tai nuori siirretään äidinkielenään 
suomea tai ruotsia puhuvien ryhmään usein liian nopeasti 
ja ilman tarvittavaa tukea. Suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-opetus on peruskoulussa valtion rahoittamaa korkeintaan 
kuuden kouluvuoden ajan laskettuna siitä, kun oppilas tu-
lee kouluun. Kaikissa kunnissa ei käytetä suomi tai ruotsi 
toisena kielenä -opetusta täysimääräisesti.

RATKAISU

10. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen on olta-
va valtion rahoittamaa oppilaan kuuden kouluvuoden 
sijaan kahdeksan vuotta, jotta sitä voidaan hyödyntää 
myös toisella asteella.

Maahanmuuttajille opetetut 
viisi yleisintä omaa äidinkieltä

Venäjän kieli 
on edelleen 
opetetuin 
oma äidinkieli. 
Lähde OPH.
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Valmistava opetus lapsen 
ja nuoren oikeudeksi
PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA opetus on tarkoitettu op-
pilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja muut val-
miudet eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiske-
lemiseen. Valmistava opetus vastaa laajuudeltaan vuoden 
oppimäärää.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tarve ja määrä 
ovat lisääntyneet viime vuosina paljon. Valmistavan opetuk-
sen rahoitusta on kehitetty vuoden 2015 jälkeen. Kunnilla ei 
kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää sitä. Tarve valmista-
vaan opetukseen on suuri. Tarve näkyy muun muassa sii-
nä, että toisen polven maahanmuuttajien oppimistulokset 
eivät ole juuri lainkaan parempia kuin ensimmäisen polven 
maahanmuuttajien. ⁷

Turvapaikkaa vuonna 2015 hakeneiden määrä oli yllätys. 
Meidän on varauduttava vastaaviin tilanteisiin jo ennakol-
ta. Koulutusjärjestelmämme tarvitsee vielä lakimuutoksia 
ja rakenteiden kehittämistä tulevaisuutta varten.
 

RATKAISUT

11. Perusopetukseen valmistavan opetuksen on oltava 
oppilaan subjektiivinen oikeus. Tämä on kirjattava lakiin.

12. On määriteltävä, millaista valmistavan opetuksen 
pitää olla ja millaiset kelpoisuusehdot opettajalta vaa-
ditaan.

13. Luokkamuotoisena annettavan valmistavan ope-
tuksen ryhmän enimmäiskoko, kymmenen oppilasta, 
on säädettävä lailla.

14. Jos valmistavaa opetusta annetaan perusopetuksen 
yhteyteen integroituna, perusopetuksen ryhmän enim-
mäiskooksi on säädettävä 20 oppilasta ja varmistetta-
va riittävä oppimisen tuki.

Valmistavan opetuksen tarvetta on vaikea 
ennustaa. Lähde: Valtion talousarvioesitykset

Perusopetuksen valmistavaan 
opetukseen osallistuvien määrä
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Rahoituksen lisäämisellä 
hyviä tuloksia

HELSINGISSÄ VUODESTA 2008 käytössä ollut positiivisen 
diskriminaation rahoitus, PD-raha, eli myönteisen erityis-
kohtelun malli on hyödyttänyt erityisesti maahanmuutta-
jataustaisia oppijoita sekä suomenkielisiä poikia. Myöntei-
sen erityiskohtelun rahoitus on tarkoitettu ehkäisemään 
nuorten syrjäytymistä. VATT:n tutkimusraportista ⁸ selviää, 
että malli on lisännyt selvästi oppilaiden hakeutumista 
yläkoulusta toisen asteen koulutukseen.

Rahaa jaetaan helsinkiläisille kaupungin peruskouluille 
lisärahoituksena. Jakoperusteina ovat huoltajien kou-
lutustaso, perheiden tulotaso ja maahanmuuttajataus-
taisten määrä. 

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET NUORET jatkavat selväs-
ti harvemmin lukiossa kuin suomalaistaustaiset, ja heillä 
on heikompi koulutustausta kuin kantaväestöllä. Oppi-
laan ohjaus on erityisen tärkeää maahanmuuttajanuo-
relle, joka miettii jatko-opintomahdollisuuksiaan. Opis-
kelu lukiossa on vaativaa, mitä kaikki lukioon hakeutuvat 
eivät aina tiedä. On kuitenkin tärkeää, että nuoria kan-
nustetaan löytämään heitä eniten kiinnostavat ja hei-
dän lahjakkuuksiaan vastaavat opinnot. Lukion suomi 
tai ruotsi toisena kielenä -ryhmien koot ovat usein suu-
ria niissä lukioissa, joissa on paljon maahanmuuttaja-
taustaisia opiskelijoita. Suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-kurssien määrät ovat hyvin vähäisiä. 

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista siir-
tyy perusopetuksen jälkeen ammatilliseen koulutuk-
seen. Ammatillisissa oppilaitoksissa huomataan usein, 
että suurella osalla opiskelijoista kielitaito on puutteel-
linen. Ammatillisten opintojen keskeyttäjien määrä on 
valtakunnallisesti noin 10 prosenttia. Alueelliset ja oppi-
laitoskohtaiset erot ovat suuria. Pahimmillaan keskeyt-
tämisprosentti on 50. 

RATKAISU

15. Myönteisen erityiskohtelun malli on laajennettava 
valtakunnalliseksi ja se on otettava käyttöön varhais-
kasvatuksesta toisen asteen loppuun asti.

RATKAISUT

16. Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on kannustet-
tava myös akateemiselle uralle ja lukiokoulutukseen. Li-
säksi on huolehdittava toisen asteen opiskelijoiden oh-
jauksesta ja opinnoissa menestymisestä.

17. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen määrää on 
lisättävä toisella asteella.

18. Toisen asteen koulutuksen suomi tai ruotsi toisena 
kielenä -opetus on järjestettävä siten, että opiskelijoita 
on korkeintaan 20 yhtä opettajaa kohden.

19. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin on 
kehitettävä ”saattamismalli”, jossa opinto-ohjaaja ja eri-
tyisopettaja tai ryhmänohjaaja kummassakin oppilaitok-
sessa tekevät yhteistyötä ja pitävät huolta syrjäytymis-
vaarassa olevien opiskelijoiden opintojen etenemisestä. 
Saattamismallia on käytettävä myös lukiokoulutukseen 
siirryttäessä.

20. Kielitietoista opetusta on kehitettävä toisella asteella.

Tukea tarvitaan myös toisella asteella

�
Jos meitä kiinnostaa nuorten 
koulunkäynti, tämä on todella 
tehokas tapa parantaa sitä.” 
Mikko Silliman
VATT-tutkija ¹²
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Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016, %
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opettajat
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Lähde: Tilastokeskus – Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu

JOKAINEN OPETTAJA, riippumatta opetettavasta oppiai-
neesta tai koulutusasteesta, on myös opettamansa oppiai-
neen tai tiedonalan kielen opettaja. Opettajat tarvitsevat 
yhä enemmän taitoa ja tietoa kielitietoisesta opettamisesta.

Suomen tai ruotsin opettaminen toisena kielenä vaatii eri-
laista pedagogiikkaa kuin suomen tai ruotsin opettaminen 
äidinkielenä. ⁹ On tärkeää, että suomi tai ruotsi toisena kie-
lenä -opettaja varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen 
on perehtynyt erilaisiin metodeihin ja osaa nähdä suomen 
tai ruotsin kielen erikielisen oppijan näkökulmasta. Suomi 
tai ruotsi toisena kielenä -opintoja tarjotaan yliopistoissa 
vaihtelevasti.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen opettajalle ei ole 
asetettu kelpoisuusvaatimuksia. Osalla opettajista ei ole 
lainkaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opintoja. Valmis-
tavan opetuksen opettajalla pitää olla osaamista ja ym-
märtämistä eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja nuor-
ten opettamisesta.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan myös maahanmuut-
tajataustaisia opettajia, jotka toimivat linkkeinä oppilaiden 
ja opettajien sekä kodin ja koulun keskinäisessä yhteistyös-
sä kahden tai useamman kulttuurin välillä. Moni maahan-
muuttaja ei pääse opettajankoulutukseen, koska sisäänpää-
sy edellyttää erinomaista suomen tai ruotsin kielen taitoa. 
Myös maahanmuuttajien oman äidinkielen ja uskonnon 
opetukseen on vaikea saada päteviä opettajia. 
 

RATKAISUT

21. Maahanmuuttajataustaisia opettajia on koulutetta-
va lisää kaikille asteille.

22. Jokaisen opettajan ja esimiehen on välttämätöntä 
saada sekä perus- että täydennyskoulutuksessa riittä-
västi osaamista kielitietoisesta opetuksesta.

23. Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajille on olta-
va oma suuntautumisvaihtoehto yliopistossa.

24. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajalle 
on oltava oma koulutusohjelma yliopistossa.

25. Varhaiskasvatuksen yksiköissä työskenteleville suo-
mi tai ruotsi toisena kielenä -opettajille sekä konsultoi-
ville suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajille on tar-
jottava heille räätälöityä koulutusta.

26. Oman äidinkielen opettajille on tarjottava koulu-
tusta perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa opet-
tamisesta.

27. Kunnat velvoitetaan järjestämään lisäkoulutusta maa-
hanmuuttajataustaisille opettajille, jos suomen tai ruot-
sin kielen taito tarvitsee vahvistusta.

Opettajille lisää 
osaamista

Maahanmuuttajien opettajilta 
puuttuu kelpoisuus useammin kuin 
muilta opettajaryhmiltä

Perusopetuksen opettajien muodollinen kelpoisuus 
Suomessa 2016. Lähde: Tilastokeskus – Vipunen – 
opetushallinnon tilastopalvelu ¹¹

Lehtorit Luokanopettajat 
ja esiopetuksen 
opettajat

Erityisluokan-
opettajat ja 
erityis opettajat

Maahan-
muuttajien 
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Suomenkieliset 
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Ruotsinkieliset 
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Koulutetut maahanmuuttajat 
saatava töihin

SUOMI ON UUDENLAISEN haasteen edessä. Työikäisen väes-
tön osuus koko väestöstä on jo pitkään ollut laskussa suur-
ten ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle. Nyt myös syntyvyys on 
rajussa laskussa. Jotta voimme ylläpitää suomalaista hyvin-
vointiyhteiskuntaa ja sen palveluja myös tulevaisuudessa, 
on ratkaistava, kuinka Suomeen saadaan lisää työikäistä 
väestöä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on avattava laa-
jemmin ovet myös niille, jotka tulevat tänne muualta. Väki-
lukumme kasvu on maahanmuuton varassa.  

OECD:n syksyllä 2018 julkaisema Suomen kotouttamispoli-
tiikan onnistumista koskeva selvitys kiinnittää vakavaa huo-
miota Suomessa ja muualla syntyneiden työllisyysasteiden 
suureen eroon.⁷ Suomeen on hankala saada työperäisesti 
muuttavia osaajia. Samaan aikaan Suomessa koulutuksensa 
saaneet maahanmuuttajat työllistyvät työmarkkinoillemme 
huonosti. Maahanmuuttajien työllisyysaste on kymmenisen 
prosenttiyksikköä matalampi kuin kantaväestön. Vaikka tu-
lija olisi suorittanut lähtömaassaan korkeakoulututkinnon, 
sitä ei välttämättä tunnisteta suomalaisilla työmarkkinoilla. 
Koulutus ja kielitaito edistävät työllistymistä. 

�
Voi hyvin olla, että kotoutumisen 
alkuvaiheessa kieli- ja 
yhteiskuntakoulutuksen 
intensiteettiä kannattaisi yhä lisätä 
etenkin hyvät oppimisvalmiudet 
omaaville maahanmuuttajille, jotka 
siten pääsisivät polullaan nopeasti 
eteenpäin. Tämä on kuitenkin 
ristiriidassa sen kanssa, että 
samanaikaisesti halutaan nykyisen 
linjauksen mukaisesti saada 
maahanmuuttajat heti työelämään 
ja oppimaan kieltä työn ohella.”

Pasi Saukkonen
VTT, dosentti ¹³

Ulkomaalaistaustaiset ovat usein 
koulutustasoaan alemmissa työtehtävissä

Tilastollinen ylikoulutusaste 
vuonna 2014 syntyperän 
ja korkeimman suoritetun 
koulutuksen mukaan, 
20–64-vuotiaat. Ylikoulutetulla 
tarkoitetaan, että henkilön 
koulutuksella ja taidoilla voisi 
työskennellä myös vaativammissa 
työtehtävissä. 
Lähde: UTH-tutkimus, 
TIlastokeskus

Ulkomaalaistaustaisista työllisistä tilastollisesti ylikoulutettu 34 % (21)
Tilastollinen ylikoulutusaste vuonna 2014 syntyperän ja korkeimman 
suoritetun koulutuksen mukaan, 20–64-vuotiaat
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Koulutetunkin maahanmuuttajan on vaikea työllistyä Suo-
messa omaan ammattiinsa, olipa koulutuksen taso matala 
tai korkea. Koulutuksen tehtävänä on tarjota edellytykset 
hyvän ja monipuolisen elämän rakentamiseen jokaiselle. 
Meidän on tarjottava koulutusta kaikenikäiselle väestölle, 
jotta osaaminen ja kiinnostuksen kohteet tulevat parhaal-
la tavalla esille yhteiskunnassa. 

Koulutetut maahanmuuttajat ovat tärkeä kansantaloudel-
linen investointi, jos he saavat työtä Suomesta. Oleskelulu-
pien hakeminen opintoja ja työnhakua varten on kuitenkin 
monimutkaista. Maisteriopintoihin tuleville ei tällä hetkellä 
tarjota riittävästi suomen tai ruotsin kielen opetusta, mikä 
haittaa työelämään hakeutumista ja siihen kiinnittymistä. 
Työharjoittelut sekä suomen tai ruotsin kielen taito ovat 
oleellinen osa työllistymistä.

Väkiluvun muutos syntyperän mukaan 1991–2017
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Lähde: Tilastokeskus

Väkiluvun muutos syntyperän mukaan 1991–2017
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Lähde: Tilastokeskus

Suurin osa muuttanut Suomeen perhesyistä
Maahanmuuton tärkein syy, ulkomailla syntynyt 
ulkomaalaistaustainen 15–64-vuotias väestö vuonna 2014

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Perhesyyt Työ Pakolaisuus Opiskelu Myy syy

Naiset Miehet

Lähde: UTH-tutkimus 2014

Maahanmuuton tärkein syy, ulkomailla syntynyt 
ulkomaalaistaustainen 15–64-vuotias väestö vuonna 
2014. Lähde: UTH-tutkimus 2014
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Suomen kielen taito esteenä koulutusta vastaavan työn 
saamiselle?
Tärkein syy, miksi ei ole saanut koulutusta vastaavaa 
työtä.

Lähde: Tilastokeskus
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Erityisesti ei-työperäisten maahanmuuttajanaisten työlli-
syysaste Suomessa on hyvin alhainen verrattuna muihin 
OECD-maihin. 

Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on matalampi kuin 
miesten. Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkki-
na-asema on Suomessa heikko. Äitiys vähentää näiden 
naisten osallistumista työmarkkinoille. 

Keskeisin työllistymisen este on maahanmuuttajien omien 
arvioiden mukaan puutteet kielitaidossa. ⁷

RATKAISUT

28. Maahanmuuttajan aiemmin hankitun osaamisen tun-
nistamista ja tunnustamista on joustavoitettava laajen-
tamalla palveluja alueellisesti ja aloittain. 

29. Ulkomaalaisille korkeakouluopiskelijoille on tarjot-
tava tutkinnon lisäksi vuoden mittaiset korkeakouluo-
pinnot suomen tai ruotsin kielessä ja kulttuurissa (60 
opintopistettä) tai koulutukseen integroidut kieli- ja 
kulttuuriopinnot, joilla varmistetaan työmarkkinakel-
poisuus. Samanlaiset kieliopinnot on tarjottava myös 
korkeasti koulutetuille, jotka ovat suorittaneet tutkin-
non muualla kuin Suomessa.

30. Työ- ja elinkeinoministeriön tai Kansallisen koulutuk-
sen arviointikeskuksen Karvin pitää kartoittaa opinto-
jen aikaisten työharjoittelupaikkojen saamisen esteitä.

31. Korkeakouluopiskelijoiden saamien oleskelulupien 
ja opintotukien on oltava sellaisia, että ne tukevat työ-
peräistä maahanmuuttoa. Hyvä keino tukea työperäis-
tä maahanmuuttoa on tarjota suomen tai ruotsin kie-
len opintoja. 

32. Suomeen on laadittava sirpaleisten ohjelmien sijaan 
kokonaisvaltainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 
jolla edistetään työmarkkinoiden tasa-arvoistumista.

�
Äitiys vähentää 
ulkomaalaistaustaisten 
naisten osallistumista 
työmarkkinoille.

Tärkein syy, miksi ei 
ole saanut koulutusta 
vastaavaa työtä. 
Lähde: UTH-tutkimus, 
Tilastokeskus 2014.

Suomen kielen taidon puute esteenä 
koulutusta vastaavan työn saamiselle

%
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VASTAANOTTOKESKUS ON monen maahanmuuttajan en-
simmäinen linkki suomalaiseen yhteiskuntaan ja kou-
lutukseen. Riippumatta siitä, mihin keskukseen henkilö 
sijoitetaan, hänen tulisi saada välittömästi kieli- ja kult-
tuurikoulutusta. 

Maahanmuuttajia saapuu ja on saapunut Suomeen monis-
ta eri kulttuureista. Uuden maan kielen ja kulttuurin omak-
suminen on tärkeää maahanmuuttajien kotoutumiselle. 

TE-TOIMISTO TAI KUNTA tekee alkukartoituksen ja oppilai-
tos lähtötasoarvioinnin, joiden avulla asiakas ohjataan sopi-
vaan opetusryhmään. Nykyisin oppilaitokset joutuvat usein 
tekemään kartoituksen uudelleen, koska TE-toimistoilla ei 
ole riittäviä resursseja tai osaamista.

Erityisesti aikuisille suunnattua koulutusta tarjoavissa oppi-
laitoksissa annetaan ohjausta jo nyt. Ne kartoittavat myös 
maahanmuuttajien kielitaitoa. Tätä osaamista pitäisi hyö-
dyntää nykyistä paremmin. 

Monet maahanmuuttajat ovat osallistuneet omaehtoiseen 
kielikoulutukseen. Heille ei tarjota opintoihin tai työllisty-
miseen liittyviä ohjauspalveluita yhtä systemaattisesti kuin 
TE-toimistojen asiakkaille. Heille voitaisiin tarjota opintoi-
hin ja uraan liittyvää ohjausta ja neuvontaa oppilaitoksissa. 

Vastaanottokeskukset avainasemassa 
yhteiskuntaan sopeutumisessa

Ura- ja ohjaustoiminta oppilaitoksiin

Myös kantaväestö tarvitsee tietoa muista kulttuureista sekä 
yhteiskunnan monimuotoistumisesta ja muuttumisesta. 
Kielen ja kulttuurin opettaminen heti Suomeen saapumi-
sen jälkeen ehkäisee monia väärinymmärryksiä. 

Turvapaikkapäätösten saaminen kestää pitkään. Tämän 
odotusajan turvapaikanhakija elää yhteiskuntamme jäse-
nenä. On ensiarvoisen tärkeää, että sopeutuminen uuteen 
kulttuuriin alkaa jo vastaanottokeskuksessa. 

RATKAISUT

33. Vastaanottokeskuksiin on joko palkattava opetta-
jia tai vastaanottokeskusten on tehtävä tiivistä yhteis-
työtä alueen aikuiskoulutusta antavien oppilaitosten 
kanssa turvapaikanhakijoiden kielen ja kulttuurin op-
pimisen edistämiseksi.

34. Uraohjausta ja muuta ohjaustoimintaa on lisättävä 
erityisesti aikuisille suunnattua koulutusta tarjoavissa 
oppilaitoksissa. Toimintamallit vakiinnutetaan osaksi 
toisen asteen ja korkea-asteen koulutusjärjestelmää.

35. Työttömille tai työttömyysuhan alaisille opettajille 
järjestetään lisäkoulutusta, jotta he voivat toimia maa-
hanmuuttajien opettajina ja opinto-ohjaajina. 
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KOTOUTUMISKOULUTUS on noin vuoden pituinen aikuisille 
maahanmuuttajille suunnattu koulutus. Sen avulla he op-
pivat kieltä ja saavat tarvittavia valmiuksia työ- tai opiske-
lupaikan löytämiseen. Samalla maahanmuuttajat saavat 
kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Kotoutumiskoulutusta järjestetään ely-keskusten kilpailut-
tamana ostopalveluna osana työ- ja elinkeinoministeriön 
hallintoa. Ely-keskuksilla ei ole valtakunnallisesti yhteisiä 
laatu- ja hintakriteerejä kotoutumiskoulutuksen kilpailu-
tukseen. Kilpailuttaminen muutaman vuoden välein heiken-
tää kehittämistyötä ja sen myötä koulutuksen laatua, koska 
opetuksen järjestäjät eivät voi suunnitella koulutusta pitkäl-
le tulevaisuuteen. Järjestelmä on kankea ja ruuhkautunut.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirrettiin opetus- ja kult-
tuuriministeriön alaisuuteen työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
Siirron ansiosta luku- ja kirjoitustaidon koulutusta on pys-
tytty kehittämään ja sen laatua varmistamaan. Myös ko-
toutumiskoulutus on siirrettävä opetus- ja kulttuuriministe-
riön hallintoon, jotta sitä voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti 
laatua kehittäen. 

RATKAISUT

36. Kotoutumiskoulutus on siirrettävä opetus- ja kulttuu-
riministeriöön järjestämisluvan alaiseksi koulutukseksi. 

37. Kotoutumiskoulutuksen kilpailuttamisesta on luovut-
tava ja koulutuksen laatua on arvioitava säännöllisesti.

Kotoutumiskoulutus osaksi 
koulutuksemme kokonaisuutta

� 
Kun rahaa ei ole ollut tarpeeksi, 
maahanmuuttajat ovat joutuneet 
odottamaan oleskelu- ja työlupiaan, 
kotouttamistoimiin pääsyä on 
joutunut jonottamaan, palvelut ovat 
rajautuneet paljon pienemmälle 
joukolle kuin mitä sen pitäisi olla, 
ja niiden laadussa on paikoin ollut 
paljon toivomisen varaa.”
Pasi Saukkonen
VTT, dosentti ¹³
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kaisuja 2016:36. 
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OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ

Koulutuksella pystymme vastaamaan 
siihen, että sivistys koskee kaikkia 
Suomessa asuvia ja tänne saapuvia. 
Meidän on tarjottava koulutusta 
kaikenikäiselle väestölle. Osaavat 
opettajat varhaiskasvatuksesta 
aikuiskoulutukseen haluavat tehdä 
töitä edistääkseen jokaisen maassa 
olevan opiskelua ja työntekoa. 

OAJ näkee kansainvälisyyden, 
kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden 
mahdollisuudeksi. Vaikka kotoutumisen 
edistämiseksi on jo tehty paljon, 
tehtävää on yhä jäljellä. OAJ painottaa, 
että koulutus on parasta kotoutumista.




